
© 2009, 2022 
Hans im Glück 
Verlags-GmbH
Birnauer Str. 15, 
80809 München
www.hans-im-glueck.de
www.carcassonne.de

В края на деня, децата се завръщат 
у дома, изтощени след дълъг, но 

вълнуващ ден. Семействата се събират 
около внушителни лагерни огньове, за 
да си разкажат всичко случило се през 
деня, докато всички хлапета, техните 
родители, баби и дядовци, похапват от 
вкусотиите на региона.

Тогава по-възрастните с голямо 
удоволствие разказват приказки за 
рицари, принцеси, дракони и феи на 
изумените деца. Щом приказките 
привършат, децата мечтаят за такива 
земи и приключения, преди да заспят.

Най-сетне всички животни се връщат 
към спокойните си конюшни и кошари. 

Разбира се, завръщането им е радост за 
всички, особено за децата от Каркасон, 
които се грижат много добре за своите 
овце, кучета, котки, кокошки.. .
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Елиас и Паул! Както и за Карл и Ханес!



Тази адаптация на 
класиката Каркасон 
за деца е създадена от 
Марко Тойбнер.

Интелигентна игра 
за 2-ма до 4-ма играчи 
на възраст 4+ години, 
базирана на оригинала 
на Клаус-Юрген Вреде.

Клаус-Юрген Вреде * Марко Тойбнер



Подготовка за играта ...
1.	 Вземете всички плочки, разбъркайте ги с лицето надолу и ги разделете на 

няколко купчинки. Поставете купчинките на масата, така че всеки играч да има 
достъп до поне една от тях. Уверете се, че има достатъчно място в средата на 
масата, защото това е мястото, където ще строите крепостта с плочките.

2.	 Всеки играч взима 8	фигурки	в цвят по негов избор.  
Ако играете с по-малко от четирима играчи, 
върнете неизползваните фигурки в кутията.

3.	 Обърнете 1	плочка с лицето нагоре и я положете по средата на масата. Това ще 
бъде стартовата плочка в играта. Ще започнете да редите плочки около нея.

Как да спечелите играта?
По време на играта вие ще строите крепостта Каркасон като полагате плочки 
на масата. Първият от вас, който успее да постави всичките си фигурки върху 
плочките, печели играта.

Как да играете играта?
Започвайки с най-младия играч, ще се редувате да играете един след друг по посока 
на часовниковата стрелка. Продължете да играете в този ред, докато не приключи 
играта. 

Какво правите, когато сте наред?
Когато дойде вашият ред, разкрийте най-горната плочка от купчинка по ваш избор. 
След това поставете тази плочка до която и да е друга, вече положена плочка на 
масата. Новата плочката трябва да се допира с поне едната си страна до друга 
плочка на масата; тя не може да докосва само ъгъла на другата плочка.
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Националният празник на Франция, 14 юли, всяка година е един специален 
ден за жителите на Каркасон. Както повелява традицията, хората 

честват този ден като пускат своите овце, кокошки и крави по улиците. 
От зори до пладне, децата на Каркасон се забавляват да гонят животните 
и да се опитват да ги съберат и да ги върнат обратно.
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Какво съдържа играта?
Тези правила, 36 теренни плочки, 32 фигурки (по 8 от всеки цвят)

36 плочки 32 фигурки



Кога мога да поставя фигурка на плочка?
Децата на Каркасон са изобразени на плочките. Те са облечени с 
дрешки в 4-те цвята на фигурките. Когато поставите плочка 
и с това завършите път от двата му края, всеки играч поставя 
своя фигурка върху всяко дете в неговия цвят (ако има такова), 
изобразено на завършения път.

Кога пътят е завършен?

Завършен път означава, че и двата му края са затворени от къща, 
езеро и др. Път, който образува кръг, също се счита за завършен.
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Пример:
Червеният играч полага плочката, маркирана в оранжево. Пътят отдолу е завършен 
и от двата си края. Червеният и синият играч поставят по една от своите фигурки 
върху децата, изобразени на пътя (оградени в оранжево на втората картинка).

Кога приключва играта? 
Играта приключва, когато някой от играчите постави последната си фигурка върху 
плочките. Този играч е победител! В някои редки случаи, всички плочки ще бъдат 
наредени, преди някой да е успял да постави всичките си фигурки. В този случай, 
играта приключва, когато се положи последната плочка, а който е поставил най-
много фигурки, е победителят.  

Ако има равенство - всички изравнени играчи печелят!

Внимание: когато играете с по-малко от четирима играчи, децата с дрехи в 
цветовете, с които не се играе, не се взимат предвид.

Пътят 
завършва 

тук!

Този път не 
е завършен!

Всички картинки, оградени в червено,  
са примери за завършени пътища.

Този път също се 
счита за завършен.


