
Zawartość: 

• 1 drewniany smok• 30 nowych płytek terenu • 1 drewniana wróżka

Przykład dla 4 graczy: smok zaczyna na płytce w prawym 
dolnym rogu. Anna układa płytkę z symbolem smoka, kończy 
swoją turę, a następnie porusza się bestią do góry, jak 
pokazano na ilustracji. Bartek jest następny – porusza smoka 
na lewo. Krzysiek przesuwa go w dół, zaś Dawid musi 
przemieścić pionek w lewo, ponieważ smok odwiedził już 
pola po prawej i u góry. Następnie Anna porusza smoka
w jedynym dostępnym kierunku, czyli w górę. Ostatni ruch 
wykonuje Bartek, przesuwając potwora znowu w górę. Na 
tym kończy się ruch smoka – pokonał on 6 płytek. Czerwony
i niebieski podwładny wracają do rezerw swoich właścicieli.

Księżniczka i SmokKsiężniczka i Smok

„Księżniczka i Smok” nie stanowi samodzielnej gry. Można jej używać wyłącznie w połączeniu z podstawowym 
zestawem gry Carcassonne. Wraz z niniejszym dodatkiem wolno również korzystać z innych rozszerzeń do 
Carcassonne, na przykład poprzednich dwóch tytułów: „Karczmy i Katedry” oraz „Kupcy i Budowniczowie”. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, by posłużyć się także innymi dodatkami, jak „Hrabia, Król i poddani”, „Opactwa
i Burmistrzowie” oraz „Zamki, Mosty i Bazary”, aby w pełni cieszyć się rozgrywką w Carcassonne!

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

Przygotowania:

Potasujcie 30 nowych płytek terenu rewersami do góry z resztą płytek z podstawowego  zestawu. Podczas zabawy 
nowe płytki wykłada się na identycznych zasadach, co zwykłe. Smoka oraz wróżkę na razie odłóżcie na bok – nie 
stanowią własności żadnego z uczestników. Zostaną wprowadzeni do gry na późniejszym etapie i mogą się 
znaleźć na dowolnej płytce planszy.

Za każdym razem, gdy któryś z graczy wylosuje płytkę wulkanu, układa ją na planszy na 
normalnych zasadach, lecz nie może na niej postawić żadnego ze swoich podwładnych. 
Zamiast tego smok natychmiast przelatuje ze swojej obecnej lokacji bezpośrednio na właśnie 
wyłożoną płytkę wulkanu, gdzie się zatrzymuje.

Za każdym razem, gdy któryś z graczy 
wylosuje płytkę z symbolem smoka, 
układa ją na planszy na normalnych 
zasadach i może ustawić na niej

 swojego podwładnego. Potem grę należy na moment 
przerwać, ponieważ porusza się smok!

Zaczynając od gracza, który ułożył płytkę i idąc dalej 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy uczestnik 
kolejno musi przesunąć smoka na nową płytkę, leżącą 
sąsiadująco w pionie lub poziomie z płytką aktualnie 
zawierającą smoka. Smok zawsze porusza się 6 razy 
przez 6 płytek niezależnie od liczby uczestników 
zabawy (wyjątek: ślepa uliczka). Smok nie „odwiedza” 
tego samego miejsca w trakcie swojej 
sześciopłytkowej podróży, dlatego gracze winni 
uważnie obserwować jego drogę, by nie popełnić 
błędu podczas przesuwania pionka. Ponadto smok 
nigdy nie wlatuje na płytkę zawierającą wróżkę (patrz 
niżej). Za każdym razem, kiedy smok wchodzi na 
płytkę z pionkiem podwładnego, właściciel pionka 
bierze go z powrotem do swoich rezerw. Po 
zakończeniu podróży smoka należy wznowić grę.

Ślepy zaułek: jeśli smok trafi na płytkę, z której nie jest 
w stanie wykonać dozwolonego ruchu, natychmiast 
kończy swój ruch.

