
KERESKEDŐK ÉS 
BARBÁROK

A VARIÁCIÓK
Minden itt ismertetett variáció kombinálható egymással, az ebben 
a kiegészítőben leírt jelenetekkel, a „Tengeri utazó” jeleneteivel, 
valamint részben a „Lovagok és városok”-kal is. Több 
kombináció esetében a szabályokat némileg módosítani, ill. 
egymáshoz igazítani szükséges. Ott, ahol említésre méltó 
szabálymódosításokra van szükség, ezek leírása a megfelelő 
variáció, ill. jelenet után található.

BARÁTSÁGOS RABLÓ
 A rabló addig nem helyezhető –sem „7” dobás, sem pedig lovagkártya kijátszása esetén- 
olyan tájegységre, amelynek valamelyik kereszteződésén olyan játékos települése áll, akinek a 
győzelmi pontjai nem haladják meg a 2-t.
 Ha nincs olyan tájegység, melyre e szabály alapján a rablót tenni lehetne, akkor a sivatagra 
rakjuk. Ha van olyan játékos, aki a sivatagon alapított települést, és győzelmi pontjainak 
összege nem haladja meg a 2-t, nem szabad tőle nyersanyagot húzni.

 CATAN ESEMÉNYEI

Extra tartozékok:
38 db kártya

 Ezek a kártyák a kockát helyettesítik! Amikor egy játékos soron van, nem 2 kockával dob, 
ahogyan megszoktuk, hanem felfordítja a pakli legfelső lapját. A kártyán lévő szám mutatja, 
mely tájegységek termelnek nyersanyagot.
 Némelyik kártya egy-egy eseményt is előidéz. Összesen 11 különböző esemény van, a 
kártyáknak kb. a felén. A kártyán lévő számok statisztikailag korrekt elosztása révén  a



véletlen szerepe csökken, de a különböző események így mégis visznek némi 
véletlenszerűséget a játékba, és ez egészen más játékélményt eredményez.

ELŐKÉSZÜLETEK

Vegyük ki az „Új év” kártyát a pakliból.
a.) Keverjük össze a maradék 36 kártyát.
b.) Tegyünk 5 lefordított kártyát az „Új év” kártya alá, a többit, pedig a tetejére.
c.) Ha az „Új év” fölötti lapok elfogytak, a kártyákat újrakeverjük (lásd: a.)
 Tehát mindig van 5 kártya, ami nincs játékban.

A KÁRTYÁK FELIRATAINAK FORDÍTÁSA

Rablótámadás (Rauberüberfall)

1.) Akinek több mint 7 nyersanyagkártyája van, a felét leadja.
2.) Helyezd át a rablót! Húzz egy nyersanyagkártyát valamelyik játékos kezéből, akinek 
települése, vagy városa van azon a mezőn, amelyikre a rablót raktad!

Járvány (Seuche)

Minden játékos, városai után csak 1 nyersanyagot kap.
Lovagok és városok:
Nem szabad „Kereskedelmi árut” felvenni.

Földrengés (Erdbeben)

Minden játékos keresztbe fordítja az egyik utcáját. Először ezt az utcát kell megjavítani, csak 
aztán lehet újabbakat építeni. Javítási költségek: 1 fa és 1 agyag. A javításra váró út továbbra 
is beleszámít a „Leghosszabb kereskedelmi út”-ba. Megrongálódott úthoz nem építhető 
település.



Jó szomszédság (Gute Nachbarschaft)

Minden játékos ad baloldali szomszédjának 1 tetszőleges nyersanyagkártyát (ha van neki).
Lovagok és városok: Kereskedelmi áru is adható.

Lovagi torna (Ritterturnier)

Az a játékos (vagy játékosok), akinek a legtöbb kijátszott lovagkártyája van, kap 1 tetszőleges 
nyersanyagkártyát.
Lovagok és városok: Akinek a legtöbb aktivált erőpontú lovagja van. Kereskedelmi áru nem 
húzható.

Kereskedelmi előny (Handelsvorteil)

Akinél a „Leghosszabb kereskedelmi út” kártya van, egy tetszőleges játékostársától húzhat 1 
nyersanyagkártyát (de nem fejlesztéskártyát).

Nyugodt tenger (Ruhige See)

Az a játékos (vagy játékosok), akinek a legtöbb települése (és városa) áll kikötőn, húzhat 1 
tetszőleges nyersanyagkártyát.
Lovagok és városok: Kereskedelmi árut nem húzhat!



A rabló visszavonul (Rückzug des Raubers)

A rablót azonnal visszaállítjuk a sivatagba. A sivatagon települést, vagy várost birtokló 
játékosoktól nem húzható nyersanyagkártya.

Szomszédi segítség (Nachbarschaftshilfe)

Az a játékos (vagy játékosok), akinek a legtöbb győzelmi pontja van, 1 tetszőleges 
játékostársának, aki nála kevesebb pontot birtokol, 1 nyersanyagkártyát ajándékoz..
Lovagok és városok: Kereskedelmi áru is ajándékozható.

Konfliktus (Konflikt)

Akinek egyedül a legtöbb kijátszott lovagkártyája van, egy szabadon választott játékostársától 
húzhat 1 nyersanyagkártyát (fejlesztéskártyát nem).
Lovagok és városok: Akinek a legtöbb aktivált erőpontja van.

Bő termés (Ertragreiches Jahr)

Minden játékos kap 1 szabadon választott nyersanyagkártyát.
Lovagok és városok: Kereskedelmi áru nem húzható.

Szorgos telepesek, virágzó Catan! (Fleissige Siedler, blühendes Catan!)

Ezek a kártyák nem vonnak maguk után semmiféle eseményt.



Újév (Jahreswechsel)

1.) Az összes kártyát-ezt kivéve-megkeverjük.
2.) 5 kártyát lefordítva e kártya alá teszünk
3.) A maradék 31 kártyát lefordítva e kártya tetejére tesszük.
4.) Új eseménykártyát húzunk.

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a variáció szabályváltoztatás nélkül kombinálható az összes többi variációval, jelenettel 
és a Tengeri utazóval.

A Lovagok és városokra a következők érvényesek: A soron lévő játékos először a piros- 
és a szimbólum kockával dob. A szimbólum kockán lévő eseményt végrehajtjuk. Ezután 
fordítja 
fel a játékos a „Catan eseményei” kártyát, és a fentebb leírtak szerint jár el.

A KIKÖTŐMESTER

Tartozék:
„Kikötőmester” pluszpont-kártya

Az alapjáték szabályai szerint játszunk. Az nyer, aki elsőként eléri a 11 pontot.

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK



-Egy kikötőben álló település 1 kikötőpontot ér. Város a kikötőben: 2 kikötőpont.
-Aki elsőként 3 kikötőpontot gyűjt, megkapja a „Kikötőmester” kártyát, ami 2 győzelmi 
pontot ér. 
-Ha egy másik játékos több kikötőpontot ér el, hozzá kerül át a kártya, vele a 2 győzelmi pont.

