
FELDERÍTŐ
Az öt kártyát (a többi kártyától külön) meg kell keverni. Mindenki húz egyet, amit 
azután képpel felfelé kirak maga elé. Két játékos esetén mindketten 2-2 kártyát húz-
nak. A megmaradt kártyákat vissza kell rakni a dobozba.

Sámán: Aki ezt húzta, körében egyszer visszaveheti egy törzstagját tisz-
tásról, illetve be nem fejezett erdőről vagy folyóról.     

A másik négy kártyát a játéktérre, a többi területkártyához kell lerakni. A soron lévő já-
tékos megteheti, hogy nem húz területkártyát, inkább saját speciális kártyáját rakja le. 
Erre le kell raknia egy törzstagját (illetve a földművelésnél egy kunyhóját), máskülönben
le sem rakhatja a kártyát. Ez a törzstag (kunyhó) a játék végéig ezen a kártyán marad.

Felderítő: A játékos, aki lerakta a felderítőt, amikor rajta van a sor, a fel-
húzott területkártyát (vagy bónuszkártyát) visszarakhatja az oszlop aljára,
és helyette újat húzhat, amit azonban már mindenképpen le kell raknia.
A felderítőt az erdőre kell rakni, így úgy kell a kártyát lerakni, hogy az 

Hídverő: A hídon álló vadász a folyó mindkét oldalán lévő tisztásokért
kap(hat) pontot. A híd nem egyesíti a két tisztást.
A kártya csak úgy rakható le, hogy az egyik tisztáson sem lehet másik
vadász. Az alsó tisztáson látható medve 2 pontot ér a játék végén.

Csónakos: Amikor az adot folyórendszerben bármelyik játékos befejez
egy folyószakaszt, a csónakos játékosa annyi pontot kap, ahány hal van a 
folyót lezáró nagyobb tóban.
A kártya csak úgy rakható le, hogy az adott folyószakaszon nem lehet 

 halász. Amikor ez a folyórendszer elkészül, a csónakos halászként kell kezelni, azonban
nem szabad levenni, a játék végéig itt marad.

Földművelés: Az a játékos, aki lerakta ezt a kártyát, a játék végén, a 
vadászok kiértékelésétől függetlenül, annyi pontot kap ezért a tisztásért,
ahány területkártya alkotja a tisztást. A kártya csak olyan tisztáshoz rak-
ható, amelyen nincs vadász, és erre a tisztásra nem rakható le vadász.      

erdőben ne legyen másik gyűjtögető. Amikor ez az erdő elkészül, a felderítőt gyüjtögető-
ként kell kezelni, azonban nem szabad levenni, a játék végéig itt marad.

Csak az alapjátékkal (Carcassonne: Vadászok és gyűjtögetők) játszható!
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