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Ezzel a kiegészítővel a játékosok újabb lehetőségeket kapnak befolyásuk 
megerősítésére a Carcassonne körüli világban. Most éppen utazó kereskedők bőrébe 
bújva árukat szállíthatunk szekereinken a környékbeli városok és kolostorok között. 

A vidéki tájban megbúvó városok képesek olyan méretűvé növekedni, hogy abban 
saját polgármestert válasszanak. Az egyszerű parasztok a hatalmas, gazdag farmokat 
és templomokat próbálják megerősíteni, s ezek befolyásával apátságokat alapítani.

Tartozékok
12 db új területlapka 6 db Pajta fából
   (a nagy farmoknak)
6 db új Apátság lapka 6 db Szekér fából

   6 db Polgármester fából

Előkészületek
Minden játékos kap egy Apátság lapkát, egy Polgármestert, egy Szekeret és egy Pajtát az általuk 
kiválasztott színben. Ezeket lehelyezik a játéktérre a saját alattvalóikkal együtt. A Carcassonne 
alapjáték szabályai itt is érvényesek kiegészítve az alábbiakkal.

Apátság
Amikor egy játékos fel akarja használni 
az apátságát, akkor körét nem 
lapkahúzással és lehelyezéssel kezdi. 
Csupán egy olyan helyre van szüksége, 

melyet mind a négy oldalról (de nem átlós 
irányban) már lapkák vesznek körül, így egy lyukat 
képezve a térképen. Ha nincs ilyen hely, akkor nem 
lehet apátságot alapítani! Az apátságra rá kell 
helyezni egy alattvalót, azaz „szerzetest”. Ebben az 
esetben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 
mikor egy szerzetest egy kolostorra helyezünk. 
Az apátság mind a négy oldalán lezárja az építmé-
nyeket (város, út, mező). Az apátsággal lezárt utak 
és városok azonnal kiértékelendők. Egy apátság 
viszont csak akkor pontozható, ha a körülötte lévő 
utolsó, 9. lapka is lehelyezésre került.

A lehelyezett apátság lezárja a 
bal oldali utat a rajta lévő 

piros követővel együtt, azaz 
kiértékelhetővé válik. Az 

apátság alatt lévő város és a 
tőle jobbra eső út azonban 

még nincs kész.

A kék játékos 2 pontot kap a 
kész útért, amelyen a szekere 
áll. Tovább mozgathatja 
szekerét a bejezett úthoz 
csatlakozó bejezetlen városra, 

de nem mozgathatja arra az útszakaszra, amely  
csatlakozik az előbb értékelthez, de már a piros 
játékos bábúja áll rajta. Továbbá nem mozgathatja 
a most pontozott úthoz csatlakozó, de már 
előzőekben befejezett útra sem.

A kék játékos14 
pontot kap az 
elkészült városért 
melyen szekere áll. 
Tovább mozgathatja 
szekerét a kiértékelt 
város jobb oldalán 
lévő, még 
befejezetlen útra, de 
nem mozgathatja a 
városhoz csaklakozó 
befejezett útra. 

Az új területlapkák leírása

Ez a lapka két különálló városrészt mutat, 
melyek egymás felett ívelnek át. Az egyik 
város a mezőn véget ér! (tehát az alsó részen 
a mező folytatódik!) Ez különösen fontos a 
farmerek kiértékelésekor.

Az út nem szakad meg! A lapka alsó részén 
nem szakítja meg a mezőt, míg a felsőn két 
részre osztja. (tehát az alsó részen a mező 
folytatódik!) Ez különösen fontos a farmerek 
kiértékelésekor.

Az utak hozzáérnek a 
városhoz, azaz 3 külön 
mezőre osztják a lapkát.

Ez a lapka két 
különálló városrészt 
mutat, melyek 
egymás felett 
ívelnek át.

Az út a 
mezőben 
véget ér.

Az út nem fejeződik 
be a csomópontnál, 
Így az út három 
irányban folytatódik.
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Körében egy játékos lehelyezheti a polgármes-
tert egy alattvalója helyett. Csak olyan városba 
helyezhető, amelyen nincs még alattvaló, vagy 
lovag. Az alattvaló lehelyezésére vonatkozó 

szabályok a polgármesterre is vonatkoznak. Értékelésnél a 
polgármester annyi alattvalóval ér fel, ahány pajzs jelző 
található az adott városban. Például, ha egy városban 3 
pajzs jelző található, akkor a polgármester három 
alattvalót testesít meg. Egy normál alattvaló természetesen 
ekkor is csak egynek számít. A Carcassonne első – kocsmák 
és katedrálisok című – kiegészítőjében található 
nagyméretű alattvaló itt is 2 kicsinek számít. A város értéke 
nem változik a polgármester jelenléte miatt. Miután kiértékeltük a várost, a játékos visszakapja 
polgármesterét.

A polgármester erőssége 3 követővel 
ér fel (a 3db pajzs szimbólum miatt). 
Tehát a városért a kék játékos kap 18 
pontot.

