
Η επέκταση αυτή αποτελείται από 4 µικρές επεκτάσεις. 
Μπορείτε να παίξετε µε τη µία, µερικές ή όλες τις επεκτάσεις 
µαζί. Ωστόσο, δεν προτείνεται να παίξετε µαζί τον Κόµη του 
Carcassonne µε το River 2, καθώς µπορεί να δηµιουργηθούν 
δυσκολίες στην τοποθέτηση πλακιδίων.

Περιεχόµενα

Βασιλιάς & Ληστής (7 πλακίδια)

Αιρετικοί & Βωµοί (5 πλακίδια)

Το πλακίδιο αυτό απεικονίζει δύο διαφορετικές πόλεις (µία από αριστερά προς τα δεξιά και µία από 
πάνω προς τα κάτω). Υπάρχει περίπτωση να συνδεθούν στην πορεία του παιχνιδιού.

Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε τα πλακίδια µε τον Βασιλιά και τον Ληστή στην άκρη. 
Προσθέστε τα υπόλοιπα πλακίδια σε όσα θα χρησιµοποιήσετε στο παιχνίδι.

Μόλις κάποιος τοποθετήσει ένα πλακίδιο ολοκληρώνοντας την πρώτη πόλη (όχι 
υποχρεωτικά αυτός που θα κερδίσει και πόντους από την πόλη), παίρνει το πλακίδιο του 
Βασιλιά, σηµειώνοντας πόσα πλακίδια χρησιµοποιήθηκαν για την πόλη. Αν κάποιος 
ολοκληρώσει µεγαλύτερη πόλη στην πορεία (ο παίκτης που θα βάλει το τελευταίο 
πλακίδιο), τότε παίρνει αυτός το πλακίδιο του Βασιλιά, σηµειώνοντας πόσα πλακίδια 
αποτελούν τη νέα αυτή µεγαλύτερη πόλη. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης µε το 
Βασιλιά κερδίζει 1 πόντο για κάθε ολοκληρωµένη πόλη.

Οι κανόνες για το πλακίδιο Ληστή είναι παρόµοιοι. Ωστόσο, το πλακίδιο Ληστή δίνεται 
στον παίκτη που έχει ολοκληρώσει τον µεγαλύτερο δρόµο (και πάλι, ο παίκτης που 
τοποθετεί το τελευταίο πλακίδιο). Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης που έχει το 
Ληστή, κερδίζει 1 πόντο για κάθε ολοκληρωµένο δρόµο.

1 Κόµης    36 νέα πλακίδια Εδάφους

Προσθέστε τα πλακίδια Βασιλιά & Ληστή στα υπόλοιπα που θα χρησιµοποιήσετε στο παιχνίδι.

Προσθέστε τα πλακίδια της επέκτασης Αιρετικοί & Βωµοί στα 
υπόλοιπα που θα χρησιµοποιήσετε στο παιχνίδι.

Ένας βωµός τοποθετείται και σκοράρει ακριβώς όπως και ένα 
µοναστήρι. Όταν ένας παίκτης τοποθετήστει βοηθό σε βωµό, τότε 
αυτός ονοµάζεται αιρετικός.

Τοποθέτηση ενός Βωµού
Όταν ένας αιρετικός τοποθετείται σε βωµό γειτονικά (οριζοντίως, καθέτως ή διαγωνίως) σε ένα κατειληµµένο 
µοναστήρι (ή το αντίθετο) ενεργοποιείται µια πρόκληση. Η πρώτη από τις δύο τοποθεσίες που θα ολοκληρωθεί 
κερδίζει την πρόκληση και σκοράρει όλους τους πόντους, ενώ η άλλη τοποθεσία δεν κερδίζει καθόλου πόντους. 
Τόσο ο αιρετικός όσο και ο µοναχός επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους.



