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Na łąkach Carcassonne pasterze spokojnie czekają do czasu, aż ich owce zbiorą 
się z powrotem w stado, by zakończyć codzienny wypas. Muszą bardzo 
uważać, aby bezpiecznie odprowadzić swoją trzódkę do zagrody, gdyż 

w okolicy czają się wilki. Dodatkowo, wzgórza pozwolą zdobyć przewagę 
na okolicznych ziemiach, a wielu mnichów będzie szczęśliwymi, mając 

w pobliżu klasztoru winnice.

Owce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i WzgórzaOwce i Wzgórza

Zawartość

• 18 nowych płytek terenu (oznaczone )

•  18 żetonów owiec i wilków (4x1 owca, 5x2 owce, 5x3 owce, 
2x4 owce, 2x wilk)

• 1 płócienny woreczek

•  6 pasterzy 
w 6 kolorach graczy

Przygotowanie
Żetony wilków i owiec należy wrzucić do płóciennego woreczka. Na początku gry każdy 
z graczy otrzymuje pionek pasterza we własnym kolorze i dodaje go do puli podwładnych. 
Płytki z dodatku (oznaczone symbolem owcy) należy wymieszać z pozostałymi płytkami. 
Oprócz nowych zasad występujących w niniejszej instrukcji, obowiązują wszystkie zasady 
z podstawowej wersji gry Carcassonne.

Pasterze i owce
Użycie pasterzy: Jeżeli gracz ułoży płytkę terenu, na której znajduje się segment pola, 
może zadecydować czy wyłożyć na nim podwładnego według standardowych zasad, 
czy jako pasterza na segmencie pola. Jeżeli ustawi pasterza na segmencie pola, 
natychmiast losuje z woreczka jeden żeton. Jeżeli jest to żeton owcy, kładzie go obok 
swojego pasterza na polu. Jeżeli jest to żeton wilka, wrzuca żeton z powrotem do 
woreczka, a pasterz wraca do jego rezerw. Jeżeli właśnie wyłożona płytka terenu, 
zawierająca segment pola, została dołączona do gospodarstwa zajętego wcześniej przez 
chłopa innego gracza, wciąż można wyłożyć na niej własnego pasterza. Nie można 
jednak dołożyć pasterza w sytuacji, gdy w gospodarstwie znajduje się już pasterz 
innego gracza.

Powiększanie stada owiec: Kiedy gracz rozszerza gospodarstwo, w którym znajduje 
się jego pasterz, dokładając do niego płytkę terenu z segmentem łąki, może najpierw 
umieścić na niej swojego podwładnego, według standardowych zasad gry, a następnie 
wybrać jedną z dwóch akcji:
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Przykład: Czerwony i Niebieski pasterz 
stoją na tym samym gospodarstwie. Na 4 
żetonach w tym gospodarstwie jest łącznie 
8 owiec. Podczas swojej tury gracz 
Czerwony rozszerzył gospodarstwo, 
dokładając kolejną płytkę terenu 
z segmentem pola i postanowił podliczyć 
punkty za stado. Czerwony i Niebieski 
otrzymują po 8 punktów. Wszystkie owce 
wracają do woreczka, a pasterze do rezerw 
obu graczy. Jeżeli Czerwony zdecydowałby 
się powiększyć stado i wylosował żeton  
  wilka, żaden z graczy nie otrzymałby    
     punktów.

•  Powiększyć stado owiec (poprzez dociągnięcie kolejnego żetonu z woreczka) lub
• Zapędzić stado do zagrody (zliczenie punków za żetony owiec).
Powiększanie stada

Gracz losuje jeden żeton z woreczka. Istnieją dwie możliwości:
1.  Dobranie żetonu owcy – wzrasta liczba zwierząt w stadzie. Gracz dokłada żeton 

owcy do posiadanych na planszy żetonów stada, obok swojego pasterza.
2.  Dobranie żetonu wilka – wilk przegania owce! Gracz odkłada wszystkie żetony 

owiec do woreczka (razem z żetonem wilka), a pasterz wraca do jego rezerw, nie 
generując żadnych punktów.