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a variáció szabálymódosítás nélkül kombinálható az összes variációval, jelenettel, a 
Tengeri utazóval, és a Lovagok és városokkal. A győzelemhez szükséges győzelmi pontok 
mindenkori száma 1 ponttal megemelkedik.

KÉTSZEMÉLYES CATAN

Tartozékok:
20 db. kereskedőzseton

ELŐKÉSZÜLETEK

 A játékot a megszokott módon készítjük elő. A játékban részt nem vevő 2 figurakészlet 2 
képzeletbeli, semleges játékost fog megjeleníteni. A játéktábla mellé állítjuk őket.
 A kereskedőzsetonokat szintén előkészítjük. A játék elején mindkét játékos kap 5 zsetont. 

ALAPÍTÓFÁZIS

 Mindkét semleges játékos színében felrakunk 1-1 települést az ábrán jelzett 
kereszteződésekre (út nélkül).
 A két játékos a megszokott módon helyezi fel kezdő településeit és útjait. Az alapítófázis 
végén tehát mindkét játékosnak van 2 települése és 2 útja, a semleges játékosoknak pedig 1-1 
települése a játéktáblán.



A JÁTÉK

Alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a 3, vagy 4 személyes játékban. A 
kiegészítő szabályok a következők:

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

Dobás a nyersanyaghozamért
 Amikor egy játékos soron van, kétszer dob egymás után, úgy, hogy mindkét kidobott szám 
különböző legyen. Ha a második dobás ugyanazt a számot eredményezi, mint az első, meg 
kell ismételni, addig, amíg 2 különböző számot kapunk. Ezután a játékosok megkapják 
mindkét dobás utáni nyersanyaghozamot, vagy-„7” esetén- átrakják a rablót.

A semleges játékosok építkezései
 Amikor valaki 1 települést, vagy utat épít, ugyanakkor épít 1 települést, vagy utat (ingyen) 
egy tetszőleges semleges játékos számára is. Ha már egyik semleges játékosnak sem tud 
települést építeni, akkor egy semleges utat kell felraknia. 
 Ha egy játékos várost épít, vagy fejlesztés kártyát húz, a semleges játékosok nem tesznek 
semmit. A semleges játékosok településeik után nem kapnak nyersanyaghozamot, de a 
„Leghosszabb kereskedelmi út” kártyát birtokolhatja semleges játékos is.

Kereskedőzseton- akciók
 Aki éppen soron van, az körönként egyszer végrehajthatja az alább leírt akciók egyikét. 
Annak a játékosnak, akinek kevesebb, vagy ugyanannyi győzelmi pontja van, mint 
játékostársának, egy akció 1 zsetonba kerül. Amelyik játékosnak több győzelmi pontja van, 
annak egy akció 2 zsetonba kerül. A leadott zsetonok visszakerülnek a tartalékba.
-„Kényszerkereskedelem” akció: A játékos húzhat 2 nyersanyagkártyát játékostársától, és ad 
helyette 2 tetszőleges nyersanyagkártyát cserébe.
-„Rabló áthelyezése” akció: A játékos a rablót a sivatagba teheti.
Kereskedőzseton-utánpótlás



-A soron lévő játékos, körönként egyszer, az egyik felfordított lovagkártyáját becserélheti 2 
zsetonra. Ha a játékos birtokolja a „Legnagyobb lovagi hatalom” kártyát, elveszíti azt, ha 
becserél 1 lovagkártyát, úgy, hogy ezáltal csak 2 kijátszott lovagkártyája marad, vagy 
ugyanannyi, mint a másik játékosnak.
-Aki települést épít a sivatagra (az alapítófázisban is), 2 zsetont kap.
-Aki a tengerpartra települést épít (az alapítófázisban is), 1 zsetont kap.
-Aki olyan települést épít, ami a sivatagon és a tengerparton is áll, 3 zsetont kap.

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a variáció szabálymódosítás nélkül kombinálható a tengeri utazó jeleneteivel, az összes 
többi variációval és jelenettel, amelyekből a „Legnagyobb lovagi hatalom” nincs kizárva.
A „Catan eseményei”-vel való kombinációra a következő érvényes: Aki soron van, dobás 
helyett 2 kártyát fordít fel egymás után. Ha a második kártya ugyanazt a számot mutatja, 
akkor is érvényes, nem kell helyette másik kártyát húzni.
A ”Lovagok és városok” esetében ez idáig nem készült még el a kombináció 
szabályegyeztetése.  

A JELENETEK
Itt 5 különböző jelenet leírása következik, kezdve az egyszerű 
„Catan halászai”-val, egészen a némileg összetett „Kereskedők és 
barbárok”-ig. A növekvő nehézség miatt azt javasoljuk, hogy a 
jeleneteket a közölt sorrendben játsszuk le.
Elméletileg, a megfelelő szabálymódosításokkal, az összes jelenet 
kombinálható egymással, a „Tengeri utazó” jeleneteivel, valamint 
a „Lovagok és városok”-kal is. Az összes kombinációs lehetőség 
leírása túllépne ennek a füzetnek a keretein. Az ésszerű 
kombinációk (német nyelvű) leírása megtalálható a 
www.catan.com oldalon.  

 

http://www.catan.com/


CATAN HALÁSZAI

Tartozékok:
6 db. halászhely, dobás-számokkal ellátva.

29 db. halkártya

1 db. „Régi cipő” kártya

1 db. „Tó” tájegység, dobás-számokkal ellátva

Szabályáttekintés
ELŐKÉSZÜLETEK

A játékot a megszokott módon felrakjuk.
-A sivatagot a tó helyettesíti. A sziget peremére (partvidék) nem kerülhet a tó.
- A halkártyákat összekeverjük, és lefordítva a nyersanyagkártyák mellé helyezzük.
-A part minden szabad szögletébe egy halászhelyet teszünk (lásd az ábrát!).
-A rablót a játéktáblán kívülre állítjuk, és az első „7” dobással lép be a játékba.



A JÁTÉK

Az alapjáték szabályai szerint játszunk, a következő kiegészítésekkel:

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

Halászat
 Minden halászhely 3 kereszteződést jelöl ki a parton, halásztelepnek. Ha egy játékos 
települést alapít egy halásztelepen, minden alkalommal húzhat egy halkártyát, ha a 
halászhelyén lévő számot dobja valaki. Aki halkártyát húz, lefordítva maga elé helyezi.
 Ha egy játékosnak települése van halásztelepen, 2 nyersanyagot kap, mikor a halászhelyén 
lévő számot dobjuk.
 Akinek a tóparton van települése, minden alkalommal húzhat halkártyát, amikor „2”, „3”, 
„11”, vagy „12” számot dobunk. Ha városa van a tóparton, 2 halkártyát kap.

