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Egy elgondolkodtató stratégiai játék téli öltözetben 2–5 játékosnak, 8 éves kortól. 

Messze földön híres a dél-francia Carcassonne 
város egyedülálló módon épített erődje, ami 
a rómaiak és a lovagok korából maradt ránk. 

Bebarangoljuk Carcassonne földjeit, hogy végül 
megcsináljuk a szerencsénket. Követőinket 

felállítjuk az utakon, a városokban, 

a réteken és a városhoz közeli kolostorokban. 
A tartomány kiépülése a kezünk alatt alakul! 
Fontos, hogy követőink helyét jól válasszuk meg, 
mert szerepükben, mint útonállók, lovagok, 
földművesek, vagy szerzetesek segíthetnek 
sikerre minket!

Városrészek CímerKiinduló-lapka hátlapja

Rendes tájlapkák 
hátlapja

Rétek Kereszteződések

Kolostor 

Útszakaszok 

A cél
A játékosok lépésről lépésre egy-egy tájlapkát fektetnek le. Városok, kolostorok emelkednek, utak, rétek alakulnak ki, 
amikre a játékosok felállíthatják követőiket azért, hogy pontokat szerezzenek. Mivel a játék közben és a játék végén is 
szerezhetünk pontokat, így a játék nyertesét csak a záró-értékelés után tudjuk megállapítani. 
A "Téli kiadás" szabályai megegyezőek a "Carcassonne Alapjáték" szabályaival. A plusz 12 állatokkal díszített 
tájlapkát is az alapjáték szabályai szerint használjuk a játékban.

Előkészületek
A kiinduló-lapkát a képes felével felfelé az asztal közepére fektetjük. A többi tájlapkát lefordítjuk, 
összekeverjük, és több lefordított pakliba tornyozzuk úgy, hogy minden játékos egyformán elér- 
hesse azokat. Az értékelő-táblát fektessük az asztal szélére. Mindenki válasszon egy színt és vegye 
magához a 8 követőjét. Közülük egyet mindenki állítson az értékelő tábla 0 mezőjére, így minden 
játékosnak 7 felhasználható követője marad. A legfiatalabb játékos kiválasztja a kezdőjátékost.

•  40 követő 5 színben:
A követőket a következő szerepekbe állít-
hatjuk: útonálló, lovag, földműves vagy 
szerzetes. Színenként egy követőt pontjel-
zőnek fogunk használni az értékelő-táblán.

•  1 értékelő-tábla:
Ezen jelöljük a játékosok pontjait.

• 1 játékszabály

Tartalom
•  84 tájlapka 

(közöttük 1 sötétebb hátú kiinduló-lapka): 
A lapkákon különböző városrészek, útszakaszok, 
kereszteződések, rétek és kolostorok vannak.

Egy elgo
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A kék játékos 
nem állíthat 
útonállót, 
mert az út 
már foglalt. Szerzetest állíthat a kolostorra, 
vagy földművest fektethet a rétre.  

A kék 
játékos 
nem 
állíthat 
lovagot a városba, mert a város már foglalt. Útonállót 
állíthat az útra, vagy földművest fektethet a rétre.

A játék
A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban következnek. Aki soron van, az itt megadott sorrendben 
a következő akciókat hajtja végre:

 1. Húznia kell egy új tájlapkát és le kell azt helyeznie.
 2. Készletéből 1 saját követőt ráállíthat az éppen lehelyezett tájlapkára.
 3.  Ha a tájlapka lehelyezésével lezárt egy vagy több utat, várost vagy kolostort, azokat értékelni kell. 

A kapott pontok jelölése után a következő játékos kerül sorra.