Zapędzenie stada do zagrody:
Zamiast wylosować nowy żeton, gracz może zdecydować o podliczeniu punktów za 
stado owiec. Za każdy żeton z owcą, który posiada w gospodarstwie na planszy, gracz 
otrzymuje punkty (żetony warte są od 1 do 4 punktów, w zależności od liczby owiec 
na żetonie). Po podliczeniu punktów, gracz odkłada wszystkie żetony owiec 
z gospodarstwa do woreczka, a pasterz wraca do jego rezerw.

Więcej niż jeden pasterz na polu: Może się zdarzyć, że poprzez połączenie 
oddzielnych do tej pory gospodarstw, w jednym gospodarstwie będzie więcej niż 
jeden pasterz. W takiej sytuacji, wszystkie owce w połączonym gospodarstwie, stają 
się częścią jednego stada i (jeżeli punktują) liczą się do punktacji każdego pasterza, 
który znajduje się w tym gospodarstwie. W takim przypadku, każdy kolejny żeton 
owcy, który zostanie dodany do stada, będzie zwiększał wartość punktową stada 
wszystkim graczom, którzy mają pasterza w tym gospodarstwie. Jeżeli jeden z graczy 
postanowi podliczyć punkty za stado, wszyscy pasterze w tym gospodarstwie 
otrzymują je również (sumę wszystkich owiec na żetonach w tym gospodarstwie). 
Następnie, wszystkie żetony owiec z tego gospodarstwa należy wrzucić do woreczka, 
a pasterze wracają do rezerw. Jeżeli jeden z graczy wylosuje z woreczka żeton wilka, 
całe stado jest stracone. Wszystkie żetony owiec wracają do woreczka (razem 
z żetonem wilka), a pasterze wracają do rezerw i nikt nie otrzymuje punktów.

Pasterz nie jest podwładnym! Pasterz generuje punkty wyłącznie, gdy gracz użyje 
akcji „Zapędzenie stada do zagrody”. Pasterz nie generuje punktów w żaden inny 
sposób i nie jest brany pod uwagę przy żadnym innym podliczaniu punktów w grze.

  wilka, żaden z graczy nie otrzymałby      wilka, żaden z graczy nie otrzymałby      wilka, żaden z graczy nie otrzymałby    
Pasterze stojący na gospodarstwach na 
koniec gry nie generują żadnych 
punktów.
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Przykład: Czerwony i Niebieski 
mają po 1 rycerzu w ukończonym 
mieście. Podwładny Czerwonego stoi 
na wzgórzu, co daje mu przewagę nad 
Niebieskim. Czerwony wygrywa 
i otrzymuje 10 punktów. Niebieski nie 
otrzymuje żadnych punktów.

Wzgórza (Idea: Manfred Keller)

Układanie i zajmowanie: Jeżeli gracz wylosuje 
płytkę terenu zawierającą wzgórze, natychmiast lo-
suje kolejną płytkę terenu i nie patrząc na nią, 
układa ją pod płytką ze wzgórzem. Następnie, 

utworzone w ten sposób „wzgórze” z płytek, układa na planszy według standardowych 
zasad i może ułożyć na nim swojego podwładnego. Oprócz zwiększenia wysokości, 
wszystkie pozostałe segmenty na płytce terenu ze wzgórzem (miasta, pola i trakty) za-
chowują swoje standardowe zasady.
Wzgórza przy punktacji: Kiedy podliczane są punkty za ukończony segment (miasto, 
trakt lub pole), na którym znajdują się podwładni więcej niż jednego gracza i występuje 
równowaga (wszyscy gracze mają taką samą ilość podwładnych), gracz posiadający pod-
władnego na wzgórzu uzyskuje przewagę i otrzymuje wszystkie punkty za ukończony 
segment. Pozostali gracze nie otrzymują żadnych punktów. 
Jeżeli na ukończonym segmencie, za który podliczane są punkty, nie występuje równo-
waga, pionek na wzgórzu nie daje żadnej przewagi i liczony jest jak zwykły podwładny. 
Podwładni stojący na wzgórzu, po podliczeniu punktów, wracają do rezerw według stan-
dardowych zasad gry.
Przewaga wynikająca z działania wzgórza brana jest pod uwagę również przy podliczaniu 
punktów na koniec gry.

