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Ábending vegna núverandi  
útgáfna af Catan spilunum

Spilalínan „Landnemarnir á Catan“, ásamt stækkunum og viðbótum, var árið 
2010 öll endurhönnuð í annað sinn.
Fyrra skiptið var árið 2003. Hvað þessa nýjustu útgáfu varðar hafa einungis verið 
gerðar breytingar á útlitshönnun spilakassans og á spilaíhlutum. Innihaldið  í 
2010 útgáfunni er að öðru leyti nákvæmlega það sama og í 2003 útgáf unni. 
Því samræmast allar útgáfur af spilunum sem innihalda spilakubba úr plasti 
hver annarri.

Það gildir ekki um upprunalegu útgáfuna sem inniheldur tréspilakubba. Árið 
2003 voru nokkrar veigamiklar breytingar gerðar á efni spilsins þannig að 
útgáfur  með tréspilakubbunum samræmast að takmörkuðu leyti útgáfum með 
plastspilakubbunum – eins og er tekið fram á bakhlið spilakassans. Viðbætur 
og stækkanir við gömlu útgáfurnar (sem innihalda tréspilakubba) hafa ekki 
verið fáanlegar frá árinu 2006. Ef þú hefur spil með tveimur ólíkum útgáfum,  
þ.e. með viðarkubbum og plastkubbum, getur þú farið inn á heimsíðuna  
www.catan.de  til að fræðast um muninn á útgáfunum og möguleikann á því að 
nota þær saman. Vitaskuld getur þú einnig hringt eða sent okkur tölvupóst – 
við viljum gjarnan aðstoða þig við að finna lausn á vandamálinu.

Losið skífurnar og töflurnar úr útstungnu pappaspjöldunum!

• 2 uppbyggingarspjöld með  
  30 skífum 
• 18 verslunarvöruspjöld 
  (6 x vefnaðarvara, 6 x mynt, 
  6 x pappír)

• 2 vinningsstigaspjöld
• 6 borgarmúrar
• 6 stórborgarstykki
• 12 riddarar og 12 hjálmar
• 1 spilaleiðbeiningar

INNIHALD SPILSINS

ÁÐUR EN SPILAÐ ER Í FYRSTA SINN:

Borgir &  
riddarar 

Viðbót fyrir
5 & 6 leikmenn



Til að geta spilað þarf: 1 x Landnemana á Catan – Grunnspilið
 + 1 x viðbótina við grunnspilið fyrir 5 og 6 leikmenn
 + 1 x Borgir & riddara – Stækkun við grunnspilið
 + 1 x þessa viðbót fyrir 5 og 6 leikmenn.

Setjið fyrst saman rammann, 10 hluta alls: 6 rammahluta úr grunnspilinu og 4 hluta (bláir) úr viðbótinni 
við grunnspilið fyrir 5 og 6 leikmenn. Leggið niður stóru rammahlutana úr grunnspilinu af handahófi  
þannig að prentuðu hafnarstæðin snúi upp og litlu rammahlutana á milli eins og sýnt er hér að neðan.

Eyjan er nú sett saman úr samanlagt 30 landsvæðum (úr grunnspilinu og  
viðbótinni við það).
• Blandið landsvæðareitunum vel saman og látið þá liggja á hvolfi í stafla.  

Takið alltaf efsta reitinn úr staflanum og leggið hann inn í rammann  
á eftirfarandi hátt: 6 reitir eru settir í röð í miðjuna og síðan þar fyrir  
ofan og neðan 5 landsvæðareitir í hvora röðina. Því næst eru lagðar niður  
fyrir ofan og neðan raðir með 4 reitum. Að lokum eru lagðir 3 reitir í síðustu  
tvær raðirnar.

• Leggið síðan 28 talnaskífurnar niður (úr viðbótinni við grunnspilið) þannig  
að bókstafirnir snúi upp. Byrjið á hvaða hornreit sem er (með A) og leggið  
skífurnar niður í stafrófsröð rangsælis á reitina inn að miðju (B, C o.s.frv.).  
Snúið því næst talnaskífunum við þannig að tölurnar snúi upp. Talnaskífur  
eru ekki settar á eyðimerkurreitina tvo. 

• Ræninginn byrjar spilið á annarri hvorri eyðimörkinni.
• Látið spjaldið með leið innrásarflotans beint til hliðar við leikborðið. 

Spilað er, eins og alltaf með 5 eða 6 leikmönnum, með sérstaka byggingarfasanum.

Þegar sá sem á leik er búinn að gera (kastað teningunum, verslað og byggt) mega allir aðrir  
leikmenn einnig byggja í þeirri röð sem þeir sitja.

Þetta þýðir að þegar röðin er komin að leikmanni meðan á sérstaka byggingarfasanum stendur  
getur hann:
• Byggt borgir og bæi og lagt vegi (ekki er hægt að kaupa þróunarspjöld því þau eru ekki notuð);
• reist borgarmúra;
• komið fyrir óbreyttum riddara;
• virkjað riddara;
• hækkað riddara í tign;
• byggt upp borgir sínar með verslunarvöruspjöldum.

Það sem má ekki gera í sérstaka byggingarfasanum er: 

• að versla við leikmenn eða bankann,
• að framkvæma aðgerðir með riddurum (færa til, hrekja burt) og 
• að spila út framfaraspjöldum.

Sérreglur fyrir sérstaka byggingarfasann: Virkja riddara
Þar sem leikmaður getur virkjað eigin riddara í sérstaka byggingarfasanum má hann um leið og hann 
á  næst leik nota þann riddara til að framkvæma aðgerð.

Dæmi: Guðrún hefur lokið leik sínum. Þá hefst sérstaki byggingarfasinn. Pétur byggir bæ og virkjar 
einn riddara. Eftir sérstaka byggingarfasann er röðin komin að Pétri að gera. Pétur getur nú þegar í 
stað framkvæmt aðgerð með riddaranum (sem var virkjaður í sérstaka byggingarfasanum). 
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Spilið Landnemana  
á Catan á netinu! 


