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	 Viltīga	lauciņu	spēle	2	līdz	5	spēlētājiem	no	7	gadu	vecuma

Karkasona	ir	pasaulslavena	Francijas	pilsēta,	kura	ir	pazīstama	tās	ievērojamā	cietokšņa	dēļ,	kurš	tika	
uzcelts	vēl	Viduslaikos.	Šis	cietoksnis	arī	mūsdienās	ir	viens	no	ievērojamākajiem	Francijas	simboliem.	
Šajā	spēlē	spēlētājiem	ir	jāattīsta	Karkasons	apkārtne.	Savi	pavalstnieki	būs	jāliek	uz	ceļiem	un	pilsētās,	

klosteros	un	tīrumos.	Tie,	kuri	savus	pavalstniekus	novietos	visprātīgāk,	iegūs	punktus,	kas	ir	nepieciešami	
uzvarai.

SpēleS	KompleKTS	un	SagaTaVoŠanāS	Spēlei
Esi sveicināts Carcassonne pasaulē! Šī noteikumu grāmatiņa ir izveidota tā, lai varētu pēc iespējas ātrāk iemācīties 
šo spēli. Pēc tās izlasīšanas varēsi šo spēli gan spēlēt, gan iemācīt citiem. Šis būs pirmais solis spēles Carcassonne 
pasaulē, kura jau ir kļuvusi par moderno klasiku.
Lai sāktu, vispirms ir jāsagatavojas spēlei. Tas aizņems tikai īsu brīdi, un sagatavošanas laikā iepazīstināsim arī 
ar spēles sastāvdaļām:

Visbeidzot apskatīsim pavalstniekus. Spēles komplektā ir 40	parastie	
pavalstnieki — 8 pavalstnieki katrā no piecām krāsām (dzeltena, 
sarkana, zaļa, zila un melna). Papildus spēlē ir arī 5	abati, pa vienam 
katrā krāsā.
Katram spēlētājam izdaliet 7 parastos pavalstniekus spēlētāja izvēlētajā 
krāsā. Šie pavalstnieki ir spēlētāja krājumi. Katras izmantotās krāsas 
atlikušo, astoto, pavalstnieku nolieciet uz punktu skaitīšanas plāksnītes 
lauciņa 0. Neizmantoto krāsu pavalstniekus atlieciet atpakaļ spēles 
kastē (savā pirmajā spēlē neizmantojiet arī abatus). 
Nosakiet, kurš spēlētājs uzsāks spēli (piemēram, jaunākais).

Pēc tam nolieciet punktu skaitīšanas plāksnīti tās virsmas, uz kuras spēlējat (galda, grīdas), 
malā.

Pavalstnieki

Abati

Divpadsmit (12) no šiem lauciņiem attēlo arī 
upi. Šie lauciņi ir paskaidroti papildus 
noteikumos. Visiem pārējiem attēliem, kā, 
piemēram, mājiņām, cilvēkiem vai 
dzīvniekiem ir tikai ilustratīvs raksturs 
un spēli tie neietekmē. Visu lauciņu aizmugure ir vienāda, 
izņemot sākuma	lauciņu un divpadsmit upes	lauciņus, 
kuru aizmugure ir tumšāka, lai tos var vieglāk atšķirt.

Tumšākā 
aizmugure

Parastā 
aizmugure

Galvenā spēles sastāvdaļa ir kartona	lauciņi: 
spēlē ir 84	lauciņi, kas attēlo ceļus, pilsētas 
un klosterus, kuriem visiem parasti apkārt ir arī 
tīrumi. 

Lauciņš 
ar pilsētu

Lauciņš ar ceļu Lauciņš 
ar klosteri

Sākuma lauciņu nolieciet galda vidū 
ar attēlu uz augšu. Pārējos lauciņus 
ar attēlu uz leju rūpīgi sajauciet 
un sakārtojiet vairākās kaudzītēs 
(joprojām ar attēlu uz leju) tā, lai tās 
visas būtu spēlētājiem pieejamas. Dažas kaudzītes ar lauciņiemSākuma 

lauciņš
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SpēleS	gaiTa

SpēleS	pārSKaTS	un	mērķiS

Spēle tiek spēlētā pulksteņa rādītāju virzienā. Sākot ar pirmo spēlētāju, katrs spēlētājs savā gājienā veic zemāk minētās 
darbības norādītajā secībā. Kad viens spēlētājs tās ir pabeidzis, ir nākamā spēlētāja kārta un tā tālāk. Vispirms mēs šīs 
darbības aprakstīsim īsumā, bet pēc tam, kad tiks aprakstīti ceļi, pilsētas un klosteri, darbības aprakstīsim arī izvērsti. 
Kādas tad ir šīs darbības?

