
 FISKIMENN Á CATAN 
Viðbótarspilaefni:
 
 
 
 

UNDIRBÚNINGUR
Báðum eyðimörkunum er skipt út fyrir bæði stöðuvötnin. Það má ekki setja stöðuvötnin við jaðar 
eyjunnar (strandlengjuna). Viðbótar fiskiskífurnar eru stokkaðar saman við fiskiskífurnar úr stækkun-
inni fyrir 3-4 leikmenn og lagðar niður. Á hvert rammastykki er sett eitt fiskimið í lausa hornið.

VIÐBÓTARREGLUR
Í sérstaka byggingafasanum má ekki setja niður fiskiskífur. 
Annað er í samræmi við spilaafbrigðið fyrir 3-4 leikmenn.

ÁRNAR Á CATAN
Viðbótarspilaefni:
 

 

UNDIRBÚNINGUR
Setjið saman rammann og látið árnar þrjár niður eins 
og sýnt er á myndinni hér til hliðar. Fjarlægið 
eftirfarandi landsvæðareiti úr grunnspil-
inu  og viðbótinni við grunnspilið 
fyrir 5/6 leikmenn: 3 x fjöll, 
2 x hólar, 3 x beitiland, 
2 x eyðimörk. Notið 
reitina, sem eftir eru, 
til að byggja  afganginn 
af eyjunni. Setjið niður 
allar talnaskífurnar úr 
viðbótinni við grunn-
spilið fyrir 5-6 leikmenn. 
Sérreglan um að talna-
skífurnar „2“ og „12“ 
séu á sama reit gildir 
ekki hér.

VIÐBÓTARREGLUR
Í sérstaka byggingafasanum má ekki nota gull til að kaupa hráefni. 

ÚLFALDALESTIN
Viðbótarspilaefni:
 
 

UNDIRBÚNINGUR
Setjið leikborðið niður samkvæmt myndinni hér til 
hliðar. Annað er í samræmi við spilaafbrigðið 
fyrir 3-4 leikmenn.

VIÐBÓTARREGLUR
Ef, eftir upphaf landnáms, leikmaður byggir meðan hann á leik einn eða fleiri bæi, eða breytir 
einum eða fleiri bæjum í borgir, er í lok umferðarinnar, á undan sérstaka byggingafasanum, 
1 úlfaldi settur á leikborðið (samkvæmt reglum). Ef einn eða fleiri leikmenn byggja í sérstaka 
byggingafasanum  einn eða fleiri bæi eða breyta einum eða fleiri bæjum í borgir er eftir sérstaka 
byggingafasanum 1 úlfaldi til viðbótar látinn á leikborðið (samkvæmt reglum). 
Ef úlfaldi er settur niður eftir sérstaka byggingafasann byrjar leikmaðurinn, sem var að ljúka við að 
gera, atkvæðagreiðsluna. Þessi leikmaður getur sjálfur ákveðið hvar skal setja niður úlfaldann ef 
skilyrðin um meirihluta atkvæða eins eða fleiri leikmanna eru ekki uppfyllt.

Það eru tvær eyðimerkurvinjar í þessu afbrigði sem samanlagt 6 úlfaldalestir geta byrjað frá. Þegar 
ákveðin er staðsetning nýs úlfalda geta leikmenn valið frjálst á milli þess frá hvorri eyðimerkurvininni 
úlfaldalest byrjar eða við hvaða úlfaldalest nýja úlfaldanum er bætt við.

INNRÁS SKRÆLINGJA
Viðbótarspilaefni: 
 
 
 

UNDIRBÚNINGUR
  Að leggja landsvæðareiti niður: Látið fyrst 
  niður eyðimörkina og kastalareitinn eins og  
  sýnt er á myndinni hér til hliðar. Gætið  
  þess að kastalareitirnir snúi eins,  
  þ.e. að litapunktarnir hafi  
  sömu afstöðu.   
  Eftirfarandi reitir eru  
  settir niður af   
  handahófi í ytri gráa  
  hringinn: 3 x skógur,  
  3 x hólar, 2 x   
  beitiland, 2 x fjöll og  
  2 x akur. Í hvíta   
  innra svæðið eru  
  reitirnir 2 x skógur, 2  
  x hólar, 3 x beitiland,  
  3 x fjöll og 4 x akur  
  lagðir. 

  Að koma talnaskífunum fyrir: 
  Eftir að landsvæðin   
  hafa verið lögð niður er  
  talnaskífunum komið  
  fyrir eins og á   
  skýringarmyndinni  
  hér til hliðar. Sín  
  hvor talnaskífan „2“  
  og „12“ eru ekki   
  notaðar.   

  Litateningurinn er  
  settur á annan   
  hvorn kastalareitinn.