 1. Tájlapka lehelyezése
Első akcióként húznunk kell egy tájlapkát az egyik lefordított toronyból. A húzott tájlapkát megmutatjuk a játékostársa inknak, ők 
tanácsokat is adhatnak arra, hogyan tegyük le azt, majd a lapkát lehelyezzük. A lehelyezéshez az alábbiakat kell figyelembe vennünk:
• Az új (a példában piros kerettel jelölt) lapka legalább egy oldalának egy vagy több, már az asztalon fekvő tájlapka oldalához 

illeszkednie kell. Ha csak a sarka érintkezne egy (vagy több) már letett tájlapka sarkával, az szabálytalan lehelyezés lenne!
• Minden rét-, út- és városrészletnek folytatódnia kell! (Tehát a laphatáron rét csak réttel, város csak várossal érintkezhet,  

és a tájlapka széléhez futó útnak a másik tájlapkán folytatódnia kell.)

Az út és a rét folytatódik a 
tájlapka lehelyezése után is.

A város folytatódik a 
tájlapka lehelyezésével.

Az egyik oldalon 
városrész, 
a másikon rét 
folytatódik 
a tájlapka 
lehelyezése 
után is.

Így például nem szabad 
tájlapkát lehelyezni.

vagy vagy vagy 

Útonálló 

Egy útszakaszra  

Lovag 

városrészre

Szerzetes 

kolostorra

Földműves 

rétre 

A földműveseket 
lefektetjük!

ide 
vagy 
oda

Abban a ritka esetben, ha a felhúzott tájlapkát nem 
lehet az asztalon fekvő tájlapkákhoz illeszteni, akkor 
azt kitesszük a játékból, és a játékos új tájlapkát húz.

 2. Követők állítása

Miután lehelyeztük a felhúzott tájlapkát, ráállíthatunk egy követőt. Ehhez az alábbiakat kell figyelembe vennünk:
• Mindig csak 1 követőt állíthatunk. 
• Csak a saját készletünkből állíthatunk követőt.
• Csak arra a lehelyezett tájlapkára állíthatunk követőt, amit éppen lehelyeztünk.
• El kell döntenünk, hogy a tájlapka melyik területére állítjuk a követőt:

•  Az éppen lehelyezett tájlapkával kiegészített városrészen, réten, úton, nem állhat másik követő - még 
a sajátunk sem. Ebben az sem játszik szerepet, hogy milyen messze áll a másik követő. Ezt a következő 
két példával megmagyarázzuk:

Ha elfogynak egy játékos követői, tájlapkát továbbra is le kell helyeznie, ámde követőt nem állíthat. 
De semmi ok az ijedtségre: vissza is kapunk követőt.
Ha befejeztük körünket, a következő játékos kerül sorra. 
Kivétel: Ha a tájlapka lehelyezésével lezárt egy utat, várost vagy kolostort, azokat most értékelni kell.

ű k

(Javasoljuk, 
hogy az első 
játékot föld-

műves nélkül 
játsszátok)
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 3. Kész utak, városok és kolostorok értékelése

A piros játékos 4 pontot kap. A piros játékos 3 pontot kap.

AZ ÉRTÉKELŐ-TÁBLA 
Minden pontot azonnal jelölni kell az értékelő-táblán. Az értékelő-
táblán 50 mező van, amin a játékosok többször is körbemehetnek.  
Amikor egy játékos követője áthalad az értékelő-tábla 0 mezőjén, 
követőjét lefekteti és a második kört fekvő helyzetben teszi meg.

A kék játékos 3 pontot 
kap. Követőjével a 48. 

mezőről az 1. mezőre lép, 
és lefekteti a követőjét 

annak jelzéseként, hogy 
áthaladt az 50. mezőn.

A tájlapkák taktikus lehelyezésével több 
útonálló is egy útra, vagy több lovag is 
egy városba kerülhet. 
A pontokat az a játékos kapja, akinek 
a legtöbb útonállója, illetve lovagja áll 
az adott úton vagy városban. Egyenlőség 
esetén minden, abban érintett játékos 
megkapja az összes pontot.

A piros játékos 
9 pontot kap 
(8 a tájlapkákért 
és 1 magáért 
a kolostorért).

