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Egy hosszú és izgalmas nap után, este 
élményekkel telve térnek haza a 

gyerekek.
Egy hatalmas tábortűz körül gyűlnek össze 
kicsik és nagyok azért, hogy a Carcassonne-i 
finomságokból együtt csemegézzenek.
A felnőttek izgalmas történeteket mesélnek 
a gyerekeknek lovagokról, tündérekről 
és sárkányokról. A gyerekek ámulattal 
hallgatják a történeteket, miközben a 
lovagkorról álmodoznak, és azt remélik, 
hogy ők is ilyen izgalmas kalandok részesei 
lehetnek majd.
Végül a legtöbb gyerek elalszik, és az 
állatok is élvezik az istálló nyugalmát.

Azok az állatok, akiket a gyerekeknek nem 
sikerült elkapni, éjszaka fáradtan térnek 
haza.
A gyerekek végül is ügyesen hazaterelték 
az állatokat, hiszen a Carcassonne-i 
gyerekek gondos gazdái az állatoknak…

Marco Teubner gyermekeinek ajánlva: Anna és Elias



Egy ravasz lapkalerakó játék 2-4 
játékos részére, 4 éves kortól.
Marco Teubner  és Klaus-Jürgen 
Wrede által tervezett
 „Carcassonne” alapjáték 
gyermekeknek készült változata.



Mi van a dobozban?
1 játékleírás, 36 tájlapka, 32 játékbábu (4 színben, színenként 8-8 Kék, Sárga, Zöld, és Piros)

Hogyan kell a játékot előkészíteni?
1. A tájlapkákból alapos keverés után több lefordított paklit kell képezni úgy, hogy 

minden Játékos elérje azokat. Az asztal közepén hagyni kell elég helyet, mert itt alakítjátok ki a 

tájlapkákból a „falut” (játékfelületet).

2. Minden játékos választ egy színt, és magához vesz 8 játékbábut a színnek 

megfelelően.

Figyelmeztetés: Ha 4 játékosnál kevesebben játszotok, akkor a 

játékból ki kell venni az ahhoz a színhez tartozó figurákat, amit senki nem választott.

3. Az egyik játékos felfordít és középre tesz egy tájlapkát. Ez a tájlapka lesz a kiinduló pontja a falu 

megépítésének. Ehhez kell majd a többi tájlapkát illesztenetek.

ki nyeri a játékot?
A tájlapkákból közösen egy falut kell építenetek. A falunak különböző részei épülnek ki, például utak. A lezárt 

utakra lehet figurát állítani! A játékot az nyeri, aki elsőként az összes figuráját felállítja.

Hogyan kell játszani?
A játék folyamán felváltva egymás után következtek. A játékot a legfiatalabb játékos kezdi, 

a játék további menete az óramutató járásával megegyező irányú. 

Mit kell tenned, aMikor te vagy a soros?
Az első lépésként egy tájlapkát kell húznod az egyik pakli tetejéről és el kell helyezned azt.

Az elhelyezésnél figyelned kell arra, hogy az új tájlapkának legalább egy, vagy több oldalával egy már 

lerakott lapkához kell illeszkednie. 

Nem rakhatod le úgy a lapkádat, hogy csak a sarka ér hozzá egy másik tájlapka sarkához. A sarok 

sarokhoz illesztése nem lehetséges.
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Egy különleges nap virradt Carcassonne városában: július 14-e nemzeti ünnep 

Franciaországban. A hagyományok szerint ezen a napon szabadon engedik a 

birkákat, a tyúkokat és a teheneket. A Carcassonne-i gyerekek pedig egész nap 

vidáman szaladgálnak és megpróbálják az állatokat alkonyatig visszaterelni.
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36 tájlapka 32 bábu



Mikor lehet figurát állítani?
A tájlapkákon Carcassonne- gyerekek képeit láthatod, a figuráknak megfelelő 

négy színben. Minden olyan esetben, amikor egy lapka lerakásával sikerül lezárni 

egy utat, az út részeire a képen lévő gyerekek színével megegyező színű játékfigurákat rá lehet állítani.

Mikor van befejezve egy út?
Egy út akkor van lezárva, amikor mind a két vége házzal, falurészlettel, tóval vagy egyébbel lezáródik, azaz 

nem vezet tovább. Abban az esetben is lezárt egy út, amikor önmagába visszatérően kört alakít ki.

Figyelem: Ha a tájlapkán olyan színű gyerek képe is látható, amelyik (4 játékosnál kevesebb 

esetén), senkihez sem tartozik, akkor azt figyelmen kívül kell hagyni.

Mikor van vége a játéknak?
A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékos az utolsó figuráját is felállítja. Ez a játékos megnyeri a 

játékot.

Ritkán az is előfordulhat, hogy már az összes tájlapkát leraktátok és 

még senkinek sem sikerült az összes figuráját letennie. Ilyen esetben 

a játéknak az utolsó lapka lerakásával vége van. A játékot ebben az 

esetben az a játékos nyeri, akinek a legkevesebb figurája maradt. 

Döntetlen esetén a játéknak több nyertese is van.
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A piros körökkel jelzett utak a megjelölt pontokon véget érnek. Ez a 

bejárata az útnak zárva van.

Ez az út is 

befejezett.

Példa:
Piros lerakja a narancssárgával jelzett lapkát. Így az út mindkét vége le van zárva. A Piros és Kék 

elhelyez egy-egy figurát az éppen befejezett úton.

Az út itt 
véget ér!

Ez út   
itt  

nem ér 
véget!




