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În arena circului
această extensie se poate utiliza numai împreună cu jocul carcaSSonne 

şi poate fi integrată în totalitate sau parţial în jocul de bază. 
De asemenea, această extensie poate fi combinată la libera alegere 

cu alte extensii carcaSSonne.

PieSeLe jocuLui

• 20 de cartonaşe de teren (marcate cu ,  
pentru a le putea identifica cu uşurinţă în joc)

Dintre acestea:  12 cartonaşe pentru cort  
8 cartonaşe cu artişti 

• 16 jetoane cu animale  
1×elefant (7 puncte), 2×tigru (6 p.), 
3×urs (5 p.), 5×focă (4 p.),  
4×maimuţă (3 p.), 1×purice (1 p.). 

• 1 cort de circ din lemn 

• 6 pioni director de circ 

Pregătirea jocuLui

Amestecă cele 20 de cartonaşe de teren temeinic între celelalte cartonaşe de 
teren. Aşază cele 16 jetoane cu animale pe masă, întoarse cu feţele cu cifre şi 
animale în jos şi amestecă-le bine. Așază-le împreună cu cortul de circ deoparte, 
la îndemâna tuturor jucătorilor. Fiecare jucător primește apoi directorul de circ 
de culoarea sa. 

cartonaşeLe Pentru cort şi animaLeLe

Verso

Cartonaşele cu loc pentru cort se ataşează conform regulilor obişnuite.

caz special: Când tragi primul cartonaş pentru cort, trebuie să depui pe locul 
destinat cortului un jeton cu animal întors cu faţa în jos și apoi să plasezi cortul 
peste acesta. Ulterior vei putea aşeza cortul de circ pe cartonaşul nou ataşat de 
acest fel, doar în cursul acţiunii 3. Declanşarea unei evaluări de puncte.

1. ataşarea unui cartonaş de teren
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Când ataşezi în cursul jocului un nou cartonaş pentru cort, va trebui să execuţi 
succesiv următorii paşi:

1.) Dacă la ataşarea cartonaşului 
declanşezi o evaluare, mai întâi 
trebuie să o efectuezi pe aceasta (şi 
retragi meepleşii evaluaţi în 
rezervă).

2.) Ca urmare a ataşării noului car-
tonaş cu loc pentru cort, pe carto-
naşul pe care se află amplasat în 
prezent cortul de circ trebuie efec-
tuată o evaluare a circului:

Întoarce jetonul cu animal așezat 
sub cort. În cursul evaluării fiecare 
jucător care are meepleşi plasaţi fie 
pe cartonaşul cu loc pentru cort, 
fie pe cele 8 cartonaşe învecinate 
(în direcţie orizontală, verticală 
sau diagonală), va obţine puncte: 
pentru fiecare dintre aceşti mee-
pleşi va primi un număr de 
puncte identic cu numărul înscris 
pe jetonul cu animal.

Ţineţi cont: și directorii de circ, 
precum şi artiştii (vezi paginile ur-
mătoare) sunt consideraţi mee-
pleşi, astfel că veţi primi puncte şi 
pentru aceştia dacă sunt plasaţi în 
vecinătatea cortului.

3. Declanşarea unei evaluări

1.) Tu ataşezi un 
cartonaş nou cu 
teren pentru cort şi 
finalizezi astfel dru-
mul pe care este plasat meeple-ul Albastru. 
El  primeşte 3 puncte și ia înapoi meepleul său. 

2.) Tu descoperi 
jetonul cu animal. 
Fiecare meeple din 
vecinătate primeşte 
câte 4 puncte pentru focă: pentru cei 3 meepleși 
de-ai tăi din vecinătatea circului, tu primeşti 
12 puncte. Albastru primește 4 puncte.

Când ataşezi pe suprafaţa de joc un cartonaş cu loc pentru cort, îţi poţi plasa pe 
acesta în modul cunoscut un meeple în rolul de ţăran, cavaler sau tâlhar, dar nu îl 
poţi aşeza pe locul destinat cortului.

2. Plasarea unui meeple

Tu ataşezi primul cartonaş cu teren pentru 
cort şi-ţi plasezi pe drum un meeple. Apoi aşezi 
pe terenul pentru cort un jeton cu animal în-
tors cu faţa în jos şi aşezi cortul peste acesta.
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Când ataşezi un cartonaş cu artişti, poţi plasa ca şi până acum un meeple de-al 
tău pe un drum sau pe un câmp de pe acest cartonaş.

Ai însă şi o opţiune suplimentară. Îţi 
poţi plasa un meeple ca artist pe unul 
dintre cele două locuri pentru artişti.

