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Nem lezárt
Tenger:
2 város áll a
Tengerpartokon,
a piros játékos
visszaveszi
Tengerészét, és
2 pontot kap.
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Lezárt Tenger:
3 város áll a Tengerpartokon, a Tengerterülete
4 tájkartonból áll. A piros játékos visszaveszi
tengerészét, és 7 pontot kap.
Lezárt Tenger
2 tájkartonból:
a piros játékos
visszaveszi
tengerészét,
1 pontot kap.

OLYAN TERÜLETEK, AMIKEN TÖBB KÖVETÔ VAN

A taktikusan lehelyezett tájkartonok lehetôvé teszik, hogy több Felfedezô is álljon egy Síkföldön, több Rabló egy
Hegységben, vagy több Tengerész egy összefüggô Tengerterületen.
Az ilyen esetekben a követôket egymástól függetlenül kell értékelni, mintha egyedül állnának a területen. Nincs többség!
Minden követô megkapja a pontot az adott terület után. Abban az esetben, ha egy játékosnak több követôje is ugyanazon
területen áll, a játékos lépései során visszaveheti követôit, és külön értékelheti azokat.
A piros játékos letesz egy tájkartont, és egy
Tengerészt helyez rá. Ezt megteheti, hiszen a
Tenger területe még nincsen összekötve a sárga
játékos Tenger területével.
A jobboldali ábrán látható, hogy az újonnan
lehelyezett tájkarton összeköti a piros és a
sárga játékos Tenger területét, ennek következtében a két játékos Tengerészei egyazon
összefüggô Tenger területen állnak. Mindkét
játékos sajátjaként értékelheti a nagyobb, összefüggô Tengerterületet.
A játékosok, eddig 4 pontot kaptak volna a városok után, a terület
most többet ér, és értéke, területe még tovább nôhet.

Carcassone lakói új partok, szabad földek felé törnek. A játékosok felfedezik a környezô tágas területeket,
megismerik a mély tengerek és magas hegyek veszélyeit, felfedezik a szántóföldeket, mezôket. Követôik
Tengerészek, Rablók, Felfedezôk taktikus lehelyezésével jutnak sikerekhez.
A játék tartalma
• 84 „táj-kartonlap”: (ezek közt 1 kék hátlapú start
kártya) ezek alkotják a Síkföldet, Hegyeket, Tengereket.
A partokon találhatóak a városok.

Startkarton hátlapja

Síkföldek

Hegységek

• 25 követô 5 színben:
Minden követôt be lehet vetni, mint Felfedezôt
(a Sík földeken), Rablót (a Hegyekben), Tengerészt
(a Tengereken). Szükség lesz színenként egy követôre,
mint mérôkô.
• 1 értékelô tábla:
Az elért pontokat mutatja.

Városok

Tengerek

• 5 áttekintô kártya

KÖVETÔ VISSZAVÉTELE

Abban az esetben, ha egy játékos egy még le nem zárt területrôl visszaveszi az utolsó követôt, a terület „gazdátlan” lesz,
tehát bármelyik játékos elfoglalhatja azt úgy, hogy hozzáilleszt egy tájkartont és elhelyezi azon egy követôjét.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor egy játékos az utolsó „táj-kartonlapot” helyezi el. Ekkor kezdôdik a játék értékelése.

A játék végi értékelés
Minden játékos megkapja a vissza nem vett követôi után járó pontokat. Figyelem! Minden területet nem lezárt területként
kel értékelni.
A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pontot gyûjtötte össze.

Haladóknak
A játék kezdetekor minden játékos 2 tájkartont húz, amiket felfordítva maga elé letesz. Az éppen soron lévô játékosnak
elsôként az elôtte felfordítva fekvô tájkartonok egyikét kell lehelyeznie. Ezután a játékos egy új tájkartont húz, és felfordítva
maga elé teszi azt. A játékosok dönthetnek arról, a játék megkezdése elôtt hogy tájkartonokat kivesznek a játékból. Ezeket a
kartonokat a játékosok véletlenszerûen kihúzzák a lefordítva összekevert kartonok közül és a játék végéig felfordítva az
értékelô tábla mellé teszik. 2 és 5 játékos esetén 1 kartont, 3 játékos esetén 2 kartont, 4 játékos esetén 3 kartont vesznek ki
a játékosok a játékból. Ennek következtében minden játékosnak a játék folyamán ugyan annyi tájkarton felhúzására nyílik
lehetôsége.
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• 1 játékszabály

A játék célja
A játékosok lépésrôl lépésre „táj-kartonlapokat” fektetnek le. Keletkeznek Síkföldek, Hegyek, Tengerek, ahová a játékosok
követôit elhelyezheti annak érdekében, hogy pontokat kapjanak.
A játékosok a játék folyamán és a végén is szereznek pontokat, a játék nyertese csak a játék végi összegzéskor kerül
megállapításra.

