
1

Turnul
Această extensie poate fi jucată numai împreună cu jocul 

CARCASSONNE și poate fi integrată în joc în totalitate sau parțial. 
De asemenea, această extensie poate fi combinată și cu alte extensii 

ale jocului CARCASSONNE, la libera alegere.

PiESElE jOCului

•�18 cartonașe de teren (marcate�cu� ,�pentru�
a�le�putea�integra�şi�elimina�cu�uşurinţă�din�joc)�
cu�câte�un�spaţiu�de�construcţie�pentru�turn

•  30 de piese de turn din�lemn  
într-o�singură�culoare 

•  1 turn cu funcție de distribuitor de cartonașe  
Cartonașele�se�pot�extrage�atât�de�sus,�cât�și�de�jos.��
Îţi�recomandăm�însă�să�tragi�cartonașele�de�sus,�deoarece�atunci�când�tragi�
de�jos�din�distribuitor�pericolul�de�a�extrage�mai�multe�cartonașe�simultan�
este�cu�atât�mai�mare�cu�cât�sunt�mai�puţine�cartonașe�în�turn.

PREgătiREA jOCului
Amesteci�noile�cartonașe�de�teren�cu�celelalte�cartonașe,�apoi�le�introduci�în�
turn�întoarse�cu�faţa�în�jos.�Depui�distribuitorul�de�cartonașe�lângă�suprafaţa�
de�joc,�astfel�încât�să�fie�la�îndemâna�tuturor�jucătorilor.
În�funcţie�de�numărul�participanţilor�la�joc,�îi�împarţi�fiecărui�jucător�un�
anumit�număr�de�piese de turn:
2 jucători:�10�piese� 3 jucători:�9�piese� 4 jucători:�7�piese�� �
5 jucători:�6�piese� 6 jucători:�5�piese
Fiecare�jucător�depune�aceste�piese�de�turn�în�rezerva�lui�de�meepleşi.

NOilE CARtONAşE DE tEREN

Noile�cartonașe�de�teren�se�
depun�la�fel�ca�și�cele�de�până�
acum.��
La�noile�cartonașe�de�teren,�
în�afară�de�locurile�pentru�
turnuri�nu�apar�alte�elemente�
noi�faţă�de�cele�cunoscute.

Există un caz special: 
Pe acest cartonaș drumul 

desparte ambele câm-
puri prin intermediul 

podului, orașul rămâne 
însă neîmpărțit.
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tuRNuRi

După�ce�ţi-ai�atașat�cartonașul,�poţi�executa�1�dintre�cele�
4�opţiuni�de�mai�jos:
•�Îţi�poţi�plasa�un�meeple�după�regulile�cunoscute��

pe�cartonașul�de�teren�pe�care�l-ai�depus�adineauri.
3 posibilități noi:
•�Îţi�plasezi�o�piesă�de�turn�pe�oricare�

dintre�cartonașele�expuse�care�au�un�loc�
de�construcţie�pentru�turn.

•�Îţi�plasezi�una�dintre�piesele�de�turn�
proprii�la�libera�alegere�pe�un�turn�deja�
existent.

•�Îţi�așezi�un�meeple�pe�un�turn�deja�
existent,�finalizând�astfel�turnul.

PlASAREA uNEi PiESE DE tuRN şi CAPtuRAREA uNui PRizONiER
De�fiecare�dată�când�plasezi�o�piesă�de�turn,�poţi�retrage�imediat�fie�
1 meeple�al�unui�adversar,�fie�unul�de-al�tău�de�pe�suprafaţa�de�joc.�
Depui�meeple-ul capturat�de�la�adversar�în fața ta pe masă.��
Meeple-ul�propriu�se�întoarce�în�rezerva�ta.
Accesul�tău�la�cartonașele�de�pe�care�poţi�captura�un�meeple�depinde�de�
înălţimea�turnului�pe�care�îţi�plasezi�piesa�de�turn.�Cartonașul�pe�care�se�
află�turnul�este�întotdeauna�disponibil.�Pentru�fiecare�etaj�al�turnului�ai�la�
dispoziţie�câte�un�cartonaș�în�direcţie�orizontală�și�unul�în�direcţie�verticală.�
Adică�dacă�îţi�construiești�piesa�de�turn�la�nivelul�1,�ai�la�dispoziţie�
5�cartonașe�la�alegere.

2. Plasarea unui meeple sau a unei piese de turn

Atașarea�cartonașelor�cu�locuri�de�construcţie�pentru�turnuri�se�face�după�
regulile�obișnuite.

1. Atașarea unui cartonaș de teren

Jucând cu roșu îți plasezi 
prima piesă de turn și capturezi 

meeple-ul albastru 
de pe cartonașul 4.
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Dacă�îţi�construiești�piesa�de�turn�la�nivelul�2,�ai�la�dispoziţie�9�cartonașe�
de�pe�care�poţi�captura�un�meeple.

Cu�fiecare�nivel�nou,�raza�de�acţiune�a�turnului�se�extinde�cu�câte�
4�posibilităţi�noi.�Capturarea�meepleşilor�nu�poate�fi�împiedicată�nici�de�
„găurile�din�teren”,�nici�de�alte�turnuri,�oricât�de�înalte�ar�fi�acestea.�
Poţi�ridica�turnul�la�orice�înălţime�dorești.