Αν ο βωµός και το µοναστήρι ολοκληρωθούν ταυτόχρονα, κερδίζουν και τα δύο όλους τους πόντους 
τους. Αν µια πρόκληση δεν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του παιχνιδιού, ο βωµός και το µοναστήρι 
σκοράρουν σύµφωνα µε τους βασικούς κανόνες σκοραρίσµατος µη-ολοκληρωµένων µοναστηριών. 
Ο παίκτης που τοποθετεί έναν βωµό δεν είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει αιρετικό. Μπορεί 
κάλλιστα αν θέλει να τοποθετήσει αγρότη, ιππότη, ληστή ή και καθόλου βοηθό στο πλακίδιο.
Πολύ σηµαντικό: Δεν µπορείτε να τοποθετήσετε βωµό (ή µοναστήρι) αν: 1) θα βρίσκεται 
γειτονικά (οριζοντίως, καθέτως ή διαγωνίως) σε δύο ή περισσότερα µοναστήρια, και το 
αντίστροφο, ή 2) θα προκαλέσει ένα µοναστήρι να είναι γειτονικό σε δύο ή περισσότερους 
βωµούς και το αντίστροφο.

Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι, δηµιουργήστε την παραπάνω πόλη 12 πλακιδίων. Η πόλη που 
απεικονίζεται είναι το ίδιο το Carcassonn και λειτουργεί σαν µια µεγαλύτερη αρχική περιοχή. Το 
αρχικό πλακίδιο του βασικού Carcassonne, συνεπώς, δεν χρειάζεται.

Η πόλη του Carcassonne αποτελείται από 4 βασικές περιοχές:
1. Το κάστρο   2. Την αγορά.   3. Τον µεταλλουργό   4. Τον καθεδρικό
Ο Κόµης τοποθετείται στο κάστρο στην αρχή του παιχνιδιού.

Στο τέλος της σειράς ενός παίκτη, ο οποίος τοποθέτησε ένα πλακίδιο ολοκληρώνοντας µία ή 
περισσότερες τοποθεσίες και: α) βοήθησε έναν ή περισσότερους αντίπαλους να κερδίσουν πόντους 
και β) ο ίδιος δεν κέρδισε πόντους, µπορεί να τοποθετήσει έναν βοηθό από το απόθεµά του σε µία 
από τις 4 περιοχές της πόλης του Carcassonne. Δεν µπορεί κάποιος να τοποθετήσει περισσότερους 
από έναν βοηθούς µέσα στο Carcassonne στον ίδιο γύρο.

Ο Κόµης του Carcassonne (12 πλακίδια και ο Κόµης)

Τοποθέτηση βοηθών στην πόλη



Όταν µια πόλη, δρόµος ή µοναστήρι ολοκληρωθεί, κάθε παίκτης µπορεί να µετακινήσει τους βοηθούς του 
από την αντίστοιχη τοποθεσία της πόλη του Carcassone πριν καθοριστεί ποιός παίκτης κερδίζει πόντους 
από την ολοκληρωµένη τοποθεσία (εξαίρεση, δεν µπορούν να µετακινηθούν βοηθοί από την θέση που 
καταλαµβάνει ο Κόµης). Έτσι, οι παίκτες µπορούν να µετακινήσουν βοηθούς σε µια κατειληµµένη 
τοποθεσία.

