
      ieczorem dzieci wracają do domu – 
zmęczone, ale z licznymi opowieściami 
o cudownych wydarzeniach całego, 
długiego dnia. Nadchodzi wieczór 
z kolorowym świętem, jego ogromnymi 
ogniskami oraz jedzeniem z okolic 
Carcassonne. Mieszczanie w każdym wieku 
dołączają do zabawa. Starsi urzekają 
dzieciaki emocjonującymi opowieściami 
o rycerzach, wróżkach i smokach. Najmłodsi 
siedzą zasłuchani w baśnie z dawnych czasów 
i marzą, że pewnego dnia także im przydarzy 
się coś równie niezwykłego. Wreszcie większość 
pociech zasypia, a trzoda odpoczywa w swoich 
stajniach i zagrodach. Te zwierzęta, których 
dzieci zapomniały złapać, powracają 
wieczorem, przyłączając się do reszty.
Ich powrót jest przyjmowany z radością, 
ponieważ dzieci z Carcassonne martwią się 
o bezpieczeństwo swoich owiec, psów, kotów 
i kur…
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Dla Anny i Eliasza, dzieciom Marca Teubner‘a.
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Zabawna i emocjonująca gra autorstwa 
Marco Teubnera o układaniu płytek, 
przeznaczona dla 2 – 4 osób 
w wieku 4 i więcej lat. Niniejszy 
produkt to dziecięca wersja gry 
Carcassonne  autorstwa Klausa - 
Jürgena Wrede.



Co jest w pudełku z grą?
Instrukcja w języku polskim, 36 płytek terenu, 32 pionki (8 w każdym z czterech kolorów).     

Jak przygotować się do gry?
Weźcie wszystkie płytki terenu, pomieszajcie je zakryte i ułóżcie w kilka stosów na stole 
tak, by każdy mógł sięgnąć do jednego lub dwóch stosów. Zostawcie środek stołu pusty 
– tam będziecie układać płytki i budować mapę. Każdy uczestnik wybiera kolor i bierze 
8 figurek tego koloru, kładąc je w swoim obszarze gry (to miejsce na stole tuż przed 
graczem). Bawiąc się w mniej niż 4 osoby usuńcie z gry wszystkie pionki w kolorach, 
których nikt nie wybrał. Aby rozpocząć rozgrywkę weźcie jedną płytkę ze stosu, odwróćcie 
ją i ułóżcie odsłoniętą na środku stołu. Od tej płytki będziecie rozbudowywać mapę, na 
której toczy się zabawa.

Jak można wygrać?
Wszyscy układacie płytki na stole, tworząc z nich mapę. Wygrywa ten, kto pierwszy ustawi 
wszystkie swoje pionki na mapie.

Jak się gra?
Rozgrywajcie wasze tury na zmianę, zaczynając od wybranego losowo, pierwszego gracza 
i idąc w lewo wokół stołu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
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  o roku 14 lipca Francuzi obchodzą narodowe święto. 
W Carcassonne ludzie upamiętniają ten dzień wypuszczając 
owce, kury oraz krowy z zagród. Cały dzień dzieci z miasteczka 
świetnie się bawią, łapiąc zwierzęta i prowadząc je z powrotem 
do zagród przed zapadnięciem zmierzchu.
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Co robię w mojej turze?
W swojej turze najpierw odwracasz wierzchnią płytkę z dowolnego stosu i układasz 
ją na stole, dodając ją do tworzonej z innymi mapy. Musisz tak ustawić płytkę, aby 
przynajmniej jedna z jej krawędzi przylegała do krawędzi płytki dołożonej do mapy w jednej 
z wcześniejszych tur.
Płytka nie może trafić na stół w taki sposób, aby stykała się z innymi płytkami wyłącznie 
rogiem.

Kiedy można postawić pionek na płytce?
Na drogach znajdują się rysunki dzieci w czterech kolorach 
pionków. Za każdym razem, gdy ktoś ułoży płytkę w taki 
sposób, że droga zostaje zamknięta na obu końcach, 
gracze, których kolory widać na segmentach zakończonej 
drogi, układają tam swoje pionki. Na każdy segment drogi 
z kolorem osoby uczestniczącej w rozgrywce trafia pionek 
odpowiedniego koloru.
Drogę uważa się za zakończoną, jeśli na obu jej końcach 
znajduje się staw, mur, dom lub obszar zieleni. 
Droga jest także zakończona wtedy, gdy ma 
formę zamkniętej pętli. Jeśli jakiś segment 
drogi opatrzono kolorem nie używanym 
przez żadnego z graczy, nie zagrywa się tam 
żadnego pionka.

Kiedy gra dobiega końca?
Gra kończy się w momencie, gdy jeden z was ustawi 
wszystkie swoje pionki na mapie. Ten, komu się to uda, 
zostaje zwycięzcą. Od czasu do czasu może się  zdarzyć, 
że wyłożycie wszystkie płytki, a żaden z was nie postawi 
na mapie wszystkich swoich pionków. W takiej sytuacji rozgrywka kończy się wraz 
z wyłożeniem ostatniej płytki. Zwycięzcą zostaje osoba, której zostało najmniej pionków 
poza mapą (kto zdołał wystawić największą liczbę pionków). Jeśli wciąż jest remis 

zwycięstwem dzielą się ci, którzy remisują najmniejszą liczbą niezagranych pionków!
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