
Catan telepesei – A kockajáték „Plusz”

A 2-4 játékos részére szóló kockajáték változata

Előkészületek
Adjunk minden játékosnak egy lapot a játék térképével (a www.catan.com oldalról is 
letölthető). Készítsük ki a 6 kockát a kockajátékból. Szükség lesz két gyufaszálra is 
(vagy két útra a Catan telepesei alapjátékból) és egy-egy tollra. Határozzuk meg a 
kezdőjátékost.

Előzetes megjegyzés
A „Plusz” verzió legtöbb részére az eredeti kockajáték szabályait használjuk. Mivel 
valószínűsítjük, hogy már ismeritek az eredeti játék szabályait, a következő leírásban 
csak az eredetitől eltérő szabályokat fogjuk taglalni.

A játék kezdete 
A kezdő játékos csak 3 kockával dob.
Az utána következő játékosok mindig
egy kockával többel dobnak addig,
amíg elérik a 6 kockát. Attól kezdve
a többi játékos már 6 kockával dob.

A játék célja
Ahogy az eredeti kockajátékban, itt is 3-szor
dobnak a játékosok a 6 kockával. Ezután a
gurított nyersanyagok segítségével vásárol-
hatnak utakat, lovagokat, településeket és
városokat.
Az eredeti játéktól eltér, hogy a játék célja
nem a legtöbb győzelmi pont elérése, hanem
elsőként elérni a 10 győzelmi pontot és ezzel
megnyerni a játékot.

Győzelmi pontok
Minden megépített település 1, minden
megépített város pedig 2 győzelmi pontot ér.
Az egy-egy megépített út vagy lovag
önmagában nem ér győzelmi pontot.

A bal felső sarokban található, költségeket összegző áttekintésen a településekért és 
városokért járó győzelmi pontok a kis házakban lévő függőleges vonalakkal vannak 
szimbolizálva.

A játékos partnerek pontjainak jobb átláthatósága érdekében itt nem csak a térképen 
látható házakat jelöljük meg egy x-szel az építkezések alkalmával, de a jobb oldal 
felső részén található 10 négyzet egyikét is. Ha egy város épül fel, két négyzetet kell 
megjelölni. Így minden játékos egy pillantás alatt láthatja a többiek pontszámát.



Építési szabályok
Az építési szabályok mindössze az alábbiakban térnek el az eredeti szabályoktól:

- Ha több település mellé építettél utat, mindegy, melyiket építed fel elsőként. 
Ugyanez vonatkozik a városokra is.

- A lovagokat is tetszés szerinti sorrendben fejlesztheted ki.

Nyersanyag Joker
Az eredeti játékhoz hasonlóan itt is elfordíthatunk a dobásunk után egy kockát úgy, 
hogy a felső oldala megegyezzen az egyik, már megépített lovag nyersanyagával. A 
köröd alatt annyi nyersanyag Jokert használhatsz fel, amennyit csak akarsz, de ne 
feledd a használatuk után mindig megjelölni őket, jelezve ezzel, hogy már 
felhasználásra kerültek (x-eld ki őket)!

A két sivatagban található Jokert bármilyen nyersanyaghoz felhasználhatod. Az 
újdonság csak az, hogy ezeket csak akkor használhatod fel, ha a felettük található 
mindkét lovagot kiépítetted.

Különleges győzelmi pontok

a) Leghosszabb Út
Ha te vagy az első, aki megépíti az x-szel jelölt építési terülten az utat, te 
rendelkezel a leghosszabb, folyamatos útvonallal; ez 5 útból áll. Tegyél egy 
gyufaszálat a jobb felső sarokban látható „Longest Road” négyzetbe. A 
Leghosszabb Út két győzelmi pontot ér. A kis függőleges vonalak (győzelmi 
pontok) a négyzet mellett csak akkor számítanak, ha a négyzet meg van jelölve 
egy gyufával. Amint egy másik játékosnak hosszabb lesz az útja, át kell neki 
adnod a gyufát.

Fontos: Csak a folyamatos útvonalhoz tartozó utak számítanak a Leghosszabb 
Úthoz; a leágazó utakat nem vesszük figyelembe.

b) Legnagyobb Hadsereg
Ha te vagy az első, aki megépített 3 lovagot, neked van a Legnagyobb 
Hadsereged. Tegyél egy gyufaszálat a jobb felső sarokban látható „Largest Army” 
négyzetbe. A Legnagyobb Hadsereg két győzelmi pontot ér. A kis függőleges 
vonalak (győzelmi pontok) a négyzet mellett csak akkor számítanak, ha a négyzet 
meg van jelölve egy gyufával. Amint egy másik játékosnak több lovagja lesz, át 
kell neki adnod a gyufát.

A játék vége
A játék véget ér, amint az egyik játékos elérte a 10 győzelmi pontot. Ez a játékos 
nyer.
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