                         

tó                                                                     halászhely
Akciók halkártyákkal



 A halkártyákon 1, 2, vagy 3 hal látható. Amikor egy játékos soron van, a kereskedő- és 
építkező fázisban halkártyákat adhat be, és egy akciót hajthat végre. Minél nagyobb a leadott 
kártyákon látható halak száma, annál nagyobb előnnyel jár az akció:
2 hal: A játékos kizárhatja a rablót a játékból ( a következő „7” dobásnál visszatér).
3 hal: A játékos húzhat 1 nyersanyagot egyik játékostársától.
4 hal: A játékos kap egy tetszőleges nyersanyagot a bankból.
5 hal: A játékos rögtön építhet 1 utat ingyen.
7 hal: A játékos kap 1 fejlesztéskártyát ingyen.
 Aki halkártyát ad be, a lefordított kártyák mellé helyezi, színével felfelé.

EZENKÍVÜL FIGYELEMBE KELL VENNI:
-Max. 7 halkártya: Egy játékos nem birtokolhat több mint 7 halkártyát. Ha már 7 halkártyát 
birtokol, és egy települése, vagy városa halkártyát hoz, kicserélheti egyik kártyáját a most 
húzottra.
-Halkártyák nem felválthatók: Ha egy játékos több halat ad be, mint amennyibe az akciója 
kerül, a maradék halak elvesznek.
-Körönként több akció is megengedett: Ugyanabban a körben több akció is végrehajtható 
halkártyákkal, de ezeket egymás után, és egymástól függetlenül kell lejátszani. Nem 
megengedett pl. 2 db. 3 halat ábrázoló kártya kijátszásakor a rablót elűzni (2 hal), és 1 
nyersanyagot a bankból felvenni (3 hal). 
-A halkártyák nem nyersanyagok: A halkártyák nem számítanak nyersanyagnak, tehát nem 
kell belőlük „7” dobás esetén visszaadni. Aki a rablót áthelyezi, nem húzhat halkártyát a 
másik játékostól.
-Kikötők és halászhelyek: Több kereszteződés kikötő, és halásztelep is egyben. Aki ilyen 
kereszteződésen építkezik, mindkét előnyt élvezi.
-Ha a halkártyák elfogytak: Ha már nincs több felvehető halkártya, a már felhasználtakat 
újrakeverjük, és egy új paklit képezünk.
-Halakkal nem lehet kereskedni: A halkártyákat nem szabad egymás között cserélgetni.

EGY RÉGI CIPŐ
 Aki ezt a kártyát húzza, rögtön fel kell fordítsa. Mindenkori birtokosa, amikor soron van, 
továbbadhatja egy tetszőleges játékostársának, akinek ugyanannyi, vagy több pontja van, mint 
neki. Ha ő maga birtokolja a legtöbb győzelmi pontot, addig meg kell tartania ezt a kártyát, 
amíg valaki legalább ugyanannyi győzelmi pontot ér el, mint ő. A „régi cipő” kártya 
tulajdonosának 1 ponttal többet kell gyűjtenie a győzelemhez, mint a többieknek-az alapjáték 
esetén tehát 11 pontot. A „régi cipő” tehát nem mínuszpont, de a birtokosának 1 ponttal 
többre van szüksége a győzelemhez.
A JÁTÉK VÉGE

 Az a játékos nyer, aki, amikor soron van, 10, vagy több győzelmi ponttal rendelkezik. Ha övé 
a „régi cipő”, úgy ez a szám 11.
   

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a jelenet az összes variációval kombinálható.

A „Kétszemélyes Catan” esetében:
-A játék kezdetekor mindkét játékos kap 5 halkártyát: 2-2 egy halas, 2-2 két halas és 1-1 
három halas kártyát. A többi halkártyát összekeverve a tábla mellé tesszük.



-Kereskedő zsetonokra nincs szükség. Akinek kevesebb győzelmi pontja van, annak egy 
akció 1 hallal kevesebbe kerül.
-A sivatag helyett (mivel ez ebben a jelenetben nem szerepel), a rablót kirakjuk a 
játéktábláról, a következő rabló-akcióig.
-Település alapításért a parton, illetve lovagkártya leadásért nem lehet halkártyához jutni, 
csak a kidobott számok révén.

Az „Események Catanon” esetében:
-A rabló visszavonul: A rablót a következő rabló-akcióig a játéktáblán kívülre állítjuk.

A „Kikötőmester”-rel kombinálva, a győzelemhez 11 pont (12 a régi cipővel) szükséges.

CATAN FOLYÓI

Tartozékok:

2 folyó, az egyik 3, a másik 4 tájegységgel

      12 híd, színenként 3 db.  

1 db „Leggazdagabb telepes” kártya      4 db „Legszegényebb telepes” kártya    Arany

                                                      

ELŐKÉSZÜLETEK
A 2 folyót a képen látható módon helyezzük el. 
-Az alapjáték területeiből nincs szükség a következőkre: 2x érc, 2x agyag, 2x bárány, 1x 
sivatag. A többi területegységből felépítjük a szigetet. 



-A 2 mocsárra nem kerül számzseton.
-A „2” zsetont félretesszük. Az első zsetont(„A”) felrakjuk egy tetszőleges part menti 
területre, majd az alapjáték szabályai szerint, abc sorrendben a többit is, a „2”-t kivéve(„B”). 
Amikor minden szám fenn van, a „2” zsetont arra a területre helyezzük, amelyikre a „12” 
került. Ez a terület tehát minden alkalommal, amikor „2”-t, vagy „12”-t dobunk, nyersanyagot 
termel. 
-A rablót az egyik mocsárra állítjuk.
-Az aranyakat készenlétben tartjuk. A játék elején senki nem kap aranyat.
-Minden játékos kap 3 hidat a saját színében.
-A „Leggazdagabb telepes” (Reichster Siedler) és a „Legszegényebb telepes” (Armer Siedler) 
kártyákat készenlétben tartjuk.

ALAPÍTÓ FÁZIS

Az alapjátékban megszokott módon, mindenki 2 települést alapít, 1-1 úttal, de az alábbiak 
figyelembevételével:
 A hídépítési helyre (vagyis keresztül a folyón) nem építhető út. Ez az egész játék során 
érvényes.
Minden folyó menti útvonalra épített útért 1 arany jár. 
Minden folyó mellé épített településért 1 arany jár. 
„Leggazdagabb telepes” és „Legszegényebb telepes” kártyák kiosztása



 Egy játékosnak tehát a játék kezdetén max. 4 aranya lehet. Azok a játékosok, akiknek az 
alapító fázis után a legkevesebb aranyuk van, megkapják a „Legszegényebb telepes” kártyát. 
Fontos: Ha minden játékosnak ugyanannyi aranya van, mindenki kap ilyen kártyát (mínusz 2 
pont).

 
 Ha a játék kezdetén van olyan játékos, aki egyedül birtokolja a legtöbb aranyat, megkapja a 
„Leggazdagabb telepes” kártyát.

