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Pelin loppu ja loppupisteytys

Pelivalmistelut
Kukin pelaaja saa omanvärisensä 6 veikkauskuponkia ja asettaa ne  
eteensä kuvapuoli alaspäin. Sekoittakaa 10 veikkauskioskilaattaa  
peruspelin laattojen kanssa.
Tämä lisäosa on laadittu Carcassonne-peruspeliä varten. Voitte yhdistää  
Vedot myös muihin lisäosiin, mutta yhdistämiseen ei ole olemassa  
virallisia sääntöjä.

Pelin kulku
Kun nostat laatan, jossa on veikkauskioski, suorita ensin kaikki kolme tuttua toimintoa: 1. Laatan pelaaminen,  
2. Seuraajan asettaminen ja tarvittaessa 3. Alueen pisteyttäminen.
Sen jälkeen kukin pelaaja voi asettaa laatalle yhden veikkauskupongin omasta varastostaan. Pinotkaa kupongit laatalle 
kuvapuoli alaspäin. 
Jos laatan pelaamisen jälkeen kaikki veikkauskioskilaattaan liittyvät tiet ja kaupungit ovat jo suljettuja,  
silloin veikkauskuponkeja ei saa asettaa.
Tärkeää: Laatoille asetettuja veikkauskuponkeja ei saa enää katsoa! Ne pysyvät salassa, kunnes ne pisteytetään.  
Omissa varastoissanne olevia kuponkeja saatte kuitenkin tarvittaessa selata.

10 veikkauskioskilaattaa 

Veikkaus- 
kioski

36 veikkauskuponkia

Sisältö 

3. Alueen pisteyttäminen
Veikkauskuponkien pisteyttäminen
Aina kun pisteytetään tie tai kaupunki, jossa on veikkauskioskilaattoja, pitää 
veikkauskupongit pisteyttää heti tavallisen pisteytyksen jälkeen. Kääntäkää 
silloin kupongit kuvapuoli ylöspäin. 
 Jos jokin kupongissasi olevista numeroista on sama kuin valmistuneen  
 tien tai kaupungin laattojen lukumäärä, saat bonuspisteitä  
 (ks. Veikkauskupongit alla). 
 Jos kupongissasi oleva numero ei vastaa laattojen lukumäärää,  
 et saa bonuspisteitä.

Veikkauskupongit
Useimmissa kupongeissa on kaksi numeroa eli kaksi mahdollisuutta 
veikata oikea laattamäärä. Jos veikkauksesi on oikein, saat numeron 
verran bonuspisteitä.

Jos kupongissa on vain numero 4, pitää pisteytetyssä 
tiessä tai kaupungissa olla täsmälleen 4 laattaa. Siinä 
tapauksessa saat bonuspisteet tuplana (8 pistettä). 

Jos numeron perässä on plusmerkki, laattamäärä saa 
olla suurempikin kuin 7 tai 8. Siinäkin tapauksessa saat 
numeron mukaiset 7 tai 8 pistettä, et enempää.

Jos pelin viimeisenä asetettavalla laatalla on veikkauskioski, siihen ei enää aseteta veikkauskuponkeja.
Loppupisteytyksen aluksi pisteytetään keskeneräisiin rakennelmiin jääneet veikkauskupongit senhetkisen laattamäärän mukaisesti.  
Sitten loppupisteytys jatkuu tavalliseen tapaan.
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Tässä minilisäosassa lyödään vetoa,  
montako laattaa tiessä tai kaupungissa on sen valmistuessa.
Veikkaa viisaasti ja varmista bonuspisteet itsellesi.

Vedot

  Erikoistilanteita  
  Jos samaan veikkauskioskilaattaan liittyy useita   
  pisteytyksiä, suorittakaa ne kaikki – mutta yksi   
  kerrallaan. 
  Jos samalla vuorolla tapahtuu useita pisteytyksiä, joihin   
  sama kuponkipino liittyy, niin vuorossa oleva pelaaja   
  päättää, mihin pisteytykseen kuponkipino käytetään.   
  Päätös pitää tehdä ennen kuin kupongit käännetään.

