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A Torre
Esta expansão só poderá ser usada com o jogo básico de Carcassonne. 

Pode utilizar toda a expansão ou apenas algumas das suas partes.         
É possível combinar esta expansão com as outras expansões de 

Carcassonne, de acordo com a sua preferência. 

COMPONENTES

• 18 cartelas de terreno (indicadas com 
   para ser mais fácil separá-las e organizá-las)

• 30 peças de torre de madeira, com uma única cor 

•  1 distribuidor de cartelas no formato de torre  
Recomendamos não desmontar o distribuidor. Além disso, é possível com-
prar cartelas por cima ou por baixo da torre, mas recomendamos comprar 
as cartelas do topo, porque quando houver menos cartelas no distribuidor 
ficará mais fácil evitar que as cartelas caiam da torre por acidente.

PREPARAÇÃO
Embaralhe as novas cartelas de terreno, viradas para baixo, com as cartelas do 
jogo básico, e depois coloque-as no distribuidor sem examiná-las. Não 
importa se colocar as cartelas à direita ou esquerda da torre. Depois disso, 
deixe o distribuidor num lugar a que todos os jogadores tenham fácil acesso.
Conforme o número de jogadores, distribua as seguintes peças de torre para 
cada jogador:
     2 jogadores: 10 peças, 3 jogadores: 9 peças, 4 jogadores: 7 peças
     5 jogadores: 6 peças,  6 jogadores: 5 peças 
Cada jogador deixa as suas peças junto à sua reserva de seguidores.

AS NOVAS CARTELAS DE TERRENO

Esta cartela em específico 
tem uma particularidade 

que vale a pena ser 
esclarecida: a estrada que 

passa pela ponte separa os 
dois campos, mas a cidade 

não é dividida por ela.

As novas cartelas de terreno são 
colocadas da mesma maneira 
que as demais cartelas.
Tirando o local designado 
para as torres, não há nenhum 
elemento novo nas novas 
cartelas.
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AS TORRES

Depois de colocar uma cartela, poderá escolher uma de entre as quatro 
opções seguintes:
• Colocar um seguidor sobre a cartela recém-colocada (seguindo as regras 

habituais).
As 3 novas opções:
• Colocar uma das suas peças de torre 

numa cartela que tenha um local 
designado para as torres.

•  Colocar uma peça de torre em cima de 
outra peça de torre colocada 
anteriormente.

•  Colocar um seguidor sobre uma peça de 
torre colocada anteriormente, assim 
completando a torre.

COLOCAR UMA PEÇA DE TORRE E CAPTURAR UM PRISIONEIRO
Cada vez que colocar uma peça de torre, poderá pegar imediatamente        
1 seguidor (seu ou de um adversário) que estiver sobre o terreno de jogo.     
Se o seguidor capturado pertencer a um adversário, deverá colocá-lo à sua 
frente. Se for um seguidor seu, deve deixá-lo na sua reserva.
A altura da torre determinará em quais cartelas poderá capturar um 
seguidor. A cartela onde está localizada a torre pode ser escolhida para a 
captura e, por cada andar da torre, poderá capturar nas cartelas que estão 
na linha vertical ou horizontal a partir do local da torre. Cada andar 
determina o alcance. Dessa forma, uma torre de 1 andar lhe permite 
escolher entre 5 cartelas (o local da torre, e quatro cartelas à sua volta).

2. Colocar um seguidor ou uma peça de torre

As cartelas com o local designado para a torre são colocadas seguindo as 
regras habituais.

1. Colocar uma cartela

O jogador coloca a primeira 
peça de torre e, com isso, 

captura o seguidor azul que 
está na cartela 4.
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Deste modo, se colocar uma segunda peça na torre, poderá escolher entre  
9 cartelas, na altura de capturar um seguidor.

Cada vez que uma torre ganha um andar, o seu alcance aumenta, já que 
pode chegar a mais 4 cartelas de distância. Este alcance passa por cima de 
“buracos no terreno”, de outras torres (não importa as suas alturas), e do 
rio. Não há limite de altura para uma torre (somente a disponibilidade das 
peças).

COLOCAR UM SEGUIDOR SOBRE UMA TORRE

Se colocar um dos seus seguidores sobre uma torre, esta será 
completada e não poderá mais crescer. O seguidor ficará 
sobre a torre até o final da partida (a menos que ele seja 
capturado por outra torre) e o jogador não voltará a 
recuperá-lo. Esta ação é útil para evitar que os seus 
seguidores mais valiosos sejam capturados.

TROCA DE PRISIONEIROS E RESGATES

Se, a qualquer momento, o jogador e um 
adversário capturarem um seguidor um do outro, 
deverão trocá-los imediatamente. Desta maneira, o 
seguidor retornará ao seu proprietário. Se um dos jogadores tiver mais de 
um seguidor capturado, o proprietário decidirá qual o seguidor que será 
devolvido.

Além disso, durante o seu turno, é possível pagar um resgate para 
recuperar um dos seus seguidores que esteja nas mãos de um rival.        
Para fazer isso, deverá perder 3 pontos no marcador e esses pontos serão 
dados ao rival. Para poder pagar o resgate, o jogador deve ter, pelo menos,            
3 pontos. O seguidor devolvido pode ser usado neste mesmo turno.

O jogador coloca uma segunda peça na 
torre. Agora, tem a opção de capturar 
um seguidor verde na cartela 1, ou 

um seguidor azul na cartela 6, ou 
um seguidor preto 
na cartela 9, ou o 

seu próprio 
seguidor na 

cartela 8.
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Consulte estas instruções se surgir alguma dúvida ao combinar A Torre com outras 
expansões. Se não pretende combinar as expansões, ignore esta página.

REGRAS PARA COMBINAR ESTA EXPANSÃO

Devido à grande quantidade de figuras no universo de Carcassonne, é possível surgir 
uma dúvida sobre como ocorre a interação de cada uma delas com A Torre. Temos 
aqui uma lista que pode servir de guia:
Figura que pode ser usada para completar uma torre

1. Seguidor maior 

Figuras que não podem ser usadas para completar uma torre

          

Figuras que podem ser capturadas com uma torre

         

Seguidores nas pontes    Qualquer figura capturada por uma torre pode ser 
recuperada por um custo de 3 pontos.

Figuras que não podem ser capturadas com uma torre

Porco     Construtor       Casa de Fazenda 

Seguidores na cidadela de Carcassonne     Seguidores num castelo  

Todas as figuras e cartelas neutras 
(ex: fada, dragão, conde, ponte, castelo e ovelhas)

OUTROS ESCLARECIMENTOS

A princesa e o dragão – A fada não impede que um seguidor seja capturado por uma 
torre. O dragão também come os seguidores que estiverem sobre uma torre.

Mercados e pontes – É possível haver pontes e torres numa mesma cartela. Desloque 
ligeiramente a torre para que ambas possam caber.

Desenho da torre: Christof Tisch
Um agradecimento especial a Marion Haake e aos participantes do fórum 

www.carcassonne-forum.de pela ajuda na redação deste manual.
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