A JÁTÉK

A megszokott szabályok érvényesek, a következő kiegészítésekkel:

Települések és utak a folyóparton.
 Ahogyan az alapító fázisban, úgy a játék során is, minden folyópartra épített útért és 
településért 1-1 arany jár.  Aki egy folyóparton álló települést várossá fejleszt, nem kap 
aranyat.

Hídépítés
 Egy híd építése 2 téglába és 1 fába kerül. Híd csak saját út, vagy település mellé rakható, és 
kizárólag a 7 hídépítési helyre szabad felépíteni. Aki hidat épít, 3 aranyat kap. Egy híd 
ugyanúgy beleszámít a „Leghosszabb kereskedelmi út”-ba, mint egy út. Minden játékos csak 
3 hidat építhet. Aki „Útépítés” kártyát játszik ki, nem építhet út helyett hidat. 

 Leggazdagabb telepes
 Ez a kártya 1 győzelmi pontot ér. Alapvetően mindig annál a játékosnál van, aki egymagában
a legtöbb aranyat birtokolja. A játékosnak vissza kell adni a kártyát, ha
-egy másik játékos aranyhoz jut, és így ugyanannyi, vagy több arany birtokosa lett, vagy
-annyi aranyat költ, hogy már nem rendelkezik egymaga a legtöbb arannyal.
 Ha egy játékos a fentiek alapján a kártyát visszaadja, az a játékos kapja meg, aki jelenleg a 
legtöbb arannyal rendelkezik. Ha éppen nincs ilyen játékos, a kártyát félretesszük addig, amíg 
valakinél nem teljesül a feltétel.

Legszegényebb telepes
A játék egész idejére érvényes, hogy minden játékos, akinek éppen a legkevesebb aranya van, 
birtokol 1-1 „Legszegényebb telepes” kártyát. Ha egy játékos aranyhoz jut, és ez által már 
nem tartozik ebbe a körbe, a kártyát visszaadja. Ha az összes játékos ugyanannyi aranyat 
birtokol, mindegyik kap ilyen kártyát. A kártya birtoklása 2 ponttal csökkenti a játékos 
győzelmi pontjainak számát.

Arany
Az éppen soron lévő játékos, körönként 2x vásárolhat 2 aranyért 1 tetszőleges nyersanyagot. 
Olyan aranyat is felhasználhat, amit ebben a körben szerzett. A magszokott kereskedelmi 
módokon is lehet aranyhoz jutni: Akár a bankkal, 4:1 arányban, akár kikötők használata, vagy 
játékosok egymás közti cseréje során. Az arany nem számít nyersanyagnak, így a rabló 
áthelyezésekor nem vehető el.



A JÁTÉK VÉGE

A játéknak vége, ha az éppen soron lévő játékos 10 pontot ér el.

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a jelenet az összes variációval kombinálható.

A „Kétszemélyes Catan” esetében: 
-Aki települést alapít a mocsárnál, 2 kereskedő zsetont kap.
-A sivatag helyett, a mocsárba száműzzük a rablót.

A „Catan eseményei” esetében:
A rabló visszavonul: A rablót a mocsárba száműzzük.

A „Kikötőmester”-rel való kombináció esetén a győzelemhez 11 győzelmi pont szükséges.

 KARAVÁNUTAK

Tartozékok:

ELŐKÉSZÜLETEK

Az oázist, mely a sivatagot pótolja ebben a jelenetben, pontosan a sziget közepére helyezzük. 
A rablót a játék kezdetén a játéktáblán kívül hagyjuk. Az első „7” dobáskor egy tetszőleges 
mezőre kerül, de nem az oázisra. Ettől kezdve a megszokott szabályok érvényesek rá.



 A JÁTÉK

A megszokott szabályok szerint játszunk. A kiegészítő szabályok az alábbiak:
KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

 Ha egy játékos az alapítófázis után egy, vagy több települést, vagy várost épít, befejezésül- az 
alább ismertetett szavazást követően- felrakhat 1 tevét a következő szabályok 
figyelembevételével:

Teve felhelyezése
-Tevét mindig útvonalra kell tenni, úgy, hogy  közvetlenül csatlakozzon egy karavánút 
legutolsónak lerakott tevéjéhez. Tehát egy karavánút nem ágazhat ketté.
-Ha az útvonalra, melyre tevét rakunk, már épült út, vagy ha a későbbiekben út épül rá, a tevét 
az út mellé állítjuk.
-Egy karavánút első tevéjét az oázisból kiinduló 3- nyíl által jelzett- útvonal egyikére kell 
állítani. 
-Egy karavánút minden további tevéjének lerakásához max. 2 lehetőség áll rendelkezésre, 
tehát a 3 karavánúthoz max. 6 helyre csatlakoztatható teve. A játékosok közösen döntik el, 
hogy melyik útvonalra kerüljön a teve.

1. példa: Amikor az első tevét rakjuk fel, 3 útvonal közül választhatunk.

       2. példa: Az első tevét „A” útvonalra tettük. A következő teve számára 4 lehetséges  
útvonal van.



Szavazás
 Az éppen soron lévő játékossal kezdve, az óra járásával megegyező irányba haladva, a 
játékosok egymás után felfordítanak egy, vagy több gyapjú ill. gabona kártyát. Azok a 
játékosok, akik legalább 1 kártyát kijátszottak, döntik el, hogy hová kerüljön a teve.
-Minden játékosnak annyi szavazata van, ahány kártyát kijátszott.
-Ha valakinek több szavazata van, mint a többi játékosnak együttvéve, úgy egyedül dönt.
-Ha 2, vagy több játékos birtokolja a szavazatok többségét, és egyetértenek a teve helyével, 
akkor felrakják azt.
-Ha patthelyzet áll elő, illetve, ha nem értenek egyet, akkor az a játékos dönt, aki a legtöbb 
kártyát játszotta ki.
-Ha nincs ilyen játékos, akkor az éppen soron lévő játékos dönt, még akkor is, ha ő egyetlen 
kártyát sem játszott ki.
 Végül minden játékos beadja a kijátszott lapokat.
Fontos: Mindenki csak egyszer játszhat ki kártyákat, utólagos javításra nincs lehetőség.

TOVÁBBI SZABÁLYOK
Egy karavánút vége
Ha egy karavánutat nem tudunk folytatni, az lezárul. Ha elfogynak a tevék, mindhárom 
karavánút lezárul.
2 karavánút egyesülése
Ha 2 karavánút összetalálkozik, attól kezdve egy útként folytatódik.
Tevék a tengerparton és az oázisban
Karavánút haladhat a tengerparton is. Egy karavánút első tevéje nem helyezhető az oázist 
határoló útvonalakra, de ha a karavánút visszakanyarodna az oázishoz, ebben az esetben 
ezekre az útvonalakra is rakható teve.
A karavánutak előnyei
-Leghosszabb kereskedelmi út:
Ha egy út párhuzamosan áll egy tevével, 2 útnak számít. Tehát a leghosszabb kereskedelmi út 
birtoklásához már nem feltétlenül kell 5 utat megépíteni.
-Települések és városok felértékelődése:
Települések és városok, melyek 2 teve közt állnak, 1 győzelmi ponttal többet érnek.