Pirms ieslīgt spēles noteikumu detaļās, sākumā ir jāpastāsta, kāds ir Carcassonne mērķis. 
Viens pēc otra spēlētāji laukumā novietos lauciņus, tādā veidā būvējot un paplašinot ainavu ar ceļiem, pilsētām, 
klosteriem un tīrumiem. Uz šiem lauciņiem spēlētāji varēs uzlikt savus pavalstniekus, kuri kļūs par laupītājiem, 
bruņiniekiem, mūkiem vai zemniekiem un, cerams, spēs sagādāt spēlētājam pēc iespējas vairāk punktu. Punkti tiek 
nopelnīti ne tikai spēles laikā, bet arī tās beigās. Pēc pēdējo punktu saskaitīšanas uzvar spēlētājs, kurš kopā ir ieguvis 
visvairāk punktu. Tagad esat gatavi sākt!

pavalstnieka	novietošana:
Spēlētājs drīkst novietot vienu 
savu pavalstnieku uz tā lauciņa, 
ko tikko novietoja 
laukumā.

2

Ceļi

lauciņa	novietošana:
Spēlētājam ir obligāti jāpaņem 
tieši	1	lauciņš no jebkuras 
kaudzītes un ar attēlu 
uz augšu jāuzliek 
laukumā, turpinot 
ainavu.

1

punktu	saņemšana:
Par jebkuru objektu 
(ceļu, pilsētu vai 
klosteri), kuru spēlētājs 
ar lauciņa novietošanu 
pabeidz, ir	obligāti 
jāieskaita punkti.

3

Tu pacel attēloto lauciņu, kurā trīs dažādi ceļi sākas ciemā. 
Tev lauciņš ir jānovieto tā, lai tas turpinātu jau esošo ainavu, 
kas sastāv no jau izspēlētājiem lauciņiem.

1.	lauciņa	novietošana

Lauciņu tu novieto šajā vietā 
un gan ceļi, gan lauki turpina 
esošo ainavu! Lieliski!

Pēc lauciņa novietošanas tu drīksti novietot vienu	
savu	pavalstnieku	kā	laupītāju	uz	šī	lauciņa	viena	
no	ceļa	posmiem. To drīkst darīt tikai tādā gadījumā, 
ja uz attiecīgā ceļa jau nav neviena cita laupītāja. 
Tā kā šajā piemērā ceļš vēl netiek pabeigts, punktu 
saņemšanas nav (trešā darbība), līdz ar to ir nākamā 
spēlētāja gājiens.
Nākamais spēlētājs paņem lauciņu un novieto to tā, lai 
turpinātu ainavu. Šis spēlētājs nedrīkst novietot savu 
pavalstnieku uz ceļa pa labi, jo to jau ir aizņēmis tavs 
pavalstnieks. Līdz ar to viņš savu pavalstnieku izvēlas 
novietot kā bruņinieku uz šī lauciņa pilsētas daļas.

2.	pavalstnieka	kā	laupītāja	novietošana

Tu novieto savu 
pavalstnieku kā laupītāju 
uz šī ceļa. Tas ir iespējams, 
jo uz šī ceļa nav neviena cita 
pavalstnieka.

Tā kā ceļš pa labi ir aizņemts, zilais spēlētājs izlemj savu 
pavalstnieku novietot pilsētā.

Tiklīdz ceļš ir noslēgts no abiem galiem, tas ir pabeigts un par to tiek 
saņemti punkti. Ceļš ir noslēgts, ja tas beidzas ciemā, pilsētā, klosterī 
vai arī tiek izveidota noslēgta cilpa. 
Apskatīsimies, vai šeit notiek punktu saņemšana... Ahā! Tā kā ceļš 
abos galos ir noslēgts, tad notiek gan!
Lai arī lauciņu, kurš pabeidza tavu ceļu, novietoja cits spēlētājs, tas 
joprojām pabeidz tavu ceļu. Cik daudz punktu tu saņem? Kad tiek 
saņemti punkti par pabeigtu ceļu, katrs	lauciņš, no kura šis ceļš sastāv, dod 1	punktu. Tā kā šajā gadījumā 
pabeigtais ceļš ir izveidots no 3 lauciņiem, tu saņem 3 punktus. Labi pastrādāts!