 EGY KÉSZ KOLOSTOR

Egy kolostor akkor kész, ha 8 tájlapka veszi 
körül. Az a játékos, akinek szerzetese áll 
egy kész kolostorban, 9 pontot kap, azaz 
minden tájlapka és a kolostor után 1 pontot. 

Egy további példa a több követőre 
a játékszabály 7. oldalán.

TÖBB KÖVETŐ áll ugyanazon a kész városon vagy lezárt úton 

A kék és a piros is 
megkapja a teljes 
pontszámot, azaz 
10 pontot, mivel 
mindkettőnek 
1-1 lovagja áll 
a városban.

Az új 
tájlapka 

össze-
kapcsolja 
az eddig 

különálló 
városrészeket 
egy várossá.

A piros játékos 8 
pontot kap (3 város-
rész és 1 címer).

A piros játékos 8 
pontot kap (4 város-
rész címer nélkül).

Ha két városrész 
1 városban fekszik, 
akkor csak 1 város-
részként értékelhető. 

 EGY KÉSZ VÁROS 

Egy város akkor van kész, 
ha a városrészeit hiánytala-
nul körbezárja egy városfal 
és a város területén belül 
nincsen lyuk. Egy város 

tetszőleges számú városrészből (tájlapkából) állhat. 
Az elkészült városért az a játékos, aki lovagot 
állított rá, annyiszor 2 pontot kap, ahány város-
részből (tájlapkából) az áll. Plusz 2 pont jár 
minden, a városban lévő címerért.

 EGY LEZÁRT ÚT

Egy út akkor készül 
el, ha mindkét végét 

kereszteződés, városrész vagy kolostor zárja le -vagy vissza-
tér önmagába, és ezzel körülzár egy területet. 
Ezek között a határok között az út tetszőleges számú 
útszakaszt tartalmazhat.. 
A kész útért az a játékos, aki útonállót állított rá, annyi 
pontot kap amilyen hosszú az út (tájlapkák darabszáma).

kos, a
kész kolostorban

minden tájlapka és a ko
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Az új tájlapka lehelyez-
ésével a három földműves 
rétje összekapcsolódik. 
Az a játékos, aki ezt a 
tájlapkát lehelyezte, nem 
állíthat rá földművest.

A KÖVETŐK VISSZATÉRNEK A TULAJDONOSUKHOZ

Miután egy út, város vagy egy kolostor felépült és értékeltük azután az ott álló útonállók, lovagok, 
szerzetesek visszatérnek tulajdonosaikhoz. A játékosok a következő lépéstől újra, egy tetszőleges 
szerepben használhatják őket. 

Lehetséges egy lépésen belül követőt állítani, azonnal értékelni 
és visszakapni. 
Ilyen esetben, ebben a sorrendben kell eljárnunk:

1.  Egy új tájlapkával befejezünk egy utat, várost 
vagy kolostort.

2.  Ráállítjuk az útonállót, lovagot vagy szerzetest.
3.  Értékeljük a kész utat, várost, ill. kolostort.
4. Visszavesszük az útonállót, lovagot vagy szerzetest. A piros 4 

pontot kap.

A piros 3 
pontot kap.

A RÉT   

Több összefüggő rétrészletből áll össze egy rét. Ezeket a játék folyamán nem értékeljük. A réteken földművesek dolgoznak. A föld-
művesek tulajdonosai csak a játék végén kapnak értük pontot. Ezért a földművesek egészen a játék végéig a réteken marad-
nak és nem térnek vissza tulajdonosaikhoz.  (Azért, hogy ezt egyértelműen jelezzük, a földművest „állításakor” lefektetjük. 
A rétek határait az utak, városok és a lehelyezett lapok szélei, adják, ill. választják el egymástól. (Fontos a záró-értékeléskor!)

A játék vége és záró-értékelés
A játék akkor ér véget, amikor valaki lehelyezi az utolsó tájlapkát.
Ekkor kezdődik a záró-értékelés, amiben a be nem fejezett (nyitott) utakat, városokat, kolostorokat 
és a földműveseket értékeljük. 

