
A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor valaki leteszi az utolsó területkártyát
(és rá egy alattvalóját – ha ezt szabályosan megteheti). Ekkor kezdô-
dik a záró értékelés.

A záró értékelés
A játék végén elôször a be nem fejezett utakat, városokat és kolosto-
rokat értékeljük. Minden ilyen út-, város- és kolostor után terü-
letkártyánként 1 pontot kapunk (ilyenkor a városokban a címerek
is csak 1–1 pontot érnek.)

Végül a kész városok még egyszer pontokat hozhatnak: ekkor
minden, kész város – méretétôl függetlenül – 3 pontot érhet.
Ki kapja ezeket a pontokat? Most jutnak fontos szerephez a parasztok.
Minden mezôrôl megállapítjuk, hogy ki a tulajdonosa. Ha csak egy
játékos tett parasztot egy mezôre, akkor ô a tulajdonos. Ha több játé-
kosnak is dolgozik ott parasztja, akkor az a játékos a tulajdonos, aki
több parasztot tett a mezôre. Az egyenlôség korábban leírt szabályai itt
is érvényesek: azok a játékosok, akiknek a legtöbb parasztja dolgozik a mezôn, egyaránt tulajdonosnak számítanak. A mezô
minden tulajdonosa 3–3 pontot kap minden olyan, befejezett városért, amely mezôjükön áll vagy azzal határos.

Az értékelést segítheti a mellékelt összefoglaló lap:

A mezôkért járó pontok kiosztásával vége az értékelésnek, és ezzel a játéknak is. A játékot az nyeri, aki a legtöbb
pontot gyûjtötte össze.

Tippek a játékhoz:
•A parasztokat ne álló helyzetben tegyük le, hanem fektessük a pályára: így jobban látható, hogy melyik paraszt melyik mezôn dolgozik.
•A záró értékelés elôtt vegyük le az összes, le nem zárt utat és várost, valamint az egy-egy területen kisebbségben maradt figurákat! Így

könnyebben áttekinthetjük a játékfelületet. 

Carcassonne-t interneten is játszhatunk, a www.brettspielwelt.de német nyelvû oldalon.
Külön köszönjük Karen és Andreas „Leo” Seyfarthnak, hogy segítettek megalkotni a játék szabályait.

Egy furfangos játék 2–5 játékosnak, 8 éves kortól. Tervezte: Klaus-Jürgen Wrede

Messze földön híres a délfrancia Carcassonne város egyedülálló módon épített erôdje, ami már körülbelül 1500 éve áll. Ismerd
meg a korabeli Carcassonne környékének életét! Alattvalóiddal felkerekedtek, és munkához láttok az utakon, a városokban,
a réteken és a városhoz közeli kolostorokban. A tartomány fejlôdése a Te kezedben van! Fontos, hogy taktikusan fogd munkára
alattvalóidat, mert ôk (az útonállók, lovagok, parasztok és szerzetesek) segíthetnek sikerre!

A játék elemei
•72 területkártya (közöttük 1 sötétebb hátú kezdôlap)

A lapok különbözô városrészeket, útszakaszokat, keresztezôdéseket, réteket és kolosto-
rokat ábrázolnak.

•40 alattvaló 5 színben
Minden alattvalót munkára foghatunk mint útonállót, lovagot,
parasztot vagy szerzetest.
Színenként egy alattvalót pontjelzônek teszünk félre.

•1 értékelô tábla
Ezen jelezzük, hogy melyik játékos hány
pontot gyûjtött.

•A játékszabály

A játék célja
Minden körben egy területkártyát teszünk le. Utak, városok, rétek tûnnek fel, kolostorok kerülnek játékba. Ezekre helyez-
hetjük el alattvalóinkat (körönként ugyancsak egyet), hogy pontokhoz jussunk.
Mivel nem csak játék közben szerzünk pontokat, hanem a végsô értékelésen is, azt, hogy ki is a nyertes, csak ez után
az összegzés után tudhatjuk meg.

A játék elôkészítése
A kezdô területkártyát képes felével fölfelé az asztal közepére tesszük. A többit lefordítjuk, alaposan összekeverjük, és több
pakliba halmozzuk úgy, hogy minden játékos egyformán választhasson közülük. Az értékelô táblát lehetôleg az asztal szé-
lére tegyük! Mindenki választ egy színt, magához veszi a megfelelô 8 alattvalót, és közülük egyet az értékelô tábla 0 mezô-
jére állít – a többi hetet foghatja munkára a játékban. Kezdhet egyszerûen a legfiatalabb játékos, de sorsolhatunk is.