A játék elôkészítése
A „start táj-kartonlap” felfordítva az asztal közepére kerül. A maradék „táj-kartonlapból” alapos keverés után több
lefordított paklit kell képezni úgy, hogy minden játékos egyforma eséllyel tudjon a kartonlapokért nyúlni. Az értékelô tábla
lehetôség szerint az asztal szélére kerüljön. Minden játékos választ egy színt és magához vesz 5 követôt a színnek
megfelelôen, melyekbôl egyet az értékelô tábla 0 mezôjére állít. A többi 4 követô a játékosok tartalékját képzi. A legfiatalabb
játékos határozza meg, hogy ki kezdje a játékot.

A játék menete
A játék menet az óramutató járásával megegyezô irányú. Az éppen soron lévô játékos a következô akciókat hajtja végre, a
megadott sorrendben:
1. A játékos húz egy új „táj-kartonlapot”, és elhelyezi.
2. A játékos egy követôt ráhelyezhet az éppen elhelyezett „táj-kartonlapra”, vagy egy korábban lehelyezett követôjét
értékeli és visszaveszi magához. Fontos: a játékosnak nincs arra lehetôsége, hogy egy lépésen belül követôt helyezzen
le és követôt vegyen vissza. Ha a játékos nem tud, vagy nem akar követôt sem felvenni, sem pedig letenni, akkor arra
is lehetôsége van, hogy csak a felhúzott tájkartont helyezze el, és ne hajtson végre követôivel semmilyen akciót.
A játékot a következô játékos folytatja.
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1. Táj-kartonlap elhelyezése
Az akció elsô lépéseként a játékosnak egy „táj-kartonlapot” kell húznia és elhelyeznie. (a felhúzott kartont a játékos
megmutatja játékostársainak annak érdekében, hogy a játékostársak az elhelyezésnél tanácsokkal tudják ôt ellátni)
A játékosnak az elhelyezésnél figyelembe kell vennie:
• Az új kartonnak (a példában piros kerettel) legalább egy, vagy több oldalával a már lefektetett kartonokhoz kell
illeszkednie. Lerakásnál a sarok-sarokhoz illesztése nem lehetséges.
• Minden Síkföld, Hegy, Tenger -részletnek folytatódnia kell.
Síkföld részlet
folytatódik a
karton elhelyezése után is.

Hegy részlet
folytatódik a
karton elhelyezése után is.

Így nem lehet kartont letenni.
Ez például egy hibás lehelyezés!

SÍKFÖLD

Nem lezárt Síkföld értékelése: tájkartononként 1 Pontot kap a játékos, az összefüggô Síkföldje után. A nem lezárt Síkföld
területe a játék folyamán még tovább nôhet és le is záródhat.
Lezárt Síkföld értékelése: (egy Síkföld akkor tekinthetô lezártnak, ha teljes egészében Heggyel és / vagy Tengerrel körbe van
véve) tájkartononként 2 Pontot kap a játékos.
A lezárt Síkföld területe és értéke a játék folyamán már nem nôhet tovább.
A Városok egyik esetben sem befolyásolják a Síkföld értékét.
Kivétel: Az olyan lezárt Síkföld után, ami csak 2 tájkartonból áll, csak 2 pontot kap a játékos.
Nem lezárt Síkföld:
4 tájkartonból áll, a piros
játékos visszaveszi felfedezôjét,
és 4 pontot kap.

Lezárt Síkföld:
5 tájkartonból áll, a piros
játékos visszaveszi
felfedezôjét, és10 pontot kap.

Egyik oldalon a Hegy, a másik oldalon a Tenger
részlet folytatódik a karton elhelyezése után is.
Lezárt Síkföld
2 tájkartonból:
a piros játékos visszaveszi
felfedezôjét, és 2 pontot kap.