  Annað er í samræmi  
  við spilaafbrigðið fyrir 3-4  
  leikmenn.

4x 5x 5x

14 fiskiskífur2 fiskimið (með 5 og 9) 1 stöðuvatn 2 yfirlitsspjöld

2 „Fátækur  
landnemi“ spjöld1 vatnsfall

6 brýr, 3 af 
hverjum lit

Gullmyntir

1 reitur með kastala 12 skrælingjar
Gull-

myntir12 riddarar1 eyðimerkurvin 11 úlfaldar

2    Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn    Fiskimenn á Catan    Árnar á Catan 3    Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn    Úlfaldalestin 4    Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn    Innrás skrælingja



Almennar upplýsingar um þessar reglur

LANDNEMARNIR ÁLANDNEMARNIR Á
VIÐBÓTARREGLUR

Skrælingjar lenda á Catan 
  Talnaskífurnar „5“ og „9“ koma tvisvar sinnum fyrir á strandsvæðareitunum. Þegar kastað er upp  
  á innrás skrælingjanna og „5“ eða „9“ koma upp eru skrælingjar settir á bæði svæðin með við- 
  komandi talnaskífum. Teningunum er kastað 3 sinnum (þrjár mismunandi tölur) og því geta allt  
  að 5 skrælingjar gert atlögu í hverri umferð.
Riddari færður/skrælingjar hraktir burt
  Riddarar eru færðir í lok umferðar, eftir verslunar- og byggingafasann. Sérstaki byggingafasinn  
  hefst eftir að athugað hefur verið hvort sigur er í höfn.
Sérstaki byggingafasinn
  Þróunarspjöld /riddarar: Líkt og í stækkuninni fyrir 3/4 leikmenn eru þróunarspjöld sýnd og notuð  
  um leið og þau eru keypt. Leikmenn geta í sérstaka byggingafasanum sett niður riddara með  
  „Sleginn til riddara“ spjaldi en þá verður sá sem spilar út spjaldinu í kjölfarið að færa riddarann frá  
  kastalanum áður en næsti leikmaður í sérstaka byggingafasanum á að gera. Ef einn leikmaður  
  kaupir fleiri en eitt spjald og fær nokkra riddara með „Sleginn til riddara“ spjöldum lætur hann  
  fyrst alla riddarana niður áður en hann færir þá. Það má hins vegar aðeins færa riddara þegar  
  „Sleginn til riddara“ spjald er notað. 
  Nákvæm framvinda leikmanns í sérstaka byggingafasanum er því:
   •	Leikmaður má leggja vegi, byggja bæi og borgir og kaupa/nota spjöld.
   •	Leikmaður verður að færa riddara sem settur eru niður með „Sleginn til riddara“   
    spjöldum frá kastalareitunum (hægt er að auka hreyfingarstigin með því að borga   
    kornspjöld).
  Gull: Í sérstaka byggingafasanum má ekki nota gull til að kaupa hráefni.
Skrælingjarnir sigraðir
  Í hvert sinn, sem umferð er lokið og eftir að leikmaður byggir í sérstaka byggingafasanum, skal  
  athuga hvort skilyrði hafi verið uppfyllt til að sigra skrælingjana. Athuga skal fyrst strandsvæði  
  sem er vinstra megin við annan kastalann og halda áfram réttsælis. Þegar búið er að athuga öll  
  svæðin þeim megin á eyjunni eru svæðin vinstra megin við hinn kastalareitinn athuguð í röð. Það  
  skiptir ekki máli á hvorum reitnum er byrjað.

KAUPMENN & SKRÆLINGJAR
Viðbótarspilaefni: 

UNDIRBÚNINGUR
  Setjið rammann saman eins og sýnt er á myndinni á bls. 6 en báðir nýju rammahlutarnir eru  
  notaðir með. 
  Setjið marmaranámurnar þrjár, glerverksmiðjunar þrjár, eyðimerkurnar tvær og nýja kastala- 
  reitinn niður eins og sýnt er á myndinni. Nýju marmaranámurnar og glerverksmiðjurnar líta  
  aðeins öðruvísi út en samsvarandi reitir út stækkuninni fyrir 3/4. Meðfram sjávarhliðum nýju  
  reitanna er hægt að byggja bæi og leggja vegi. Það er nauðsynlegt því annars væri ekki hægt að  
  nálgast einstakar hafnir. Passið upp á að leggja þessa reiti niður þar sem hafnir eru. Aðgangur ætti  
  að vera tryggður að öllum höfnum eins og sýnt er á myndinni á bls. 6. 

