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Lahjat

Tässä Carcassonnen 20-vuotista taivalta 
juhlistavassa minilisäosassa voit saada 
lahjoja auttamalla muita pelaajia.

Sivu 1

Lahjan saaminen
Jos asetat laatan siten, että se jatkaa toisen pelaajan tietä tai kaupunkia, 
saat lahjan.
 Jatkamasi tien tai kaupungin täytyy (laatan asettamisen jälkeen)  
 kuulua toiselle pelaajalle (enemmistösääntö).
 Jos jatkat samalla laatalla useampaa kuin yhtä tietä ja/tai kaupunkia,  
 saat silti vain 1 lahjan.
Jos nämä ehdot täyttyvät, nosta pinon päällimmäinen kortti,  
katso se näyttämättä sitä muille, ja aseta se eteesi kuvapuoli alaspäin.

1. Laatan pelaaminen

Lahjan avaaminen
Kun olet nostanut laatan, voit ennen laatan pelaamista avata 
täsmälleen 1 lahjan.

Käännä yksi edessäsi olevista lahjoista kuvapuoli ylöspäin, suorita sen 
toiminto ja palauta lahja sitten poistopinoon. 

Erikoistapaus: Jos lahjapino on tyhjä, sekoita poistopinon kortit 
uudeksi lahjapinoksi. Jos käy nin erikoisesti, että kaikki lahjat ovat 
"avaamattomina" pelaajien edessä, silloin et saa lahjaa.

Sinä asetat laatan siten, että sinisen
tie jatkuu. Ilman tiellä olevaa 

sinistä seuraajaa et saisi lahjaa, koska 
kaupungissa olet itse enemmistössä. 

Pelivalmistelut 
Sekoittakaa kaikki 25 lahjaa ja asettakaa ne pinoksi kuvapuoli alaspäin. 
 
Tämä lisäosa on laadittu Carcassonne-peruspeliä varten. Voitte yhdistää Lahjat myös muihin lisäosiin, mutta 
yhdistämiseen ei ole olemassa virallisia sääntöjä.

Pelin kulku
Tämä lisäosa muuttaa vain vaihetta 1. Laatan pelaaminen. Suorittakaa sen jälkeen vaiheet 
2. Seuraajan asettaminen ja 3. Alueen pisteyttäminen tavalliseen tapaan.

25 "Lahjat"-korttia 
5 kutakin: konsiili, 
kadunlakaisija, kotiutus, 
asennonvaihto, ota 2.

Sisältö
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Sivu 2

Lahjoja on 5 erilaista

Konsiili
Aseta 1 seuraaja omasta varastostasi 
haluamaasi keskeneräiseen luostariin  
(jos mahdollista). 
 
Sillä ei ole merkitystä, onko luostarissa 
ennestään seuraajia – omiasi tai muiden. 
 
Luostari saa olla myös tyhjä.

Sinä avaat "konsiili"-lahjan ja asetat seuraajasi 
luostariin 1 , jossa on jo ennestään sininen ja vihreä 
seuraaja sekä oma seuraajasi . Sitten asetat laatan, 
jolla luostari valmistuu 2 . Sinä saat 9 pistettä, 
mutta sininen ja vihreä jäävät ilman pisteitä. 

Sinä pisteytät tien, josta saat 4 pistettä,  
ja otat seuraajasi takaisin 1 . Sitten jatkat  
samaa tietä nostamallasi laatalla 2  ja asetat  
sinne uuden seuraajan 3 .

2

Kadunlakaisija
Pisteytä mikä tahansa keskeneräinen tie heti. 
 
Sinulla ei tarvitse olla siellä omaa seuraajaa. 
 
Palauta kaikki pisteytetyllä tiellä olleet  
seuraajat omistajilleen.

1
3

2

1

Kotiutus
Ota 1 seuraajistasi joltakin alueelta 
(kaupungista, tieltä, pellolta tai luostarista) 
takaisin varastoosi, niin saat pisteitä. 
 
Kutakin tällä alueella olevaa seuraajaa kohden 
saat 2 pistettä – mukaan lukien se seuraaja, 
jonka otat takaisin.

Otat seuraajasi takaisin kaupungista ja saat 
6 pistettä. 
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Sivu 3

Pelin lopussa jokainen edessäsi oleva avaamaton lahja on 2 pisteen arvoinen.

Ota 2
Nosta vielä yksi laatta jo nostamasi laatan lisäksi.

Päätä sitten, kumman näistä laatoista pelaat. Sekoita ylimääräinen laatta takaisin nostopinoon.

Pelin loppu

Asennonvaihto
Muuta yhden pelilaudalla olevan seuraajasi asentoa. 
 
Jos seuraajasi seisoo tiellä, kaupungissa tai luostarissa, aseta se makuulle saman laatan pellolle. 
 
Jos seuraajasi makaa pellolla, aseta se seisomaan tielle, kaupunkiin tai luostariin samalle 
laatalle. 
 
Asentoa vaihtavan seuraajan saa asettaa sellaisellekin alueelle, jossa on jo seuraajia. 
 
Seuraaja saa vaihtaa aluetta vain, jos sen asento muuttuu. Seisovan seuraajan pelkkä siirtäminen 
tien, kaupungin ja luostarin välillä ei siis ole sallittua.

Käännät kaupungissa olevan 
seuraajasi makuulleen 
varatulle pellolle.
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