Dacă într-un tur ulterior atașezi un 
cartonaș de teren în vecinătatea celui 
cu artiști (lateral și în diagonală), îţi 
poţi plasa un meeple drept artist pe 
cartonașul cu artiști.

2. Plasarea unui meeple

cartonaşeLe cu artişti

important: Toţi meepleşii rămân în continuare pe cartonaşele de teren! 
În urma evaluării circului nu se va îndepărta niciun meeple de pe cartonaşe.

3.) După evaluare retragi 
jetonul cu animal din joc şi 
îl depui cu faţa întoarsă în 
sus lângă suprafaţa de joc 
(pe acesta nu-l veţi mai 
folosi în cursul acestui joc). 
La sfârşit aşezi un jeton nou 
pe cartonașul cu loc pentru 
cort nou atașat şi aşezi 
cortul circului peste jeton.

La sfârşitul jocului
important: la sfârşitul partidei evaluezi 
mai întâi cortul circului, înainte de a efectua toate celelalte evaluări.

regulă suplimentară pentru cartonaşele cu teren pentru cort
Terenul pentru cort închide drumurile și delimitează câmpurile.

3.) Tragi un nou 
jeton cu animal 
și îl depui cu faţa 
în jos pe terenul 
pentru cort de 
pe cartonaşul 
pentru cort nou 
atașat.  
Aşezi circul peste 
jeton.

1.) Tu ataşezi un carto-
naş cu artişti şi îţi pla-
sezi  un meeple pe 
acesta.

2.) Albastru  
ataşează un 
cartonaş de 
teren şi îşi 
plasează un 
meeple lângă 
meeple-ul tău.

Cartonaşele cu artişti se ataşează conform regulilor obişnuite.
1. ataşarea unui cartonaş de teren
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Dacă o piramidă constă din trei artişti, 
atunci îndeplineşte condiţia pentru a fi eva-
luată. Însă nu poţi evalua piramida imediat 
după finalizare, fiindcă artiştii doresc să aibă 
puţin timp la dispoziţie pentru a-şi prezenta 
numărul artistic.

Într-un tur ulterior, dacă la executarea punc-
tului 2. Plasarea unui meeple renunţi la 
plasarea unui meeple sau a unui alt pion 
de-al tău, atunci poţi evalua piramida finali-
zată. Fiecare artist dintr-o piramidă valo-
rează câte 5 puncte. După aceea vă retrageţi 
meepleşii evaluaţi.

alte reguli:
•  Pe un cartonaş cu artişti pe care a fost deja evaluată o piramidă, pot fi 

plasaţi artişti noi care vor forma o piramidă nouă. 
• Poţi evalua o piramidă chiar dacă nu conţine niciun meeple de-al tău.

La sfârşitul jocului
Şi la sfârşitul jocului primeşti pentru fiecare meeple artist câte 5 puncte, 
indiferent de stadiul până la care a fost construită piramida.

regulă suplimentară pentru cartonaşele cu artişti
Locurile pentru artişti închid drumuri şi delimitează câmpuri.

3. Declanşarea unei evaluări

Pe cele două locuri marcate pot staţi-
ona întotdeauna doi artişti. Dacă 
plasezi pe cartonaş şi un al 3-lea ar-
tist, acesta trebuie urcat pe umerii 
celorlalţi doi meepleşi. După aceasta 
piramida artiştilor este completă şi 
nu mai poate fi adăugat niciun mee-
ple nou.

Nu contează culorile artiştilor care 
formează piramida. Puteţi construi 
piramide din meepleşi de culoare identică sau de culori diferite.

Dacă ataşezi un cartonaş cu artişti de un alt cartonaş cu artişti, poţi desigur opta, 
pe care dintre cartonaşe doreşti să-ţi plasezi artistul.

3.) Într-un tur 
ulterior (tu joci 
cu roșu), 
ai posibilitatea 
de a ataşa 
un cartonaş 
pe diagonală 
şi poţi finaliza 
piramida.

Într-un tur ulterior, decizi că nu 
vei plasa niciun meeple, şi în 
locul acestei acţiuni vei evalua 
piramida. Tu obţii 10 puncte,  
Albastru obţine 5 puncte.
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Când îţi evaluezi directorul de circ după ce ţi-ai finalizat un teritoriu, primeşti 
mai întâi punctele obişnuite.

