
Πανδοχείο στη λίµνη (6 πλακίδια)
     Αν υπάρχει τουλάχιστον ένα πανδοχείο 
     πάνω σε ολοκληρωµένο δρόµο, ο ληστής 
     που βρίσκεται εκεί κερδίζει 2 πόντους ανά 
κοµµάτι δρόµου (αριθµός πλακιδίων), αντί για 1. Ωστόσο, αν 
στο τέλος του παιχνιδιού ο δρόµος δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν 
δίνει καθόλου πόντους (αντί για τους κανονικούς 1 ανά 
πλακίδιο).

Ο Καθεδρικός (2 πλακίδια)
   Αν υπάρχει τουλάχιστον ένας 
   καθεδρικός σε µια ολοκληρωµένη 
   πόλη, ο ιππότης που βρίσκεται εκεί, 
   κερδίζει 3 πόντους (αντί για 2) για κάθε 
κοµµάτι (αριθµός πλακιδίων) και θυρεό που 
βρίσκεται στην πόλη αυτή. Ωστόσο , αν η πόλη δεν 
έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του παιχνιδιού, 
δεν δίνει καθόλου πόντους.

Ο Μπλε κερδίζει 6 πόντους

Ο Μπλε κερδίζει 6 πόντους

Αν ο δρόµος δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 
τελικό σκοράρισµα ο Μπλε δεν θα 

κερδίσει πόντους.

Αν η πόλη µε τον Καθεδρικό µείνει 
ανολοκλήρωτη µέχρι το τέλος ο Μπλε δεν 

κερδίζει πόντους.

Ο Μπλε κερδίζει 24 
πόντους.

Περιεχόµενα
18 πλακίδια Εδάφους              6 πλακίδια σκορ 50/100
8 βοηθοί για 6ο παίκτη              6 µεγάλοι βοηθοί

Χρειάζεστε το βασικό CARCASSONNE για να παίξετε µε την επέκταση αυτή. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
είτε ένα µέρος ή όλη την επέκταση. Οι βασικοί κανόνες του CARCASSONNE δεν αλλάζουν.  Παρακάτω 
ακολουθούν τα στοιχεία που εισάγει η επέκταση αυτή:

18 νέα πλακίδια Εδάφους
Τα νέα πλακίδια Εδάφους παίζονται όπως και τα κανονικά. Δηλαδή χωράφι δίπλα σε χωράφι, πόλη δίπλα σε πόλη και 
δρόµος σε δρόµο. Νέα κτίρια παρουσιάζονται στην επέκταση αυτή, αλλάζοντας τους κανόνες µε τους εξής τρόπους:



Το πλακίδιο αυτό έχει 4 
διαφορετικά µέρη πόλης.

Το µοναστήρι χωρίζει 
το δρόµο σε 2 µέρη.

Η διασταύρωση χωρίζει 
το δρόµο σε 2 µέρη.

Οι ληστές δεν µπορούν 
να τοποθετηθούν στα 
δύο αυτά κοµµάτια 
δρόµου.

Το πανδοχείο βρίσκεται στον 
πάνω δεξιά δρόµο.

Το λιβάδι 
τελειώνει εδώ.

Μερικά πλακίδια έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Ο Μπλε είναι ο µόνος που κερδίζει τους 3 
πόντους του ολοκληρωµένου δρόµου.

Οι παίκτες έχουν έναν επιπλέον µεγάλο βοηθό που 
προστίθεται στους 7 κανονικούς. Χρησιµοποιείται µε τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο, µε τη διαφορά ότι υπολογίζεται για 
δύο κανονικούς βοηθούς, στον υπολογισµό της 
πλειονότητας για το σκοράρισµα. Συνεπώς, ο παίκτης θα 
είναι σαν να έχει τοποθετήσει 2 βοηθούς µε µία κίνηση 
στην ίδια θέση όσον αφορά το σκοράρισµα (βλ. 
παράδειγµα στα δεξιά). Όταν το στοιχείο που έχει καταλάβει ο µεγάλος βοηθός ολοκληρωθεί, τότε ο βοηθός 
επιστρέφει κανονικά στο απόθεµα του ιδιοκτήτη του, και µπορεί να παιχθεί στον επόµενο γύρο, ξανά. Αν παιχθεί 
σαν αγρότης, παραµένει στο λιβάδι µέχρι το τελικό σκοράρισµα στο τέλος του παιχνιδιού.

Τα πλακίδια αυτά επιτρέπουν στους παίκτες να σηµειώνουν το σκορ τους ακόµη κι αν 
ξεπεράσουν τους 50 πόντους. Όταν κάποιος περάσει πρώτη φορά τη θέση 50 του µετρητή σκορ, 
παίρνει ένα πλακίδιο Πόντων και το κρατάει µπροστά του µε την πλευρά “50” ανοιχτή. Όταν 
περάσει και δεύτερη φορά από τη θέση 50, γυρίζει το πλακίδιό του στην πλευρά “100”.

πλευρά “100”. Στα περισσότερα παιχνίδια είναι λίγο σπάνιο να περάσουν οι παίκτες και τρίτη φορά τη θέση 50. Αν 
γίνει, ωστόσο, κάτι τέτοιο, ο παίκτης που το καταφέρνει παίρνει άλλο ένα πλακίδιο Πόντων και το κρατάει µπροστά 
του µε την πλευρά “50” ανοιχτή.

Βοηθοί για 6ο παίκτη
Προσθέτοντας τα πλακίδια της επέκτασης αυτής, και τους νέους βοηθούς, µπορεί να συµµετάσχει και 6ος παίκτης.
6 µεγάλοι βοηθοί

Πλακίδια πόντων 50/100 (6 πλακίδια)
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