
1. Ułożenie płytki

2. Umieszczanie podwładnego

Aby zagrać w ten wariant solo, potrzebujesz podstawowej wersji gry CARCASSONNE.
Wybierz 3 kolory i weź po 4 podwładnych w każdym z nich. W każdej turze będziesz grać innym kolorem, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, więc aby nie pomylić kolejności, wykonaj poniższe czynności:
Połóż wszystkich podwładnych jednego koloru po lewej stronie, podwładnych drugiego koloru połóż w środku,
     a po prawej umieść trzecią grupę. Umieść zakryty stos 1/3 potasowanych płytek obok podwładnych każdego   
      koloru (stosy 1 i 2 zawierają po 24, a stos 3 to 23 płytki).

       Opcjonalnie: Weź opata (w kolorze, który dotąd nie został wybrany) i umieść obok koloru, którym
       zamierzasz rozpocząć grę. Po każdej turze przemieść opata zgodnie z ruchem wskazówek zegara
       do następnego koloru podwładnych – wskaże on, którego koloru używasz w tej turze. W niektórych turach,  
        gdy punktowanie okaże się dłuższe i będzie dotyczyło kilku kolorów, opat pomoże ci się nie pogubić.

        Weź po jednym dodatkowym podwładnym z każdego z trzech wybranych kolorów i umieść je na planszy   
         punktacji. Podwładnego w kolorze, którym rozpoczynasz grę, umieść na polu 1, drugi w kolejności    
         kolor na polu 2 i ostatniego na polu 3.

W każdej turze grasz innym kolorem i starasz się zdobyć jak najwięcej punktów. Postępuj zgodnie zasadami opisanymi 
poniżej dla każdego koloru w każdej turze, aż do zakończenia gry. Twój wynik na koniec, to punkty koloru, który jest ostatni 
na planszy punktacji. Dlatego też, twoim celem jest w miarę równomierne zdobywanie punktów każdym kolorem.

Dobierz płytkę ze stosu umieszczonego obok koloru używanego w tej turze i umieść ją według standardowych zasad. 

Po umieszczeniu płytki, umieść podwładnego
odpowiedniego koloru. W przeciwieństwie
do standardowych zasad, musisz umieścić
podwładnego, jeśli to możliwe. 

Jeśli kafelek zJeśli kafelek zawiera więcej niż jeden wolny element 
obszaru, możesz zdecydować, na którym umieścisz pod-
władnego. 

Nie możesz umieszczać podwładnego jako chłopa.

UWAGA: Jeśli musisz umieścić podwładnego, bo 
dołożony kafelek zawiera przynajmniej jeden wolny ele-
ment obszaru, ale nie został już żaden podwładny w 
odpowiednim kolorze, gra się kończy.

To tura Zielonego. Po ułożeniu 
płytki możesz umieścić podwład-
nego zarówno w mieście, jak i 
lewym oraz dolnym trakcie. Trakt
po prawej jest już zajęty.

To tura Zielonego. Po ułożeniu 
płytki trakt jest już zajęty przez 
Czerwonego. Nie jesteś w stanie 
umieścić podwładnego w tej turze.
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(może być także rozgrywany drużynowo)
Wariant Solo



Gdy ukończysz obszar, podlicz za niego punkty.
• Jeśli na ukończonym właśnie obszarze znajdują się jedynie podwładni tego samego koloru, dodaj punkty tylko
 w przypadku, gdy ten kolor jest ostatni na planszy punktacji.
• Jeśli na ukończonym właśnie obszarze najwięcej jest podwładnych w dwóch (lub więcej) kolorach, to podwładni   
 wszystkich kolorów punktują, tylko jeśli wśród nich jest przynajmniej jeden z kolorów, będących ostatnim
 na planszy punktacji (przed punktowaniem).

Więcej niż jeden kolor jako ostatni na planszy punktacji:Więcej niż jeden kolor jako ostatni na planszy punktacji: dotyczy to również sytuacji, gdy dwa kolory są ostatnie
na planszy punktacji, oraz gdy wszystkie kolory mają taką samą liczbę punktów.

Jeśli ukończysz więcej niż jeden obszar w turze, to każdy punktuje osobno, jeden po drugim, zgodnie z opisanymi 
wyżej zasadami. Możesz wybrać w jakiej kolejności odbędzie się punktacja.

Wskazówka: Możesz ukończyć obszar, na którym jest podwładny w kolorze 
niebędącym ostatnim na planszy punktacji. W takim przypadku nie otrzymasz 
punktów, ale twój podwładny powróci do rezerwy. Może to być istotne, jeśli nie 
chcesz jeszcze doprowadzić do zakończenia gry.

Koniec gry i punktacja końcowa
Gra kończy się w następujących przypadkach:
A. Musisz umieścić podwładnego, a rezerwa danego koloru jest pusta
B. Umieścisz ostatnią płytkę

W obu przypadkach pomija się zwykłą punktację. Zamiast tego przeprowadzana jest punktacja końcowa. Otrzymujesz
2 punkty za każdego podwładnego2 punkty za każdego podwładnego na płytkach. Punkty te można jednak również zdobyć tylko wtedy, gdy dany kolor 
jest ostatni na planszy punktacji. Także możesz decydować w jakiej kolejności odbędzie się punktacja.

Opcje
Jeśli ten wariant jest dla ciebie zbyt łatwy lub zbyt trudny, możesz spróbować poniższych modyfikacji:
• Dla ułatwienia, możesz wziąć więcej poddanych w każdym kolorze
• Możesz dodać 4 podwładnych w kolejnym kolorze. Pozwoli to na łatwiejsze umieszczenie większej    
 liczby płytek (i zdobycie większej liczby punktów), ale zarazem śledzenie i planowanie będzie bardziej  
 wymagające.
•• Możesz użyć tylko 3 podwładnych każdego koloru.
• Możesz dołączyć różnego rodzaju podwładnych i płytki z rozszerzeń, jeśli potrafisz to dopasować do   
 powyższych zasad.

W turze Zielonego, ukończony został 
trakt Czerwonego. Czerwony jest aktual-
nie ostatni na planszy punktacji,  porusza 
się więc o 3 pola do przodu na planszy 
punktacji.

Miasto Czerwonego i Zielonego zostało 
ukończone. Jako że Czerwony jest ostatni 
na planszy punktacji, to obaj z Zielonym 
otrzymują po 8 punktów.

                    W tej turze ukończono 3 obszary: trakt    
                    Żółtego (3 punkty), miasto Zielonego (4   
                    punkty) i trakt Czerwonego (4 punkty).

                     [0] Przed punktowaniem Żółty jest ostatni  
                    na planszy punktowania, więc [1] jego    
                    trakt jest punktowany jako pierwszy. [2]   
                    Następnie trakt Czerwonego, ponieważ   
                    teraz to on jest ostatni na planszy
                        punktacji. [3] Na końcu zapunktuje     
                    miasto Zielonego.

GdyGdyby punktowanie zostało przeprowadzone w innej kolejności, to nie wszystkie kolory 
mogłyby zapunktować.
             

3. Punktacja za obszar
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