3.	punktu	saņemšana	par	ceļu

1 2 3
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pilsētas

Klosteri

Tagad ir laiks piefiksēt saņemtos 
punktus. Tas tiek darīts ar tā pavalstnieka 
palīdzību, kurš ir novietots uz punktu 
skaitīšanas plāksnītes. Turpinot 
iepriekšējo piemēru, par saņemtajiem 
3 punktiem pabīdi šo pavalstnieku 
uz priekšu 3 iedaļas. piezīme: ja tavs 
rezultāts pārsniedz 50 punktus, noliec 
šo pavalstnieku horizontāli, lai parādītu, 
ka punktu skaits jau ir pāri 50.
Pēc katras punktu saņemšanas, tie 
pavalstnieki, kas atradās pabeigtajā 
objektā, tiek atgriezti atpakaļ spēlētāja 
krājumos.

Laupītāju, kurš tikko ieguva tev 
3 punktus, atgriez atpakaļ savos 
krājumos. Zilais pavalstnieks paliek savā 
vietā, jo tas neatrodas pabeigtā objektā.

Kā parasti paņem 
lauciņu, lai 
to izspēlētu. 
Protams, tas 
ir jānovieto 
laukumā tā, lai 
turpinātu ainavu, piemēram, 
pilsētas daļa ir jāpievieno pie kādas 
nepabeigtas pilsētas.

1.	lauciņa	novietošana
Pēc tam apskaties, vai 
attiecīgajā pilsētā jau ir kāds 
pavalstnieks. Šajā pilsētā 
nav, līdz ar to tu drīksti tajā 
novietot savu 
pavalstnieku 
kā bruņinieku.

2.	pavalstnieka	kā	bruņinieka	novietošana

Tu novietoji šo lauciņu, 
un tas paplašina 
pilsētu. Tā kā šī pilsēta 
ir neaizņemta, tu tajā 
ieliec savu pavalstnieku.

Turpināsim mūsu piemēru un pieņemsim, ka ir veikti vēl pāris gājieni. Tu paņem 
lauciņu, kuru novieto, lai turpinātu savu pilsētu. Tā kā lauciņš, ko novietoji, pabeidz 
kādu objektu (šajā gadījumā — pilsētu), par to ir jāsaņem punkti. Pilsēta ir pabeigta, 
kad to no visām pusēm noslēdz sienas un tās vidū nav tukšumu. Tā kā pabeigtajā 
pilsētā ir tavs pavalstnieks, tu esi tas spēlētājs, kurš par pilsētu saņem 
punktus.
Katrs	lauciņš	pabeigtā	pilsētā	dod	2	punktus.
papildus	katrs	ģerbonis,	kas	ir	šajā	pilsētā,	dod	vēl	2	punktus.
Par šo pilsētu tu saņem 8 punktus! Kā jau parasti, pavalstnieks, kurš 
atradās pabeigtajā pilsētā, tiek	atgriezts	atpakaļ	tavos	krājumos.

3.	punktu	saņemšana	par	pilsētu

2 4

8

6

Kā ierasts, tu novieto 
lauciņu, lai turpinātu 
ainavu. Klosteri 
vienmēr ir attēloti 
lauciņa vidū. 
Novietojot lauciņu 
ar klosteri, tev, protams, ir loģiski 
jāturpina jau esošā ainava.

1.	lauciņa	novietošana

Uz klostera tu drīksti 
novietot pavalstnieku 
no saviem krājumiem 
kā mūku.

2.	pavalstnieka	kā	mūka	novietošana

Klosteris vienmēr atrodas lauciņa 
vidū. Šo lauciņu drīksti novietot 
te, jo uz tā redzamais klosteris 
ir aptverts ar tīrumiem.

Lūk, tā! Mēs jau esam apskatījuši spēles svarīgākās darbības. Tālāk mēs parādīsim, kā šīs darbības jāveic ar citiem 
objektiem spēlē — pilsētām un klosteriem.
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apkopojums

Vairāki	pavalstnieki	vienā	objektā

Mēs esam apskatījuši lielāko daļu Carcassonne noteikumu. Vēl ir palikuši daži punkti, bet vispirms apskatīsim 
apkopojumu tam, ko esam pastāstījuši līdz šim.