A játék menete
A játékosok az óramutató járásával egyezô irányban következnek. A soros játékos az itt megadott sorrendben a követ-
kezô akciókat hajtja végre:
1. Húz egy új területkártyát, és azt a szabályoknak megfelelôen a már lerakottakhoz illeszti.
2. Egy alattvalót rátehet az éppen elhelyezett kártyára (nem kötelezô).
3. Ha a letett kártyával befejezett egy vagy több utat, várost vagy kolostort, azokat értékelni kell. 
A pontok kiosztása után a következô játékos kerül sorra.

Területkártya elhelyezése
Elsô akcióként mindenképp húzunk és elhelyezünk egy új területkártyát. (A húzott kártyát meg kell mutatni
játékostársainknak, hogy ôk is láthassák – ha kedvük úgy tartja, tanácsokat is adhatnak arra, hogyan tegyük le.) Amikor
elhelyezzük, az alábbiakat kell figyelembe vennünk:
•az új (a példában piros kerettel jelölt) lap legalább egy oldalának a már lerakott lapokhoz kell illeszkednie. Nem elég,
ha csak sarka érintkezik egy (vagy több), már letett lap sarkával!
•Minden rét-, út-, és városrészletnek folytatódnia kell! (Tehát a laphatáron rét csak réttel, város csak várossal érintkezhet,
és a kártya széléhez futó útnak a másik kártyán folytatódnia kell.)

A játékhoz jó szórakozást kíván 
a Piatnik Budapest Kft.!
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Városrész

Keresztezôdések

Kolostor

Rét részletek

Útszakaszok

A piros játékos a be nem
fejezett útért 3 pontot
kap. A sárga játékos az el
nem készült kolostorért
5 pontot kap.

A kék játékos 2 pontot kap a jobb alsó, még be nem
fejezett városért. A zöld játékos 7 pontot kap a nagy, be
nem fejezett városért. A fekete játékos 0 pontot kap, mert
a zöld játékos több lovagot állított.

A kék játékos 3 pontot kap.

A kék játékos 6 pontot kap.

A kék játékos 6 pontot kap.

•Ha egy város több mezôvel is határos, mindegyik mezô tulajdonosa kap érte
3 pontot – de egy játékos egy városért csak egyszer kaphat pontot!

A piros játékosé a nagyobb mezô: 
ô helyezte el itt a legtöbb parasztot.
ô 6 pontot kap (3–3 A és B városért).
A kék játékosé a kisebb mezô; ô 3
pontot kap A városért.

A nagy mezô a piros és a sárga játékos
tulajdona, mert mindkettôjüknek 
2 parasztja dolgozik ott. ôk 6–6 pontot
kapnak (hármat A és hármat 
B városért). A kék játékosé a kisebb
mezô; ô 3 pontot kap A városért.

A területkártyák
lehelyezési sorrendje
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Nagy ritkán elôfordulhat, hogy egy felhúzott területkártyát sehogyan
sem lehet a lent lévôkhöz illeszteni. Ilyenkor ezt a lapot ki kell venni
a játékból, és a soros játékosnak új kártyát kell húznia.

Alattvalók elhelyezése
Miután elhelyeztük a felhúzott kartont, feltehetünk rá egy alattvalót is. Ehhez az alábbiakat kell
figyelembe vennünk:
•Soha nem tehetünk le egynél több alattvalót.
•Csak saját alattvalónkat tehetjük le.
•Az alattvalót csak az éppen elhelyezett területkártyára állíthatjuk.
•El kell döntenünk, hogy a területkártya melyik részére tesszük az alattvalót:

•Az új alattvalót nem tehetjük olyan, az éppen letett kártyával kiegészített városrészre, rétre, útra, amin már áll másik
alattvaló – még akkor se, ha az a sajátunk. Az sem számít, hogy milyen messze áll az úton a másik alattvaló. Ezt a
következô két példával próbáljuk bemutatni:

Ha elfogynak alattvalóink, már csak területkártyát tudunk elhelyezni. De semmi ok az ijedtségre: alattvalóinkat
visszaszerezhetjük!
Ha befejeztük körünket, a következô játékos kerül sorra. 
Kivétel, ha úgy teszünk le egy lapot, hogy befejezünk vele egy várost, utat
vagy kolostort. Ilyenkor az elkészült rajzolatot azonnal értékeljük. 

Kész utak, városok és kolostorok értékelése

Mikor kész egy út?
Egy út akkor készül el, ha mindkét végét keresztezôdés, városrész vagy
kolostor zárja le – vagy visszatér önmagába, és ezzel körülzár egy terü-
letet. Amíg e feltételek valamelyikét nem teljesíti, az út tetszôleges számú
szakasszal nyújtható.
A kész útért annyi pontot kap az a játékos, aki útonállót tett rá,
ahány szakaszból áll (ahány területkártyán áthalad) az útja.
Ezeket a pontokat – és minden más, a játékban szerzett pontot – az értékelô táblán jelöljük. Az értékelô
tábla 50 mezôjén akár többször is körbemehet a jelzônk. Amikor alattvalónk elôször halad át az értékelô
tábla 0 mezôjén, lefektetjük, és így a második kört fekvô helyzetben teszi meg.