PlASAREA uNui mEEPlE PE uN tuRN

Dacă�îţi�așezi�un�meeple�pe�un�turn�deja�existent,�acest�turn�
este�considerat�finalizat�şi�nu�mai�poate�fi�înălţat�în�
continuare.�Dacă�nu�este�îndepărtat�de�un�alt�turn,�
meeple-ul�plasat�rămâne�staţionat�pe�acest�turn�şi�nu�se�mai�
întoarce�în�rezerva�ta.�Această�acţiune�are�sens,�dacă�doreşti�
să-ţi�protejezi�astfel�proprii�tăi�meepleşi�valoroşi�de�pe�teren.

SChimb DE PRizONiERi şi RăSCumPăRAREA ACEStORA

Întotdeauna�când�adversarul�tău�şi�cu�tine�v-aţi�
capturat�unul�altuia�câte�un�meeple,�efectuaţi�
imediat�un�schimb�de�prizonieri.�Astfel�meepleşii�
se�întorc�la�stăpânii�lor.�Dacă�adversarul�tău�sau�tu�
însuţi�v-aţi�capturat�unul�altuia�mai�mulţi�prizonieri,�stăpânul�meepleşilor�
poate�opta�pentru�supusul�pe�care�doreşte�să-l�primească�înapoi.
În�afară�de�aceasta,�de�fiecare�dată�când�eşti�la�rând,�ai�posibilitatea�de�a�
răscumpăra�un�meeple�captiv�de�la�unul�dintre�adversarii�tăi.�
Pentru�aceasta�trebuie�să�faci�3 paşi�înapoi�pe�tabla�de�punctaj,�aceste�
puncte�cedate�revenindu-i�adversarului�tău.�Însă�după�răscumpărare�nu�ai�
voie�să�ai�mai�puţin�de�zero�puncte.�Ai�voie�să�utilizezi�meeple-ul�
răscumpărat�imediat,�încă�în�turul�în�curs.

Jucând cu roșu construiești cel de-al 
doilea etaj al turnului și ai acum 

posibilitatea de a captura fie 
meeple-ul verde de pe 

cartonașul 1, 
fie meeple-ul 

albastru de pe 6, 
fie propriul 

meeple de pe 8 
fie meeple-ul 
negru de pe 

cartonașul 9.
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Te invităm la joc! În�fiecare�an�organizăm�Campionatul�Naţional�de�Carcassonne�
și�ne-am�bucura�să�te�putem�saluta�la�unul�dintre�evenimentele�noastre.�

Informaţii�suplimentare�poţi�afla�la�adresa:�www.cutia.ro

De�această�pagină�ai�nevoie�numai�dacă�ai�întrebări�pentru�situaţia�în�care�combini�
această�extensie�cu�alte�extensii�ale�jocului.�În�rest�o�poţi�ignora�şi�poţi�începe�partida.

Reguli pentru partide în combinație cu alte extensii

Din�cauza�marii�diversităţi�de�pioni�care�au�apărut�între�timp�în�lumea�Carcassonne,�se�
pune�adesea�întrebarea,�cum�anume�pot�fi�utilizaţi�diferiţii�pioni�împreună�cu�turnul.�Aici�
poţi�găsi�o�listă�a�posibilităţilor�de�acţiune�pentru�diferiţii�pioni.�(Nr. extensie�/�pionul)�

Pion cu care poți finaliza turnul:

1.�meeple�mare�

Pioni cu care NU poţi finaliza turnul:

�   �� � ����

Pioni pe care-i poți captura cu ajutorul turnului�(inclusiv�pioni�proprii):

���������

8.�meeple�pe�pod�����Orice�pion�capturat�de�turn�poate�fi�răscumpărat�pentru�
3�puncte.

NU poţi captura de pe tabla de joc:

2.�porc� ��2.�constructor� ��5.�moșie��

6.�meepleşi�din�oraşul�Carcassonne����8.�meepleşi�dintr-o�cetate�� 9.�oier�
•��Toţi�pionii�şi�toate�cartonaşele�neutre�

(de�ex.�3.�zână,�3.�dragon,�6.�conte,�8.�pod,�8.�cetate�9.�oi)

AltE ClARifiCăRi

Ext. 3 | Zâna�nu-i�oferă�niciunui�meeple�protecţie�împotriva�capturării�de�către�un�turn.
Ext. 3 | Dragonul�poate�devora�şi�un�meeple�staţionat�pe�un�turn.
Ext. 8 |  Podul�şi�turnul�pot�fi�plasaţi�pe�acelaşi�cartonaş.�Aranjează�turnul�în�

asemenea�mod�pe�cartonaş,�încât�să�rămână�loc�şi�pentru�pod.

Structura�turnului:�Christof�Tisch
Pentru�elaborarea�acestui�regulament�le�mulţumim�în�mod�deosebit�lui�

Marion�Haake,�precum�şi�membrilor�www.carcassonne-forum.de

bază 
abate

bază 
abate

5. căruţa

5. căruţă

5. primar

5. primar1. meeple�
mare

5. moșie 9. �oier

La adresa de mai jos poți 
găsi articole promoţionale, 
extensii şi multe altele:  
shop.cutia.ro


