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Mai întâi pune deoparte – întoarse cu faţa în sus – 
izvorul [1], bifurcaţia râului [2], precum şi lacul cu 
vulcan [3]. Amestecă apoi celelalte cartonaşe care 
formează râul – întoarse cu faţa în jos – şi aranjează-le într-un teanc acoperit. De-
pune izvorul drept cartonaş de pornire, apoi cel mai tânăr jucător ataşează bifurca-

1. Ataşarea unui cartonaş de teren

Contele, regele şi vasalii
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

•  2 cartonaşe cu oraşul Carcassonne (împreună de di-
mensiunea a 12 cartonaşe de teren, cu faţă şi verso diferit).  
Alăturat o imagine a oraşului Carcassonne 

• 1 pion din lemn - contele 

• 22 de cartonaşe de teren (marcate cu ,  
pentru a le putea identifica cu uşurinţă în joc):
5 cartonașe cu lăcașuri de cult   
5 cartonașe de teren obișnuite,  
12 cartonașe pentru Râul II 

• 2 cartonașe: 1 pentru rege, 1 pentru cavalerul brigand  
•  2 jetoane, 1 pentru rege și 1 pentru cavalerul brigand  

(2 jetoane suplimentare drept rezervă) 

PREgĂTIREA JoCULUI
Această extensie vă oferă două opţiuni pentru deschiderea partidei: în locul 
cartonaşului de pornire din jocul de bază puteţi utiliza fie cele două cartonaşe cu 
oraşul Carcassonne, fie Râul II (acesta se va utiliza ca şi extensia Râul din jocul de 
bază). În niciuna dintre cele două situaţii nu veţi mai avea nevoie de cartonaşul 
de pornire. Aşezaţi-l înapoi în cutie.

RâUL II
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oRAŞUL CARCAssonnE ŞI ConTELE

Hanul (extensia 1) şi vulcanul (extensia 3) de pe cartonaşele râului au aceeaşi 
semnificaţie ca şi în extensiile respective. Turma de porci are aceeaşi semnificaţie ca 
şi un porc de pe câmp (extensia 2). Dacă jucaţi o partidă în care nu sunt incluse 
extensiile respective, atunci aceste simboluri nu au nicio semnificaţie.

În cursul ataşării cartonaşelor râului îţi poţi plasa meepleşii conform regulilor 
cunoscute. Nu ai însă voie să plasezi meepleşi pe râu. 

Când ataşezi ultimul cartonaş al râului (lacul cu vulcan), nu ai voie să 
plasezi pe acest cartonaş niciun pion. Tragi însă imediat un cartonaş 
nou şi execuţi cu acesta un tur nou, adică începi partida obişnuită.

2. Plasarea unui meeple

ţia râului. Rând pe rând, trageţi câte un cartonaş de pe teancul cu car-
tonaşele râului şi atașaţi-le de una dintre cele două braţe ale râului. 
Desigur, cartonaşele trebuie să se potrivească şi de această dată. Ni-
ciun braţ al râului nu poate coti de două ori succesiv în aceeaşi 
direcţie. Nu ai voie să legi cele două braţe ale râului între ele.
Idee: Poţi combina Râul II cu Râul din jocul de bază, astfel 
încât să rezulte un râu foarte lung. În acest caz trebuie să 
scoţi una dintre cele două izvoare din joc.
sugestie: Vă recomandăm să nu utilizaţi extensia „Contele din 
Carcassonne” şi „Râul II” împreună în aceeaşi partidă. Se pot ivi 
situaţii în care să nu mai puteţi ataşa toate cartonaşele râului.

PREgĂTIREA JoCULUI
La începutul partidei, alăturaţi cele 2 cartonaşe care formează orașul Carcassonne, 

în mod corespunzător în mijlo-
cul mesei. Pe una dintre feţe pu-
teţi vedea oraşul cu steaguri, pe 
faţa opusă fără steaguri. Dacă 
doriţi să folosiţi oraşul doar ca 
un mare cartonaş de pornire 
nou, puteţi utiliza faţa fără stea-
guri. Steagurile marchează păr-
ţile orașului Carcassonne care 
joacă un rol important în 
această extensie: 
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Nu poţi ataşa 
cartonaşele în 

acest fel!