Klosteris ir pabeigts tad, kad tam no visām pusēm ir aplikti lauciņi. Klosteris 
dod 1	punktu par katru lauciņu, kas klosteri pabeidz (pašu klosteri ieskaitot). 

Lieliski! Novietojot šo lauciņu, tu klosteri pabeidz. Tas tev dod 
9 punktus, un tu saņem	atpakaļ	krājumos	savu	pavalstnieku.

3.	punktu	saņemšana	par	klosteri

• Lauciņš ir jānovieto tā, lai tas turpinātu ainavu.
• Ļoti retos gadījumos pacelto lauciņu nav iespējams novietot laukumā. Tādā gadījumā attiecīgo lauciņu atliec 

atpakaļ spēles kastē un paņem jaunu.

1.	lauciņa	novietošana

• Pavalstnieku drīkst novietot uz tā lauciņa, ko tikko esi izspēlējis.
• Pavalstnieku nedrīkst novietot tādā objektā, kurā jau atrodas kāds cits pavalstnieks.

2.	pavalstnieka	novietošana

• Ceļš ir pabeigts, kad tā abi gali beidzas ciemā, pilsētā vai klosterī vai tas ir izveidojis noslēgtu cilpu. Par 
pabeigtu ceļu katrs lauciņš, no kā tas sastāv, dod 1 punktu.

• Pilsēta ir pabeigta, kad tā no visām pusēm ir noslēgta ar sienām un tās vidū nav tukšumu. Par pabeigtu pilsētu 
katrs lauciņš, no kā tā sastāv, dod 2 punktus. Katrs ģerbonis, kas atrodas pabeigtā pilsētā, dod papildus 
2 punktus.

• Klosteris ir pabeigts, kad tam no visām pusēm ir apkārt lauciņi (kopā 8 lauciņi). Katrs apkārt esošais lauciņš, 
kā arī pats klostera lauciņš dod 1 punktu.

• Punktu saņemšana vienmēr notiek spēlētāja gājiena beigās. Tajā brīdī katrs spēlētājs, kuram ir pavalstnieks 
pabeigtā objektā, saņem punktus.

• Pēc katras punktu saņemšanas pavalstnieki, kuri atradās pabeigtos objektos, atgriežas to īpašnieku krājumos.
• Ja vienā objektā ir vairāki pavalstnieki, tad spēlētājs, kuram tur ir pavalstnieku visvairāk, saņem pilnos punktus 

par objektu, bet pārējie nesaņem neko. Ja ir vairāki spēlētāji, kuriem ir visvairāk pavalstnieku, katrs no viņiem 
saņem pilnos punktus par objektu. 
(piezīme:	Kā	vienā	objektā	var	būt	vairāk	par	vienu	pavalstnieku?	par	to	mazliet	zemāk...)

3.	punktu	saņemšana	par	pabeigtiem	objektiem

1

8

7

2

9

6

3

4

5

Lauciņš, ko tu tikko pacēli, 
varētu turpināt ceļu, tomēr 
uz tā jau stāv laupītājs, kas 
nozīmē, ka tu nedrīkstēsi uzlikt 
savējo. Līdz ar to tu lauciņu 
novieto tā, lai tas 
netiktu savienots 
ar jau esošo ceļu, 
un uz tā novieto arī 
savu laupītāju.

Nākamajā gājienā tu pacel šādu 
lauciņu un izlem ar to turpināt 
ceļu. Abi ceļi, uz kuriem bija 
pa laupītājam, tiek savienoti. 
Tā kā šis ceļš arī uzreiz tiek 
pabeigts, par to tiek saņemti 
punkti, līdz ar to gan tu, gan 
otrs spēlētājs katrs saņemat 
4 punktus un atgriežat savus 
pavalstniekus atpakaļ krājumos.
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SpēleS	beigaS	un	punKTu	SKaiTīŠana
Diemžēl viss labais reiz beidzas, un arī spēle Carcassonne nav izņēmums. Lai arī varētu vēlēties, lai būtu citādi, tomēr 
ir vajadzīgs uzvarētājs!
Spēle beidzas, tiklīdz spēlētājs, kurš laukumā novietoja pēdējo lauciņu, pabeidz savu gājienu. Pēc tam spēlētāji 
turpina ar noslēguma punktu skaitīšanu, pēc kuras būs zināms uzvarētājs!
Pēc tam, kad spēle ir beigusies, katrs pavalstnieks, kurš vēl ir laukumā, dod punktus šādi:
• Par nepabeigtu ceļu — 1 punktu par katru lauciņu, no kā tas sastāv (tāpat kā spēles laikā).
• Par nepabeigtu pilsētu — 1 punktu par katru lauciņu, no kā tā sastāv, kā arī 1 punktu par katru ģerboni (tātad tikai 