3. példa: A játék során 3 hosszú 
karavánút alakult ki. „Fehér” játékos egy települése és „Kék” játékos 2 települése 1-1 
győzelmi ponttal többet érnek mivel 2 karavánút közt fekszenek. Ezen kívül „Kék” játékos 3 
utcája, és „Fehér” játékos 1 utcája duplán számít. Jelenleg 6 útvonal van, melyre teve 
helyezhető.



A JÁTÉK VÉGE

A játéknak akkor van vége, ha az éppen soron lévő játékos elért 12 győzelmi pontot. 
KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a jelenet az összes variációval kombinálható.

A „Kétszemélyes Catan” esetében:
Amikor szavazásra kerül a sor, 2 tevét rakunk fel:
-Aki a szavazáson nyer, 2 tevét rak fel, 2 különböző karavánúthoz.
-Patthelyzet esetén mindkét játékos felrak 1 tevét. Először az éppen soron lévő, majd a 
másik játékos.
-.A rablót a sivatag helyett, a következő rabló-akcióig, a játéktáblán kívülre állítjuk

A „Catan eseményei” esetében:
-A rabló visszavonul: A rablót a következő rabló-akcióig a játéktáblán kívülre állítjuk.

A „Kikötőmester” esetében a győzelemhez 13 győzelmi pont szükséges.

A BARBÁROK TÁMADÁSA

Tartozékok:
Barbárok                          24 lovag, színenként 6 db.

26 fejlesztéskártya

1 db. vármező  1 db színes    arany
                         dobókocka 

  
MIRŐL SZÓL A JÁTÉK

Zsákmányra éhes barbár hordák érkeznek a szigetre. Elfoglalják a partvidéket, blokkolják a 
nyersanyaghozamot. Amikor már a városokat és a településeket is megtámadják, Catan 
lakosai lovagokat képeznek ki a várban, és soha nem látott egyetértésben fognak össze a 
barbárok kiűzése érdekében.



ELŐKÉSZÜLETEK

-Tájegységek lerakása: Először, ahogy az alábbi képen látható, a sivatagot, és a várat tesszük 
le. A külső, szürkével jelzett gyűrűre véletlenszerű sorrendben lerakjuk a következő 
tájegységeket: 2x erdő, 2x dombvidék, 3x legelő, 1x hegység és 2x szántóföld. Ezek képezik a 
partvidéket. A belső, fehérrel jelzett mezőkre véletlenszerűen a következőket tesszük: 1x 
erdő, 1x dombvidék, 1x legelő, 2x hegység és 2x szántóföld. Az alapjátékhoz képest 1 erdővel 
kevesebbel játszunk.

-Számzsetonok lerakása: Miután a tájegységeket elhelyeztük, a számzsetonokat az alább 
látható séma szerint rakjuk le. 
-Minden játékos kap a saját színének megfelelő 6 lovagot.
-A „2”és „12” számú partvidéki mezőkre 1-1 barbárt állítunk. A többi barbárt készenlétbe 
helyezzük a játéktábla mellett.
-Az alapjáték fejlesztés kártyái helyett, ennek a kiegészítőnek a fejlesztés kártyáit 
használjuk.
-A színes dobókockát a vár mezőre állítjuk.
-A „Legnagyobb lovagi hatalom” kártyára nincs szükség.
-A rabló nem szerepel ebben a játékban.



ALAPÍTÁSI FÁZIS

 A játékosok először 1 települést, majd 1 várost alapítanak. Városalapításkor az „alapítási 
fázis”-ban a környező mezőkről csak 1-1 nyersanyag jár.

A JÁTÉK

 Az alapjátékban megszokott szabályok szerint játszunk. A kiegészítő szabályok a 
következők:

KIEGÉSZÍTŐ SZABÁLYOK

1. Barbárok partot érnek Catan szigetén 
  a.) Barbárok támadása
Minden egyes alkalommal, ha egy játékos települést, vagy várost épít, a barbárok azonnal 
támadásba lendülnek.
-A játékos két kockával 3x dob. Ha „7”, vagy olyan szám jön ki, ami már volt egyszer, 
megismétli a dobást, addig, amíg 3 különböző számot nem kap (kivéve „7”).
-Minden egyes dobás után felhelyez 1 barbárt arra a partvidéki mezőre, amelyik a dobott 
számot viseli. Ha a játékos olyan mező számát dobja, amelyen már 3 barbár áll, nem rak fel 
barbárt. Ebben az esetben a dobást nem kell megismételni.
 b.) Partvidék kifosztása
Amint 3 barbár áll egy partvidéki mezőn, a tájegység számzsetonját megfordítjuk.
-Az ilyen tájegység nem hoz nyersanyagot, ha a számát dobjuk. Amíg a számzseton meg van 
fordítva, nem kerülhet fel több barbár a kirabolt tájegységre.
-A kifosztott tájegységgel határos útvonalra nem épülhet út, sarkaira nem építhető település.
 c.) A barbárok településeket és városokat fosztanak ki
Az olyan települések/városok, melyeket határoló minden tájegység ki van fosztva, szintén 
kifosztottnak tekintendők és nem érnek győzelmi pontot. 
-Ha a település/város kikötőn áll, a kikötő nem használható. Annak jeleként, hogy a település/
város ki van fosztva, oldalára döntjük azt. 



-Mivel a sivatag és a vár nem fosztható ki, a kereszteződéseikre épített települések/városok 
biztonságban vannak.
-Ha már az összes barbár a szigetre ért, vagyis már egy sincs a tartalékban, nem kell dobni a 
barbárokért. 

Példa:
Egy játékos 3 különböző számot dob.
-„3”-t dob. Egy barbár érkezik a „3” számot viselő partvidéki mezőre (A).
-„9”-t dob. Egy barbár érkezik a „9” számot viselő partvidéki mezőre (B). Ezzel ezen a 
mezőn már 3 barbár áll, tehát kifosztottnak tekintendő. A számzsetont megfordítjuk. A piros 
település ki van fosztva, mert nem határolja egyetlen szabad mező sem. A kifosztás jeleként a 
települést oldalára fordítjuk.
-„7”-t dob. A dobást megismétli.
-„3”-t dob. Mivel előzőleg már dobott ilyen számot, a dobást megismétli.
-„8”-t dob. A „8” mező (C) már ki van fosztva, (számzseton megfordítva) ezért nem 
helyezünk fel barbárt.

2. Fejlesztés kártyák azonnali kijátszása 
 Aki fejlesztés kártyát vásárol, azt azonnal felfordítva maga elé helyezi, és a rajta lévő 
utasítást végrehajtja. Az éppen soron lévő játékos tetszőleges számú fejlesztés kártyát 
vásárolhat, amit aztán azonnal, a vásárlás sorrendjében fel kell használnia. A kijátszott 
fejlesztés kártyák egy külön pakliba kerülnek. Ha az összes kártya elfogyott, ezt a paklit 
megkeverjük, és újra használjuk.

