
Podróżni kupcy przybywają do kraju i organizują bazary, gdzie proste targowanie się jest 
sztuką. W tym samym czasie inżynierowie zdolni budować wspaniałe, nowe mosty 

przyczyniają się do rozwoju sieci traktów, a wszędzie stawiane są małe zamki zabezpieczające 
okolicę przed rabusiami i wrogami.

 
Do niniejszego rozszerzenia mają zastosowanie wszystkie podstawowe zasady gry Carcassonne. 
Zmiany i dodatki do reguł powiązane z niniejszą grą opisano poniżej.

Zawartość
•12 drewnianych mostów
•12 nowych płytek terenu z symbolem          •12 żetonów zamków 

Przygotowania
Pomieszajcie 12 nowych płytek terenu razem z tymi z podstawowej wersji gry. Wykłada się je 
na identycznych zasadach, co zwykłe płytki.
Każdy uczestnik bierze zamki i mosty.
W grze od 2 do 4 osób należy wziąć po 3 mosty i 3 zamki.
W grze od 5 do 6 osób należy wziąć po 2 mosty i 2 zamki.

Bazar (8 płytek)
Kiedy uczestnik wyciągnie płytkę z symbolem bazaru wprowadza ją do gry na 
standardowych zasadach (wliczając w to ustawienie podwładnego, zdobycie 
punktów lub rezygnację z ułożenia płytki w związku z brakiem odpowiedniego 
miejsca). Potem dociąga liczbę płytek równą ilości graczy i umieszcza je odkryte 

w swoim obszarze gry. Następnie osoba po jego lewej wybiera jedną płytkę i rozpoczyna aukcję 
(jako prowadzący) oznajmiając, za ile punktów ją zalicytuje (może zalicytować za 0). Po niej inni 
uczestnicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara jednorazowo biorą udział w licytacji. Każdy 
z nich przebija wcześniej podaną propozycję, albo pasuje. Kiedy już wszyscy gracze zalicytują 
bądź spasują prowadzący:
•  kupuje płytkę za najwyżej zalicytowaną sumę, odejmując odpowiednią liczbę punktów 

ALBO
•  sprzedaje płytkę za najwyżej zalicytowaną kwotę i zabiera uczestnikowi, który ją zalicytował, 

odpowiednią liczbę punktów.

Kiedy gracz płaci za wylicytowaną płytkę odejmuje punkty od swojego wyniku i dodaje je do 
wyniku „sprzedającego” (prowadzącego aukcję). Jeśli to prowadzący wygra aukcję, musi kupić 
płytkę i zapłacić za nią wylicytowaną sumę,  ale żaden inny uczestnik nie dostaje tych punktów. 
Potem kolejna osoba (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), która jeszcze nie kupiła płytki na 
tym bazarze, dostaje możliwość wybrania płytki na aukcję (może to być ten sam gracz, co 
wcześniej, o ile nie kupił licytowanej przez siebie płytki).
Podczas aukcji nie muszą licytować ci gracze, którzy już kupili płytki na trwającym bazarze. 
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Ostatnia osoba bierze pozostałą płytkę za darmo. Gracze mogą zalicytować za więcej punktów 
niż aktualnie mają i przesunąć swoje znaczniki z toru punktacji poza 0. W takim wypadku winni 
położyć swój znacznik na boku żeby pokazać, że są „na minusie”.
Kiedy wszystkie płytki zostaną już wykupione uczestnicy układają nabyte płytki, ustawiają na 
nich swoich podwładnych itd. korzystając ze standardowych zasad układania płytek. Działają 
zaczynając od osoby na lewo od  gracza, którego tura jest właśnie rozpatrywana.
Nie jest dopuszczalna „reakcja łańcuchowa” - kolejne płytki bazaru pojawiające się w rezultacie 
aukcji wywołanej innym bazarem nie powodują rozpoczęcia następnych aukcji. Oznacza to, iż 
aukcja następuje wyłącznie po pociągnięciu płytki bazaru na normalnych zasadach (na początku 
tury jednego z uczestników ze stosu płytek terenu).

Przykład dla 3 graczy

Czerwony ciągnie płytkę z bazarem. Wprowadza ja do gry i kładzie na niej 
podwładnego. Następnie ciągnie 3 płytki i odkrywa je.

•  Niebieski na lewo od aktywnego gracza wybiera płytke i oferuja za nią 2 punkty. 
Zielony pasuje a Czerwony oferuje 3 punkty. Niebieski (prowadzący aukcje) chcę 
te płytkę dla siebie. Płaci Czerwonemu (najwyższej ofercie) 3 punkty. Zaznacza na 
swoim torze punktacji że stracił 3 punkty a czerwony że zyskuje 3 punkty.

•  Teraz Zielony wybiera płytkę i oferuje 2 punkty, a Czerwony 3 (Niebieski nie może 
licytować). Zielony daje Czerwonemu płytkę i otrzymuje za nią 3 punkty.

• Została jedna płytka którą Zielony otrzyma za darmo.

Rozpoczynając od Niebieskiego każdy z graczy zalicytował 1 płytke.

Bazar bez aukcji: Gracz, który wyciągnął płytkę bazaru, dociąga i wykłada liczbę płytek równą 
ilości uczestników zabawy. Zaczynając od osoby po lewej od gracza właśnie rozstrzygającego turę 
każdy wybiera płytkę i układa ją na stole na normalnych zasadach. Innymi słowy, w tym wariancie 
płytki układa się za darmo bez organizowania jakichkolwiek aukcji!

