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2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 45 minuten
Inleiding
63 jaar na Christus
Pompeji, de stad aan de Vesuvius, wordt door een zeer sterke aardbeving getroffen en wordt
zwaar beschadigd. Uit angst voor de uitbraak van de vulkaan verlaten in een wilde paniek
ongeveer 20.000 inwoners hun heimat. Diegenen die toch achterblijven, bouwen Pompeji
opnieuw op.

79 jaar na Christus
Pompeji bevindt zich op dat ogenblik op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling tot één van de
meest vooraanstaande handelssteden van die tijd. De laatste jaren zijn talrijke Romeinse
burgers, beroemde gladiatoren en rijke patriciërs teruggekeerd naar de stad en hebben
prachtige gebouwen neergepoot aan de voet van de Vesuvius. De vrees voor de vulkaan is
stilaan weggeëbd en vergeten.
Als de bewoners van Pompeji op de morgen van de 24ste augustus aan hun dagtaak beginnen,
vermoeden ze niets van de nakende catastrofe. Bij de zonsopgang van de volgende dag is
Pompeji bedolven en begraven onder de as en de lava.

Spelmateriaal
¯ 127 spelfiguren (in vier kleuren);

¯ 53 Pompejikaarten (in vier kleuren en telkens met de
getallen van 1 tot en met 11);

¯ 7 kaarten 'Omen';

¯ 45 lavakaartjes (met 6 verschillende symbolen, telkens 7x vaas, helm,
masker en 8x boekrol, zuil, munt);
¯ 1 kaart 'A.D. 79';

¯ 1 stoffen buidel;
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¯ 1 speelbord.
uitsparing voor de
vulkaan
gebouwen met een
huisnummer
neutrale gebouwen

stadsvelden

stadspoort
startveld lava

Spelidee
Het spel is opgedeeld in twee fases.
In de eerste fase brengen de spelers, met de hulp van de kaarten, zoveel mogelijk eigen
spelfiguren in de stad. Een speler die bijvoorbeeld een kaart met het getal 3 uitspeelt, plaatst
zijn spelfiguur in een gebouw met het huisnummer 3.
Onder de kaarten zit er ook de speciale kaart 'A.D. 79'. Zodra deze kaart voor de tweede maal
wordt blootgelegd, breekt de Vesuvius uit en begint de tweede fase.
Alle spelers proberen nu zo veel mogelijk eigen spelfiguren door de stadspoorten uit de stad te
loodsen vooraleer Pompeji door de lava wordt bedolven.
Winnaar van het spel is die speler die de meeste eigen spelfiguren in veiligheid heeft gebracht.

Spelvoorbereiding
Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd.
Elke speler ontvangt spelfiguren in één kleur:
Ö in een spel met 2 spelers telkens 36 spelfiguren in de kleuren rood en zwart;
Ö in een spel met 3 spelers telkens 30 spelfiguren in de kleuren rood, zwart en geel;
Ö in een spel met 4 spelers telkens 25 spelfiguren in de kleuren rood, zwart, geel en blauw;
Alle spelers zetten de spelfiguren voor zich op de tafel.

Voorbereiding van de voorraadstapels
De eigenaar van het spel wordt de kaartendeler.
Hij scheidt de kaart 'A.D. 79' en de 'Omen-kaarten' van de Pompejikaarten met de getallen.
Daarna schudt hij de stapel Pompejikaarten zeer grondig en maakt zeven verdekte stapeltjes
van telkens 4 kaarten.
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Daarna worden verdekt de 'Omen-kaarten' en de resterende Pompejikaarten zeer grondig
gemixt. Deze kaarten worden als verdekte stapel naast het speelbord gelegd. Op deze stapel
legt hij vervolgens verdekt de kaart 'A.D. 79' en daarbovenop twee willekeurig gekozen
stapeltjes van vier Pompejikaarten. Nu is de volledige voorraadstapel klaar.
Daarna mag elke speler een verdekte stapel van vier Pompejikaarten in de hand nemen.
Afhankelijk van het aantal spelers blijven er nog 1 tot en met 3 stapeltjes van vier
Pompejikaarten over. Deze worden, ongezien, in de doos gelegd.
De vulkaan wordt zeer voorzichtig samengevoegd en in de uitsparing van het
speelbord geplaatst. Aan het einde van het spel wordt de vulkaan opnieuw
voorzichtig uit elkaar gehaald en plat in de doos gelegd.
De lavakaartjes worden in de stoffen buidel gestopt en worden eens grondig
gemixt. De buidel met de lavakaartjes wordt binnen handbereik gelegd.