Mikor kész egy város?
Egy város akkor készül el, ha részeit teljesen,
hiánytalanul, hézagok nélkül körbezárja egy vá-
rosfal. Egy város tetszôleges számú városrészbôl
(területkártyából) állhat.
Az elkészült városért annyiszor 2 pontot kap
az a játékos, aki lovagot helyezett rá, ahány
városrészbôl (területkártyából) az áll. Plusz
2 pont jár minden, a városban lévô címerért. 

Mi történik olyankor, ha két vagy több alatt-
való is áll ugyanazon városon vagy úton? 
Ha elég taktikusan rakjuk le a lapokat, elôfordulhat, hogy több útonálló is egy
útra, vagy több lovag is egy városba kerül. Ilyenkor az a játékos kapja a ponto-
kat, akinek a legtöbb útonállója, illetve lovagja áll az adott városban vagy úton. 
Egyenlôség esetén minden, abban érintett játékos megkapja a pontokat. 

Mikor készül el egy kolostor?
Egy kolostor akkor készül el, ha 8 területkártya
veszi körül.
Az a játékos, aki alattvalót helyezett erre a ko-
lostorra, 9 pontot kap, azaz minden területkár-
tyáért 1 pontot.

Az alattvalók visszaszerzése
Miután egy út, város vagy egy kolostort felépítettünk, az értékelés után az odaállított útonállók, lovagok, szerzetesek
visszatérnek tulajdonosukhoz. A következô lépéstôl tetszôleges szerepben ismét felhasználhatjuk ezeket a figurákat.

Elôfordul, hogy alattvalónkat az éppen letett kártyával befejezett rajzolatra állítjuk. Ez ilyenkor is visszakerül
játékosához, mert a befejezett rajzolatot (az alattvaló lerakása után) azonnal értékeljük. Ennek lépései: 

1. Egy új területkártyával befejezzük a várost, utat
vagy kolostort.

2. Ráállítjuk a lovagot, útonállót vagy szerzetest.
3. Értékeljük a kész utat, várost, ill. kolostort.
4. Visszavesszük a lovagot, útonállót vagy szer-

zetest.

A mezô
Egy mezô több, összefüggô részbôl áll. A mezôk (ill. azon részeik, amelyeken parasztjaink dolgoznak), csak a játék végén
érnek pontot. A parasztok a játék végéig a mezôn maradnak, és nem kerülnek vissza gazdáikhoz! A mezôket a le-
helyezett lapok szélei, az utak és a városok határolják, ill. választják el egymástól.

A kék játékos csak parasztként helyezheti
el alattvalóját, mert a városban már áll
egy lovag.

A piros játékos lovagként vagy útonállóként helyezheti el alattvalóját.
Parasztként csak a kisebbik (piros nyíllal jelölt) mezôre teheti, mert egy
alattvalója már ott áll a másik mezôn.

Lovag

vagy vagy vagy

Paraszt SzerzetesÚtonálló

Egy városrészre KolostorraÚtszakaszra Rétre

A piros játékos
3 pontot kap

A piros játékos 4 pontot kap

Vagy ide…

…vagy oda
A kék játékos 9 pontot kap.

A piros játékos 3 pontot kap

Mindhárom parasztnak megvan
a saját mezôje. Ezeket a város és
az utak elválasztják egymástól.

Az új területkártya összeköti a három paraszt mezôit.
Az a játékos, aki ezt a terület-lapot elhelyezte, nem
állíthat rá parasztot.

Az út és a rét folytatódik a lap
elhelyezése után is.

Az egyik oldalon városrész,
a másikon rét marad a lap
elhelyezése után is.

A város folytatódik a lap
elhelyezése után is.

A területkártyát
így nem tehetjük
le. Ez egy hibás
elhelyezés!

A piros játékos 8 pontot kap, mert 3
városrészt és egy címert határolt körül.

A piros játékos 4 pontot kap,
mert 2 városrésze van, de
egyiken sincs címer.

A piros és a kék játékos is megkapja
a 10 pontot, mert mindkettônek áll
lovagja a városon. (Egyenlôség)

Az új kártya az eddig lerakott, de különálló
városrészeket egy várossá köti össze. 

Ha egy területkártyán több városrész is van, de ezek ugyanabba a városba
épültek be, ez a kártya akkor is csak 2 pontot ér.

A piros játékos 4 pontot kap
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