pusi no tā, cik par pabeigtu pilsētu spēles laikā).
• Par nepabeigtu klosteri — 1 punktu par katru klosteri, kā arī 1 punktu par katru lauciņu tam apkārt (tāpat kā spēles 

laikā).
• Par katru tīrumu — 3 punktus par katru pabeigto pilsētu, kas atrodas pie tīruma. 

Šādā veidā punktus saņem par tīrumiem, ko šeit mēs pieminam tikai tāpēc, lai pastāstītu par visām punktu saņemšanas 
iespējām spēles beigās. Par tīrumiem sīkāk pastāstīts ir papildus noteikumos. Mēs iesakām izspēlēt pāris spēles bez tīrumiem, 
pirms iekļaut tos savā spēlē.

Pēc tam, kad visi punkti ir saskaitīti, par uzvarētāju kļūst spēlētājs, kuram ir visvairāk punktu! Apsveicam ar uzvaru 
spēlē Carcassonne!

Pēc dažām pirmajām spēlēm sāciet spēlēt ar tīrumiem un zemniekiem, lai palielinātu stratēģiskās iespējas. Zemnieki 
un tīrumi gan ir tikai pirmais no nākamajiem soļiem, ko spert Carcassonne pasaulē. 

Mēs vēlamies arī izmantot ši iespēju, lai pateiktos par to, ka spēlējāt Carcassonne, un mēs ceram, ka šī spēle sniegs 
jums daudz stundu izklaides un aizraujošu mirkļu. 

Noslēguma punktu skaitīšana — ceļš: Sarkanais spēlētājs 
saņem 3 punktus par nepabeigto ceļu (3 lauciņi).

Noslēguma punktu 
skaitīšana — pilsēta:
Zilais spēlētājs saņem 
3 punktus par nepabeigto 
pilsētu (2 lauciņi 
un 1 ģerbonis)

Noslēguma punktu 
skaitīšana — pilsēta:

Zaļais spēlētājs 
ir vienīgais, kurš 

šajā gadījumā saņem 
8 punktus (5 lauciņi 

un 3 ģerboņi). Melnais 
spēlētājs punktus 

nesaņem, jo zaļajam 
spēlētājam šajā pilsētā 
ir vairāk pavalstnieku.

Noslēguma punktu 
skaitīšana — klosteris:
Dzeltenais spēlētājs par 
nepabeigto klosteri saņem 
4 punktus (3 punktus par 
blakus esošajiem lauciņiem 
un 1 punktu par pašu klosteri).

Tu vēlies 
dzeltenajam 
spēlētājam atņemt 
pilsētu, tāpēc novieto 
lauciņu tā, kā parādīts 
attēlā, pilsētā 
novietojot arī savu 
bruņinieku. To drīkst 
darīt, jo šī pilsētas daļa 
nav savienota ar citu, kurā atrodas bruņinieks. Ja tev 
izdosies savienot visas pilsētas daļas, tavi divi bruņinieki 
ļaus tev atņemt pilsētu dzeltenajam spēlētājam.

Ak, tu, 
veiksminieks! 
Tieši šo lauciņu 
tev vajadzēja, lai 
savienotu pilsētas 
daļas! Tā kā 
šajā gadījumā 
tev pilsētā 
ir visvairāk 
bruņinieku, tikai tu saņem 10 punktus, ko šī pabeigtā 
pilsēta dod. Pēc tam abi spēlētāji, protams, paņem 
atpakaļ krājumos savus pavalstniekus.
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CarCaSSonne	—	papilduS	noTeiKumi
Esi sveicināts vēlreiz! Ja lasi šo, tad droši vien jau esi izspēlējis pāris Carcassonne spēles un vēlies palielināt sev 
pieejamo stratēģisko iespēju klāstu. 
Kas gan būtu dzīve bez lauksaimniecības, vai ne? Šo jautājumu mēs daļēji cenšamies atbildēt, iekļaujot spēlē smagi 
strādājošus zemniekus, kas ilgas stundas pavada darbā Karkasonas tīrumos. Par tīrumiem un zemniekiem mēs 
pastāstīsim tāpat, kā par ceļiem, pilsētām un klosteriem.