Οι βοηθοί µπορούν να µετακινηθούν µε τους παρακάτω τρόπους:
 Από το κάστρο σε µια µόλις ολοκληρωµένη πόλη.
 Από το µεταλλουργείο σε έναν µόλις ολοκληρωµένο δρόµο.
 Από τον καθεδρικό σε ένα µόλις ολοκληρωµένο µοναστήρι.
 Από την αγορά σε ένα χωράφι (οι βοηθοί αυτοί µπορούν να µετακινηθούν µόνο στο τέλος του 
παιχνιδιού, πριν το τελικό σκοράρισµα).
Ποιά είναι η ακριβής σειρά των ενεργειών αυτών;
Μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου που ολοκληρώνει µια τοποθεσία (αλλά πριν σκοράρει), ο ενεργός 
παίκτης επιλέγει αν θα ξεκινήσει αυτός ή ο παίκτης στα αριστερά του. Έπειτα, συνεχίζοντας δεξιόστροφα, 
κάθε παίκτης θα έχει την ευκαιρία να µετακινήσει όλους, µερικούς ή κανέναν από τους βοηθούς που έχει 
στην πόλη του Carcassonne (εκτός από όσους βρίσκονται στην ίδια περιοχή µε τον Κόµη) σε µια αντίστοιχη 
ολοκληρωµένη τοποθεσία, πριν αυτή σκοράρει. Μόλις όλοι οι παίκτες κάνουν την επιλογή τους, η 
ολοκληρωµένη τοποθεσία σκοράρει ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες, και οι βοηθοί επιστρέφουν 
στα αποθέµατα των ιδιοκτητών τους.
Ως συνήθως, αν ο ενεργός παίκτης δεν κέρδισε πόντους (και ένας ή περισσότεροι αντίπαλοί του κέρδισαν), 
µπορεί να τοποθετήσει έναν βοηθό του σε µια από τις τέσσερις περιοχές της πόλης του Carcassonne. Οι 
βοηθοί που δεν µετακινήθηκαν από το Carcassonne, παραµένουν εκεί. Ένας βοηθός µπορεί να 
µετακινηθεί από το Carcassonne σύµφωνα µε τους κανόνες που περιγράφηκαν παραπάνω. Με άλλα 
λόγια, οι παίκτες δεν µπορούν να πάρουν πίσω στο απόθεµά τους, τους βοηθούς που έχουν στείλει στην 
πόλη του Carcassonne.

Οδηγία: Η µετακίνηση του Κόµη είναι πολύ σηµαντική, καθώς επιτρέπει προηγουµένως παγιδευµένους βοηθούς, 
να τοποθετηθούν σε επόµενους γύρους, ενώ µπλοκάρει άλλους βοηθούς από το να µετακινηθούν.

Ειδικοί κανόνες για τις υπόλοιπες επεκτάσεις
1. Inns & Cathedrals: Ο µεγάλος βοηθός µπορεί να τοποθετηθεί σε µία από τις τέσσερις περιοχές του 
Carcassonne σαν απλός βοηθός. Κανονικά, ο µεγάλος βοηθός ισούται µε δύο απλούς βοηθούς, όσον αφορά 
το σκοράρισµα µιας τοποθεσίας.
2. Traders & Builders: Αν κάποιος παίκτης παίξει διπλή σειρά λόγω του κτίστη, µπορεί να τοποθετήστει 
έναν βοηθό σε µία από τις τέσσερις περιοχές του Carcassonne (µετακινώντας και τον Κόµη) σε 
οποιαδήποτε από τις δύο σειρές του. Ωστόσο, κάθε τοποθέτηση τέτοιου βοηθού πρέπει πάντοτε να 
ακολουθείται από την τοποθέτηση ενός πλακιδίου  το οποίο ολοκληρώνει µία ή περισσότερες τοποθεσίες, 
δίνοντας σε έναν ή περισσότερους αντιπάλους, πόντους, ενώ ο ενεργός παίκτης δεν κερδίζει καθόλου 
πόντους.

Όταν ένας παίκτης προσθέτει βοηθό στην πόλη του Carcassonne, µπορεί να µετακινήσει τον 
Κόµη σε µια νέα περιοχή της πόλης (το κάστρο, το µεταλλουργείο, την αγορά ή τον καθεδρικό). 
Ο Κόµης πάντοτε θα βρίσκεται σε µια από τις τέσσερις αυτές περιοχές. Οι βοηθοί δεν µπορούν 
ποτέ να φύγουν από την περιοχή που καταλαµβάνει ο Κόµης.
Παράδειγµα: Μια πόλη έχει ολοκληρωθεί. Ο Κόµης βρίσκεται στο κάστρο. Οι παίκτες δεν µπορούν να 
µετακινήσουν τους βοηθούς τους στην ολοκληρωµένη πόλη, πριν αυτή σκοράρει.

