
A telepesek öntözni kezdik a keleti 
vidéket is, ami odavonz új 
földművelőket, akik lelkesen 
művelni kezdik a földeket.

16Sundvan

A juhászok új munkát vállalnak, 
segítenek a földművelőknek 
a termesztésben. Mivel így keve-
sebben dolgoznak a mezőkön, 
az utak veszélyesebbé válnak és 
több védelemre van szükség.

7Vorland

Az északon letelepedő kőművesek-
nek építkezési alapanyagokra van 
szükségük. Kösd őket össze a 
környező településekkel egy 
biztonságos út segítségével.

5Vorland

Vorland juhászainak új kocsikra van 
szükségük. Az északi favágók 
pedig meleg ruhákra vágynak, 
ezért szívesen adnak fát 
gyapjúért cserébe. Építs utat 
az összes település 
bevonásával.

1Vorland

SZABÁLYKÖNYV

„Szárazföld!”„Szárazföld!”  

A vízen töltött hónapok után a megfigyelő távcsövével végre 
megpillantja a célt: Catan szigetét, ami még ebben a felhős időben 
is gyönyörűnek és ígéretesnek néz ki. Végre szabad szemmel is 
láthatóak magas sziklaszirtjei, sűrű erdői és friss legelői, amikről 
olyan híressé vált. 

A Catanról szóló legendák mind ugyanarról szólnak: egy kis 
leleményességgel bárki elboldogulhat itt. Kalandvágytól hajtva 
érkeztek ide, hogy tervezőkészségeteket és a cserekereskedelemben 
szerzett tapasztalatotokat kihasználva, új életet kezdjetek. 

A mólón a kikötőmester a következő figyelmeztetéssel köszönt 
titeket: „Vigyázzatok a rablókkal! Errefelé szívesen támadnak 
karavánokra.”

Egy pillanatra meginog a hitetek – talán mégis hiba volt idejönni?

Az ég azonban hamarosan kitisztul és a felhőkön keresztül a 
napsugarak megvilágítják a hatalmas búzamezőket és a folyókban 
csodálatosan csillogó aranytömböket. 

Elmosolyodtok és a hitetek újra visszatér. Akármi lesz is, Catan 
biztosan a segítségetekre lesz majd.

Tartozékok

Szabálykönyv
1 tároló tetővel
40 feladványlap
10 útlapka
5 rablólapka
5 lovaglapka
5 városlapka
5 településlapka
2 folyólapka
1 sivataglapka

Áttekintés

Egyszerre vagy felfedező és kereskedő, akinek a célja 
kereskedelmi utak létesítése Catan telepesei között.  
Ahogy a karavánok haladnak az utakon, nyomukban  
új települések, városok és lovagok jelennek meg,  
amiktől kivirágzik az élet Catan területén.
 
A feladványok az utad egy-egy lépését jelképezik mutatva  
a célt, az előkészületeket és a tartozékokat, amikre 
szükséged lesz a kereskedelmi út megépítéséhez.

Ahhoz, hogy egy feladványt 
teljesíts, össze kell kötnöd 
minden települést és várost 
az adott feladványlapon 
feltüntetett összes út és lovag 
felhasználásával. Ha úgy 
gondolod, hogy készen  
vagy, akkor ellenőrizd  
a megoldásodat a lap 
hátoldalán található ábra 
segítségével!

A feladványok 
teljesítése

Válassz egy feladványlapot 
és tedd a lapon feltüntetett 
kezdőlapkákat a megfelelő 
helyekre. Végigjátszhatod 
az összes feladványt 
egymás után, vagy akár 
egyesével, ahogy szeretnéd. 
Válaszd ki a feladványhoz 
szükséges többi tartozékot 
és már kezdheted is  
a kereskedelmi út 
megépítését.

Előkészületek

könnyű

középhaladó

haladó

mester
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Példa: A település, B település és C város az 
ábrán látható helyekre vannak letéve. Ahhoz, 
hogy megoldd a feladványt, össze kell kötnöd 
őket egy kereskedelmi úttal.

Catan telepesei a településekben és a 
városokban élnek, dolgoznak és innen 
kereskednek.
A feladványlapon lévő összes települést és 
várost össze kell kötnöd úttal ahhoz, hogy 
a feladványt sikeresen elvégezd.

Kereskedelmi utak építése

Az útlapkák ábrázolják a kereskedelmi 
úttal összekötött városok és települések 
közötti kereskedelmet.
 
Egy útlapkát akkor helyezhetsz le egy 
másik útlapka mellé, ha az érintkezési 
felületen a nyersanyagok megegyeznek. 
Nem tehetsz le úgy útlapkát, hogy 
valamelyik rajta lévő nyersanyag  
egy másik nyersanyaggal érintkezik.

Útlapka

Egy kereskedelmi út sikeres befejezéséhez 
össze kell kötnöd minden települést  
és várost az adott feladványlapon 
feltüntetett összes út felhasználásával. 

Az útlapkákat kizárólag  
a játékfelületre helyezheted.

Példa: Ezt az útlapkát le lehet helyezni úgy, hogy 
a sziklát ábrázoló oldala egy sziklát ábrázoló 
útlapkával szomszédos, míg a fát ábrázoló  
oldala egy fát ábrázoló útlapkával. 

Példa: Ezt az útlapkát nem lehet idehelyezni, 
mert a fát ábrázoló oldala nem érintkezhet egy 
másik útlapka búzát ábrázoló oldalával.

A lovagok azért utaznak a kereskedelmi 
utakon, hogy megvédjék a karavánokat  
a rablóktól.
 

A lovaglapkákra az útlapkák lehelyezési 
szabályai vonatkoznak, kivéve, hogy egy 
lovagot mindig rabló mellé kell helyezni. 
Rabló mellé csak lovag tehető,  
nyersanyag nem.

Lovaglapkák

Amikor lovagot teszel a rabló mellé, 
eldöntheted, melyik oldalára helyezed  
le azt. Egy rabló mellé maximum  
3 lovag tehető.

Példa: A rabló mellé lovag lett helyezve.

A település

C város
B település

A kezdőlapkák terepet, településeket  
vagy veszélyeket jelképezhetnek.  
Az előkészületek után ezek a lapkák 
SOHA nem mozognak.

Kezdőlapkák

településlapka

Száraz sivatagok és dühöngő folyók 
nehezítik számodra az útépítést.

A sivatag- és folyólapkák blokkolják  
a játéktábla egy részét, de mellettük futhat 
kereskedelmi út.

Település- és Városlapkák

városlapka

sivataglapka

folyólapka

rablólapka

A rablók lesben állnak a vadonban, hogy 
lecsaphassanak az óvatlan kereskedelmi 
karavánokra. 

A rablólapkák mellé csakis 
lovaglapkát szabad helyezni, utat 
tilos.

Rablólapkák

Sivatag- és folyólapkák

Útlapkák

Lovaglapkák

Példa: Hiába van lovag is a lapkán, az nem 
tehető úgy a rabló mellé, hogy a szikla  
érintkezik a rablóval.