Tīrumi

Kā jau minēts iepriekš, spēles 
laikā par zemniekiem punktus 
nesaņem un tie neatgriežas 
atpakaļ spēlētāju krājumo s, līdz 
ar to novieto tos laukumā 
prātīgi. Tagad iztēlosimies, 
ka spēle ir beigusies un mēs 
veicam noslēguma punktu 
skaitīšanu. Atšķirībā no citiem 
objektiem tīrumu gadījumā 
neskaita vis katru lauciņu, 
no kura tīrums sastāv, bet gan 
pabeigto pilsētu skaitu, kas pie 
šī tīruma atrodas. Katra 
pabeigtā pilsēta, kas atrodas 
pie tīruma, dod 3 punktus tam 
spēlētājam, kuram attiecīgais 
tīrums pieder. Katra pilsēta šos 
3 punktus dod katram 
tīrumam, pie kura tā atrodas.

3.	punktu	saņemšana	par	tīrumiem

Trīs pabeigtas pilsētas atrodas pie tīruma, kurā ir sarkanais un zilais zemnieks. Abi spēlētāji līdz ar to saņems 9 punktus 
par trīs pabeigtajām pilsētām: a , b  un C . Par pilsētu d  punkti netiek doti, jo tā spēles beigās nav pabeigta. 
Apskatīsimies, vai vēl kāds cits arī saņem punktus. Citā tīrumā atrodas gan melnais, gan dzeltenie zemnieki. Tā kā šajā 
tīrumā dzelteno zemnieku ir vairāk nekā melno, tikai dzeltenais spēlētājs saņem 12 punktus par četrām pabeigtajām 
pilsētām. Visbeidzot, melnais spēlētājs, kura zemnieks ir mazajā tīrumā, saņem 3 punktus par katru pabeigto pilsētu 
(a  un b ), respektīvi, 6 punktus.

Zemnieks ir tāds pavalstnieks, kuru tu novieto laukumā 
guļus. „Guļus?” Jā, tieši tā. Atšķirībā no laupītājiem, 
bruņiniekiem un mūkiem, kurus visus novieto stāvam 
kājās, zemnieki tiek novietoti guļus, jo par tiem punktus 
saņem tikai spēles beigās. Tas nozīmē arī to, ka spēles 
laikā tie nekad neatgriežas atpakaļ spēlētāja krājumos. 
Tieši tāpēc tie tiek likti guļus, lai šī atšķirība būtu vieglāk 
pamanāma. 
Tieši tāpat kā citus pavalstniekus, arī zemniekus nedrīkst 
likt tīrumā, kurā ir jau kāds cits pavalstnieks. Carcassonne 
tīrumus nodala ceļi un pilsētas. Attēlā pa labi ir trīs 
nošķirti tīrumi.

2.	pavalstnieka	kā	zemnieka	novietošana

Kā jau esi pieradis, lauciņš tev ir jānovieto tā, lai tas turpinātu ainavu. Tīrumi vienmēr ir zaļie 
segmenti, kas ir redzami Carcassonne ainavā.
Uz lauciņa, kas redzams pa labi, ir trīs atsevišķi tīrumi.

1.	lauciņa	novietošana

Tīrums, kurā tu novieto savu pavalstnieku 
turpinās līdz pat pilsētai, kurā ir tavs bruņinieks. 
Dzeltenais zemnieks tevi neietekmē, jo atrodas 
citā tīrumā.

a

b

C
d
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Tagad tu zini, kā spēlēt ar zemniekiem! Te ir apkopojums svarīgākajiem noteikumiem, kas attiecas uz tiem:
• Zemniekus laukumā novieto guļus.
• Punktus par zemniekiem saņem tikai spēles beigās.
• Katra pabeigta pilsēta, kas atrodas pie tava tīruma, dod 3 punktus.
• Tāpat kā uz ceļiem vai pilsētās arī tīrumā var atrasties vairāki pavalstnieki.
• Arī zemniekiem spēkā ir tas pats noteikums — ja kādam spēlētājam ir vairākums, tad tikai šis spēlētājs saņem 

punktus. Ja visvairāk zemnieku ir vairāk kā vienam spēlētājam, tad visi šie spēlētāji saņem pilnos punktus.