Winnice
Układanie: Płytka terenu zawierająca winnicę układana jest według 
standardowych zasad gry. Kiedy gracz ukończy klasztor i podlicza za 
niego punkty, otrzymuje 3 dodatkowe punkty za każdą płytkę terenu 
z winnicą otaczającą klasztor. Winnica może dawać dodatkowe punkty 
wielu klasztorom jednocześnie.

Jeżeli pod koniec gry klasztor nie jest ukończony, 
otaczające go winnice nie dają dodatkowych 
punktów.

punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.punktów na koniec gry.

utworzone w ten sposób „wzgórze” z płytek, układa na planszy według standardowych 

Przykład: Czerwony ukończył klasztor, za który 
podlicza punkty. Na 2 płytkach terenu 
otaczających klasztor są dwie winnice, zatem 
Czerwony otrzymuje 9 + 3 + 3 = 15 punktów. 
Jeżeli Niebieski ukończy klasztor w późniejszym 
etapie gry, również otrzyma 3 dodatkowe punkty 
za przylegającą do niego winnicę.
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Nowe płytki terenu

Prawą stronę tej płytki terenu 
zajmują dwa segmenty miasta, 
oddzielone od siebie polem. Jeżeli po 
prawej stronie zostanie dołożona 
kolejna płytka terenu z segmentem 
miasta, dwa odrębne segmenty 
miasta zostaną połączone.

Prawą stronę tej płytki terenu 
zajmują dwa oddzielone od siebie 
miastem, segmenty pola. Jeżeli po 
prawej stronie zostanie dołożona 
kolejna płytka terenu z segmentem 
pola, dwa odrębne segmenty pola 
zostaną połączone.

Szczególny przypadek: Jeżeli te dwie płytki terenu zostaną 
ułożone jedna obok drugiej, jak pokazano na obrazku obok, tworzą 
jedno miasto z czterech pierwotnie odrębnych segmentów miasta. 
(Te płytki terenu zostały celowo zaprojektowane asymetrycznie).

Szczególny przypadek: Jeżeli te dwie płytki terenu zostaną 
ułożone jedna obok drugiej, jak pokazano na obrazku obok, nie 
łączą ze sobą sąsiadujących segmentów miasta. Również segmenty 
pola w górnej i dolnej części płytek terenu nie są połączone.

Przykład: Płytka terenu po prawej 
stronie łączy dwa oddzielone od siebie 
segmenty miasta z lewej płytki.

Przykład: Płytka terenu po prawej 
stronie łączy dwa oddzielone od 
siebie segmenty pola z lewej płytki.

Specjalne zasady dla dodatku „Księżniczka i smok“
Jeżeli smok wejdzie na płytkę terenu na której znajduje się pasterz (razem z żetonami 
owiec), smok zjada zarówno pasterza, jak i owce. Następnie pasterz wraca do rezerw 
kontrolującego go gracza, a żetony owiec są odkładane do woreczka. Należy zauważyć, 
że jest to wyjątek od reguły, która mówi, że smok zjada wyłącznie podwładnych. 
Niestety owce (i pasterz) wyglądają zbyt apetycznie, aby smok mógł je zignorować.

Chatka dzieli trakt na 
dwie części (segmenty 
zakończone).

Segmenty pola 
pomiędzy dwoma 
miastami nie są 
połączone.

© 2014 Hans im Glück Verlags-GmbH
Wyłączny wydawca w Polsce:

MINDOK s.r.o., Korunní 104, Praha 10
www.mindok.pl

Jeśli masz jakieś komentarze, pytania, 
czy sugestie napisz na adres:

Bard Centrum Gier, ul. Zabłocie 23, Kraków 30-701
wydawnictwo@bard.pl

odwiedź naszą stronę internetową www.bard.pl
Tłumaczenie i redakcja: 

Przemysław Kasztelaniec, Alicja Sobieraj

CENTRUM GIER