Ο Κόµης



Το Ποτάµι 2 (12 πλακίδια)

3. River 1 ή 2: Η πηγή του ποταµιού πρέπει να ξεκινάει από µία γωνία της πόλης του Carcassonne. Οι 
παίκτες θα πρέπει να τοποθετήσουν τα πλακίδια του ποταµιού, έτσι ώστε το ποτάµι να ρέει µακριά από 
το Carcassonne, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα τοποθέτησης αργότερα. Και πάλι, σηµειώνουµε ότι 
δεν προτείνεται ο συνδυασµός του Κόµη µε το Ποτάµι 1 ή 2.

το ηφαίστειο) στην άκρη και ανακατέψτε τα υπόλοιπα 9 πλακίδια.
Η πηγή τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού. Ο νεότερος σε ηλικία παίκτης τοποθετεί έπειτα τη διχάλα. 
Συνεχίζοντας δεξιόστροφα, ο κάθε παίκτης στη σειρά του παίρνει πλακίδια Ποταµιού και τα τοποθετεί 
έτσι ώστε να συνεχίζεται ένα από τα δύο ποτάµια. Μόλις η στοίβα των πλακιδίων Ποταµιού εξαντληθεί, 
τοποθετείται η λιµνούλα, κλείνοντας το κοµµάτι του ποταµιού που έχει µείνει ανοιχτό. Η τοποθέτηση της 
λιµνούλας γίνεται αυτόµατα και όχι σαν µέρος της σειράς ενός παίκτη. Δεν µπορεί να τοποθετηθεί 
βοηθός στο πλακίδιο του ηφαιστείου.
Οι παίκτες µπορούν να τοποθετήσουν τα πλακίδια Ποταµιού όπως επιθυµούν, ακολουθώντας ωστόσο 
δύο κανόνες. Το ποτάµι δεν πρέπει να κάνει επιτόπου στροφή, και τα δύο ποτάµια που χωρίστηκαν µέσω 
της διχάλας, δεν πρέπει να ξανασυναντηθούν.
Με κάθε τοποθέτηση πλακιδίου Ποταµιού, µπορούν να τοποθετηθούν και βοηθοί σύµφωνα  µε τους 
βασικούς κανόνες. Δεν µπορούν, ωστόσο, να τοποθετηθούν βοηθοί, ακριβώς πάνω στο ποτάµι.
Μόλις το Ποτάµι ολοκληρωθεί, οι παίκτες συνεχίζουν τραβώντας και τοποθετώντας πλακίδια από το 
βασικό παιχνίδι (και τις επεκτάσεις που έχουν προσθέσει) κανονικά.

Το χοιροστάσιο προσθέτει 1 πόντο σε κάθε ολοκληρωµένη πόλη, όταν υπολογίζεται η 
αξία του χωραφιού που καταλαµβάνει. Οι πόντοι αυτοί είναι επιπλέον των πόντων που 
δίνουν τα γουρούνια της επέκτασης Traders & Builders (δηλαδή ένας παίκτης που 
κερδίζει πόντους για ένα χωράφι µε χοιροστάσιο και δικό του γουρούνι, θα πάρει 5 
πόντους για κάθε ολοκληρωµένη πόλη στο χωράφι).

Για το πανδοχείο στη λίµνη, ανατρέξτε στους κανόνες του Inns & Cathedrals.

Για το ηφαίστειο, ανατρέξτε στους κανόνες του The Princess & the Dragon.

Αν παίζετε χωρίς τις αντίστοιχες επεκτάσεις, το πανδοχείο και το ηφαίστειο που 
απεικονίζονται στα παραπάνω πλακίδια, δεν λειτουργούν.
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Το ποτάµι, αφού ολοκληρωθεί, λειτουργεί σαν µια 
µεγαλύτερη αρχική περιοχή. Το αρχικό πλακίδιο του 
βασικού Carcassonne, συνεπώς, δεν χρειάζεται. 
Τοποθετήστε την πηγή, τη διχάλα και τη λιµνούλα (µε 