Mosty
Podczas swojej tury gracz może zbudować jeden most (jako dodatek do 
ułożenia płytki i postawienia podwładnego). Most stanowi kontynuację 
traktu. Oznacza to, że ciągnie trakt poprzez sąsiadującą płytkę i liczy się 
dokładnie tak samo, jak zwykły segment traktu z płytki terenu. Następujące 
reguły określają sposób budowania mostów:

•  most może być zbudowany na właśnie ułożonej płytce, albo na płytce z nią sąsiadującej
•  dwa końce mostu („przęsła”) muszą stanąć na segmentach pól (nie na miastach, traktach, 

rzekach itp.)
Gracz może umieścić płytkę tak, że przedłużony mostem trakt kończy się na segmencie pola, 
o ile w tej same turze umieści kolejny most przedłużający trakt poprzez to pole. Gracz może 
postawić podwładnego na tej płytce na normalnych zasadach. Jeśli umieści most na dopiero co 
ułożonej płytce może ustawić podwładnego na moście zamiast na płytce, przy czym ustawienie 
pionka na płytce musi być dozwolone (mógłby go ustawić nawet bez mostu). Pól i miast pod 
mostami nie traktuje się tak, jakby były podzielone. Ponadto dopuszczalne jest zbudowanie 
kilku mostów obok siebie.



Zamek

Kiedy gracz ułoży miasto składające się z dwóch 
półokrągłych segmentów może zdecydować, czy 
ukończy je na normalnych zasadach i zdobędzie 4 punkty, 
czy zamieni to miasto na zamek. Jeśli wybierze drugą 

opcję kładzie jeden ze swoich żetonów zamku na mieście, a na nim stawia 
swojego podwładnego. Miasta zamienionego na zamek nie uważa się za 
ukończone.
Budując zamek uczestnik nie otrzymuje punktów. Dostaje je 
w późniejszym etapie rozgrywki, o ile w otoczeniu zamku zostanie po raz 
pierwszy ukończony klasztor, miasto albo trakt. Za otoczenie zamku 
uważa się dwie płytki, na których stoi zamek oraz dwie płytki po jego 
prawej i lewej stronie. Łącznie oznacza to 6 płytek.
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Budowa mostu obok 
właśnie postawionej 
płytki:

Czerwony kładzie płytkę  
i podwładnego na trakcie 
znajdującym się na niej. 
Następnie wykłada most, 
który przedłuża drogę ponad 
miastem do sąsiedniej płytki.

Mosty mogą być budowane szeregowo  
i nad klasztorami.

Taka budowa mostu jest niedozwolona ponieważ 
koniec mostu znajduje się na drodze.

Svojí kartičkou 
červený uzavře 
město a postaví na 
něm hrad.

Budowa mostu na właśnie 
postawionej płytce:
Czerwony powiększa 
swoje miasto. Ponieważ 

nowa płytka nie ma 
połączenia traktu, most 
przedłuża drogę nad nowym 
fragmentem miasta.

Kolejna tura:
Niebieski 
kończy swój 

trakt i dostaje trzy punkty (most liczy się 
jak normalny fragment traktu).

Płytki/miejsca na płytki ponumerowane od 1 do 6 znajdują się 
w sąsiedztwie zamku. Rzeczy, które w tym momencie mogą dać 
punkty właścicielowi zamku to:

• klasztor na 1 • droga na 1
• miasto na 3 powyżej • miasto na 6 po prawej

(miasta na 3 i 6 zostały skończone zanim zamek został 
zbudowany więc nie mogą dać punktów właścicielowi zamku).
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Przykłady:
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•  Klasztor liczy się do otoczenia zamku tylko, gdy jego płytka leży obok zamku. Pozostałe 
8 płytek nie bierze się pod uwagę.

•  Pionek stojący na zamku przynosi punkty za pierwszy ukończony element, nie można  odłożyć 
punktowania na lepszą okazję.

•  Nie jest istotne, czy element w otoczeniu zamku jest podliczany, czy nie – zamek punktuje za 
ukończony element, nawet jeśli nikt go do tej pory nie zajął.

•  Jeśli po dołożeniu płytki ukończonych zostanie kilka elementów w otoczeniu zamku gracz 
decyduje, za który policzy sobie punkty. Zapunktować może tylko jeden z nich.

•  Jeśli nieukończone miasto zostanie zamienione w zamek może dojść do sytuacji, że obok siebie 
staną dwa zamki. Wówczas ten, w sąsiedztwie którego zostanie ukończony element, będzie 
liczył się jako ukończony, a oba zamki zapunktują tak samo.

•  Nie ukończone zamki nie przynoszą żadnych punktów na zakończenie gry. Stojące na nich 
pionki proszę usunąć z gry.

•  Miasto może być zmienione w zamek o ile gracz już je zajmował lub w trakcie dokładania 
drugiej połówki miasta.

•  Zamki rozdzielają pola w taki sam sposób, jak miasta.

Podczas punktacji chłopów pod koniec gry zamek przy polu wart jest 4 punkty (nie 3 jak miasto), 
a 5 punktów jeśli to pole zawiera świnię (dodatek „Karczmy i Katedry”) lub stodołę (dodatek 
„Opactwa i Burmistrzowie”).
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Przykład punktowania zamku: 
Miasto niebieskiego jest skończone 
i daje mu 20 punktów. Ponieważ 

segment miasta (6) jest 
w sąsiedztwie czerwonego 
zamku i jest pierwszą 
rzeczą sąsiedztwie tego 
zamku, która będzie 

ukończona, czerwony również 
dostaje 20 punktów. Obaj podwładni 
wracają do zasobów graczy.
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