
A szentély és az eretnek (6 lapka) 
 

           
 

A szentély és az eretnek együtt játszható az alap Carcassonne játékkal és az alapjáték néhány kiegészítőjével.  
Keverjük össze a 6 szentély lapkát az alapjáték (és a használt kiegészítők) lapkáival. Az alapjáték (és a használt 
kiegészítők)  szabályai érvényesek az alábbi kiegészítésekkel.  
 

A szentélyt ugyanúgy kell használni és pontozni, mint a kolostort. Ha egy játékos ráteszi egy követőjét a 
szentélyre, azt a követőt „eretneknek” hívjuk. 
 
Szentély lehelyezése 
Ha egy játékos lehelyez egy szentélyt közvetlenül (vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan) egy másik játékos 
kolostora mellé, és rátesz egy eretneket, akkor az eretnek kihívja a szerzetest. Ugyanez történik akkor is, ha egy 
szerzetest helyezünk le közvetlenül egy másik játékos szentélye mellé. Ekkor a szerzetes hívja ki az eretneket. 
 

A szentélyt nem lehet lehelyezni több kolostor szomszédságába, és a kolostort sem lehet lehelyezni több szentély 
szomszédságába. 
 
A kihívás 

Miután sor került egy kihívásra, az érintett játékosok közül aki elsőként befejezi a szentélyét vagy kolostorát, 9 
pontot kap, a másik játékos nem kap semmit. Mindkét követő visszakerül a tulajdonosa készletébe. Ha a kihívás 
nem fejeződik be a játék végéig, mindkét játékos a szokásos pontokat kapja, a kolostor értékeléséhez hasonlóan. 
Ha egy játékos lehelyez egy szentélyt, nem kell a követőjét a szentélyre tennie. Teheti a követőjét a mezőre, a 
városra vagy az útra is, amennyiben van a lapkán. Dönthet úgy is, hogy egyáltalán nem tesz követőt a lapkára. 

 
Az ostrom (4 lapka) 
 

       
 

Az ostrom együtt játszható az alap Carcassonne játékkal és az alapjáték néhány kiegészítőjével.  Keverjük össze a 4 
ostrom lapkát az alapjáték (és a használt kiegészítők) lapkáival. Az alapjáték (és a használt kiegészítők)  szabályai 
érvényesek az alábbi kiegészítésekkel.  
 
Ostrom 

A város, amely egy ostrom lapkát is magában foglal, ostrom alatt áll. Ha az ostrom alatt lévő város elkészül, csak 1 
pontot ér lapkánként és 1 pontot zászlónként. Ha az ostrom alatt lévő város elkészül, és egy katedrálist is 
magában foglal, csak 2 pontot ér lapkánként és 2 pontot zászlónként. Egy befejezetlen, ostrom alatt lévő város 
nem ér semmit a játék végén. 
 

A farmerek segítik az ostrom alatt lévő várost. A játék végén minden ostrom alatt lévő város dupla pontot ér: 6 
vagy 8 pontot, ha az adott játékosnak van disznója a farmon.  
 

A kolostorok, amelyek egy ostrom alatt lévő várossal szomszédosak (vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan), 
lehetővé teszik, hogy a lovagok elmeneküljenek a városból. Ha egy kolostor szomszédos az ostrom alatt lévő 
város bármelyik lapkájával, a játékos dönthet úgy, hogy a köre végén leveszi egy lovagját a városról és visszateszi a 
készletébe.  
 

Ha a város több ostrom lapkát is magában foglal, nem szenved többszörös hátrányt. 

 
Kreativitás (2 lapka) 
 

Azon játékosok számára, akik mindig is saját speciális lapkát szerettek volna, itt a lehetőség. Két lapka az alap 
Carcassonne lapkák hátoldalával, de üres előlappal. Engedd szabadjára a kreativitásodat, alkosd meg saját 
lapkáidat,  és játssz velük úgy, ahogy szeretnél. Jó szórakozást!  
 

Külön köszönet  Christwart Conrad-nak és Mario Coopmann-nek az ostrom és a szentély lapkák alapötletéért, Doris 

Matthäus-nak az új illusztrációkért, és Klaus-Jürgen Wrede-nek, amiért kitalálta ezt az egész játékot. 


