
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy rövid forgatókönyv, ami Karácsony előtt és az ünnep alatt játszódik. 
 
A KIEGÉSZÍTŐ SZTORIJA 
 

A Mikulásnak gyapjúra van szüksége az új kabátjához és a 
tündérek kabátkáihoz. Ha gyapjút adsz a Mikulásnak a köröd 
során, akkor mozgathatod a figuráját Catan szigetén. Amint egy 
térkép hatszög lapkára érkezik, megajándékozza a telepeseket, és 
elűzi a rabló figurát! 
 

Ezt a kiegészítőt akár 6 játékos is játszhatja és minden egyéb 
kiegészítővel kompatibilis, amiben szerepel a rabló figura. 

 
JÁTÉK TARTOZÉKOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 Mikulás háza speciális 1 Mikulás 
 hatszög térkép lapka karton figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 db ajándék jelző 
 
 
JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEK 

 

Állítsd össze a Catan játéktáblát úgy, ahogy szoktad! 
 

Cseréld ki a 2-es számmal megjelölt térkép lapkát a Mikulás háza 
speciális lapkára! 
 

Az elvett 2-es számjelzőt tedd át a 12-es számmal megjelölt térkép 
lapkára, a 12-es szám mellé! Így ez a térkép lapka a 2-es és 12-es 
dobás esetén is termelni fog. 
 

Tedd a Mikulás figurát a Mikulás háza különleges térkép lapkára! 
 

Készítsd az ajándék jelzőket a térkép mellé, egy külön készletet 
alkotva belőlük! 

 
JÁTÉKSZABÁLYOK 

 

Az alapjáték, illetve az alkalmazott kiegészítők megszokott 
szabályait kell alkalmaznotok. Ezen túlmenően az alábbi kiegészítő 
szabályok lesznek érvényesek: 
 
1.) A Mikulás figura mozgatása 
Ha éppen te vagy soron, és már dobtál a termelésre, adhatsz a 
Mikulásnak 1 gyapjú nyersanyagot (tegyél vissza egy gyapjú kártyát 
a közös készletbe), majd áthelyezheted a figuráját bármelyik térkép 
lapkára, amin éppen nincs ott a rabló. 
 

Ha 2 gyapjút adsz a Mikulásnak, arra a térkép lapkára is teheted, 
ahol éppen a rabló tartózkodik. Ez esetben a Mikulás elűzi a rablót 
onnan: tedd vissza a rabló figurát a sivatagba! 
 

Fontos: a körödben csak egyszer mozgathatod a Mikulást! 
 
2.) Ajándék jelző szerzése (egy, vagy több) 
Amikor átmozgatod a Mikulás figurát egy térkép lapkára, minden 
játékos, akinek van egy, vagy több települése, vagy városa e mellett 
a térkép lapka mellett, kap 1 ajándék jelzőt. 
 

Ha a Mikulást a Mikulás háza speciális térkép lapkára helyezed át, 
akkor minden játékos, akinek van egy, vagy több települése, vagy 
városa e mellett a térkép lapka mellett, 2 ajándék jelzőt kap. 
 
3.) Ajándék jelzők felhasználása 
Amikor legalább 2 ajándék jelződ van már, azonnal adj vissza 2 
ajándék jelzőt a közös készletbe és cserébe vegyél el egy tetszőleges 
nyersanyag kártyát a közös készletből! 
 
4.) Rabló mozgatása 
A rablót sem a Mikulás háza speciális térkép lapkára nem 
mozgathatod, sem arra a térkép lapkára, ahol épp a Mikulás figura 
tartózkodik! 
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 Fedezd fel 
 CATAN világát! 
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