
aflegstapel

de bovenste
kaart
moet
steeds

zichtbaar zijn!

Spelverloop

(1) Je kan één actiekaart spelen
! plaats de actiekaart in je eigen grote speelgebied
! je moet (indien mogelijk) alle acties op de kaart uitvoeren 

van boven naar onder
! soms kan je hierdoor nog actiekaarten spelen

(2) Je kan één kaart kopen
! aankoopkost = links onderaan
! je kan kopen van de 17 stapels op tafel (niet van de “Vernietigde kaarten”)
! koop, betaal en plaats de kaart open op je eigen aflegstapel
! de gebruikte geldkaarten gaan naar je eigen speelgebied
! eventuele meerdere aankopen doe je in één keer (geen wisselgeld)

(3) Je moet je speelgebied opruimen
! leg alle handkaarten en kaarten uit je speelgebied op je eigen aflegstapel
! neem terug 5 kaarten uit je trekstapel in de hand

(indien minder dan 5 beschikbaar, eerst rest nemen, dan pas aanvullen 
met geschudde aflegstapel)

- speelgebied -

Einde

de Provinciestapel is leeg

of

3 van de 17 stapels 
uit de voorraad zijn leeg

Winnaar

Speler met de meeste
wint het spel
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Terminologie

! +x actie(s)
je mag x extra acties spelen 

! +x kaart(en)
je neemt meteen x kaarten van je trekstapel in je hand

! +x geld
je krijgt x extra geld om in fase 2 uit te geven

! +1 aanschaf
je mag in fase 2 een extra kaart kopen

! afleggen
kaart(en) naar eigen open aflegstapel

! trekken
bovenste kaart(en) van je trekstapel in je hand nemen

! vernietigen
kaart(en) gaat naar “vernietigde stapel” (dus uit het spel)

! pakken
neem een kaart naar keuze uit de tafelvoorraad (! kopen)

! tonen
toon iedereen een kaart en leg die terug

! apart leggen
kaart in je speelgebied plaatsen zonder actie uit te voeren

Voorbereiding

! elke speler:
7 koper, 3 landgoeden in 
trekstapel;
schudden en 5 in de hand

! op tafel 17 stapels
(= voorraad):
3x koper, zilver & goud;
3x overwinningskaarten
(8-12-12 bij 2-3-4 spelers);
1x vloekkaarten
(10-20-30 bij 2-3-4 spelers);
10 sets koninkrijkkaarten;

!!
onder elke stapel een 
locatiekaart plaatsen

kaart “vernietigd” apart


















