Zawartos c
18 kart krajobrazu
8 pionko w dla 6 gracza

6 kart punktacji
6 du zych pionko w

Dodatek ten jest grywalny tylko w poą
aczeniu z Carcassonne i moz e byc z nim
zintegrowany w caą
os ci lub cze s ciowo, wedą
ug wą
asnego uznania. Wszystkie zasady
Carcassonne pozostajabez zmian ! Poniz ej zostanie opisane:
18 nowych kart krajobrazu
Zostajauk–adane jak zwykle ę –aka do –aki, droga do drogi, czesc miasta do czesci miasta.
Pomiedzy nimi znajduja sie karty z nowymi budynkami, kto re zmieniaja okreslona
punktacje.
Karczma nad jeziorem ( 6 kart )
Jesli wzd–uz zamknie tej drogi wybudowano jednalub wie cej karczm, to
w–asciciel takiej drogi otrzymuje 2 punkty za kazdy jej odcinek ( liczba
kart ). Jesli jednak taka droga nie zostanie zamknieta do konca gry, droga
ta nie zostaje punktowana, a jej w–asciciel nie otrzymuje tym samym zadnych
punkto w.

Niebieski otrzymuje 6 punkto w.
Koniec gry, droga nieukonczona.
Niebieski otrzymuje 0 punkto w.

Niebieski otrzymuje 6 punkto w.
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Katedra ( 2 karty )
Jesli w zamknie tym miescie znajduje sie jedna lub wie cej katedr, to
w–asciciel takiego miasta otrzymuje 3 punkty za kazdy element miasta
( liczba kart ) i herb. Jesli jednak budowa takiego miasta nie zostanie
ukonczona do konca gry, miasto nie zostaje punktowane a jego w–asciciel
nie otrzymuje tym samym zadnych punkto w.

Niebieski otrzymuje
24 punkty

Koniec gry miasto nieukonczone.
Niebieski otrzymuje 0 punkt o w.
Kolejne nowe karty krajobrazu

Ta karta ma 4 oddzielne
elementy miasta

Karczma lezy na prawym
odcinku drogi

Klasztor dzieli drog e
na 2 odcinki

Ta –aka konczy sie tutaj
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Karty punktacji ( 6 kart )
U–atwiajaprzeglad tymczasowego stanu punkto w. Gracz, kto ry
przekracza pole ” 0 planszy punktacji, otrzymuje jedn az takich kart
i k–adzie przed sobaodwracajac stronapokazujacaliczbe 50. Jesli
gracz po raz kolejny przekroczy pole ” 0 '', odwraca on karte punktacji
na strone z liczba100. Podczas gry w dwo jke dochodzi czasami do sytuacji, ze jeden z
graczy odwraca karte punktacji po raz trzeci. Wtedy k–adzie on obok jeszcze jednakarte
punktacji z liczba50.
Pionki dla 6 gracza
Dzieki wiekszej liczbie kart z tego dodatku, w grze Carcassonne moze uczestniczyc 6 oso b.
6 duz ych pionko w
Kazdy gracz otrzymuje do swoich 7 pionk o w, jeden duzy pionek. Moze on byc uzyty jak
kazdy inny pionek. Podczas obliczania punktacji liczy sie on jak gdyby gracz ustawiąw
tym miejscu ( droga, miasto, ą
aka ) 2 zwyką
e pionki. Po obliczeniu punktacji wraca on,
jak kazdy zwyk–y pionek, do w–asciciela i w nastepnej rundzie moze zostac ponownie
uzyty.
Jesli zagramy go jako ”rolnika pozostaje on, jak pozostali rolnicy, do konca gry na mapie.

Tylko niebieski otrzymuje 3 punkty za drog e
t–umaczy– Alek Pala

Polskim dystrybutorem gier Carcassonne oraz innych gier niemieckiej edycji firmy Hans im
Gluck jest REBEL.pl. Strona firmowa www.rebel.pl . Strona dla odbiorco w hurtowych
http://hurt.rebel.pl .
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