
Karczma nad jeziorem (6 płytek)
Jeśli jeden lub więcej segmentów 
ukończonego traktu zawiera karczmę 
nad jeziorem, zbójca przynosi 

właścicielowi 2 punkty za każdy segment tego 
traktu (za każdą płytkę stanowiącą jego część). 
Jeśli trakt nie zostanie ukończony do końca 
gry, w ogóle nie przyznaje się za niego 
punktów!

Katedra  (2 płytki)
Jeśli jedna lub obie płytki katedry 
znajdują się w ukończonym mieście, 
rycerz przynosi 3 punkty za każdy 

ukończony segment tego miasta (płytki 
znajdujące się w jego obrębie) oraz 
znajdujący się w nim proporzec. W sytuacji, 
gdy takie miasto nie zostanie ukończone do 
końca gry, w ogóle nie przyznaje się za niego 
punktów.

Zawartość:
18 płytek terenu 6  płytek punktowych 50/100
  8 szarych pionków podwładnych 6  dużych pionków podwładnych

dla szóstego gracza

Ten dodatek nie stanowi samodzielnej gry. Można go używać wyłącznie w połączeniu 
z podstawowym zestawem gry Carcassonne. Wraz z niniejszym dodatkiem wolno również 
korzystać z dowolnych innych rozszerzeń do Carcassonne zgodnie z preferencjami 
uczestników zabawy.

 
Poniżej znajduje się opis zmian oraz dodatkowych reguł koniecznych do włączenia 
niniejszego rozszerzenia w rozgrywkę.

18 nowych płytek terenu
Układa się je jak zwykłe płytki – pole do pola, trakt do traktu, segment miasta do segmentu miasta. 
Na części płytek widnieją nowe budynki, dające szansę na zdobycie większej ilości punktów.

Wszystkie standardowe zasady z zestawu podstawowego Carcassonne nadal obowiązują.

Trakt nie ukończony na końcu gry:
 nie zdobywa żadnych punktów.Niebieski

Niebieski zdobywa 6 punktów.

Niebieski zdobywa 6 punktów.
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Niebieski
zdobywa 
24 punkty.

Miasto nie ukończone na końcu gry:
 nie zdobywa żadnych punktów.Niebieski



Płytki punktacji (6 płytek)
Płytki punktacji mają za zadanie ułatwić podliczanie wyników podczas zabawy w 
Carcassonne. Jeśli któryś z graczy przesunie swój znacznik punktacji za pole 0 
(z pola z 49), bierze jedną z płytek punktacji i układa ją przed sobą na stole tak, by 

wskazywała „50" punktów. W chwili, gdy ta sama osoba przekroczy granicę 0 po raz drugi, 
odwraca swoją płytkę punktacji na stronę z liczbą „100". Gdyby temu samemu uczestnikowi udało 
się przejść pole z 0 po raz trzeci, dobiera po prostu kolejną płytkę punktacji 
i umieszcza ją przed sobą stroną „50" do góry.

Pionki podwładnych dla szóstego gracza 
Chcąc grać w Carcassonne w sześć osób proszę skorzystać z nowego kompletu szarych pionków.

6 dużych pionków podwładnych
Każdy z uczestników dodaje jeden pionek dużego podwładnego do puli pozostałych 7 zwykłych 
pionków. Duże pionki wystawia się na identycznych zasadach, co zwykłe. W momencie 
obliczania punktów za ukończenie miasta, traktu lub 
pola duży podwładny liczy się jak dwóch zwykłych 
podwładnych. Po obliczeniu należnych punktów 
uczestnik bierze swój duży pionek z powrotem do 
rezerw i może go ponownie wystawić na normalnych 
zasadach od swojej najbliższej tury. Jeśli duży 
podwładny zostanie użyty jako chłop zostaje na polu 
do końca partii (jak każdy inny podwładny 
umieszczony na polu w charakterze chłopa).

Inne nowe płytki terenu:

Ta płytka składa się
z 4 oddzielnych

segmentów miasta.

To skrzyżowanie
rozdziela trakt

na dwa segmenty.

Ten klasztor rozdziela
trakt na dwa segmenty.

·W tych
miejscach
nie można
postawić
zbójca. 

Karczma nad jeziorem należy do segmentu
traktu leżącego najdalej na prawo.

Tutaj kończy się pole.

Tylko  zdobywa punkty
za pokazany trakt.

Niebieski
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