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Klaus-Jürgen Wrede

Niniejszy dodatek powstał w odpowiedzi na życzenia tysięcy graczy. 
Składają się na niego cztery mini – rozszerzenia do gry Carcassonne, 
zdobywcy nagrody Spiel des Jahres 2001.
Hrabia Carcassonne kusi graczy, by pomagali zdobywać punkty swoim 
rywalom. Oczywiście nie bez odpowiedniej nagrody... Rzeka II pozwala 
rozpocząć zabawę z nowym zestawem płytek terenu obrazujących wijący się 

wodny szlak. Król i baron rabusiów nagradzają tych uczestników, którzy zdołają stworzyć największe 
miasto lub zbudować najdłuższy trakt. Heretyk i siedziby kultu Ponadto w pudełku znajdziecie całkiem 
nowe płytki terenu, w tym, umożliwiających rzucenie wyzwania mnichom i odebranie punktów ich 
właścicielom.
Nie zaleca się używania w jednej rozgrywce dodatków „Hrabia” i „Rzeka II”, gdyż może zaistnieć 
sytuacja, w której nie będzie można wyłożyć pasującej płytki do gry.  

Zawartość:
•1 pionek hrabiego   • 36 nowych płytek terenu

Król i baron rabusiów (7 płytek)
Przed rozpoczęciem rozgrywki pomieszajcie 5 nowych płytek terenu z resztą posiadanych płytek. 
Niniejszego dodatku użyć w połączeniu z podstawową wersją gry Carcassonne oraz z dowolnymi 
innymi dodatkami, czy rozszerzeniami.

Ta karta ukazuje dwa osobne segmenty miasta (jeden z góry do dołu, drugi z prawa na 
lewo). Oczywiście mogą się one połączyć w wyniku dołożenia innych płytek.

Na początku gry odłóżcie płytkę króla na bok. W momencie, gdy jeden z uczestników 
ułoży płytkę kończącą pierwsze miasto, bierze króla i układa go przed sobą na stole. 
Jeśli na późniejszym etapie zabawy ktoś inny ukończy kolejne miasto, większe niż 
którekolwiek z dotychczasowych, bierze on króla do siebie. Na zakończenie partii osoba 
posiadająca płytkę króla zdobywa 1 punkt za każde ukończone miasto w grze.

Baron rabusiów działa na podobnej zasadzie, co król. Jego płytka trafia zawsze do 
tego uczestnika, który ukończył najdłuższy trakt. Na zakończenie partii gracz będący 
w posiadaniu barona rabusiów otrzymuje 1 punkt za każdy ukończony trakt w grze.

Heretyk i Siedziba kultu (5 płytek)
Siedziby kultu i heretyka można użyć w połączeniu z podstawową 
wersją gry Carcassonne oraz z dowolnymi innymi dodatkami, czy 
rozszerzeniami.
Aby rozpocząć rozgrywkę pomieszajcie 5 płytek terenu 
przedstawiających siedzibę kultu razem z płytkami terenu  
z podstawowej wersji gry (i dowolnych innych dodatków, jakich 

zdecydujecie się użyć). Zasady z wersji podstawowej (i z używanych dodatków) należy zmodyfikować 
w opisany poniżej sposób.
Siedziby kultu używa się i rozlicza jej wartość punktową dokładnie tak samo, jak klasztoru. Jeśli 
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gracz postawi pionek swojego podwładnego bezpośrednio na siedzibie kultu, ten pionek staje się 
heretykiem.

Układanie siedziby kultu:
Gdy gracz układa siedzibę kultu w bezpośrednim sąsiedztwie (poziomo, pionowo lub na ukos) klasztoru 
zajmowanego przez mnicha innego uczestnika i stawia na niej heretyka, heretyk musi się zmierzyć 
z mnichem. Podobnie dzieje się, gdy gracz układa klasztor z mnichem bezpośrednio obok (poziomo, 
pionowo lub na ukos) siedziby kultu z heretykiem innego gracza – mnich musi wyzwać heretyka.
Gracz nie może ułożyć siedziby kultu obok kilku klasztorów. Nie można także ułożyć klasztoru obok 
kilku siedzib kultu.