Körében egy játékos lehelyezheti a pajtáját egy alattvalója helyett. Az épületet négy 
lapka közös sarokpontjához kell letenni. Csak olyan metszéspontba helyezhető le 
pajta, ahol négy mező találkozik egymással. Ha azon a mezőn, amelyen a pajtát 

felépítettük volt már fekvő bábú (azaz a mező már foglalt volt), úgy azt a alattvalót el 
kell távolítani, de előtte ki kell értékelni az adott mezőt. A pajta a játék végéig ezen a helyen 
marad.

A pajtát ide nem le lehet helyezni. 
A két alsó lapkán látható városrész 
„belóg” a sarokpontba, azaz ott 
nem négy mező találkozik! A 
pajta tehát csak olyan helyre 
építhető, ahol színtiszta mezők 
érnek össze.

Polgármester

Pajta
LEHELYEZÉS

LEHELYEZÉS

Amikor valaki kijátszik egy pajtát, a mezőből „Farm” 
lesz és egyből pontozásra kerül. Az a játékos, akinek a 
legtöbb bábúja van egy farmon 3 pontot kap minden 
érintett befejezett város után. A lényeg tehát nem az, 
hogy ki a pajta tulajdonosa, hanem hogy kié volt a 
farmon a legtöbb bábú (azaz nem biztos, hogy az kapja 
a pontokat aki lehelyezte a pajtát!). Miután megtörtént 
a pontozás, a farmról levesszük a bábukat és azokat 
visszakapják a játékosok. A pajta azonban a játék végéig 
az adott helyen marad.

„A  kék játékos lehelyezi pajtáját. A sárga 
játékos megkapja a 6 pontot a két érintett 
befejezett város miatt.

A játékos a saját körében a szekerét egy alattvaló helyett rakhatja le. A szekér 
útra, városra és kolostorra helyezhető, de csak akkor, ha azon más játékos 

alattvalója nem áll. A szekér nem tehető le a mezőre! Amikor egy olyan utat 
értékelünk, amelyen szekér van, az úgy számít, mintha alattvaló lenne. Az értékelést 

követően a játékos visszaveheti magához a szekerét. De választhat is: mozgathatja a szekerét 
egy a most értékelt úthoz csatlakozó, még be nem fejezett útra, városra, vagy kolostorra, ha 
ezeken nem tartózkodik már alattvaló vagy szekér. Egy szekér pontozásnál mindig úgy számít, 
mintha egy alattvaló lenne. Ha a számolást követően nincs olyan – csatlakozó – út, város, vagy 
kolostor, ahova áthelyezhető lenne a szekér, akkor a játékosnak vissza kell vennie magához a 
szekerét!

A kék játékos 4 pontot kap a kész útért, melyen 
szekere áll. Ő tovább mozgathatja szekerét az 
előbbiekben kiértékelt úthoz csatlakozó, még le nem 
pontozott kolostorra, vagy útra. Nem mozgathatja 
viszont a szekeret arra az útszakaszra, amellyen – bár 
csatlakozik az előbb értékelthez, de –  a piros játékos 
alattvalója áll.

Egy farmra már nem helyezhető le 
többé alattvaló. Egy farmon csak 
egy pajta lehet! Természetesen 
szabályosnak számít, ha két 
különálló farm egyszer csak összeér 
egy közös mező lapka lehelyezé-
sével. Ha egy játékos olyan lapkát 
helyez le, amellyel összeköt egy 
farmot és egy, már alattvalóval 
foglalt mezőt, ebben az esetben 
ismét azonnali pontozásra kerül sor, 
mert egy még nagyobb farm 
keletkezett. Ekkor a farm által érintett kész városok után a foglalt mező gazdája már csak 1-1 
pontot kap, majd az értékelést követően alattvalóját leveszi a játéktábláról és újbóli használatra 
maga elé helyezi (a kereskedő & építész kiegészítőben található disznós mezők esetében az 
érintett, kész városok után továbbra is 1+1 pont jár ebben az esetben).

A játék végén a farmot birtokló játékos (azaz a pajta tulajdonosa) minden, a farm által érintett 
és kész város után, a pajtától való távolságtól függetlenül 4-4 pontot könyvelhet el magának. 
Ha a farmon több pajta is fekszik, akkor minden érintett játékos megkapja érte a pontokat. A 
pajta akkor sem mozdítható el, ha a Hercegnő és Sárkány, illetve a Torony kiegészítőket 
használjuk.

PONTOZÁS A JÁTÉK VÉGÉN

Egy új lapka 
lehelyezésével a 
Piros játékos 
csatlakoztatta a 
saját mezőjét a Kék 
játékos farmjához. 
A pontozásnál a 
piros játékos 
összesen két 
pontot szerez a két 
érintett, befe- 
jezett város után.

FARMOK ÉRTÉKELÉSE CSATLAKOZÁS ESETÉN

Szekér