Plasează contele în castel şi începe partida.

1. Castelul 
2. Piaţa

3. Fierăria 
4. Catedrala
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Când ataşezi un cartonaş de teren de oraşul Carcassonne, acesta trebuie să se 
potrivească în modul cunoscut. În afară de aceasta, trebuie să se alinieze cu una 
dintre muchii, respectiv cu liniile albe de pe cartonaş.

1. Ataşarea unui cartonaş de teren

Când pe parcursul partidei un jucător finalizează un teritoriu (oraş, drum, mănăstire 
sau lăcaş de cult), tu şi toţi adversarii tăi aveţi posibilitatea să vă mutaţi meepleşii din 
orașul Carcassonne în teritoriul tocmai finalizat, chiar înainte de a-l evalua.
Meepleşii pot fi mutaţi după cum urmează:

Cum se desfăşoară mutarea meepleşilor?
Dacă tu ai declanşat evaluarea, jucătorul din stânga ta îşi poate muta primul meeple-
şii. Apoi urmează la rând ceilalţi jucători. Tu eşti ultimul care îşi mută meepleşii. Fie-
care jucător are voie să mute de la niciunul până la toţi meepleşii săi din zona cores-
punzătoare în teritoriul care urmează a fi evaluat. Apoi efectuezi evaluarea în modul 
cunoscut şi toţi jucătorii îşi retrag meepleşii participanţi la evaluare în rezervă.
Excepţie! Din zona în care se află contele nu poţi muta meepleşi. Meepleşii de aici 
rămân blocaţi, până când contele va fi mutat într-o altă zonă. Contele staţionează 
întotdeauna într-o singură zonă şi nu își părăseşte oraşul niciodată.

3. Mutarea unui meeple din oraşul Carcassonne, la evaluare

•  Din castel într-un 
oraş care urmează 
a fi evaluat.

•  Din fierărie pe un 
drum care urmează 
a fi evaluat.

•  Din catedrală într-o 
mănăstire sau într-un 
lăcaş de cult care 
urmează a fi evaluat.

De fiecare dată, când la acţiunea 3. Declanşarea unei evaluări declanşezi o evalu-
are în cursul căreia cel puţin un adversar de-al tău obţine puncte, fără însă ca tu 
însuţi să primeşti puncte, la sfârşitul turului ai posibilitatea să plasezi 1 meeple din 
rezerva ta într-una dintre părţile orașului Carcassonne la libera ta alegere. Supli-
mentar ai posibilitatea de a muta contele într-o oarecare parte a orașului.

Dacă declanşezi în paralel mai multe evaluări, nu ai voie să obţii puncte la ni-
ciuna dintre acestea pentru a putea beneficia de această opţiune. Într-un tur poţi 
plasa cel mult 1 meeple în oraşul Carcassonne.

2. Plasarea unui meeple în oraşul Carcassonne

Tu ai finalizat oraşul. 
Albastru primeşte 4 puncte,  
tu însuţi nu primeşti puncte, 

însă ai posibilitatea să-ţi 
plasezi un meeple în oraş.
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REgELE ŞI CAvALERUL BRIgAnD

Regele
În momentul în care finalizezi primul oraş din partidă, iei cartonaşul cu regele. 
Nu este relevant, dacă tu însuţi primeşti puncte pentru acel oraş, sau nu. Pri-
meşti oricum cartonaşul cu regele. Depui jetonul regelui pe oraşul finalizat. Dacă 
pe parcursul jocului cineva finalizează un oraş mai mare (adică un oraş con-
stând din mai multe cartonaşe), atunci acest jucător primeşte (sau îşi păstrează) 
cartonaşul regelui şi marchează acest oraş mai mare cu jetonul. Astfel jetonul se 
află întotdeauna pe cel mai mare oraș din partidă. 
Dacă la sfârşitul partidei regele este cu tine, primeşti câte 1 punct pentru fie-
care oraş finalizat din joc. În calcul intră şi oraşul Carcassonne însuşi.