3. Lovag behelyezése
 Lovagot akkor helyezünk be, ha a „Lovaggá ütés”, vagy a „Fekete lovag” fejlesztés kártyát 
játszottuk ki. Aki a „Lovaggá ütés” kártyát játszotta ki, fog egy lovagot a tartalékjából és a 
vármező egy szabad útvonalára helyezi. Aki „Fekete lovag „ kártyát játszott ki, egyik lovagját 
egy tetszőleges útvonalra helyezheti.



4. Lovag mozgatása
 Az éppen soron lévő játékos kereskedő- és építőfázisa után léphet minden egyes lovagjával. 
Ha előzőleg a város mezőre helyezett lovagot, muszáj onnan ellépnie. Minden lovag max. 3 
útvonalnyit léphet. Ha fizet 1 gabonát, 1 lovaggal léphet max. 5-öt. Ha több lovaggal is 
szeretne 5-öt lépni, minden lovagért 1 gabonát fizet.
 Saját, vagy idegen lovagok, városok és települések átugorhatóak, de azon az útvonalon, ahol 
lépését befejezi, nem állhat másik lovag. A vármezőt határoló útvonalakon sem fejezheti be a 
lépést. 
 A lovag egyaránt haladhat saját, vagy idegen utakon,

5. Barbárok legyőzése 
a.) Győzelem feltételeinek ellenőrzése
 Minden alkalommal, mikor az éppen soron lévő játékos végzett, megvizsgáljuk, hogy van-e 
olyan partvidéki tájegység, ahol a győzelem feltételei adottak. A vártól balra fekvő mezővel 
kezdjük, majd az óra járásával megegyező irányban, minden partvidéki mezőt végignézünk. 
 A győzelem feltételei akkor adottak, ha az egy tájegységet határoló útvonalakon több lovag 
áll, mint ahány barbár magán a mezőn.
b.) Ha a győzelem feltételei adottak
  A legyőzött barbárok fogságba esnek, és a következő szabályok szerint szétosztjuk őket a 
győzelemben részt vevő játékosok között:
-Ha valaki a lovagjaival egymaga győzte le a barbárokat, az összes foglyot megkapja.
-Ha többen vettek részt a barbárok elűzésében, minden résztvevő kap egy foglyot. Ha nincs 
elegendő fogoly, kockadobással döntünk. A játékos/játékosok/ aki a legnagyobbat dobta, 
kapja a foglyot. Akinek nem jut fogoly, kap 3 aranyat. Egyforma dobás esetén újat dobunk. 
-Ha a foglyok kiosztásakor marad 1 barbár, ezt az a játékos kapja, aki a legtöbb lovaggal vett 
részt a győzelemben. Ha nincs ilyen játékos, kockadobással döntünk. Aki a nagyobbat dobta, 
azé a fogoly, a másik játékos 3 aranyat kap.

Minden 2 birtokolt fogoly 1 győzelmi pontot ér. 

Példa. „Piros” játékos 3 lépéssel elérte egy kifosztott mező egyik útvonalát (A). Most 4 lovag 
áll 3 barbárral szemben, tehát a barbárokat legyőzték. Mindkét, a győzelemben részt vevő 



játékos (piros és kék) kap 1-1 barbár foglyot. A 3. foglyot „piros” játékos kapja, mert több 
lovaggal vett részt a győzelemben.

c.) Ha visszafoglaltunk egy 3 barbár által kifosztott mezőt,
 a számzsetont visszafordítjuk. A tájegység ismét hoz nyersanyagot, ha a számát dobjuk. Ám 
barbártámadás esetén érkezhetnek ide újabb barbárok.
 Minden kifosztott települést/várost, ami egy visszafoglalt mezővel határos, ismét felállítunk, 
ezek ismét győzelmi pontot érnek.

Példa: A piros település (A) visszakapja funkcióját és a számzsetont ismét színére fordítjuk. 

d.) Lovagok veszteségének kiszámítása a győzelem után
 Egy, a győzelemben részt vevő játékos dob a színes kockával, és azt a vár mező közepére 
helyezi. A dobott szín megegyezik a vár mező szélein látható színek egyikével (zöld, lila, 
vagy barna). Azok a lovagok, melyek a vár mezőn kidobott színeknek megfelelő oldalain 
állnak a visszafoglalt mezőnek, elvesztek. Az elvesztett lovagok visszakerülnek a 
tulajdonosukhoz, a tartalékba. Minden elvesztett lovag után tulajdonosa 3 aranyat kap.

Példa: A győzelem után dobással eldöntjük, melyik lovagok vesszenek el. A zölddel jelzett 
irány jön ki. A zöld szín által meghatározott irányban 1 piros és egy kék lovag áll.  
Tulajdonosaik visszaveszik a lovagokat, és kapnak 3-3 aranyat.

„7” dobás
 Aki „7”-t dob, húzhat 1 db nyersanyag kártyát (nem aranyat!) egy tetszőleges játékostársától. 
Akinek a kezében 7-nél több nyersanyag kártya van, a felét visszaadja.

Arany
 Az éppen soron lévő játékos, körönként max.  kétszer vásárolhat 2 aranyért 1 tetszőleges 
nyersanyagot. Kikötőhasználattal, vagy egymás közti cserével is lehet aranyhoz jutni.

„Árulás” és „Intrika” 
 Ezen eseménykártyák kijátszásakor barbárokat lehet eltávolítani a partvidéki mezőkről 
és/vagy másik partvidéki mezőre áthelyezni. Ha egy kifosztott, vagyis már 3 barbárt 
tartalmazó mezőről eltávolítunk 1 barbárt, a szomszédos, esetlegesen kifosztott településeket/



városokat visszafordítjuk. A számzsetont szintén visszafordítjuk ”szám” oldalával felfelé. A 
terület ismét termel nyersanyagot, míg egy esetleges 3. barbár ismét rá nem kerül.

A JÁTÉK VÉGE 

A játék befejeződik, mihelyt egy játékos, aki éppen soron van, eléri a 12 pontot. 

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a jelenet az összes variációval kombinálható.

A „Kétszemélyes Catan” esetében:
1.) Az egyik semleges színű lovag részt vesz a játékban, mint „Idegen Lovag”, és mindkét 
játékos használhatja. Amikor egy játékos az első lovagját felállítja, az Idegen Lovagot a 
vármező egyik útjára állítja. Amikor egy játékos soron van, először a saját lovagjaival lép, 
majd az Idegen Lovaggal. Az Idegen Lovag egész játék alatt a táblán marad, győzelem után 
nem vész el, akkor sem, ha az utat, amelyen áll, kidobjuk.
2.) Aki egy saját települést, majd egy semleges települést épít, 2x dob egymás után, először 
a saját, majd a semleges játékos nevében, a barbárok berakásáért.
3.) Mivel nincsen rabló, a kereskedő zseton-akcióval 1 barbár helyezhető át.
4.) Ha győzelem után nincs elég fogoly az összes résztvevő számára, és az Idegen Lovag is 
a résztvevők között van, rá mindig a „3” kockadobás érvényes. Az Idegen Lovag számára 
tehát nem kell külön dobni.
5.) Kárpótlásul egy lovag elvesztéséért nem 3 arany, hanem 2 arany + 1 kereskedő zseton 
jár. 