Spelverloop
De linkerbuurman van de kaartendeler begint het spel. Daarna volgen de andere spelers met de
wijzers van de klok mee.

De eerste fase: de intocht van de nieuwe burgers
De speler die aan de beurt is, voert drie acties na elkaar uit:
1. Hij speelt één van zijn handkaarten uit.
2. Hij plaatst een van zijn spelfiguren op een vrij veld van het gebouw met het huisnummer dat
overeenstemt met het getal op zijn kaart.
3. Hij trekt een kaart van de voorraadstapel.
Uitgespeelde kaarten worden open op een aflegstapel gelegd. De aflegstapel wordt gevormd
door de eerste speler die een kaart open naast de voorraadstapel legt.
Het aantal figuren aan de onderkant van een Pompejikaart geven aan hoeveel kaarten van een
bepaald huisnummer er in het spel zijn. De Pompejikaarten hebben de kleuren grijs, turkoois,
bruin en paars en een getal (huisnummer) van 1 tot en met 11.
In dezelfde kleuren en met hetzelfde huisnummer zijn er op het speelbord verschillende grote
gebouwen te vinden. Aanvullend zijn er ook nog neutrale gebouwen te vinden (beige van kleur).
Al deze gebouwen hebben kleine ronde velden waarop de spelfiguren kunnen worden geplaatst
(zie verder bij: 'De bloedverwanten' op pagina 6).
Aandacht
Het grondplan van Pompeji is onderverdeeld in vierkante
stadsvelden. Er zijn gebouwen die even groot zijn als een
stadsveld (een vierkant) zoals het gebouw met het
huisnummer 7.
Sommige gebouwen strekken zich dan weer uit over twee
stadsvelden zoals bijvoorbeeld het gebouw met het
huisnummer 2.
Daarom is het van het grootste belang dat de spelfiguren
correct op de kleine ronde velden van het gebouw worden
geplaatst.
In gebouwen zonder deze kleine ronde velden kunnen
geen spelfiguren worden geplaatst.
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Voorbeeld
Marc speelt een grijze kaart met het getal 1 uit. Hij
plaatst één van zijn rode spelfiguren in het grijze
gebouw met het huisnummer 1 en trekt daarna een
kaart van de voorraadstapel.

voorraadstapel

aflegstapel

Aandacht
Sommige huisnummers (3, 4, 6, 8, 10 en 11) horen toe aan twee gebouwen.
In zo een situatie kiest de speler een vrij rond veld in één van de beide
gebouwen.
Voorbeeld
Carl speelt een turkooizen kaart uit met het getal 6. Hij
mag nu kiezen in welk van de beide gebouwen hij zijn
gele spelfiguur zal plaatsen. Hij kiest voor het gebouw
met de drie kleine ronde velden en trekt daarna een
kaart van de voorraadstapel in de hand.

voorraadstapel

aflegstapel

De Vesuvius rommelt
Zodra een speler de kaart 'A.D. 79' van de voorraadstapel neemt, ontvangt de
speler die deze kaart heeft getrokken een nieuwe kaart van de voorraadstapel.
De kaart 'A.D. 79' wordt terug in de voorraadstapel gestopt. Dit gebeurt op de
volgende manier. De onderste 15 kaarten van de voorraadstapel worden afgeteld
en samen met de kaart 'A.D. 79' wordt dit stapeltje van 16 kaarten nog eens
grondig gemixt en opnieuw onder de voorraadstapel gelegd.
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Vanaf nu moeten de spelers extra aandacht besteden aan de
volgende regels:
Het Omen
Als een speler een Omen-kaart van de voorraadstapel trekt dan legt hij deze
kaart onmiddellijk op de aflegstapel.
Dan neemt hij een vreemde spelfiguur uit een gebouw naar keuze en werpt de
steen in de vulkaan. Deze spelfiguur is nu uit het spel verwijderd.
Daarna trekt hij een nieuwe kaart van de voorraadstapel zodat zijn handkaarten
opnieuw bestaan uit vier stuks. Daarna is de volgende speler aan de beurt.