A kék a nyitott 
városért 3 pontot 
kap (2 városrész 
és 1 pajzs).

A zöld a nagy nyitott városért 
8 pontot kap (5 városrész, 

3 pajzs), a fekete nem kap 
semmit, mivel a zöld 

a 2 lovagjával többségben van.

A nyitott útért a piros 
3 pontot kap (3 útszakasz). 

A sárgasárga a nyitott 
kolostorért 5 pontot 
kap (4 határoló 
tájlapka és 1 maga 
a kolostor).

A záró-értékeléskor először a nyitott 
utakat, városokat és kolostorokat értékeljük. 
Minden nyitott út-, város- és kolostor után 
tájlapkánként 1 pont jár.
A nyitott városban lévő pajzs csak 
1 pontot ér.
Az értékelt területekről levesszük a követőket.

A NYITOTT UTAK, VÁROSOK ÉS KOLOSTOROK ÉRTÉKELÉSE

Mindhárom földműves-
nek megvan a saját rétje. 
Ezeket a város és az utak 
választják el egymástól.

(Javasoltuk, hogy az első játékot földműves nélkül játsszátok és így rét nélkül.)
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A  sárgasárga 
és a piros 
6 – 6 pontot kap 
(mindkettőjüknek 
A és B városért 
3-3 pont), mivel 
mindketten 
2 földművest 
állítottak és 
így egyformán 
többségben 
vannak 
a legnagyobb 
réten. 

A piros 6 pontot 
kap A és B városért 
(3-3 pont), mivel ő 
van többségben a 
legnagyobb réten. 

A sárgasárga nem kap pontot, 
mert nincsen többségben.

A kék 3 pontot kap a kis réten 
fekvő követő 
után, az 
A városért.

A FÖLDMŰVESEK ÉRTÉKELÉSE 

Már csak a földművesek fekszenek a réteken, őket most értékeljük. Minden réten megállapítjuk a tulajdonost. 
Ha a réten csak 1 játékosnak van földművese, akkor ő a tulajdonos. Ha több játékosnak is van földművese 
a réten, akkor az a játékos a rét tulajdonosa, akinek a legtöbb földművese van azon a réten. Egyezőség esetén 
minden olyan játékos tulajdonos, akinek a „legtöbb” földművese áll a réten.
A rét tulajdonosa/tulajdonosai minden kész várért, ami ezen a réten, illetve ezzel a réttel határosan áll 3 pontot 
kap/kapnak. 
Ha egy város több réttel is határos, akkor ezeknek a réteknek minden tulajdonosa megkapja a 3 pontot. 

Ugyanígy értékeljük ki minden rétnél az elkészült városokat. Azután a játék és az értékelés véget ér. 
A játékot az nyeri, akinek a legtöbb pontja van.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.

A kék 9 pontot 
kap, 6 pont 
a felső és 
3 pont az alsó 
földműves 
után.

A kék 6 pontot 
kap. A piros 
3 pontot. 
A nyitott város 
nem hoz 
pontot.

A kék 3 pontot kap az A városért.

Játsszon Carcassonne-t online: www.brettspielwelt.de 
Látogasson el a Carcassonne shopba: www.cundco.de
A játék honlapja: www.carcassonne.de 
Importálja és forgalmazza: www.piatnikbp.hu

További példa  A földművesek értékelésére 
a játékszabály 7. oldalán.

a tájlapkák 
lehelyezési 
sorrendje.

X 

mbH

ült városokat AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAzuzuuuuttátttttttttttt n

(Javasoltuk, hogy az első játékot földműves nélkül játsszátok és így „földműves értékelése” nélkül.)
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2 6

3 44B

A5

4

1

2

3 4B

A

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122

email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: Ausztria
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PÉLDÁK A FÖLDMŰVESEK ÉRTÉKELÉSÉRE

Még egy példa, ami megmagyarázza a földművesek értékelését a rétjeiken. De előbb olvassa el A FÖLDMŰVESEK 
ÉRTÉKELÉSE fejezetet a szabály 6. oldalán.

