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Játékelemek
• 1 fából készült mézeskalácsember figura
•  6 tájlapka mézeskalácsember szimbólummal

Carcassonne-ba elérkezett a tél. Az idő hideg, de romantikus is, hiszen ez a 
forró italok és édes sütemények időszaka.

Carcassonne városaiban most kicsit lassabban zajlik az élet. Ennek ellenére 
felbukkant egy új ember a környéken. Kitaláltátok már, hogy ki az?

A játék előkészületei
A Carcassonne minden alapszabálya érvényben marad. Ez a 
mini kiegészítő a hátlapja miatt csak a Carcassonne téli ki-
adásával játszható. A 6 új mézeskalácsember szimbólummal 
ellátott tájlapkát a téli kiadás többi lapkája közé keverjük.

A fából készült mézeskalácsembert a kezdőlapka városára állítjuk.

Játékmenet
Az új lapkák lehelyezése Ha egy játékos mézeskalácsemberrel 
jelölt lapkát húz, azt a rendes szabályok szerint helyezi le és a körét 
a szokásos módon hajtja végre. Befejezésképpen magához veszi a 
mézeskalácsembert és egy másik, félkész városba helyezi azt. 

A mézeskalácsember értékelése
1.) Amikor a mézeskalácsember elhagy egy várost (egy újabb mézeskalács-
emberrel jelölt lapka miatt), minden olyan játékos pontokat kap, akinek 
egy vagy több lovagja van abban a városban. A játékosok lovagonként 
annyiszor 1 pontot kapnak, ahány lapkából a város áll. A címerek nem 
hoznak pontot. A lovagok a városban maradnak. 

A mézeskalácsember
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A CARCASSONNE-ról mindent megtalálsz a honlapunkon. Ott megválaszoljuk a 
játékkal kapcsolatos kérdéseidet is. Nyereményjátékokon vehetsz részt és letöltheted 

a játékkal kapcsolatos legfrissebb információkat. www.carcassonne.de

Online üzletünkben Carcassonne-
nal és más játékokkal 
kapcsolatos ajándéktárgyakat 
és pótalkatrészeket rendelhetsz. 
www.cundco.de

2.) Ha egy játékos azt a várost zárja le, melyben a mézeskalácsember áll, 
a következő történik: A rendes kiértékelés előtt minden olyan játékos pon-
tokat kap, akinek egy vagy több lovagja van az adott városban.
Lovagonként annyiszor 1 pontot kapnak, ahány lapkából a város áll. Legvégül 
pedig az a játékos, aki lezárta a várost, áthelyezi a mézeskalácsembert egy 
választása szerinti félkész városba.

1. példa az értékelésre 
A piros letesz egy mézeskalács-
emberrel jelölt lapkát és a 
mézeskalácsembert a jobb fel-
ső sarokban található város-
ba teszi át.
Mivel a mézeskalácsember 
elhagyta a baloldali várost, a 
kék 7 pontot (7 lapka, 1 lo-
vag), a piros pedig 14 pon-
tot (7 lapka, 2 lovag) kap.

2. példa az értékelésre
A piros lapkájával lezárja azt a 
várost, amelyben a mézeskalács-
ember áll. A mézeskalács-
értékelésért a kék 6 pontot (6 
lapka, 1 lovag) kap, a piros pedig 
12 pontot (6 lapka, 2 lovag).
Ezután a piros 14 pontot kap a 
város rendes kiértékeléséért. A 
piros áthelyezi a mézeskalácsem-
bert egy félkész városba.

Kivétel  Ha nincs egy félkész város sem, amikor a mézeskalácsembert át kel-
lene helyezni, az adott városban marad. Ha ez a város lezárul, a játéktér mellé 
helyezzük, és egy újabb mézeskalácsemberrel jelölt lapkával hozhatjuk ismét 
játékba.
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