Kaupmenn & Smiðir
Þú þarft eintak af CARCASSONNE til að spila þessa viðbót. Þú getur fellt
inn viðbótina að hluta til eða að fullu. Einnig er hægt að nota hana með
öðrum CARCASSONNE vibótum.
ÍHLUTIR
•24 landflísar (merktar með
)
þ.á.m. 9 með Víni, 6 með Korni og 5 með Vefnaði
•20 vörumerki
(9x vín, 6x korn und 5x vefnaður)
• 6 smiðir

• 6 svín

• 1 taupoki

UNDIRBÚNINGUR
Stokkaðu saman nýju landflísarnar og þær úr grunnspilinu (og e.t.v. öðrum
viðbótum sem þú vilt nota). Raðaðu þeim í nokkra bunka eins og venjulega.
Hafðu vörumerkin innan seilingar allra leikmanna sem almennar birgðir.
NÝJAR LANDFLÍSAR
Nýju landflísarnar sýna ný atriði í landslaginu sem eru útskýrð að neðan. Þessi
sjónrænu atriði hafa engin áhrif á skrefin 1. Að leggja niður flís, 2. Að setja
út þegn, og 3. Að fá stig fyrir mannvirki.

Brúin markar ekki vegamót. Einn vegur liggur frá
vinstri til hægri, en hinn upp og niður. Vegirnir skipta
akrinum í 4 aðskilda akra.
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Einn vegur endar í borg, en hinn endar við litla kotið.
Vegurinn skiptir akrinum í 3 aðskilda akra.

Klaustrið skiptir
veginum í 3
mismunandi
vegi og 3
aðskilda akra.

Þessi flís sýnir 3
borgarhluta. Það er
einnig akur í miðjunni þar
sem bóndi getur legið.

VÖRUMERKI
Vörumerkin hafa aðeins áhrif í skrefinu 3. Að fá stig fyrir mannvirki]. Skrefin
1. Að leggja niður flís og 2. Að setja út þegn breytast ekki.

3. Að fá stig fyrir mannvirki
Að fá stig fyrir borg með vörutáknum

Í hvert sinn sem þú eða annar leikmaður klárar borg með vörumerkjum, gerist
eftirfarandi:
1.) Þú færð stig fyrir borgina eins og venjulega.
2.) Síðan fær leikmaðurinn sem kláraði borgina með því að leggja niður
síðustu flísina, vöruna sem sýnd er (sá leikmaður telst sem kaupmaður
þeirrar borgar). Þetta getur verið hvaða leikmaður sem er (staðsetning þegna
hefur engin áhrif hér). Þessi leikmaður fær vörumerki úr birgðunum fyrir
hvert samsvarandi tákn í borginni.
Mikilvægt: Það skiptir ekki máli hvort leikmaðurinn sem lagði síðustu flísina
átti einhverja riddara í borginni, eða hvort einhverjir riddarar voru staðsettir
þar; það er alltaf leikmaðurinn sem lagði niður síðustu flísina sem fær
vörumerkið úr þeirri borg.
Geymdu öll vörumerki sem þú safnar
fyrir framan þig með framhliðina
upp.
Þú hefur klárað þessa borg.

Blár fær 10 stig fyrir þessa borg.
Þar sem þú ert kaupmaður
borgarinnar, færð þú 1 Vínmerki og 2
Kornmerki.
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Lokastigatalning
Vörumerki eru talin til stiga í leikslok.
Í lokastigatalningunni eru vörumerkin talin á eftirfarandi hátt:
• Fyrir hverja tegund (Vín, Korn, eða Vefnað), fær leikmaðurinn með flest
merkin 10 stig.
• Ef það er jafntefli fyrir einhverja tegund, fá báðir leikmenn 10 stig.
Dæmi um 2-manna leik:
Þú færð 20 stig. Blár færð 30 stig.

Stig:

10

Stig:

10

0

10

10

10

SMIÐIR OG SVÍN
Smiðir og svín eru sérstakar fígúrur. Áður en leikurinn hefst, bættu fígúrunum í
þínum lit við þínar persónulegu birgðir.
Þessar sérstöku fígúrur hafa engin áhrif á skref 1. Að leggja niður flís.

SMIÐUR

2. Að setja út smið
Í stað þess að setja út þegn, getur þú sett smiðinn þinn á flís sem þú ert
nýbúinn að leggja niður, en aðeins á veg eða borg. Athugaðu að einn af
þegnunum þínum þarf að vera staðsettur á mannvirkinu þar sem þú vilt
setja smiðinn þnn.
Þú mátt setja út
smiðinn þinn á
þennan veg af því að
þú átt þegar þegn þar.

Smiðnum þínum er alltaf skilað í birgðirnar þínar ef þú átt ekki lengur þegn á
mannvirkinu.
Þetta gerist vanalega eftir stigatalningu, en getur gerst á annan hátt í sumum
viðbótum.
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1. Að leggja niður landflís og leika tvisvar
Ef þú leggur niður landflís sem stækkar veginn eða borgina þar sem smiðurinn
þinn er staðsettur, máttu draga strax aftur og leggja niður aðra landflís. Þú leggur niður þessa flís eftir hefðbundnum reglum.
A Þú leggur niður þessa flís sem stækkar veginn

þar sem smiðurinn þinn er staðsettur.
B Síðan dregur þú aðra flís sem þú leggur niður á

venjulegan hátt.