Cavalerul brigand 
… funcţionează exact ca şi regele, însă referitor la drumuri.
Dacă la sfârşitul partidei eşti în posesia cartonaşului cu cavalerul brigand, 
primeşti câte 1 punct pentru fiecare drum finalizat din joc.

3. Declanşarea unei evaluări

Albastru și cu tine jucaţi o partidă în doi. Tu finalizezi 
drumul lui Albastru. El are primul posibilitatea de a-şi  
muta meeple-ul din fierărie pe drum, dar se decide să 
renunţe la această acţiune. Tu îţi muţi 2 meepleşi pe drum şi deţii astfel majoritatea.  
În consecinţă tu primeşti 3 puncte, iar Albastru nu obţine niciun punct.

PREgĂTIREA JoCULUI
Îţi pregăteşti la îndemână cartonaşul regelui şi cel al cavalerului brigand, precum 
şi jetonul aferent pentru fiecare.

Meepleşii pe care nu i-ai utilizat rămân în continuare în oraşul Carcassonne. 
Îţi poţi plasa meepleşi în oraşul Carcassonne numai în cursul acţiunii 2 (vezi 
pagina anterioară). Niciodată nu-ţi poţi retrage voluntar meepleşii în rezervă.

La sfârşitul partidei
Dacă prin ataşarea ultimului cartonaş ai declanşat finalizarea 
partidei, începe jucătorul din stânga ta şi îşi mută un meeple 
propriu din piaţă pe unul dintre câmpuri. Toţi jucătorii 
execută rând pe rând această acţiune, până când meepleşii 
tuturor ajung să fie mutaţi din piaţă pe câmpuri. 
Restul meepleșilor care au rămas în oraşul Carcassonne, nu vor 
mai aduce niciun beneficiu.

•  Din piaţă pe 
un câmp 
care urmează 
a fi evaluat. 
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LĂCAŞURI DE CULT

Amestecă temeinic cele 5 cartonaşe cu lăcaşuri de cult între celelalte cartonaşe.

Când ataşezi un cartonaş cu lăcaş de cult, poţi plasa un meeple în modul cunoscut 
pe câmp, pe drum, sau în oraş. 
Sau poţi plasa un meeple în lăcaşul de cult. Acest meeple va fi denumit eretic. 
Dacă ţi-ai ataşat lăcaşul de cult în imediata apropiere a unei mănăstiri care aparţine 
unui adversar şi ţi-ai plasat un meeple în lăcaşul de cult, atunci ereticul îl provoacă 
la duel pe călugărul din mănăstire. Acelaşi lucru se întâmplă şi invers, dacă ataşezi 
o mănăstire în imediata apropiere a unui lăcaş de cult în care se află ereticul unui 
adversar de-al tău. Este desigur posibil, ca un jucător să-şi provoace la duel propriul 
călugăr, respectiv propriul eretic. În rest, lăcaşul de cult are caracteristici identice cu 
cele ale unei mănăsti. De exemplu poţi plasa acolo şi un abate. 

2. Plasarea unui meeple

Îţi evaluezi lăcaşul de cult ca şi o mănăstire, după ce 
toate cele 8 locuri din jurul acestuia sunt ocupate 
de cartonaşe. Primeşti 9 puncte. 
La un duel al unui eretic împotriva unui călugăr, vă 
întreceţi pentru a afla, care dintre edificii va fi finali-
zat mai repede. Dacă tu finalizezi primul edificiul, 
primeşti 9 puncte iar adversarul tău nu primeşte 
nimic. Dacă ambele clădiri sunt finalizate simultan, 
fiecare edificiu primeşte 9 puncte. 
În orice caz, ambii jucători îşi primesc meepleşii înapoi. 
Lăcaşurile de cult sunt tratate în mod identic cu mănăsti-
rile, de aceea îţi poţi muta în cursul evaluării meepleşii din 
catedrala din oraşul Carcassonne şi în lăcaşul tău de cult. 
Evaluare la sfârşitul jocului
Dacă niciuna dintre clădiri nu este finalizată până la sfâr-
şitul partidei, ambii jucători primesc numărul de puncte 
obişnuit pentru mănăstiri nefinalizate.

