Optiuni Jucator la Rand: „Colonistii din Catan“
Telul jocului: obtine 10 Puncte Castigatoare!
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Arunca
cu zarul!

"7“ a iesit

"7“ nu
a iesit
Fiecare jucator primeste o carte cu
resurse pentru fiecare asezare pe care o
are pe marginea hexagonului cu numarul
care a iesit la zar.
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- Fiecare jucator cu mai mult de 7 carti cu resurse in
mana alege si renunta la jumatate din ele (rotunjire
in favoarea jucatorului)
- Muta hotul pe alt hexagon.
- Alege o carte de resurse la intamplare de la un
jucator care are o asezare sau un oras langa pe
marginea hexagonului cu hotul.

Poti construi, face comert sau poti juca o carte de dezvoltare in orice ordine doresti.

Comert

Constructie

Poti face schimb comercial cu oricare alt jucattor si/sau poti face schimb
comercial cu banca, oferind 4 carti cu resurse de acelas fel si primesti 1 carte
cu resurse la alegere. Porturile permit schimburile la o rata de 3 pentru 1 sau
2 pentru 1.

Plateste costurile de
constructie si
construieste un drum,
o asezare sau un
oras si/sau cumpara
o carte de dezvoltare.
Poti construi oricat de
mult doresti in limita
resurselor disponibile
in mana.

Drum: aseaza-l langa un oras sau o
asezare care iti apartine.
Posibil: o schimbare a „Cel mai lung drum“
Asezare: amplasata la o intersectie langa
drumul tau. Observa regula de distanta de
cel putin o intersectie intre asezari.
Oras: In locul unei asezari proprii
amplaseaza un oras.
Carte de dezvoltare: poti juca aceasta carte
cand iti vine randul urmator sau mai tarziu.
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Joaca o carte
de dezvoltare

Poti juca doar o singura carte de dezvoltare cand iti vine randul. Daca a fost
jucata o carte cu soldat, observa daca nu cumva esti in posesia „Celei mai
numeroase armate“

Incheierea
randului

O data ce nu mai poti sau nu mai doresti sa mai actionezi, randul tau se
termina. Este acum randul urmatorului jucator ( in ordinea acelor de
ceasornic)