A

B

Frekari upplýsingar um smiðinn
(Þetta eru nákvæmari reglur sem lúta að smiðnum. Lestu þær aðeins ef þú hefur
spurningar. Þó við tölum aðeins um vegi, eiga allar fullyrðingar einnig um
borgir. Þú þarft aðeins að setja „borg“ í staðinn fyrir „vegur“ þar sem það á við
og „riddari“ í staðinn fyrir „stigamaður“.)
• Þú mátt setja út þegn á bæði fyrstu og aðra flísina. Ef þú klárar veginn
með fyrstu flísinni, máttu setja út hinn nýendurheimta smið á aðra flísina
(sjá dæmi að neðan).
•E
 ngar keðjuverkanir eru mögulegar. Ef þú leggur niður aðra flísina á
veginn með smiðnum þínum, færð þú ekki að draga þriðju flísina.
Hér er dæmi sem skýrir ofangreind atriði. Það sýnir líka greinilega hvernig á að fá að leika
tvisvar í röð með smiðnum þínum:
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Leikur 1 : Settu út stigamann.
Leikur 2 : Settu út smiðinn.

3a

3b

2. flís
: Þú klárar veginn með því að leggja niður þessa flís þar sem þú setur líka út
riddara. Síðan telur þú stigin fyrir veginn svo þú getir tekið aftur
stigamanninn og smiðinn þinn.
Liekur 3b : Þú leggur niður aðra flísina þína og setur út smiðinn þinn á hana.
Liekur

3a
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• S vo lengi sem vegur er ókláraður, er smiðurinn kyrr þar, svo þú átt
möguleika á tvöföldum leik (eins og lýst er að ofan) í hverri umferð í
fyrsta sinn sem þú bætir flís við veginn.
• Þegar þú leikur tvisvar, máttu gera eftirfarandi í hvort skipti: 1. Leggja
niður flís, 2. Setja út þegn, og 3. Fá stig fyrir mannvirki.
• Margir smiðir mega vera á sama vegi.
• Það má vera ótiltekinn fjöldi flísa á milli stigamannsins þíns og
smiðsins.
• Svo lengi sem einn af þegnum þínum er á veginum, er smiðurinn þinn
kyrr þar. Um leið og enginn þegna þinna er á veginum, skilar þú
smiðnum í birgðirnar.
• Þú mátt setja út smiðinn þinn á veg, síðan í borg o.s.fr. Hins vegar
máttu aldrei setja út smið í klaustur eða á akur.
• Telja má stig fyrir mannvirki eftir hverja flísalagninu.

3. Að fá stig fyrir mannvirki
Smiðurinn hefur engin áhrif þegar mannvirki eru talin til stiga. Smiðir eru
aldrei taldir með þegar talið er hver á flesta þegna á mannvirki. Hinsvegar, er
smiðnum skilað í birgðirnar ásamt þegnanum þegar mannvirkið þar sem hann
var er talið til stiga.

SVÍN

1. Að leggja niður flís
Svínið hefur engin áhrif á flísalagningu.
Sérstakir eiginleikar þess koma í ljós í næstu skrefum 2. Að setja út þegn og 3.
Að fá stig fyrir mannvirki.

2. Að setja út svín
Í stað þess að setja út þegn, máttu setja út svínið þitt. Þú getur aðeins sett út
svínið þitt á akur þar sem þú átt fyrir bónda.
Þar sem þú átt bónda á
þessum akri, máttu setja
út svínið þitt þar.
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3. Lokastigatalning - Að fá stig fyrir akur með svíni
Þegar búið er að setja út svín, er það haft á akrinum til leiksloka.
Svínið gerir þér kleift að fá fleiri stig fyrir akurinn í leikslok.
En til þess að stig fáist fyrir svínið, þarft þú að eiga flesta þegnana á þeim akri.
Því miður telst svínið sjálft ekki til þegna. Ef þú átt meirihluta á akrinum með
svíninu þínu, færð þú 4 stig (í stað 3) fyrir hverja kláraða borg sem liggur að
þeim akri. Svín annarra leikmanna hafa ekki áhrif á stigatalningu þína.
Þú átt flesta þegna á þessum
akri. Þar sem svínið þitt er á
akrinum, færð þú 4 stig fyrir
hverja kláraða aðliggjandi
borg.
Þú færð 8 stig fyrir 2
kláraðar borgir.
Blár hefur ekki meirihluta
þegna og fær engin stig.

Ath: Þú telst líka eiga meirihluta (þ.e. flesta þegna) þótt annar leikmaður eigi
jafnmarga.

POKI

1. Að leggja niður flís
Í stað þess að raða landflísunum í marga bunka, getur þú einfaldlega sett þær
allar í pokann. Þegar þú átt leik, dregur þú bara flís úr pokanum og leggur
niður eins og venjulega.
Pokinn hentar einnig vel til að bera Carcassonne með þér hvert sem þú ferð og
deila þessu frábæra spili með öllum!
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