Wyzwanie
Po rzuceniu wyzwania ten z dwóch rywali (właścicieli mnicha i heretyka uczestniczących w wyzwaniu), 
który jako pierwszy ukończy siedzibę kultu lub klasztor, zdobywa jak zwykle 9 punktów. Przeciwnik 
nie zyskuje niczego. Oba pionki wracają do właścicieli. Jeśli wyzwanie nie zostanie rozstrzygnięte do 
końca gry, obaj uczestnicy otrzymują standardową liczbę punktów zgodnie z opisem w podstawowych 
zasadach, dotyczących liczenia punktów za klasztory na końcu gry.
Kiedy gracz układa płytkę z siedzibą kultu, nie musi stawiać swojego pionka na samej siedzibie. 
Może go ustawić na polu, mieście lub trakcie – o ile znajdują się na płytce. Może również całkowicie 
zrezygnować z ustawienia pionka.

Hrabia Carcassonne (12płytek)

Przed rozpoczęciem gry należy umieścić 12 płytek miasta Carcassonne obok siebie na środku stołu, tak, 
jak to przedstawiono na ilustracji. Miasto staje się miejscem, od którego zaczyna się grę. Standardową 
płytkę startową należy usunąć – nie będzie potrzebna. Drewniany pionek hrabiego Carcassonne należy 
ustawić w dzielnicy pałacowej, a potem przygotować i rozpocząć zabawę w normalny sposób.

Gdy gracz umieści na stole płytkę tak, że  przyniesie ona co najmniej 1 punkt jednemu z przeciwników, 

1

2
4

3



3

a jemu samemu żadnych punktów, na zakończenie swojej tury może ustawić jednego swojego 
podwładnego na wybranej dzielnicy miasta. Ten ruch jest dodatkowy w stosunku do ustawienia pionka 
według standardowych reguł gry. Należy pamiętać, że graczowi wolno umieścić w Carcassonne tylko 
jeden dodatkowy pionek za każdą ułożoną płytkę bez względu na to, ile szans na zdobycie punktów 
stworzyło ułożenie płytki. Na późniejszym etapie gry, kiedy obliczane są punkty za miasto, trakt, 
klasztor lub gospodarstwo, wszyscy uczestnicy dysponujący podwładnymi z odpowiedniej dzielnicy 
Carcassonne (patrz niżej) mogą przestawić ich pionki na punktowany fragment planszy przed 
ustaleniem przewagi na tym fragmencie (przed sprawdzeniem, kto posiada więcej pionków i komu 
należą się punkty). Obecność hrabiego w dzielnicy miasta uniemożliwia przestawienie znajdujących 
się w niej pionków.

Podwładnych przestawia się w następujący sposób:
• z pałacu na punktowane miasto
• z kuźni na punktowany trakt
• z katedry na punktowany klasztor
• z targu na punktowane gospodarstwo

W jaki sposób przestawia się pionki podwładnych z Carcassonne?
Zaczynając od osoby po lewej od tej, która ułożyła płytkę (a zarazem spowodowała zdobycie punktów) 
i idąc dalej wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (co oznacza, że układający płytkę działa 
ostatni!), każdy uczestnik może przestawić od 0 do wszystkich swoich podwładnych z odpowiedniej 
dzielnicy Carcassonne na fragment planszy, za który obliczane są właśnie punkty. Gdy wszyscy gracze 
przestawią pionki należy obliczyć punkty w standardowy sposób.
Wszyscy podwładni, którzy nie zostali przestawieni, pozostają w Carcassonne. Ich pionki można 
przestawiać wyłącznie opisaną powyżej metodą. Nie można ich przesuwać, ani usuwać z obszaru 
Carcassonne w żaden inny sposób (np. zabierając do rezerw).

Hrabia
Gdy gracz ustawia pionek podwładnego w Carcassonne, może przenieść hrabiego na 
dowolną z czterech dzielnic miasta. Z dzielnicy, w której aktualnie znajduje się hrabia, nie 
wolno zabierać żadnych podwładnych.

