
Carcassonne – Inns and Cathedrals 
 

Inns and Cathedrals er en udvidelse til Carcassonne. Spillet skal spilles med Carcassonne! Det er den 

udvidelse, som også hedder 'Carcassonne - The Expansion' og 'Carcassonne Erweiterung'. 

 

Spillet er ligesom Carcassonne designet af Klaus-Jürgen Wrede. Denne udvidelse muliggør, at Carcassonne 

kan spilles af mellem 2 og 6 spillere, imodsætning til 5 spillere i grundspillet. Det tager cirka 30-45 minutter 

at spille og Carcassonne kan spilles af børn fra 8 år og opefter. 

 

Grundideen med Carcassonne er den samme, og placering af brikkerne følger de samme regler, som i 

Carcassonne. Læs beskrivelsen af Carcassonne her på siden ved at følge dette link. 

 

Udvidelsen indeholder: 

18 nye landskabsbrikker 

8 grå brikker, så der kan spilles 6 personer 

6 store brikker – en i hver af de seks spillefarver 

6 points brikker – for at lette points optællingen undervejs. 

 

Nye landskabsbrikker: 

Der er kommet kroer (Inns) i Carcassonne (6 stk). Hvis der ligger en kro på et stykke vej, så får tyven på 

vejen 2 points per vejstykke, når vejen gøres færdig. Hvis vejen ikke gøres færdig, så får tyven ingen points, 

når der gøres points op! 

 

Carcassonne er blevet udvidet med katedraler (2 stk). Når der er en katedral i en by, så får ridderen i byen 3 

points per byfelt, når byen bygges færdig. Men ridderen får ingen points, hvis byen er uafsluttet – heller 

ikke når spillet slutter! 

 

Derudover er der kommet et par specielle bybrikker mere af forskellig 

slags. 

 

 
 

Store mænd: 

Hver spiller har udover de almindelige 7 mænd, som kan placeres på brikkerne, en stor mand. Denne brik 

tæller som to mænd, når det skal gøres op, hvem der udøver mest indflydelse på en vej, i en by eller på et 

stykke jord. Denne mand placeres og bruges på samme måde, som de almindelige mænd. 
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