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Ahogy múlik az idő, a Carcassonne régióban élőknek mindig másra kell koncent-
rálniuk. Erre a változásra szükség van, mert a lakosságnak meg kell tanulnia 
alkalmazkodni a folyamatosan változó évszakokhoz... bizonyítva, hogy igazából az 
idő a úr.

•  Carcassonne: Évszakfigyelő-tábla
•  12 új lapka évszak jellel  
•  47 évszakfeltétel
•  1 aktuális évszak órakorong

4 évszak ikonos lapkát használjatok, ha csak az alap Carcassonne-nal játszotok.  Ha legfeljebb 3 nagy kiegészítőt használtok, akkor 
még 4 lapkát tegyetek hozzá (azaz összesen 8-at). Ha 3-nál több nagy kiegészítővel játszotok, akkor mind a 12 évszak lapkát 
használjátok. Nagy Carcassonne kiegészítőnek számít: Fogadók és katedrálisok, Kereskedők és építészek,  A hercegnő & a sárkány, 
Apátság és Polgármester, A torony, és A katapult. A játék kezdetekor keverjétek ezeket a lapkákat a megmaradt lapkák közé.  
Nagy rajongói kiegészítőnek számít a Forests (2 nagynak számít), Green Dragon, Evergreen Forests, Woodlands, Whispering Woods, 
Alpine Tundra, Mountains, High Places, Dragon’s Lair, Hill View, Head Waters, Fishermen, Kettle of  Fish, Tributaries, és a Trifecta.

Az évszak meghatározása

A játék kezdete előtt tegyétek az évszakfigyelő-táblát a játékterület mellé. Keverjétek meg az évszakfeltétel-lapkákat, és egyesé-
vel húzzatok belőle négyet. Az első felhúzott lapkát tegyétek az évszakfigyelő-tábla virág (Tavasz) jele mellé. A második lapka a 
nap (Nyár) jel mellé kerüljön, és így tovább, míg mind a 4 évszak feltétel meghatározásra kerül. Ezek a feltételek az egész játék 
során megmaradnak. Az évszakfeltétel-lapkák húzása előtt, vegyétek ki közülük azokat a lapkákat, amikkel nem játszotok (mint 
például erdők vagy hegyek). Ha egy olyan feltétel-lapkát használtok, amin van a játékban felhasznált elem és a játékban nem 
használt elem is, akkor azokat a feltételeket, amin olyan elemek vannak, amit nem használtok, ne vegyétek figyelembe.

A játék folyamán az aktuális évszakot az órakorong jelöli.  A játék kezdetén tegyétek arra az évszakra a jelzőt, amelyik épp 
a valóságban is van. Feltételek vannak a városokhoz,  utakhoz, kolostorokhoz, szentélyekhez, erdőkhöz, hegyekhez, és
tanyákhoz. Az egyes jellegzeteségekhez tartozó képek közti különbségeknek nincs konkrét hatása . Például,  azt a 
feltétellapkát, amin egy pajta van és azokat lapkákat, amin egy ember meg egy birka van, azokat mind a tanyákra kell alkal-
mazni, és nem különböznek egymástól

Ha egy évszak jeles lapkát húz fel a játékos, akkor ugyanúgy teszi le, mint máskor. A játékos a megszokott módon végigjátssza
a körét, és pontozza a befejezett elemeket. Amikor a játékos köre véget ér, akkor az órakorongot a következő évszakra kell 
áttenni az évszakfigyelő-táblán.  
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EXTRA ELEMEK

Előkészületek

Évszak jeles lapka húzása



Az évszakok hatása
      
Ahogy azt fentebb említettük, az egyes évszakok feltételei a játék elején véletlenszerűen kerülnek meghatározásra.  Amikor ez 
elkészült jellegzetességek, elemek pontértékét határozzátok meg, akkor az évszakok körülményei kerülnek legutoljára hozzáadásra 
vagy kivánásra a pontokhoz. Az egyes feltételek csak akkor hatnak, ha az órakorong az adott évszakon áll. 

Az alábbi példában, az aktuális évszak az ősz. A táblára tett évszak feltételek miatt, amíg ősz van (míg egy újabb évszak jeles 
lapka nem kerül le), minden elkészült út értéke 2-vel nagyobb. Például, ha egy 7 lapkás út, amin fogadó is van, elkészül, akkor
a játékos ezért az útért 16 pontot kap ((7 x 2) + 2). Ellenkező rendelkezés hiányában az egyes évszakok feltételei, pont-
hatása az adott elem egészére vonatkozik. Az alábbi Tavasz feltétel meghatározza, hogy -1 pont járt minden egyes lapkáért, 
amiből a város áll,  és ez nem a város egészére ad -1 pontot. Néhány feltétel (mint a példában a Tél feltétele) egynél több hatásból 
áll.  A tél során, az elkészült kolostorok és szentélyek 2 bónuszpontot adnak, míg a pontozott tanyák 6 pontot elvonnak. Rit-
kán, de előfordulhat, hogy a pontozott elem összességében negatív pontot hoz, miután az évszak feltétel hatásai is érvényesülnek.
Ilyenkor a játékosok pontot veszítenek.

A befejezetlen elemek értékelésére is hatással lesz az adott évszak feltétele. A fenti képre tekintve, ha a játék befejezésekor az 
aktuális évszak a Tavasz, akkor minden befejezetlen várost a tavasz feltétele alapján kell pontozni. Egy befejezetlen 6 lap-
kából álló város alap esetben 6 pontot ér. A feltétel hozzáadása után, ennek a befejezetlen városnak az értéke 0 pont 
lesz. Ha a befejezetlen 6 lapkás város ostrom alatt volt, vagy egy katedrálist is tartalmazott, akkor a játékos 6 pontot VESZÍT a
játék végén.    
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