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A kiegészítő tartalmaz: 

• 18 területkártyát;  
• 8 alattvalót egy hatodik játékos számára;  
• 6 pontkártyát (50/100)  
• 6 nagy alattvalót. 

 

A kiadó és a tervező ezúton is szeretne köszönetet mondani a megszámlálhatatlan visszajelzésért. Önök - a 
Carcassonne játékosai és lelkes hívei - véleményeikkel, javaslataikkal és ötleteikkel maguk is hozzájárultak 
e kiegészítő megszületéséhez. 
 

Ez a kiegészítő csak a Carcassonne-nal együtt játszható, ám abba, tetszés szerint, akár teljes 
egészében, akár csak részeiben is integrálható. Az eredeti szabályok mind érvényben maradnak! 



 
 

 

Alant sorravesszük a kiegészítő egyes részeit:  
 

a 18 új területkártya 

Akárcsak az eredeti Carcassonne-területkártyákat, ezeket is úgy kell lerakni, hogy a rétek rétekhez, az utak 
utakhoz és a városrészek városrészekhez csatlakozzanak. Az új területkártyákon azonban új épületek is 
találhatóak, mégpedig:  

Fogadó (6 kártya): Amennyiben egy elkészült út egy vagy több útrészlete mellett áll fogadó, az útépítő 
az összes útszakaszért - a fogadós területkártyát is beleértve - 2 pontot kap. Ha azonban egy ilyen út a 
játék végéig nem készül el, nem jár érte pont! 

 

Példa:A kék játékos 6 pontot kap.  
 

 

Példa:A kék játékos 6 pontot kap.  
 

 

Példa:Minthogy az út nem készült el, a kék játékos egy pontot sem kap.  

 



 
 

 

Katedrális (2 kártya):  Amennyiben egy elkészült városban áll egy - vagy mindkettő - katedrális, a lovag 
minden városrészért - a katedrálisos területkártyát is beleértve -, valamint címerért 3 pontot kap. Ha 
azonban egy ilyen város nem készül el a játék végéig, az egész városért egyetlen pont nem jár!  

 

Példa:A kék játékos 24 pontot kap.  
 

 

Példa:Minthogy a város nem készült el, a kék játékos egy pontot sem kap.  

 

További új területkártyák:   

 

 
A területkártyán négy, egymással nem összefüggő 
városrész látható. 

   



 
 

 

 

 A kolostor az utat két különálló útszakaszra vágja. 

   

 

 

A kereszteződés az útszakaszt két különálló 
útszakaszra vágja - a városok és az útkereszteződés 
közötti kis útszakaszok érvénytelenek, oda nem lehet 
alattvalót letenni. 

   

 

 
A fogadó a kereszteződésből jobbfelé induló út mellett 
fekszik. 

   

 

 A nyíllal jelzett helyen a rét le van zárva. 

 
 

Pontkártyák 

 

E 6 kártya az eddigi pontszámlálás kisegítésére szolgál. Minden játékos, aki a kiértékelő táblán áthalad a 0-
s mezőn, kap egy ilyet, és azt, 50-es oldalával felfelé, maga elé, mindenki által jól látható helyre lefekteti. 



 
 

 

Amennyiben megint áthalad a 0-s mezőn, megfordítja a pontkártyát, hogy a 100-as oldala legyen felfelé. 
Megtörténhet, hogy egy játékos harmadszor is áthalad a 0-s mezőn; ekkor kap egy újabb pontkártyát, 
amelyet az 50-es oldalával felfelé maga elé kirak.  
 

A hatodik játékos alattvalói 

Ezzel a kiegészítővel együtt annyi területkártyát tartalmaz a Carcassonne, hogy már hat játékos által is 
játszható.  
 

6 nagy alattvaló 

Minden játékos a "rendes" 7 alattvalója mellett kap még egy nagy alattvalót. Éppen úgy kell használni 
őket, mint a többi alattvalót - azonban, amikor egy elkészült út vagy város kiértékelésénél, illetve a 
játék végén úgy kell tekinteni, mintha az adott játékosnak 2 alattvalója lenne az adott úton, 
városban vagy réten. Kiértékelés után, éppen úgy, mint a több alattvaló, ezek is visszakerülnek a 
játékosokhoz, és a következő lépésnél újra felhasználhatóak. Amennyiben a játékos a nagy alattvalót 
parasztként teszi le, az éppen úgy a játék végéin az adott területkártyán marad, akárcsak a többi paraszt.  

 

Példa:Az útért csak a kék játékos kapja meg a 3 pontot.  
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