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Grunnspilið
Viðbót fyrir  

5 & 6 leikmenn

Ábending vegna útgáfu af Catan  
spilinu með plastspilakubbum

Spilalínan „Landnemarnir á Catan“ ásamt öllum stækkunum og viðbótum 
var endurhönnuð árið 2003. Í tengslum við nýju útgáfuna voru veigamiklar 
breytingar gerðar á innihaldi og efni spilsins. Því samræmast aðrar útgáfur af 
spilunum nýju útgáfunni annaðhvort ekki eða að takmörkuðu leyti – á bakhlið 
kassans er getið um hvaða útgáfur er hægt að nota með þessari viðbót. Til ár
sins 2006 voru einnig fáanlegar eldri útgáfur af viðbótum og stækkunum fyrir 
Landnemana á Catan. Þessi útgáfa er frá árinu 2010 en þá voru einungis gerðar 
útlitsbreytingar á spilinu. Innihaldið er að öðru leyti eins og fyrri útgáfur sem 
innihalda spilakubba úr plasti. 

Ef þú hefur spil með tveimur ólíkum útgáfum getur þú farið á heimasíðuna 
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 vandamálum. 

Losið spilaíhlutina úr pappaspjöldunum! 

Ábending: Annað munstur er á bakhlið talnaskífanna en er á talnaskífunum úr 
Landnemunum á Catan - Grunnspilinu! Því er auðvelt að halda talna skífunum 
úr báðum kössunum aðskildum.

Mikilvægt: Þegar fimm eða sex leikmenn eru að spila þarf að nota alla sex
hyrndu landsvæðareitina úr báðum kössunum! Notið hins vegar einungis  
talnaskífurnar úr þessari viðbót!

• 11 sexhyrndir reitir með landsvæðum:  
  þ.e. 2 x skógur, 2 x beitiland,  
  2 x akur, 2 x hólar, 2 x fjöll, 
  1 x eyðimörk
• 25 hráefnisspjöld (5 af hverju) 
•   2 byggingarkostnaðarspjöld

•   9 þróunarspjöld 
•  4 rammahlutar
•  2 sett spilakubbar í brúnum 
  og grænum lit (í setti eru 
  5 bæir, 4 borgir og 15 vegir)
• 28 talnaskífur

INNIHALD SPILSINS

ÁÐUR EN SPILAÐ ER Í FYRSTA SINN:



Setjið fyrst saman rammann, 10 hluta alls: 6 rammahluta úr grunnspilinu og 4 hluta (bláir) úr 
þessum kassa. Leggið niður stóru rammahlutana úr grunnspilinu af handahófi þannig að prent
uðu 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 báðum kössunum). 
• 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. 
 Setjið niður þar fyrir ofan og neðan 5 landsvæðareiti 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 þessari viðbót) 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 hins vegar ekki settar á eyði
 merkurreitina tvo. 
 Athugið: Á síðustu þremur talnaskífunum eru 2 bókstafir – 
 Za, Zb, Zc.
• Ræninginn byrjar spilið á annarri hvorri eyðimörkinni. 

Spilið er spilað með sömu reglum og gilda fyrir grunnspilið fyrir 3  4 leikmenn með einni 
undantekningu! Eins og venjulega getur sá sem á að gera (leikmaður A) framkvæmt eftir
farandi þrjár aðgerðir 
  1) Hann kastar teningunum til að skera úr um úthlutun hráefnis.
  2) Hann getur verslað.
  3) Hann getur byggt eða lagt vegi.
Nú kemur undantekningin:
Þegar leikmaður A er búinn að gera hefst sérstakur byggingafasi: Allir aðrir leikmenn mega 
einnig byggja og kaupa þróunarspjöld í þeirri röð sem þeir sitja.

Svona gengur þetta fyrir sig:
Leikmaður A hefur lokið leik sínum. Áður en hann lætur teningana ganga áfram til leik
mannsins, sem situr honum á vinstri hönd, spyr hann hvort einhver vilji byggja. Ef einhver 
vill það má hann þegar í stað byggja og/eða kaupa þróunarspjöld. Ef fleiri en einn vill byggja 
er farið eftir þeirri röð sem setið er í, þ.e. sá byrjar er situr næst leikmanni A á vinstri hönd og 
síðan réttsælis koll af kolli. Eftir þetta er röðin komin að leikmanninum sem á að gera næst.

Mikilvægt: Meðan á sérstaka byggingafasanum stendur mega leikmenn aðeins byggja bæi og 
borgir, leggja vegi og/eða kaupa þróunarspjöld. Leikmenn mega hvorki skiptast á spjöldum né 
stunda viðskipti (hvorki innanlandsverslun né kaupsiglingar).

ATHUGIÐ: Með sérstaka byggingafasanum fá leikmenn nú tækifæri til að hafa áhrif á gang 
spilsins þó að röðin sé ekki komin að þeim. Því er hyggilegt að versla eins mikið og hægt er við 
mótspilara þegar þeir eiga leik. Þar sem nú má byggja í hvert sinn sem leikmaður hefur lokið 
umferð sinni getið þið, ef þið eigið nauðsynleg hráefnisspjöld, haft áhrif á áætlun annarra, náð 
forskoti á mótspilara og jafnvel leikið á ræningjann sem sífelld ógn stafar af. 

BR EYTILEG UPPRÖÐUN LEIKBOR ÐSINS
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Spilið Landnemana  
á Catan á netinu! 


