
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do města Carcassonne přišla dlouho očekávaná zima. Vysoké sněhové závěje a dlouhé 

rampouchy dokreslují zimní romantiku. Život ve městě Carcassonne se zpomalil a 

uklidnil. Nastala doba teplých nápojů a sladkého perníkového pečiva. Klid a zimní 

pohodu naruší jen tu a tam nový darebák, pokuste se ho chytit, pokud ještě můžete! 
 

Herní materiál 
• 1 figurka perníčka, 
• 6 kartiček se symbolem perníčka 

 
 
 
 
Rozšíření je hratelné pouze se sadou CARCASSONNE Zimní krajina. 
Všechna pravidla hry z CARCASSONNE Zimní krajina zůstávají stejná. 
Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření. 
 

Příprava hry 
Nové kartičky krajiny se zamíchají mezi ostatní kartičky 
Carcassonne Zimní krajina. 
Figurku perníčka postavte před začátkem hry na 
startovní kartičku do města. 

 

Pravidla hry 
Vytáhne-li si hráč kartičku se symbolem perníčka přiloží ji 
běžným způsobem do krajiny. Figurka perníčka se v takovém 
případě musí přesunout do jiného nedokončeného města. 
 

1.) Pokud se figurka Pernička přesouvá z nedokončeného města, 

dostanou všichni hráči, kteří mají figurku v tomto městě jeden bod za 
každou kartičku města. Erby v tomto případě nepřinášejí žádné body.
 

Pan Perníček 



 

 

 

 

 

Příklad 1: 
Červený umístil kartič-
ku se symbolem per-
níčka. Figurka perníček 
se v takovém případě 
musí přesunout do 
jiného nedokončené-
ho města. Protože 
figurka Pernička opou- 

ští město, získá modrý 7 bodů (7 kartiček, 1 rytíř) a červený 14 bodů 
(7 kartiček, 2 rytíři) za počet kartiček města. 
 

2.) Pokud se uzavře město, ve kterém se nachází figurka perníčka. 
Obdrží všichni hráči za každou svou figurku v tomto městě ještě navíc 
1 bod za každou kartičku města. Následně se jim město započítá dle 
běžných pravidel hry. Po vyhodnocení přesune hráč, který město 
uzavřel, figurku perníčka do jiného nedokončeného města. 
 

Příklad 2: 
Červený přiložil kartič-
ku a uzavřel město. Za 
perníčka získá modrý 
6 bodů (6 kartiček, 1 
rytíř) a červený 12 
bodů (6 kartiček, 2 
rytíři). Následně červe- 

ný získá ještě 14 bodů za město. Červený přesune perníčka do jiného 
neuzavřeného města. 
 

Zvláštní případ: Pokud se v krajině nenachází žádné nedokončené 
město figurka perníčka se postaví mimo hrací plochu. Následně se 
vrátí do hry po přiložení nové kartičky se symbolem perníčka. 
 

Na konci hry nezískávají hráči za perníčka žádné body.
 

 
Česká pravidla upravil: peťul 

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, pište na 

www.carcassonneforum.4fan.cz. 
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