De bloedverwanten
Als er in het gebouw, waarin een speler een spelfiguur binnenbrengt, al een andere spelfiguur
staat (de kleur van de spelfiguur speelt geen rol) dan mag de speler in dezelfde beurt een extra
spelfiguur (bloedverwant) in een ander gelijkgekleurde of neutraal gebouw binnenbrengen.
Omdat er voor de beige neutrale gebouwen geen Pompejikaarten bestaan, kunnen deze
gebouwen enkel door de bloedverwantenregel worden gevuld.
Aandacht
Als er bij het huisnummer twee gebouwen horen, dan worden de spelfiguren die zich in het
andere gebouw bevinden niet meegeteld.

voorraadstapel

aflegstapel

Voorbeeld
Anne speelt een paarse kaart uit met het getal 3. In de beide gebouwen met het huisnummer 3 staat
al een spelfiguur. Anne plaatst een zwarte spelfiguur (1) in het rechter gebouw. Dankzij de
bloedverwantenregel mag zij voor de rode spelfiguur, die al in het gebouw aanwezig was, een extra
eigen spelfiguur in een ander paars gebouw of in een neutraal gebouw plaatsen. De gele spelfiguur in
het linker gebouw van huisnummer 3 telt niet mee.
Anne plaatst haar bloedverwant (2) in een neutraal gebouw.
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Als er in het gebouw, waarin een speler een spelfiguur plaatst, al twee of drie spelfiguren staan
dan mag de speler even zoveel bloedverwanten in dezelfde beurt in willekeurige gelijkgekleurde
en/of neutrale gebouwen binnenloodsen (maar nooit in het zelfde gebouw waarin de
bloedverwantenregel werd uitgelokt). In een beurt mag een speler maar één bloedverwant per
gebouw binnenbrengen.

voorraadstapel

aflegstapel

Voorbeeld
Carl speelt opnieuw een turkooizen kaart uit met het huisnummer 6. Omdat er zich op dit huisnummer
twee gebouwen bevinden, kiest hij voor het rechter gebouw met de vier kleine ronde velden. In dit
gebouw staan al drie spelfiguren. Carl plaatst zijn gele spelfiguur (1) in het gebouw en mag nog extra
3 spelfiguren (bloedverwanten) in andere gebouwen binnenbrengen.
Hij plaatst een gele spelfiguur in het andere gebouw met het huisnummer 6, een spelfiguur in het
gebouw met het huisnummer 9 en een spelfiguur in een neutraal gebouw.

Opgelet !
Door de bloedverwantenregel kunnen er geen extra bloedverwanten in het spel worden
gebracht. Er kan dus geen kettingreactie ontstaan.
Het kan gebeuren dat er niet genoeg lege velden beschikbaar zijn om bloedverwanten te
plaatsen. In dit geval kan de speler de overtollige bloedverwanten niet plaatsen.

De Jokerkaarten
De speler die een kaart uitspeelt waarvan het gebouw al volledig is gevuld, kan deze kaart
benutten als Jokerkaart.
In dit geval mag de speler een spelfiguur op een vrij veld plaatsen in een gebouw van zijn
keuze, onafhankelijk van de kleur van de uitgespeelde kaart.
Met een Jokerkaart mogen geen bloedverwanten in een gebouw worden geplaatst !
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voorraadstapel

aflegstapel

Voorbeeld
Anne heeft een turkooizen kaart uitgespeeld met het huisnummer 6. De beide gebouwen met dit
huisnummer zijn volzet. Daarom mag zij een zwarte spelfiguur (1) in een ander gebouw plaatsen
(turkoois, paars, bruin, grijs of neutraal). Anne besluit om haar spelfiguur in een neutraal gebouw te
plaatsen.

De Vesuvius barst uit
De eerste fase eindigt zodra een speler de kaart 'A.D. 79' opnieuw van de voorraadstapel trekt.
Onmiddellijk leggen alle spelers hun kaarten op de aflegstapel. De spelfiguren die nog voor de
spelers op de tafel staan, worden terug in de doos gelegd (niet in de vulkaan werpen !).
Uitzondering
Als een speler enkel kaarten in de hand heeft van gebouwen die volledig zijn bezet, dus enkel
Jokerkaarten in de hand heeft, dan kan hij op elk moment "vulkaanuitbarsting" roepen, ook al is
hij niet aan de beurt. Als bewijs toont hij de kaarten aan de medespelers.