3. Declanşarea unei evaluări

Ataşezi lăcaşul de cult conform regulilor obişnuite. Nu ai însă voie să-l ataşezi direct 
(în direcţie orizontală, verticală sau diagonală) în vecinătatea a mai mult de o mă-
năstire. La fel, este interzis să ataşezi o mănăstire lângă mai mult de un lăcaş de cult. 

1. Ataşarea unui cartonaş cu lăcaş de cult

Tu ataşezi cartonaşul din 
stânga sus şi-ţi finalizezi 
astfel lăcaşul de cult. 
Tu primeşti 9 puncte. 
Albastru nu primeşte 
niciun punct pentru 
mănăstirea lui. Amândoi 
vă retrageţi meepleşii.

CARTonAŞ DE TEREn noU

Pe acest cartonaş se găsesc 2 cartiere separate. Unul dintre cartiere se 
întinde din sus în jos, iar celălalt peste pod, din stânga în dreapta.
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Te invităm la joc! În fiecare an organizăm diferite concursuri și Campionatul Naţional 
de Carcassonne și ne-am bucura să te putem saluta la unul dintre evenimentele noastre. 

Informaţii suplimentare poţi afla la adresa: www.oxygame.ro

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

RâUL II
Ext. 2 | Turma de porci îţi aduce câte 1 punct în plus pentru fiecare oraş finalizat de pe 

câmpul tău. Aceste puncte se acordă suplimentar și la punctele porcului.
Ext. 3 | Când ataşezi lacul cu vulcanul, plasezi şi dragonul pe acest cartonaş.

oRAŞUL CARCAssonnE ŞI ConTELE
Poţi plasa următorii pioni în diferitele părţi ale oraşului Carcassonne: 

jocul de bază: abatele (numai în catedrală); ext. 1: meeple mare 
ext. 5: căruţa (nu şi în piaţă), primarul (numai în castel);  
ext. 10: directorul de circ

Jocul de bază | La evaluarea câmpurilor orașul Carcassonne valorează 3 puncte.
Ext. 2 | Dacă datorită constructorului efectuezi un tur dublu, în situaţia în care 

îndeplineşti condiţiile necesare în ambele tururi, poţi plasa în ambele 
tururi câte un pion în oraşul Carcassonne.

Ext. 3 | Nu ai voie să plasezi nici dragonul, nici zâna în oraşul Carcassonne.  
Poţi aduce un pion de-al tău în oraşul Carcassonne utilizând coridorul magic. 

Ext. 4 | Nu poţi captura cu turnul niciun meeple staţionat în oraşul Carcassonne.
Ext. 5 | La evaluarea unui câmp cu moşie, se punctează şi oraşul Carcassonne.
Ext. 9 | Nu-ţi poţi plasa oierul în oraşul Carcassonne.

REgE
Ext. 1 | Regele nu primeşte niciun punct extra pentru o catedrală situată într-un 

oraş finalizat.
Ext. 8 | Pentru rege o cetate nu are valoarea unui oraş finalizat.

CAvALERUL BRIgAnD
Ext. 1 | Pentru un drum cu han la malul lacului nu se acordă puncte extra.

LĂCAŞURILE DE CULT
Poţi plasa următorii pioni în lăcaşurile de cult: jocul de bază: abate;  

ext. 1: meeple mare; ext. 5: căruţă; ext. 10: directorul de circ
Ext. 5 | Un călugăr dintr-o abaţie îl poate provoca la duel pe un eretic dintr-un 

lăcaş de cult.
Ext. 9 | O vie din împrejurimi îi aduce unui lăcaş de cult 3 puncte bonus.
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