Apoi mai primeşti suplimentar 
2 puncte pentru fiecare cartonaş cu 
teren pentru cort şi pentru fiecare 
cartonaş cu artişti care este situat în 
imediata vecinătate a directorului de 
circ (inclusiv pentru cartonașul pe care 
e staţionat). Primeşti aceste puncte 
pentru directorul de circ chiar dacă 
acesta nu a obţinut niciun punct în 
cursul evaluării „obişnuite” (de exem-
plu pentru că în acel teritoriu finalizat 
majoritatea este deţinută de un alt ju-
cător). Din punctul de vedere al evalu-
ării nu contează dacă pe acel cartonaş 
sunt plasaţi artişti sau cortul de circ. 
După evaluare îţi retragi directorul de 
circ în rezervă în modul cunoscut.

La sfârşitul jocului
Directorul tău de circ primeşte aceste puncte suplimentare şi la sfârşitul jocu-
lui, atât în situaţia în care directorul de circ este plasat drept ţăran pe un câmp, 
cât şi dacă este staţionat într-un edificiu nefinalizat. 

3. Declanşarea unei evaluări

Îţi poţi plasa directorul de circ în locul unui meeple pe un drum, într-un oraş sau 
într-o mănăstire, sau îl poţi culca pe un câmp. Are valoarea unui meeple din toate 
punctele de vedere. Singura excepţie: nu poate fi plasat ca artist.

2. Plasarea unui meeple

DirectoruL De circ

Tu finalizezi 
drumul pe care 
se află directorul tău de circ.  
Pentru drum primeşti 5 puncte. 
Suplimentar primeşti 8 puncte pentru cele 
4 cartonaşe cu loc pentru cort şi pentru 
artişti. Obţii în total 13 puncte.
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De această pagină ai nevoie numai dacă ai întrebări legate de regulament când combini 
această extensie cu alte extensii ale jocului. În rest, o poţi ignora şi poţi începe partida.

reguli pentru partide în combinaţie cu alte extensii

cartonaşe Pentru cort, cortuL De circ şi animaLeLe
Pentru următorii pioni primeşti puncte în cursul evaluării circului: 

• meeple normal • abate (joc de bază) • meeple mare (extensia 1)
• căruţă (extensia 5) • primar (extensia 5) • director de circ (extensia 10)

Pentru următorii pioni nu primeşti puncte în cursul evaluării circului: 
• constructor (extensia 2) • porc (extensia 2)
• moşie (extensia 5)  • oier (extensia 9)

extensia 8 | Poţi construi un pod conform regulilor obişnuite pe un cartonaş cu 
loc pentru cort, cu sau fără cortul circului amplasat pe acesta. 
Un meeple plasat într-o cetate obţine puncte în cursul evaluării circului, dacă cel 
puţin o parte a cetăţii se află în imediata vecinătate a cortului de circ. 

cartonaşeLe Pentru artişti şi artiştii

În general: Poţi plasa numai meepleşi obişnuiţi în piramida formată din meepleşi. 
Nu poţi utiliza pentru piramidă nici meeple-ul mare (extensia 1), nici alţi pioni.

extensia 3 | Dacă plasezi zâna lângă un artist, aceasta îşi exercită efectul asupra tutu-
ror artiştilor care formează acea piramidă. Înainte de turul tău – dacă zâna încă se 
mai află acolo – primeşti câte 1 punct pentru fiecare meeple de-al tău din piramidă.  
Poţi să utilizezi coridorul fermecat pentru a-ţi aduce meeple-ul într-o piramidă.

extensia 4 | Dacă capturezi un meeple dintr-o piramidă cu un turn, îl poţi alege 
drept ostatic pe oricare dintre meepleşii care formează piramida (indiferent dacă 
acesta se află în vârful sau la piciorul piramidei).

extensia 8 | Pe cartonaşul cu artişti poţi construi un pod numai dacă pe cartonaş 
nu se află niciun artist. Dacă pe un cartonaş cu artişti s-a construit un pod, nu 
mai poţi plasa acolo artişti.  
O piramidă formată din meepleşi nu face parte din „edificiile” care declanşează o 
evaluare pentru o cetate. 

DirectoruL De circ

În general: Directorul de circ este considerat un meeple obişnuit. În cadrul 
extensiilor joacă rolul unui meeple obişnuit.

extensia 4 | Cu directorul de circ poţi finaliza un turn, chiar şi dacă pionul se cam 
clatină în vârful turnului. 

extensia 5 | Când evaluezi un director de circ în rolul de ţăran la evaluarea unei 
moşii, obţii în orice caz punctele suplimentare care i se cuvin (indiferent dacă 
evaluarea se desfăşoară la plasarea moşiei sau în momentul în care mai multe 
câmpuri sunt legate între ele).  