A „Catan eseményei” esetében érvényes:

Ebben a jelenetben nincs rabló és lovagi hatalom. A következő események így más értelmet 
kapnak:
-Rablótámadás: Akinek több mint 7 nyersanyagkártyája van, a felét leadja. Aki a kártyát 
felfordította, egy tetszőleges játékostól húz egy nyersanyagkártyát.
-A rabló visszavonul: Mivel nincs rabló, itt nem történik esemény
-Konfliktus: Ha egy játékos egyedül birtokolja a legtöbb lovagot a játéktáblán, egy 
tetszőleges játékostól húz egy nyersanyagkártyát.

A „Kikötőmester” esetében 13 győzelmi pont szükséges.



KERESKEDŐK ÉS BARBÁROK
Tartozékok:                           36 db. árukártya
3  db. célmező                                  elülső oldal                             hátoldal                             

4 db szekér figura 4 színben      3 db barbár

 
20 db. szekérkártya

 40 db arany
26 db fejlesztéskártya

MIRŐL SZÓL A JÁTÉK

A játék a barbárok kiűzése utáni tevékenységről szól. A vár restaurálásra szorul, üvegtáblákra 
van szükség az új ablakokhoz, márványra a szobrokhoz és a belső díszítéshez. A játékosok 
feladata üveget és márványt szállítani a várba, valamint az üveghutát homokkal, a bányát 
pedig szerszámokkal ellátni. Minden sikeres szállításért arany és győzelmi pont jár. . Néhány 
barbár azért még tartózkodik a szigeten, hogy a dolgunkat megnehezítse.

Szerepel 3 új tájegység, melyek a szekérkaravánok célmezőiként szolgálnak.

A vár: A vár restaurálásához                          Márványbánya: A márványbányában 
márványra és üvegre van szükség.                   szerszámokra van szükség. Márványt 
A kovácsműhely szerszámokat szállít,             és homokot szállít (a folyóból ).
A folyó homokot ad.



   

Üveghuta: Az üveghutában homokra van szükség. Üveget és szerszámokat szállít. 

ELŐKÉSZÜLETEK:

 -A keretet felépítjük. A 3 célmezőt az ábra szerint helyezzük el.  A célmezőkön lévő 3-3 kék 
oldalnak a tenger felé kell néznie. Az alapjáték mezői közül eltávolítjuk a sivatagot, 1 db. 
legelőt és 1 db. szántóföldet. A többi mezőt véletlenszerűen felrakjuk.



-A 3 célmezőre nem kerül számzseton. A 2 és a 12 zsetonok nem vesznek részt a játékban. A 
többi zsetont az alapjáték szabályai szerint, ABC sorrendben tesszük fel, a B(2) és a H(12) 
kihagyásával. A célmezőket a zsetonok felrakásakor átugorjuk.
-Az árukártyákat a rajtuk lévő épületek szerint 3 csoportba rendezzük. Mindhárom paklit 
összekeverjük, és az épületet ábrázoló oldalukkal felfelé a megfelelő célmező mellé 
helyezzük (lásd a nyilakat a fenti képen).
-A 3 barbárt a fenti ábrán fekete X-szel jelölt kereszteződésekre állítjuk.
-Az alapjáték fejlesztéskártyái helyett ennek a kiegészítőnek a fejlesztéskártyáit használjuk.
-Minden játékos kap 5 aranyat.
-A szekérkártyákat az elülső oldalukon lévő keret színei szerint 4 pakliba rendezzük. 
Minden pakli 5 db. kártyából áll. A játékosok megkapják a saját színüknek megfelelő paklit. 
A kártyákat úgy rakjuk sorba hátlapjukkal felfelé, hogy fölül legyen az 1-es, majd növekvő 
sorrendben a többi (alulra az 5-ös kerül). Minden játékos felfordítja a legfelső kártyát, majd a 
pakli mellé helyezi (lásd az ábrát).

-A rabló nem vesz részt a játékban.
-A leghosszabb kereskedelmi útért nem jár pont, tehát erre a kártyára sincs szükség.

A JÁTÉK

Az alapjáték szabályai szerint játszunk, a kiegészítő szabályok a következők:

ALAPÍTÓFÁZIS

A játékosok először 1 települést, majd 1 várost alapítanak. Ezután mindenki a városa mellé 
helyezi a szekér figuráját. A város alapításakor minden környező tájmező után csak 1 
kezdőnyersanyag jár.

A CÉLMEZŐK

Mindhárom célmező közepén egy központi kereszteződés van, rajta egy épület.
4 útvonal vezet ezekhez az épületekhez. Mindhárom célmezőre a következő szabályok 
vonatkoznak:
Az útvonalakra a magszokott szabályok szerint lehet utat építeni.
A célmezők közepén lévő kereszteződésre (A) nem építhető település.
A célmezők tengerre néző 3 oldalára (B) nem építhető út.
A távolsági szabály figyelembevételével a célmezők 4 szárazfölddel érintkező sarkánál lévő 
kereszteződésre település/város építhető.



Példa: A célmezőn lévő 4 útvonal közül 3-ra a kék és a piros játékosok utakat építettek. A 
központi kereszteződésre soha nem építhető település. A célmező tengerre néző 3 oldalára 
nem építhető út.

MOZGÁSFÁZIS

A soron lévő játékos a kereskedő és építőfázis után mozgathatja a szekerét az alábbi 
szabályok szerint.

 1. A szekér mozgatása
-A szekér az útvonalak mentén, kereszteződésről kereszteződésre léptethető. Egy 
kereszteződésről a szomszédosra való lépés 1, vagy több mozgáspontba kerül.
-A játék kezdetén minden játékosnak 4 pont áll rendelkezésére szekere mozgatásához. A 
mozgáspontok száma a szekér felértékelésével növelhető. 
-Ha a játékos egy útvonalon (út nélkül) lépteti a szekerét, a lépés 2 mozgáspontba kerül. Ha 
saját útján lép, 1 mozgáspontot fizet. Ha egy az ellenfél által épített úton lép, az szintén 2 
mozgáspontba kerül, de ezen felül az út tulajdonosának is köteles 1 aranyat fizetni.
-Ha egy barbár áll az úton (vagy útvonalon), az megemeli a lépés költségét 2 további 
mozgásponttal (lásd még: 5/a fejezet).
-A mozgáspontok elvesznek, ha a játékosnak a szomszédos kereszteződésre való lépéshez 
több mozgáspontra van szüksége, mint amennyivel rendelkezik. Ha egy játékos szekerével 
elér egy célmezőt, vége a mozgásnak- az esetleg megmaradó mozgáspontok elvesznek. A 
játékos saját akaratából is hagyhat veszni mozgáspontokat.
-A játékos 1 gabonakártya leadásával meghosszabbíthatja szekerének a mozgását 2 ponttal 
(csak 1 kártya engedélyezett!). A hosszabbítás azután is bejelenthető, miután a szokásos lépés 
már megtörtént.
-Egy kereszteződésen tetszőleges számú szekér állhat.

