
Niniejszy dodatek otwiera przed graczami nowe możliwości, polegające na wzmacnianiu 
wpływów na terenach wokół miasta Carcassonne. Od tej chwili wędrowni kupcy mogą 

przewozić swoje towary do rozrzuconych wokół miasteczek i klasztorów, a same miasteczka 
rozrosnąć się do takich rozmiarów, by ich mieszkańcy mogli wybrać własnych burmistrzów. 
Prości chłopi zaczynają stawiać duże i bogate gospodarstwa, natomiast kościół powiększa 

swoją potęgę oraz wpływy poprzez ustanawianie opactw.

Zawartość 
• 12 nowych płytek terenu • 6 drewnianych stodół (dla dużych gospodarstw)

• 6 płytek opactw • 6 drewnianych figurek wozów

 • 6 drewnianych figurek burmistrza

Przygotowania
Na początku gry uczestnicy biorą do swoich rezerw 1 burmistrza, 1 opactwo, 1 stodołę i 1 wóz. 
Układają je wraz z pozostałymi pionkami. Standardowe zasady Carcassonne wciąż pozostają 
w mocy i mają zastosowanie w stosunku do nowych elementów. Wszystkie wyjątki i reguły 
dodatkowe opisano poniżej.
Opactwo

Gdy gracz chce użyć opactwa nie dobiera 
płytki na początku swojej tury, a zamiast 
tego układa posiadaną płytkę z opactwem. 
Może ją ułożyć wyłącznie na pustym 

polu, otoczonym z czterech stron (nie na skos) przez 
inne płytki – wypełnia tym samym „dziurę” w planszy. 
Brak takiego miejsca uniemożliwia umieszczenie płytki 
opactwa na stole. Graczowi wolno ustawić na płytce 
opactwa swój pionek na identycznych zasadach, co 
mnicha. Takie posunięcie może wywołać ukończenie 
wszystkich elementów planszy, z jakimi sąsiaduje 
opactwo (z czterech otaczających je teraz płytek). Trakty 
i miasta rozliczane są natychmiast, klasztory tylko jeśli 
opactwo jest dziewiątą płytką wymaganą do ukończenia 
elementu tego typu.
Burmistrz

W swojej turze gracz może ustawić pionek 
burmistrza zamiast swojego podwładnego. Może go postawić wyłącznie w mieście 
nie zawierającym jakichkolwiek rycerzy, czy innych podwładnych. Na potrzeby 
ustawiania pionek burmistrza liczy się jak każdy inny podwładny. W momencie 

podliczania punktów za miasto burmistrz liczy się za tylu podwładnych, ile proporców znajduje 
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Niebieski układa opactwo i tym 
samym kończy trakt wiodący 
z lewa na prawo, zawierający 
czerwonego podwładnego. 
Miasto poniżej opactwa oraz 
trakt na prawo od niego wciąż 
pozostają nieukończone.
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się na obszarze tego miasta. Przykładowo, gdyby 
miasto zawierało 3 proporce, burmistrz miałby wartość 
3 zwykłych podwładnych. Burmistrz w mieście 
pozbawionym proporców liczy się jak 0 podwładnych 
(jest bez wartości). Zwykły podwładny liczy się za 1. 
Duży podwładny z dodatku „Karczmy i Katedry” za 
2. Wartość miasta nie zmienia się wyłącznie z powodu 
obecności w jego granicach burmistrza. Po obliczeniu 
punktacji za dane miasto pionek burmistrza wraca do 
właściciela na normalnych zasadach.

Stodoła
Ustawianie
Kiedy gracz układa płytkę w taki sposób, że tworzy ona poczwórne połączenie 
płytek, a każda z nich w miejscu zejścia się krawędzi posiada segment pola, 

zamiast stawiać podwładnego może tam umieścić swoją stodołę. Pionek stodoły ustawia się 
dokładnie w miejscu zejścia się czterech płytek. Uczestnik ma prawo ułożyć stodołę nawet, jeśli 
na segmentach pól łączących się z miejscem jej ustawienia znajdują się już chłopi. Pozostaje ona 
w tym miejscu do końca gry. 

OblicZanie punktacji pO uStawieniu StOdOły
Po tym, jak uczestnik wprowadzi stodołę do gry, 
należy od razu podliczyć punkty za gospodarstwo, 
na które trafiła. Gracz z największą ilością chłopów 
na danym polu otrzymuje 3 punkty za każde 
skończone miasto, łączące się z gospodarstwem. 
Nie ma znaczenia, czy właściciel stodoły ma 
w gospodarstwie jakichkolwiek chłopów. Po 
zebraniu punktów za gospodarstwo wszyscy 
uczestnicy posiadający pionki podwładnych na 
rozliczonym polu zabierają je do swoich rezerw, 
natomiast pionek stodoły pozostaje na swoim 
miejscu.

Jeśli gracie z dodatkiem „Kupcy i Budowniczowie” 
osoba posiadająca w gospodarstwie świnię otrzymuje 
4 punkty za miasto (zamiast 3) w momencie 
podliczenia punktacji za to gospodarstwo. Potem 
bierze swoją świnię z powrotem do rezerw.

Burmistrz ma siłę 3 podwładnych (za 
3 proporce). Tym samym Niebieski 

zdobywa za miasto 18 punktów.