Wszystkie standardowe zasady z zestawu podstawowego Carcassonne nadal obowiązują.

Nowe płytki i ich zastosowania

Wulkan (6 płytek)

Smok (12 płytek)



Uwaga: dopóki nie zostanie dociągnięta płytka wulkanu smok pozostaje poza planszą i nie wykonuje ruchów. 
W takim wypadku dociągnięcie płytki z symbolem smoka powoduje, że należy odłożyć ją na bok i dociągnąć 
inną płytkę – można ją dołączyć do planszy. Wraz z pociągnięciem i ułożeniem pierwszej płytki wulkanu smok 
wchodzi do gry. Proszę wówczas potasować wszystkie odłożone płytki smoka rewersami do góry (zakryte) 
z pozostałymi, zwykłymi płytkami. Rozgrywka może toczyć się dalej.

Magiczny portal (6 płytek)

Kiedy gracz dociągnie i ułoży płytkę magicznego portalu, może umieścić swojego 
podwładnego na tej lub dowolnej innej płytce w grze (ułożonej wcześniej na planszy), 
zachowując wszystkie standardowe zasady ustawiania podwładnych np. zakaz umieszczania 
pionka na fragmencie zawierającym już innego. Ponadto nie wolno mu umieścić podwładnego 
na ukończonym elemencie planszy (na przykład na ukończonej drodze lub zamku).

Księżniczka (6 płytek)

Jeśli gracz wylosuje płytkę z symbolem księżniczki, układa ją zgodnie ze standardowymi 
zasadami. W sytuacji, gdy płytka stanie się częścią miasta zawierającego jednego lub więcej 
rycerzy, musi on wskazać jednego z nich – pionek wraca do właściciela (wybór zależy od 
gracza). W takim przypadku uczestnik wykładający płytkę nie może ustawić swojego 
podwładnego na nowej płytce (nawet na części z polem, czy traktem). Jeśli płytka dołączy do 
pustego miasta, podwładnego można ustawić  normalnie.

Wróżka (nie pojawia się na żadnej płytce)

Wróżka zaczyna grę tak jak smok, czyli obok planszy. Za każdym razem, gdy gracz w swojej turze 
zdecyduje się nie stawiać podwładnego, może w zamian umieścić wróżkę na płytce, gdzie ma już 
swojego podwładnego. Wróżka działa w trojaki sposób:

lSmok nie wejdzie na pole, gdzie przebywa wróżka. Tym samym jej obecność chroni danego podwładnego 
przez bestią.
lJeśli gracz rozpoczyna turę z podwładnym i wróżką na tym samym polu, natychmiast zdobywa 1 punkt!
lW przypadku, gdy jakiś fragment planszy (miasto, trakt, klasztor lub gospodarstwo) zostanie ukończony 
(i zapunktowany) wraz z wróżką stojącą na jednej z jego płytek, gracz posiadający podwładnego na tej samej 
płytce zdobywa 3 dodatkowe punkty z racji obecności wróżki. Ponadto ma prawo zebrać punkty zgodnie ze 
zwykłymi zasadami. Po podliczeniu punktów podwładni wracają do rezerw właścicieli, natomiast wróżka 
zostaje na planszy.

Klasztor w mieście

Kiedy gracz stawia tu podwładnego, musi wybrać między klasztorem, a miastem (albo jeszcze 
innym elementem płytki). Jeśli wybierze klasztor, zdobywa punkty kiedy płytka klasztoru 
zostanie otoczona przez 8 innych płytek nawet, jeśli miasto nie zostanie ukończone. Może 
ustawić tu mnicha także wtedy, gdy miasto zawiera już podwładnego (na połączonej płytce). 
Zasada obowiązuje również w drugą stronę – wcześniej wolno umieścić w mieście rycerza 
(o ile pozwalają na to okoliczności), a potem na terenie klasztoru mnicha.
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