
Carcassonne földjére varázslók látogatnak el. Míg a varázsló hatalmával 
felvirágoztatja az utakat és városokat, a lakók a boszorkány képességeit 

gyanakodva fogadják.

Tartalom   
•1 lila mágusfigura fából 
•1 narancs boszorkányfigura fából
•8 mágusszimbólummal jelölt tájlapka (          jelöléssel)

Előkészületek  A mágusszimbólummal jelölt tájlapkákat a többi 
tájlapka közé keverjük. A két különleges figurát a játék mellé készítjük.

Játékmenet  A játékot a Carcassonne alapjátékának szabályai szerint 
játsszuk. Ha egy játékos egy mágusszimbólummal ellátott lapkát húz,
a rendes szabályok szerint lehelyezi azt. Mielőtt helyezne rá 
egy alattvalót játékba kell hoznia a mágus vagy a boszorkány 
figuráját. Az egyik figurát egy tetszés szerinti, be nem fejezett út 
egyik szakaszára, vagy egy tetszés szerinti, be nem fejezett 
vár egyik részére helyezi.  A boszorkány és a mágus nem
állhatnak ugyanazon az úton vagy városon. Ha a boszorkány vagy a 
mágus már az egyik lapkán áll, elvehetjük onnan és áthelyezhetjük. 
Ezután a játékos lehelyezheti alattvalóját is.
A lapka segítségével az egyik varázserejű figurát le kell helyeznünk vagy át 
kell mozgatnunk. Ha a lehelyezésük nem lehetséges (mert egy város vagy 
út sem foglalható el), a játékosnak le kell vennie egyiküket a lapkákról és 
újra a játék mellé kell azt helyeznie.

Kivétel: Ha a boszorkány és a mágus egy lapka lehelyezésének 
következtében azonos útra vagy várra kerül, a játékosnak abban a körben 
az egyik figurát át kell mozgatnia. Amennyiben az adott lapka lehelyezése 
értékelést vált ki, a figurát az értékelés előtt mozgatjuk át.

Klaus-Jürgen Wrede
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Ha egy olyan út vagy vár zárul le, melyen egy varázserejű figura áll, az 
a következőképpen fogja befolyásolni az értékelést:

•  A mágus az elkészült építmény minden lapkájáért plusz egy pontot hoz.
• A boszorkány megfelezi az épületért járó pontszámot (a kerekítés 

szabályait alkalmazva).
Amennyiben valamelyik varázserejű figura részt vett egy értékelésben, az 
az értékelést követően újra a játék mellé fog kerülni, és onnan egy 
mágusszimbólummal jelölt kártyával hozható újra játékba. 

A mágus és a boszorkány a játék végi értékelést ugyanúgy fogja befolyásolni, 
ahogyan azt játék közben tette.
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