
A játékfelület összeállításának variációi
A szigetet (mindkét készlet elemeit felhasználva) 30 szárazföldi és
22 tenger mezôbôl állíthatjuk össze. 

A) Lefordítva keverjük meg a szárazföldi mezôket, majd az ábra
szerint helyezzünk a középsô oszlopba 6-ot. Ennek mindkét
oldalára 5-5 mezô kerüljön, az ötös oszlopok mellé négyes, a
négyesek mellé, a játékmezô széleire pedig egy-egy 3 mezôs
oszlopot tegyünk! Fordítsuk fel az így elhelyezett mezôket!

B) Most felváltva helyezzük el a sziget köré a tenger mezôket és a
kikötôket.

C) Az egyik sarokból indulva és spirálmenetben a játékmezô köze-
pe felé haladva betûrendben (számmal felfelé) tegyük a játék-
mezôkre a kiegészítô számkorongjait!

A játék menete
A játékban az alapjáték szabályai érvényesek, egy kivétellel!

A soros (továbbiakban: „A”) játékos a megszokott három akciót hajtja végre:
Dob, és utána megvárja, amíg a bankos kiosztja a megtermelt nyersanyagokat (illetve áthelyezi a
rablót, és húz valakitôl). ➔ 2. Kereskedhet. ➔ 3. Építkezhet.

Új szabály: amikor „A” játékos befejezte lépését, egy különleges építô fázis következik. Ebben az
összes többi játékos (sorrendben) építkezhet, illetve fejlesztés kártyát vásárolhat. A gyakorlatban
ez a következôképpen néz ki: „A” játékos befejezi lépését. Mielôtt továbbadná a kockát baloldali
szomszédjának, megkérdezi játékostársait, hogy akar-e valaki építkezni. Ha csak egyvalaki jelent-
kezik, rögtön építhet, illetve vásárolhat. Ha többen is jelentkeznek, ülési sorrendben következnek:
az a játékos kezd, aki balról a legközelebb ül „A” játékoshoz, és így megyünk tovább. Miután az
összes jelentkezô építkezett, a következô játékos dob, és folytatja a játékot. 

Fontos! A különleges építô fázisban a játékosok csak építhetnek (falvakat, utakat, városokat) és
fejlesztés kártyákat vásárolhatnak. Egymással nem cserélhetnek, és a bankban sem válthatnak be
(se kikötôvel, se anélkül), tehát a kereskedelem minden formája tilos!

Tipp: A különleges építô fázis lehetôvé teszi, hogy akkor is befolyásolhassuk a játékot, amikor nem mi
vagyunk soron. Az aktív játékossal, vagy rajta keresztül szabadon kereskedhetünk. Ezután, mivel min-
den játékos minden körben építkezhet, ha megvannak hozzá a nyersanyagai, megelôzhetjük
játékostársainkat, és könnyebben elháríthatjuk a rabló fenyegetését is.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.!

KIEGÉSZÍTÉS 5-6 játékos részére
Az elsô játék elôtt óvatosan pattintsuk ki a kartonlapokból a játék elemeit. 

A kartonok hátlapjának mintázata eltér az alapjátékétól, így a két készlet könnyen különválogatható.

Fontos! 5-6 játékossal mindkét készlet hatszögletû mezôit, de csak a kiegészítô számkorongjait
használjuk.

Javaslat: A kiegészítô alkatrészeket célszerû az alapjátékban található vászonzsákokban tartani.
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Tisztelt Telepesek!

Örömünkre szolgál, hogy elnyerte tetszésüket a Catan
telepesei alapjáték, és azt egy nagyobb, 5-6 fôs tár-
sasággal is kipróbálják. A játékhoz jó szórakozást
kívánnak a Piatnik Budapest Kft. munkatársai!

A játék elemei:
15 hatszögletû játékmezô: 2-2 erdô, legelô, tenger (kikötôk nélkül), szántóföld, 

dombvidék, hegység
1-1 tenger 3:1 kikötôvel, illetve birka kikötôvel

25 nyersanyagkártya: 5-5 fa, érc, gyapjú, tégla, gabona

9 fejlesztés kártya: 6 lovag
1-1 monopólium, találmány, illetve útépítés

2 „Építési költségek” kártya;

2 figurakészlet (barna és zöld): készletenként 5 falu, 4 város és 15 út

28 számkorong: hátoldalán betûjelzéssel A, B…Za, Zb, Zc
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