  Afgangurinn af landsvæðareitunum er lagður niður af handahófi á óuppfyllta svæðið á leikborðinu.  
  Það þarf að nota alla landsvæðareitina úr grunnspilinu og viðbótinni fyrir 5/6 leikmenn.
  Leggið talnaskífurnar niður eins og sýnt er á myndinni hér að neðan. (Þar sem margir reitir eru  
  ekki með skífur í þessu afbrigði gengur ekki að leggja skífurnar niður í stafrófsröð). Notið allar  
  talnaskífurnar úr viðbótinni fyrir 5/6 leikmenn.
  Setjið vöruskífunar fyrir kastalareitinn við hliðina á  
  leikborðinu. Skiptið vöruskífunum fyrir  
  marmaranámurnar í nokkurn veginn  
  3 jafna bunka og setjið hvern  
  þeirra við eina námu. Gerið  
  það sama við vöruskífurnar  
  fyrir glerverksmiðjurnar. Ef  
  vöruskífur klárast við eina   
  marmaranámuna eða   
  glerverksmiðjuna meðan á  
  spilinu stendur má draga skífu  
  úr öðrum hvorum hinum   
  bunkanum – bunkunum er  
  ekki úthlutað neinum   
  einstökum áningarreitum.
  Einnig í þessari viðbót fyrir   
  fimm eða sex leikmenn eru aðeins 3   
  skrælingjar. Þeir eru settir á vegslóðana sem  
  merktir eru með svörtum krossum. 
 

VIÐBÓTARREGLUR
Áningarreitirnir
  Það má leggja vegi á alla vegslóða samkvæmt venjulegum reglum. Marmaranáman og glerverk- 
  smiðjan úr stækkuninni fyrir 3/4 eru með 7 vegslóða sem vegir geta verið lagðir á en reitirnir úr  
  þessari viðbót eru með 12 vegslóða sem vegir geta verið lagðir á. Á miðlægu vegamótum áningar- 
  reits má áfram ekki byggja bæ. Það má byggja bæi/borgir á landhornin 4 (vegamótin) við   
  áningarreitina úr 3/4 stækkuninni (að því gefnu að fjarlægðarreglan sé virt). Á áningarreitina úr  
  þessari viðbót fyrir 5/6 leikmenn má byggja við öll 6 vegamótin – auðvitað að því gefnu að  
  fjarlægðarreglan sé virt. 

Tölurnar „2“ of „12“ koma upp
  Þegar einhver kastar „2“ eða „12“ endurtekur hann ekki kastið  – því reitir með þessum   
  talnaskífum eru með í spilinu.

Sérstaki byggingafasinn
  Í sérstaka byggingafasanum má ekki nota gull til að kaupa hráefni.
  Þá má heldur ekki færa flutningsvagn (eða á annan hátt staðsetja) en hins vegar má vitaskuld  
  uppfæra flutningsvagninn.
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FRAMLEITT Í ÞÝSKALANDI

1 kastali (kemur í staðinn fyrir 
kastalann í stækkuninni fyrir 3/4)

2 viðbótar rammahlutar 2 marmaranámur 2 glerverksmiðjur

2 vagnar í 
tveimur litum

10 vagn-
spjöld í 
tveimur 
litumGullmyntir

12 
þróunar-
spjöld18 vöruskífur

5    Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn    Kaupmenn & skrælingjar 6    Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn    Kaupmenn & skrælingjar

53 spilakubbar

  12 riddarar, 6 af hverjum lit

  6 brýr, 3 af hverjum lit

  2 vagnar, hvor í sínum lit

  12 skrælingjar, bronslitaðir

  10 myntir, 5 eins eyris og 5 fimm aura

  11 úlfaldar, bronslitaðir

24 spjöld

4 pappaspjöld með útstungnum spilaíhlutum

1  spilaleiðbeiningar

   Spilaævintýri fyrir 5/6 leikmenn bls.   1
      Fiskimenn á Catan bls.   2
      Árnar á Catan bls.   2
      Úlfaldalestin bls.   3
      Innrás skrælingja bls.   4 – 5
      Kaupmenn & skrælingjar bls.   5 – 6

Til að spila þessa viðbót þarf „Landnemana á Catan – Grunnspilið“, viðbótina við grunn-
spilið fyrir 5/6 leikmenn auk spilaíhluta fyrir viðkomandi spilaafbrigði úr stækkuninni 
„Kaupmenn og skrælingjar“ fyrir 2-4 leikmenn. Í þessum reglum er aðeins gerð grein 

fyrir þeim breytingum sem verða á uppbyggingu eða á reglum viðkomandi 
spilafbrigða sem spilaefni þessarar viðbótar snertir.

INNIHALD SPILSINS

Kaupmenn & 
skrælingjar 

Viðbót fyrir  
5 & 6 leikmenn

EFNISYFIR LIT