Kun kaikkien pelaajien veikkauskupongit on pisteytetty, ne palautuvat 
pelaajien varastoihin ja niitä voi käyttää heti uudelleen.
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 Sinä saat tällä laatalla kaupungin valmiiksi. Saat 
pisteytyksessä tavalliseen tapaan 10 pistettä. Yhdellä 
kaupungin laatoista on veikkauskuponkeja. Kääntäkää 
ne esiin lisäpisteytystä varten. Sininen ja vihreä

veikkasivat oikein. Sininen 
saa 4 pistettä ja vihreä 
saa 8. Sinun veikkauksesi 
meni pieleen, joten et saa 
siitä lainkaan pisteitä. 
Sitten kupongit palautuvat 
varastoihinne.
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Game end and final scoring

Setup
Each player receives 6 betting chips in their color and places them in front  
of them, face down. Shuffle the 10 bookmaker tiles of this expansion together  
with the land tiles of the base game.
This expansion was developed for the Carcassonne base game and its rules still  
apply. You can combine The Bets with other expansions; however, there will be no  
official rules for these combinations.

Gameplay
If you draw a tile with a betting office depicted, carry out all three actions according to the usual rules 1. Place a land tile,  
2. Place a meeple and possibly also 3. Score points.
Next, everyone may choose one of their own betting chips from their supply and place it face down on the bookmaker’s office 
on the tile. Stack the chips of all players onto the betting office. You may always look at the face down chips in front of you.
No betting chips are placed if all roads and cities are already finished after placing the bookmaker tile.
Attention: All chips already lying on tiles stay face down until the scoring. You may not look at those chips!

10 bookmaker tiles  36 betting chips

Contents

3. Score points
Settling a bet
When scoring a road or city with segments on one or more bookmaker tiles 
with betting chips on it, those betting chips must be scored after the usual 
scoring. To do so, flip them over. 
 If the number on your chip matches the number of tiles in the completed  
 road or city, you score points (see “Betting chips”). 
 If your number does not match the number of tiles, you do not score  
 bonus points.
Take your betting chips back into your supply after you have scored them.
You may use them on new bookmaker tiles.

Betting chips
Most betting chips depict 2 numbers. Hence, they offer 2 possibili-
ties to bet on the right number. If you are right, you score the re-
spective points depicted on the chip.

 
The betting chip depicting only the number 4, requires 
the road or city to consist of 4 tiles exactly. In return 
you score double the points depicted (8 points). 
 
The plus sign after the numbers means that more than 
7 or 8 tiles can be part of the feature to win the bet. 
You still only score 7 / 8 points.

If the last tile to be placed depicts a betting office, no more chips are to be placed. Score all remaining betting chips on tiles at the  
beginning of the final scoring. For the scoring the number of tiles placed until this point applies. Afterwards you proceed with the final 
scoring as usual.
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In this Carcassonne mini expansion you place bets 
on the number of tiles a road or city will consist of 
when it is finished. 
Influence these features to your advantage and  
score bonus points.

T he Bets

  Exceptions 
  If several bookmaker tiles are part of one or more  
  scorings, you score all of them - one after another.
  If several features with the same betting chips involved   
  are being scored within the same turn, the player  
  whose turn it is decides which feature the chips are   
  being scored for. They must decide before the chips are   
  flipped over.

betting office 

You finish the city with your tile and score the 
feature. You score 10 points for the city, as usual. One 
of the tiles of the city has betting chips lying on it.  
You flip them over and settle the bet. Blue and 

green  have bet on 
the right number. Blue 
scores 4 and green 8 
points. You missed the 
right number with 
your chip and don’t 
score any bonus points. 
Now everyone takes 
their betting chips 
back into their supply.
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