
לפני המשחק הראשון:

חלקי המשחק:

מידע בנוגע למהדורות השונות של 
משחקי קטאן

הפרידו את הסמנים והטבלאות מן המסגרת

• שתי טבלאות פיתוח עיר עם 30 סמנים
• 18 קלפי סחורות

)6X 6, ניירX 6, מטבעותX בד(   
• שני קלפי נקודות ניצחון

• שש חומות עיר
• 12 אבירים ו-12 קסדות

• הוראות המשחק

גלגולים רבים מאז  וההשלמות השונות שלה עברה  סדרת המשחקים קטאן עם ההרחבות 
לאלה של  תואמים   2015 2009. המשחקים ממהדורת  בשנת  בארץ  לראשונה  לאור  שיצאה 
2009 )עם כלי משחק  2011 ללא שום מגבלה. כמו כן, כל המשחקים שיצאו מאז  מהדורת 
מפלסטיק( זהים בתכנם למהדורת 2015. שונה בהם אך ורק העיצוב הגרפי של חבלי הארץ 
ושל הקלפים. כך, ניתן לשלב בין כל מהדורות קטאן השונות שבהן יש כלי משחק מפלסטיק

האם יש ברשותכם משחקים ממהדורות שונות? 
 .service@hakubia.com תוכלו לפנות אלינו תמיד לדוא"ל

נשמח לסייע לכם למצוא פתרונות.

www.hakubia.com    



הכנה למשחק

אופן הרכבת הלוח למתקדמים

מהלך המשחק

כדי לשחק, דרושים לכם:
- X 1 "קטאן – המשחק"

- X 1 "קטאן – הרחבה לחמישה ושישה שחקנים עבור המשחק"
- X 1 "קטאן – ההרחבה "ערים ואבירים"

- משחק זה, ״קטאן – הרחבה לחמישה ושישה שחקנים עבור ערים ואבירים״ הרחבה זו, 
לחמישה ושישה שחקנים.

ו4 חלקים  6 חלקי המסגרת מהמשחק הבסיסי,  יש להרכיב את המסגרת מעשרה חלקים:  ראשית, 
מהמשחק  הגדולים  המסגרת  חלקי  את  הניחו  שחקנים.  ושישה  לחמישה  ההרחבה  מן  )כחולים( 
הבסיסי בסדר כלשהו עם החלק המודפס כלפי מעלה, וביניהם חלקי המסגרת הקטנים, כפי שמוצג 

באיור.

האי מורכב כעת מ-30 חבלי ארץ )ממשחק הבסיס ומן ההרחבה(.

קחו  לערימה.  אותם  וערמו  הפוכים  כשהם  הארץ  חבלי  כל  את  ערבבו   •
בכל פעם את חבל הארץ שבראש הערימה והניחו אותו עם צדו המודפס 
כלפי מעלה בצורה הבאה: 6 חבלי ארץ זה לצד זה באמצע הלוח; מעליהם 
5 חבלי ארץ כל אחת. לאחר מכן הרכיבו  ומתחתיהם צרו שתי שורות של 
מעל ומתחת שורות נוספות של 4 חבלי ארץ. לבסוף, צרו שתי שורות של 3 

חבלי ארץ כל אחת.
הבסיס  משחק  של  ההרחבה  מן  )רק  המספרים  עיגולי   28 את  הניחו   •
התחילו  מעלה.  כלפי  האותיות  של  הצד  עם  שחקנים(,  ושישה  לחמישה 
 B,( והמשיכו בסדר מעגלי כלפי פנים עד המרכז )A באחת הפינות )באות
C וכן הלאה(. הפכו את העיגולים לאחר מכן לפי הסדר. אין להניח עיגולים 
על שני המדבריות. שימו לב: שלושת העיגולים האחרונים מסומנים בזוג 

.Za, Zb, Zc – אותיות
• השודד מתחיל על אחת משני המדבריות, לבחירתכם.

• הניחו את לוח ההתקדמות של צי הברברים בצמוד ללוח המשחק.

בנייה  "שלבי  עם  שחקנים,  ושישה  חמישה  עבור  הבסיס  למשחק  דומה  באופן  מתנהל  המשחק 
מיוחדים".

אם שחקן סיים את תורו )הטלת קוביות, מסחר ובניה(, כל אחד מן השחקנים האחרים, לפי הסדר, 
רשאי לבנות.

כלומר, כל שחקן שתורו מגיע באותו "שלב בנייה מיוחד", רשאי:
• לבנות יישובים, ערים ודרכים )אין אפשרות לקנות קלפי קידום, כיוון שהם אינם חלק ממשחק זה(.

• לבנות חומות.
• לבנות)להציב( "אבירים פשוטים"

• להפעיל אבירים
• לשדרג אבירים

• לפתח ערים באמצעות "סחורות"

בשלב הבנייה המיוחד אסור לבצע את הפעולות הבאות:
• אסור לסחור

• אסור לבצע פעולות באמצעות אבירים )תזוזה וגירוש(
• אסור להשתמש בקלפי קידום

יתרון טקטי מיוחד לשימוש ב"שלבי בנייה מיוחדים": הפעלת אבירים

כיוון ששחקן יכול להפעיל את האבירים שלו במהלך "שלב הבנייה המיוחד", הוא יכול לבצע פעולות 
עם האבירים הללו – ברגע שיגיע תורו הרגיל.

לדוגמה: שרה מסיימת את התור שלה. לאחר מכן, מגיע שלב הבניה המיוחד. דוד בונה יישוב ומפעיל 
פעולה  לבצע  כעת  רשאי  דוד  דוד.  של  תורו  מגיע  המיוחד",  הבניה  "שלב  סיום  לאחר  אחד.  אביר 

באמצעות האביר שלו )שהופעל בשלב הבניה המיוחד(.

המשחק משווק בישראל
על ידי הקוביה משחקים בע”מ
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ח.פ. 51-314669-6 
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