Igen ritka esetben elôfordul, hogy egy felhúzott „táj-kartonlapot” sehová sem lehet beilleszteni. Ebben az esetben ezt a „tájkartonlapot” ki kell venni a játék végéig a játékból, és a játékosnak új „táj-kartonlapot” kell húznia.

2. Követô elhelyezése, vagy visszavétele
Miután a játékos elhelyezte a felhúzott kartont, elhelyezhet egy követôt, a következôk figyelembevételével:
• Minden esetben csak 1 követô helyezhetô el.
• A játékosnak a követôt, amit elhelyez, a saját készletébôl kell kivennie.
• A játékos a követôt csak az éppen elhelyezett kartonra teheti.
• A játékosnak dönteni kell, hogy a karton melyik részére helyezi a követôt:
Felfedezô

Rabló

vagy

Síkföldre

Tengerész

HEGYEK

Nem lezárt Hegy értékelése: városonként, amik a Hegyekben, vagy a Hegyekkel határos területeken állnak 1 Pontot kap a
játékos. A nem lezárt Hegy területe a játék folyamán még tovább nôhet és le is záródhat.
Lezárt Hegység értékelése: (egy Hegység akkor tekinthetô lezártnak, ha teljes egészében Síkfölddel és / vagy Tengerrel körbe
van véve) városonként 2 Pontot kap a játékos.
A lezárt Hegység területe a játék folyamán már nem nôhet tovább, értéke viszont igen, további városokkal.
Kivétel: Az olyan lezárt Hegység után ami csak 2 tájkartonból áll, csak 2 pontot kap a játékos.
Nem lezárt Hegység:
4 város is a Hegységben
áll (1 a Hegységben,
3 a határos területeken),
a piros játékos visszaveszi
rablóját, és 4 pontot kap.

vagy

Hegyre

Tengerre

• Egy új karton elhelyezésével kiegészült Síkföldön, Hegyen, Tengeren nem állhat másik követô, még a játékos egy másik
követôje sem. Annak sincs szerepe, hogy milyen messze áll a követô. A következô két példával megpróbáljuk bemutatni
mire is gondoltunk:
Lezárt hegység: 4 város is a Hegységben áll (1 a Hegységben,
3 a határos területeken), a piros játékos visszaveszi
rablóját, és 8 pontot kap.

A piros játékos
Rablóként és
Felfedezôként tudja
elhelyezni követôjét,
Tengerészként nem,
mert már egy Tengerész
áll a Tengeren.

A piros játékos csak Tengerészként tudja elhelyezni követôjét,
mert már egy rabló áll a Hegyen.

EGY TERÜLET ÉRTÉKELÉSE

Lezárt hegység 2 tájkartonból:
a piros játékos visszaveszi rablóját, és
városonként 1 pontot, összesen 4 pontot kap.

TENGER

A játékos lépése megkezdésekor dönthet úgy, hogy nem helyez le követôt, hanem visszavesz egy követôt azért, hogy
értékelje azt a területet, amin követôje állt. A játékos az értékelô táblán a kapott pontok mértékében helyezi elôre figuráját.
Az értékeléskor a játékos visszaveszi az értékelt követôjét, melyet a következô lépésekor újra elhelyezhet.
A játékos bármilyen olyan területrôl amin egy vagy több saját követôje áll eltávolíthat egyet, függetlenül attól, hogy
a területet sikerült-e lezárnia vagy sem.

Nem lezárt Tengerek értékelése: városonként, amik a Tenger területtel határos parton állnak 1 Pontot kap a játékos.
A nem lezárt Tenger területe a játék folyamán még tovább nôhet és le is záródhat.
Lezárt Vizes területek értékelése: (egy Tenger akkor tekinthetô lezártnak, ha teljes egészében Síkfölddel és / vagy Hegyekkel
körbe van véve). A Tenger területtel határos parton álló városonként 1 pontot, valamint tájkartononként, amikbôl
a Tenger felülete összeáll +1 pontot kap a játékos. A lezárt Tenger területe, értéke a játék folyamán már nem nôhet tovább.
Kivétel: Az olyan lezárt Tenger után, ami csak 2 tájkartonból áll, városonként 1 pontot kap a játékos.
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