2. Az első, és a további célok meghatározása
A játékosok az első mozgásuk alkalmával maguk döntik el, hogy a 3 célmező közül melyiket 
kívánják elérni. 
Ha a játékos az első célmezőt eléri, még nem kap aranyat (lásd: 3. Feladat teljesítése), mivel 
még nincs árukártyája. A játékos felhúzza a célmező legfelső árukártyáját és felfordítja azt. A 
hátoldalán egy áru képe látható. 4 különböző áru létezik:



Üveg             Szerszám          Homok           Márvány

Minden árukártya a két áruból az egyiket ábrázolja, melyet a hozzá tartozó célmező termel.

A játékos maga elé teszi a felfordított árukártyát, majd szekerével a felé a célmező felé kell 
indulnia, ahol erre az árura szükség van. Ha pl. az üveghutát ábrázoló célmezőn áll 
szekerével, és egy üveget ábrázoló árukártyát fordított fel, akkor szekerével a várat ábrázoló 
célmerő irányába kell indulnia.
Egy játékos mindig csak 1 feladatot hajthat végre. Csak amikor ezt elvégezte, akkor húzhat új 
árukártyát.

 3. Feladat teljesítése
Amikor a játékos szekerével megérkezik a célmezőre (a kereszteződésre az épülettel), ahová 
az áruját szállítania kell, teljesítette feladatát.
A játékos átfordítja áru kártyáját az épületet ábrázoló oldalára. A kártya most 1 győzelmi 
pontot ér.
Ezen kívül szekerének fejlettségi fokozata szerint kap 1-5 aranyat.
Végül felfordít egy újabb, ehhez a célmezőhöz tartozó árukártyát.
A kártyán lévő áru meghatározza a játékos következő célját.

4. A szekerek felértékelése
A szekér figura jelképezi a teljes szekérkaravánt. Hogy az adott szekérkaraván hogy néz ki, 
milyen tulajdonságokkal bír, az a szekérkártyáról olvasható le.
Az alábbi szekérkártyán látható, hogy a játékosnak 5 mozgáspont áll rendelkezésére szekér 
figurájának mozgatásához (A), és 2 aranyat kap egy sikeres áruszállításért (B). A barbár 
elűzése csak „6” dobás esetén lehetséges(C).

Ha a játékos fel szeretné értékelni szekérkaravánját, kereskedő-és építőfázisa során befizeti a 
legfelső lefordított szekérkártyán látható nyersanyagokat, majd a kártyát színével felfelé az 



eddig érvényben lévő szekérkártyára teszi. Ha a játékos szekérkaravánja eléri a legmagasabb 
5. szintet, 1 győzelmi pontot kap.

5. A barbárok
a ) Barbárokon való áthaladás
Aki szekér figurájával olyan úton, vagy útvonalon szeretne áthaladni, amelyen barbár áll, 
annak 2 plusz mozgáspontot kell fizetnie (útvonal + barbár = 4 mozgáspont, út + barbár = 3 
mozgáspont). Akinek nincs elegendő mozgáspontja a barbáron való áthaladáshoz, az  vagy 
hagyja elveszni mozgáspontjait és a barbár előtti kereszteződésen megáll, vagy  maradék 
mozgáspontjai felhasználásával más irányba megy tovább.

b ) Barbárok elűzése
Szekérkaravánjának 2. szintjétől kezdve a játékos megpróbálhatja elűzni a barbárt. Szekér 
figurájával megáll a barbár előtti kereszteződésen és dob1 kockával. Ha dobásának értéke 
látható a legutóbb felfordított szekérkártyáján, áthelyezheti a barbárt egy tetszőleges 
útvonalra/útra, majd maradék mozgáspontjait felhasználva folytathatja útját. Ha más számot 
dob, akkor csak az a ) pontban leírt lehetőségei maradnak. Aki a barbárt egy másik játékos 
útjára teszi, nem húzhat tőle nyersanyagot.

Figyelem:
Barbár által elfoglalt útvonalra is lehet utat építeni.
Egy útvonalon/úton csak egy barbár állhat.

6. „7” dobás
Aki „7”-t dob, az a 3 barbár egyikét átrakja egy másik útvonalra/útra. Ha útra rakja a barbárt, 
húzhat egy nyersanyagkártyát (nem aranyat!) az út tulajdonosától. Amelyik játékosnak 7-nél 
több nyersanyag van a kezében, az le kell, hogy rakja a felét.

7. „2” és „12” dobás
Aki „2”-t vagy „12”-t dob, megismétli a dobását.

8. Arany
Az arany fontos az idegen utak használatához. A soron lévő játékos 2 aranyért max. 2x vehet 
egy tetszőleges nyersanyagot. Az arany nem minősül nyersanyagnak, tehát „7” dobás esetén 
nem adható vissza.
Aranyhoz lehet nyersanyagcsere révén is jutni: 4:1 arányban a bankkal, kikötőben, vagy 
játékosok közti cserével.

A JÁTÉK VÉGE

A játék véget ér, ha a soron lévő játékos 13, vagy több győzelmi pontot szerzett.

KOMBINÁCIÓS LEHETŐSÉGEK:

Ez a jelenet az összes variációval kombinálható.

A „Kétszemélyes Catan” esetében:



-Aki egy semleges játékos útját használja, a szekér figura mozgatásáért fizetendő aranyak 
felét a banknak, másik felét a játékostársának fizeti.
-1 kereskedő zsetonért a rabló sivatagba való száműzése helyett egy barbár áthelyezhető egy 
útvonalra (nem útra).
-Egy célmezőre épített településért 1 kereskedő zseton jár.

Az „Események Catanon” esetében:
Mivel ebben a jelenetben nincs rabló és leghosszabb út, a következő eseményeknek 
megváltozik a jelentése:
-Rablótámadás: Aki 7-nél több nyersanyagkártyát birtokol, a felét leadja. Helyezz át egy 
barbárt egy útra, vagy útvonalra. Ha a barbárt útra helyezted, az út tulajdonosától húzz egy 
nyersanyagkártyát!
-A rabló visszavonul: Mivel nincs rabló, itt nem történik esemény.
-Földrengés: Aki egy keresztbefordított úton lép, 2 mozgáspontot használ el.

A „Kikötőmester” esetén 14 győzelmi pontig játszunk.