= újonnan lehelyezett tájlapka

1. Rét :  A kék játékosé az 1. rét, ami 2 kész várossal (A és B) határos. A kék minden kész városért (függetlenül a váro-
sok méretétől) 3 pontot kap. A kék tehát 6 pontot kap. 

2. Rét :  A piros és a kék játékosé a 2. rét, ami 3 kész várossal (A, B és C) határos. A piros és a kék játékos 9-9 pontot 
kap.

Figyeljük meg: Az A és B város éppen úgy 3 – 3 pontot hoz az 1. réten fekvő kéknek, mint a 2. réten fekvő pirosnak és 
kéknek, mivel mindkét réttel határos.

3. Rét :  A sárgasárga játékosé a 3. rét, mivel egyel több földművese van azon a réten, mint a feketének. A 3. réten illetve a 
réttel határosan összesen 4  kész város áll. A sárgasárga 12 pontot kap.

Figyeljük meg a rétek határainál: A réteket egymástól utak, városok (ha nem egy réten belül állnak) és a tájlapkák szé-
lei határolják el.

HOGYAN ÁLLHAT TÖBB KÖVETŐ UGYANAZON A TERÜLETEN?

1. lépés:  A kék földművest fektet 
a rétre. 

2. lépés:  A piros a jobb felső sarokra 
helyezi le a tájlapkát, majd 
ráfekteti a földművesét a 
rétre. Megteheti, hiszen 
a két rét ekkor még nincsen 
egymással összekapcsolva.

3. lépés:  Az új tájlapka a két rétet 
egy nagyobb rétté kap-
csolta össze. Így lehetséges 
az, hogy több követő is egy 
réten álljon. 

Ugyan ilyen módon állhat több útonálló is egy úton, vagy több lovag egy 
városban.

További részletes példák 

1. lépés 3. lépés

A sarkokon keresz-
tül nincs össze-
kapcsolva egy-
mással a két rét!

2. lépés

1. Rét

2. Rét

3. Rét

B

C

A
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Értékelés áttekintése

A játék folyamán befejezett építmények A játék végén befejezetlen építmények

Földműves értékelés a záró-értékelésnél

3  pont minden kész városért a réten, 
vagy a réttel határosan.

Út 1 pont tájlapkánként
(Útonálló)

Út 1 pont tájlapkánként
(Útonálló)

Város 2 pont tájlapkánként +
(Lovag) 2 pont pajzsonként

Város  1 pont tájlapkánként +
(Lovag) 1 pont pajzsonként

Kolostor 9 pont 
(Szerzetes)

Kolostor  1 pont tájlapkánként 
(Szerzetes)  (Kolostor- és minden az-

zal határosan fekvő lapka)

Tél állat A   1x

Tél állat G   1x

Tél állat B   1x

Tél állat H   1x

Tél állat C   1x

Tél állat I   1x

Tél állat D   1x

Tél állat J   1xTél állat E   1x Tél állat K   1xTél állat F   1x Tél állat L   1x

Tél A   2x Tél B   4x Tél C   1x Tél D   4x Tél F   2x Tél G   1x

Tél H  3x Tél I   2x Tél J   3x Tél K   3x Tél L   3x Tél M   2x Tél N   3x

Tél O   2x Tél P   3x Tél Q   1x Tél R   3x Tél S   2x Tél T   1x *Tél U   8x

*
Tél V   9x

*
Tél W   4x Tél X   1x

* Jelzésű lapkák különböző grafikai elemekkel díszítve találhatóak a játékban (kis házak, fák, stb).

(Kiinduló-lapka is 
sötét hátlappal)

Tél E   5x
*

Tájlapkák a téli kiadásban  (72 tájlapka, mint a Carcassonne alapjátékban + 12 tájlapka állatokkal)


