
Carcassonne néhány útja kis folyókhoz vezet. Itt kompok üzemelnek, melyek az 
utat másik utakkal összeköthetik. Ez újabb kihívás elé állítja az útonállókat.

Tartalom   • 8 komp fából 
• 8 tavat ábrázoló tájlapka (              jelöléssel)

Előkészületek A tavat ábrázoló tájlapkákat a többi tájlapka közé kever-
jük. A fakompokat a játék mellé készítjük.

Játékmenet  A játékot a Carcassonne alapjátékának szabályai 
szerint játsszuk.
Tólapkák lehelyezése – Ha egy játékos egy tólapkát húz, a normál 
szabályok szerint lehelyezi azt. Ezután ráhelyezhet egy alattvalót. 
Amennyiben az egyik utat választja, a három vagy négy utcavégződés 
egyikére kell őt állítania. Ezután az aktív játékosnak magához kell vennie 
egy kompot a készletből, és két útvégződést össze kell vele kötnie. A 
komp a két útvégződést egy útként fogja összekötni. Egy komp nélküli 
útvégződés az adott útszakaszt lezárja. Ha a lehelyezetett tólapkával 
befejeződik egy útvégződést tartalmazó út vagy egy másik építmény, azt a 
rendes szabályok szerint fogjuk lepontozni.

kompok
Mini   A3Klaus-Jürgen Wrede

111...   pppéééllldddaaa:::   AAA   pppiiirrrooosss   llleeehhheeelllyyyeeezzziii   aaa   tttóóólllaaapppkkkáááttt...   RRRáááhhheeelllyyyeeezzz   
eeegggyyy   aaalllaaattttttvvvaaalllóóóttt ❶ ééésss   eeegggyyy   kkkooommmpppooottt ❷. AAA   kkkééékkk   
úúútttjjjaaa   llleeezzzááárrruuulll...   AAA   kkkééékkk   444   pppooonnntttooottt   kkkaaappp   ❸.

222...   pppéééllldddaaa:::   AAA   pppiiirrrooosss   llleeehhheeelllyyyeeezzziii   aaa   tttóóólllaaapppkkkáááttt...   
RRRáááhhheeelllyyyeeezzz   eeegggyyy   aaalllaaattttttvvvaaalllóóóttt ❶ ééésss   aaa   kkkooommmppppppaaalll   
ööösssssszzzeeekkkööötttiii   úúútttjjjáááttt   eeegggyyy   mmmááásssiiikkkkkkaaalll ❷. AAA   pppiiirrrooosss   
ééésss   aaa   kkkééékkk   mmmooosssttt   mmmááárrr   uuugggyyyaaannnaaazzzooonnn   aaazzz   úúútttooonnn   
ááállllllnnnaaakkk...

 ❶❷ ❶❷

❸



A kompokkal az utak meghosszabbodnak, és az útvonalak 
módosulnak – Ha egy játékos a tájlapkáját egy olyan lapka útjához 
helyezi, melyen egy komp található, átmozgathatja a kompot. Ezt a 
kompot bárhogyan áthelyezheti, de ez nem kötelező. A fontos az, hogy 
az adott tólapkán a komp mindig összekössön két utat. A kompot úgy is 
áthelyezheti, hogy az nem hosszabbítja meg az éppen kialakított útvonalat. 
A lehelyezett lapkától kiindulva csak az első komp helyzete módosítható. 
Kivétel: Amennyiben a lehelyezett lapka útjai több irányban is folytatódnak, 
minden ilyen irányban módosítható az első komp helyzete. 

További szabályok: Egy kompot körönként csak egyszer helyezhetünk 
át. Ha egy játékos egy tólapkát helyez egy komppal rendelkező úthoz, 
először az új kompot kell játékba hoznia és csak azután mozgathat át egy 
másik kompot (esetleg többet). 

A tólapkákkal kapcsolatos akciók sorrendje:
1. (Tó-)lapka lehelyezése 2. Alattvaló lehelyezése
3. Komp lehelyezése (tólapka esetén)
4. Komp átmozgatása (ha a meghosszabbított úton van komp)
5. Értékelés (ha szükséges)
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333...   pppéééllldddaaa:::   AAA   zzzööölllddd   llleeehhheeelllyyyeeezzz  eeegggyyy  lllaaapppkkkáááttt...  
AAAzzz   úúútttooonnn   lllééévvvőőő   eeelllsssőőő   kkkooommmppp   hhheeelllyyyzzzeeetttéééttt   
(((lllááásssddd   aaa   ssszzzaaaggggggaaatttoootttttt   vvvooonnnaaalllaaattt)))   mmmóóódddooosssííítttjjjaaa,,,   
ééésss   aaazzz ❶ pppooozzzíííccc iiióóóbbbóóólll   aaa ❷ pppooozzzíííccc iiióóóbbbaaa   
mmmooozzzgggaaatttjjjaaa...   AAA zzzööölllddd   ééésss   sssááárrrgggaaa   eeezzzuuutttááánnn   
mmmááárrr   nnneeemmm   ááállllll   uuugggyyyaaannnaaazzzooonnn   aaazzz   úúútttooonnn... 

❷  ❶

KKKiiieeegggéééssszzzííítttééésss:::   AAA   gggaaabbbooonnnaaakkkööörrrööökkk:::   Mindegyik Mini 
dobozában található egy lapka a 7. Mini 
kiegészítőhöz, A gabonakörökhöz. Ebből 
a kiegészítőből már egy lapka is használ-
ható, de a legjobban 6 lapkával játszható. 
Ennek szabályai a wwwwwwwww...cccaaarrrcccaaassssssooonnnnnneee...dddeee   
oldalon találhatóak.
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