Przykład: �właśnie�obliczana�jest�punktacja�za�miasto,�a�hrabia�stoi�w�dzielnicy�z�pałacem�(pałac�
→�miasto).�Żadnemu�z�uczestników�nie�wolno�przestawić�podwładnych�z�pałacu�na�
punktowane�miasto.�

Podwładni z zablokowanej dzielnicy pozostają w niej dopóki hrabia nie przeniesie się do innej dzielnicy. 
Hrabia zawsze pozostaje w jednej z dzielnic miasta i nigdy nie opuszcza Carcassonne!

Specjalne okoliczności związane z łączeniem dodatków do gry
1.  Karczmy i Katedry (1szy dodatek): w Carcassonne wolno umieścić także dużego pionka 

podwładnego. Kiedy jest on przestawiany z Carcassonne na sporny fragment planszy liczy się jako 
2 zwykłe pionki.

2.  Kupcy i Budowniczowie: jeśli gracz jest uprawiony do ułożenia drugiej płytki ze względu na 
możliwości budowniczego, a oba jego ruchy przyniosą punkty innemu uczestnikowi (a nie jemu 
samemu), może ustawić w Carcassonne jednego podwładnego za każdą ułożoną płytkę.

3.  Rzeka: po ułożeniu 12 płytek miasta Carcassonne ustawcie płytkę źródła w taki sposób, aby rzeka 
wypływała przy krawędzi Carcassonne. Uczestnicy winni tak układać kolejne płytki, aby oddalała 
się ona od miasta. Ustawienie płytek owocujące biegiem rzeki opływającym mury Carcassonne może 
utrudnić rozłożenie wszystkich jej płytek w prawidłowy sposób.
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Rzeka II (12 płytek)
Rzekę ustawia się na początku gry. Najpierw należy 
oddzielić i odłożyć na bok płytki źródła, rozwidlenia oraz 
jeziora z wulkanem. Następnie pozostałe płytki rzeki 
odwraca się rewersem do góry (tak, aby były zasłonięte), 
miesza i tworzy z nich stos.

Źródło należy położyć na środku stołu. Uczestnicy wybierają pierwszego gracza, który obok źródła 
układa rozwidlenie. Następnie wszyscy działając zgodnie z ruchem wskazówek zegara kolejno ciągną 
i układają płytki rzeki, przedłużając jedną z jej odnóg. Kiedy wszystkie płytki z zasłoniętego stosu 
znajdą się już na stole, kolejna osoba układa płytkę jeziora z wulkanem.

Płytki rzeki układa się tak samo, jak zwykłe płytki, z następującymi wyjątkami: nie wolno tworzyć 
zakoli w kształcie litery „U” i nie wolno łączyć dwóch odnóg rzeki.

Kiedy uczestnik układa płytkę rzeki, może postawić na niej pionek zgodnie ze standardowymi zasadami. 
Nie można stawiać pionków na segmentach samej rzeki (na wodzie).

Gracz układający płytkę jeziora z wulkanem nie może postawić na niej pionka. Natychmiast potem 
układa pierwszą zwykłą płytkę, na której ma prawo ustawić swojego podwładnego (jak wcześniej 
korzystając ze standardowych zasad stawiania pionków).

Jeśli gracie bez odpowiednich dodatków i rozszerzeń karczma, jezioro, stado świń oraz wulkan nie mają 
żadnego specjalnego wpływu na przebieg gry.

Wulkan. Patrz zasady dodatku „Księżniczka i Smok”, strona 
1. Należy pamiętać, że osoba kładąca tę płytkę nie stawia na 
niej pionka, za to natychmiast układa dodatkową, zwykłą płytkę 
(gdzie, jeśli chce, może już ustawić pionek).

Stado świń przynosi chłopu z tego samego pola 1 dodatkowy punkt za 
każde miasto, jakie ten chłop zaopatruje (o ile zdobędzie jakiekolwiek 
punkty za miasto). Tę premię przydziela się dodatkowo oprócz standardowej 
premii za świnię opisanej w dodatku „Kupcy i Budowniczowie”.

Karczma nad jeziorem. Patrz zasady 
dodatku „Karczmy i Katedry”, strona 1.
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