Tutaj nie można ustawić stodoły. 
Dwie niższe płytki w punkcie 
zejścia mają segmenty miasta 
wraz z segmentami pola. Stodołę 
wolno postawić jedynie w sytuacji, 
gdy w miejscu zejścia się czterech 
płytek znajdują się wyłącznie 
segmenty pola.

Niebieski ustawia swoją stodołę. 
Żółty zdobywa 6 punktów za 2 

ukończone miasta i bierze swojego 
chłopa do rezerw.



ZdObywanie punktów Za łącZenie pól Ze StOdOłami 
Gracz nie może ustawić podwładnego 
na segmencie gospodarstwa 
połączonym z punktem zejścia 
się płytek zawierającym stodołę. 
W każdym gospodarstwie może 
być maksymalnie jedna stodoła. 
Dozwolone jest oczywiście 
połączenie dwóch gospodarstw, 
z których każde zawiera stodołę. 
Jeśli uczestnik ułoży płytkę łączącą 
gospodarstwo bez stodoły z tym, 
które ją zawiera, natychmiast należy 
obliczyć punktację za nowe, duże 
gospodarstwo, a gracze posiadający 
w nim chłopów zabierają ich pionki 
do rezerw. W takich okolicznościach uczestnik otrzymuje 
tylko 1 punkt za każde ukończone miasto (jeśli posiada 
świnię z „Kupców i Budowniczych” należą mu się  
2 punkty od każdego ukończonego miasta).

ZdObywanie punktów na ZakOńcZenie gry
Na koniec gry osoba posiadająca stodołę w gospodarstwie zyskuje 4 punkty za każde ukończone 
miasto stykające się z tym gospodarstwem. Nie ma znaczenia odległość między miastami,  
a pionkiem stodoły. Jeśli w jednym gospodarstwie znajduje się kilka stodół każda przynosi pełny 
zestaw punktów. Stodoły nie można usunąć ani za pomocą smoka (z dodatku „Księżniczka  
i Smok”), ani za pomocą wieży (z dodatku „Wieża”).

wóz
Zamiast ustawiać podwładnego, w swojej turze gracz może ułożyć na planszy wóz. 
Wóz może trafić na trakt, miasto lub klasztor, o ile nie ma tam jeszcze innego 
wozu, ani podwładnego. Uczestnikowi nie wolno postawić wozu na segmencie 

pola. W momencie obliczania punktacji za trakt zawierający wóz jego pionek liczy się tak samo, 
jak zwykły podwładny (na potrzeby zebrania punktów). 
Po rozdzieleniu punktów właściciel może wziąć wóz z powrotem to swoich rezerw, albo 
przesunąć go na nieukończony trakt, miasto lub klasztor łączący się z elementem planszy, który 
właśnie zapunktował (i do tej pory zawierał wóz). Podczas poruszania wozu należy pamiętać, 
że nie może on trafić na trakt, miasto, czy klasztor zawierający już inny wóz lub podwładnego. 
Na potrzeby punktacji wóz zawsze liczy się jak podwładny. Jeśli w pobliżu nie ma żadnego 
połączonego traktu, miasta, czy klasztoru, gracz musi zabrać swój wóz do rezerw. 

Ułożenie płytki 
wywołuje 
połączenie 
czerwonego 
chłopa z dużym 
gospodarstwem, 
należącym do 
Niebieskiego 
(właściciela 
stodoły). 
Czerwony 
otrzymuje 
2 punkty za 
ukończone 

miasta i zabiera swojego 
poddanego do rezerw.

Niebieski zdobywa 4 punkty za ukończony trakt. 
Następnie może przesunąć swój wóz na klasztor 
połączony z właśnie zapunktowanym traktem lub 
na trakt leżący poniżej zakończenia rozliczonego 
traktu. Nie wolno mu natomiast poruszyć wozu na 
trakt z czerwonym podwładnym mimo że łączy się 
on z właśnie zapunktowanym traktem.



Opis nowych płytek terenu

Trakt się nie kończy, 
lecz biegnie dalej  
w 3 kierunkach.

Ta płytka ukazuje  
2 osobne segmenty.

Ta płytka ukazuje 2 osobne segmenty. Miasto 
z proporcem kończy się na polu. Ma to 
szczególne znaczenie podczas punktowania 
chłopów.

Trakt kończy 
się polem.

Trakty przechodzą 
bezpośrednio obok miast, 
więc na każdej z tych 
płytek znajdują się 3 osobne 
segmenty pola. 

Trakt nie jest w tym miejscu przerwany. 
W dolnej części nie dzieli segmentu pola, 
natomiast w górnej tak – są tam dwa segmenty 
pola. Ma to szczególne znaczenie podczas 
punktowania chłopów.

Niebieski zdo-
bywa 14 punk-
tów za ukończone 
miasto. Następnie 
ma prawo przesu-
nąć swój wóz na 
trakt łączący się 

od prawej strony 
z zapunktowa-
nym miastem. 
Nie może jednak 
poruszyć wozu na 

sąsiadujący, ukończony trakt.
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Niebieski zdobywa  
2 punkty za ukończony 
trakt. Potem może 
przesunąć swój wóz 

do miasta połączonego z właśnie 
rozliczonym traktem. Nie może 
poruszyć wozu na drogę z czerwonym 
podwładnym, chociaż jest połączona 
z zapunktowanym traktem. Nie może 
także przesunąć swojego wozu na 
łączący się, ukończony trakt.
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