
Expansões: Agregam novas mecânicas ao jogo.

Número de jogadores.

É dia de festival em Carcassonne! Cada 
vez que se rouba uma peça no terreno 
do festival, a catapulta entra em jogo.
Mire seu objetivo com a catapulta e 
lance para a vitória.
Cada peça de catapulta tem um efeito 
diferente, que pode alterar o desenrolar 
da partida.

A Catapulta

Novas peças de construtores, que 
aceleram o jogo, e de porcos, que 
aumentam o valor das fazendas.
Peças de castelo com produtos como 
vinho, trigo e tecido, que dão pontos 
adicionais aos jogadores.
Mini Expansão O Rio II.

Comerciantes
e ConstrutoresNovos mapas para adicionar ao 

Carcassonne básico.
Peças de carruagem que te dão a 
possibilidade de se mover para 
castelos novos ou incompletos livres 
de seguidores.
Novas peças de aldaides e estábulos 
que adicionam maior pontuação às 
construções e campos.

A Abadia e o Alcaide
As peças de princesa podem 
transformar cavaleiros em duques.
As peças de Dragão e Fada podem 
destruir e proteger respectivamente 
seus seguidores no jogo.
Mini Expansão O Conde e peças de 
portas mágicas que podem transportar 
seus seguidores de um lugar a outro 
que esteja vazio no mapa.

A Princesa e o Dragão

Construa de forma vertical com a 
nova peça da torre.
Aprisione seus oponentes com esta 
construção e peça recompensas.
Essa expansão também inclui um 
suporte em forma de torre para 
armazenar as peças de território.

A Torre
Inclui peças de pastores de ovelhas 
que dão pontos extras.
As peças de ovelha se somam às 
peças dos pastores.
Peças de lobos que atacam as ovelhas.
Bolsa extra para guardar as peças do 
jogo.

Colinas e Ovelhas
Introduz novas mecânicas ao jogo.
Pode-se construir pontes para cruzar 
caminhos através dos campos de 
cultivo.
As peças de mercado inciam os leilões 
para melhores peças de terreno e 
também para construir castelos a 
partir de cidades.

Mercados e Pontes

Aplicações: aumentam o número de jogadores.

Carcassonne é o primeiro passo para 
construir a cidade e tudo que a rodeia: 
caminhos, rios, campos, monastérios, 
castelos e cidades cercadas por muros 
que te darão mais pontos que seus 
oponentes, se tiver em mente onde 
colocar seus seguidores e como pode 
melhorar sua colocação.

Carcassonne Básico

Inclua um sexto jogador.
Novas peças de Pousadas e Catedrais 
que aumentarão o valor final  de suas 
construções de baixo controle.
Mini expansão O Rio, que substitui a 
peça inicial por um rio que divide o 
mapa principal de Carcassonne.

Pousadas e Catedrais
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Esse jogo combina o universo de Star 
Wars com o clássico jogo de Carcassonne. 
Inclui novas regras, dados, a opção de 
conquistar planetas e a variante de 
quatro jogadores para jogar em duas 
equipes: o Império contra os rebeldes.

Star Wars

É uma edição especial limitada de 
Carcassonne que inclui o jogo básico, 3 
expansões e 6 mini expansões para que 
possa jogar e se divertir durante bastante 
tempo com amigos e família.

Carcassonne Plus

EM BREVE

Jogo Independente