Upe ir pirmais mazais paplašinājums, ko atklāsi no Carcassonne pasaules. Tā papildina 
ainavu un arī maina spēles sākuma pozīciju.
Sastāvdaļas 
Upe sastāv no 12	upes	lauciņiem	ar	tumšu	aizmuguri, kuri aizvieto sākuma lauciņu. 
Spēlējot ar upi, sākuma lauciņu atlieciet spēles kastē, jo tas netiks izmantots.
Sagatavošanās	spēlei

Atlieciet malā „iztekas“	  un „ezera“  lauciņus. Pārējos upes lauciņus sajauciet 
un nolieciet kaudzītē ar attēlu uz leju. Visbeidzot ezera lauciņu nolieciet šīs kaudzītes 
apakšā, bet iztekas lauciņu — augšā.
Spēles	gaita
Sākot ar pirmo spēlētāju un turpinot pulksteņa rādītāju virzienā, spēlētāji kā parasti paceļ 
un novieto pa vienam lauciņam (un drīkst novietot arī savus pavalstniekus) ar šādu 
izņēmumu — lauciņus drīkst ņemt tikai no upes lauciņu kaudzītes. Tā ir jāturpina rīkoties, 
līdz šī kaudzīte ir tukša.
Kā jau ierasts, novietojot lauciņu, ir jāturpina ainava, turklāt šajā gadījumā ir jāturpina tieši 
upe. Jāņem vērā, ka upe nedrīkst divas reizes pēc kārtas mest līkumu vienā un tajā pašā 
virzienā, jo tas izveidotu U veida pagriezienu. Novietojot upes lauciņus, uz tiem 
pavalstniekus drīkst novietot atbilstoši parastajiem noteikumiem.

upe
Izteka

Ezers

Abats ir otrais mazais paplašinājums, kas iekļauts šajā spēlē. 
Tas iepazīstina ar dārziem, kurus varbūt jau esat pamanījuši uz lauciņiem, un abatiem.
Sastāvdaļas	un	sagatavošanās	spēlei
Šajā paplašinājumā ir 5 abati. Katrs spēlētājs saņem vienu abata figūriņu savā 
krāsā.
Spēles	gaita
1.	 lauciņa	novietošana 

Novietojot lauciņu ar klosteri vai dārzu, ievēro visus parastos noteikumus.
2.	 pavalstnieka	Vai	abata	novietošana 

Novietojot lauciņu ar klosteri vai dārzu, tu drīksti uz tā novietot vai	nu savu pavalstnieku vai abatu. Ja tas 
ir pavalstnieks, to novieto kā parasti, bet, ja tas ir abats, to var novietot vai nu uz klostera vai dārza.

punktu	saņemšana	par	abatu
Ja klosteris vai dārzs, uz kura atrodas tavs abats, tiek pabeigts (tam no visām pusēm apkārt ir lauciņi), tu par 
to saņem 9 punktus tāpat kā parasti par klostera pabeigšanu. Kā redzi, punktus par dārzu saņem tieši tāpat kā par 
klosteri. Vienīgais izņēmums ir tāds, ka uz dārza drīkst 
uzlikt tikai abatu.
Abatam ir arī vēl viena īpašā spēja. Savā gājienā, otrās 
darbības laikā (pavalstnieka novietošana), ja tu izvēlies 
nenovietot	savu	pavalstnieku, tu drīksti paņemt atpakaļ 
krājumos savu abatu. Ja tu tā dari, tu uzreiz par abatu 
saņem punktus pēc tā paša principa, kāds būtu tad, 
ja tiktu veikta noslēguma punktu skaitīšana klosterim. 
Spēles beigās punktus par abatiem saņem tāpat kā par 
nepabeigtiem klosteriem.

abats

Tu novieto 
šo lauciņu un izvēlies 
uz tā nenovietot savu 
pavalstnieku. Tā vietā 
tu paņem atpakaļ 
krājumos savu 
iepriekš novietoto 
abatu, kurš tev dod 
6 punktus.

Pabeigtas upes 
piemērs