De lava komt eraan !
Vanaf nu worden de lavakaartjes uit de buidel getrokken
(uiteraard zonder eerst te kijken !). Er zijn lavakaartjes
met 6 verschillende symbolen.
Elk symbool (boekrol, vaas, helm, masker, munt en zuil)
heeft een startveld op het speelbord (met een grijze
achtergrond). Het eerste lavakaartje van een symbool
wordt op het startveld van dit symbool geplaatst. De
volgende kaartjes van dit symbool worden met een
volledige zijde aan het startkaartje gelegd (niet diagonaal).
De linkerbuurman van de speler die de vulkaanuitbarsting
heeft uitgelokt, trekt het eerste kaartje uit de buidel en legt
het kaartje op het overeenstemmende startveld. Met de
wijzers van de klok mee volgen de andere medespelers tot
er zes lavakaartjes op het speelbord liggen.
Als een speler een kaartje op een stadsveld (een volledig
of een half gebouw) legt waarop spelfiguren staan dan
worden deze figuren in de vulkaan geworpen.
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De tweede fase: redde zich wie kan !
Vanaf het moment dat er zes lavakaartjes op het speelbord liggen, begint de tweede fase.
Vanaf dit moment bestaat de beurt van een speler uit:
a. Een lavakaartje uit de buidel trekken en op het speelbord leggen en
b. daarna twee van zijn eigen spelfiguren bewegen.
De linkerbuurman van de speler die het zesde lavakaartje heeft gelegd, begint met de tweede
fase.

A. Lavakaartjes trekken
De speler trekt een kaartje uit
de buidel zonder te kijken.
Het getrokken lavakaartje wordt
met een zijde aan een
lavakaartje gelegd met
hetzelfde symbool (altijd met
een volledige zijde aan elkaar).
Als het kaartje het eerste
kaartje is van een symbool dan
wordt het kaartje op het
startveld van dit symbool
gelegd.
Als een speler een lavakaartje
op een stadsveld legt waarop
spelfiguren staan, dan worden
deze spelfiguren onmiddellijk in
de vulkaan geworpen, ook als
het eigen spelfiguren zijn.
Spelfiguren die praktisch niet
meer kunnen bewegen omdat
ze volledig zijn omsloten door
lavakaartjes en waarvan de
weg naar de stadspoort niet
meer te bereiken is, worden ook
in de vulkaan geworpen.
De spelfiguren worden
onmiddellijk in de vulkaan
geworpen als ze zijn ingesloten.

B. Spelfiguren bewegen
Een speler heeft altijd twee bewegingsbeurten en mag daarmee twee verschillende eigen
spelfiguren bewegen. Hij mag met zijn spelfiguur zoveel stadsvelden verder zetten als er
spelfiguren op het stadsveld stonden van waaruit de beweging start (ongeacht of het eigen of
vreemde spelfiguren zijn).
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Aandacht
In de gebouwen die zich over twee stadsvelden uitstrekken,
bevinden de spelfiguren zich ook in de tweede fase op twee
verschillende velden.
Dit is dus ook het geval zoals op het voorbeeld hiernaast in
het gebouw met het huisnummer 1. Op elk stadsveld van dit
gebouw staan twee spelfiguren. De spelfiguren hebben dus
telkens twee bewegingspunten.

De bewegingen met de spelfiguren verlopen steeds horizontaal of verticaal, nooit diagonaal.
Het afbuigen is natuurlijk altijd mogelijk. Het heen en weer bewegen is niet toegelaten.
Een spelfiguur mag op elk stadsveld worden gezet. Enkel de stadsvelden waarop een
lavakaartje ligt, zijn taboe. Een speler mag ook bewegingspunten laten vallen.
Er bestaan geen grenzen over hoeveel spelfiguren op een stadsveld mogen staan.
De beperking door het aantal kleine ronde velden in de gebouwen is in de tweede fase
opgeheven.
Zodra een spelfiguur door de stadspoort naar buiten wordt gebracht, is hij gered en wordt hij
voor de speler op de tafel gezet. De zet van een spelfiguur door de stadspoort telt uiteraard als
één bewegingspunt.
Voorbeeld
Op een stadsveld staan 4
spelfiguren.
Carl is aan de beurt.
Zijn eerste gele spelfiguur (1) die
hij uit het stadsveld brengt, heeft
vier bewegingspunten. Dit is net
voldoende om de spelfiguur door
de stadspoort naar buiten te
brengen. Hij plaats de spelfiguur
voor zich op de tafel.
In zijn tweede bewegingsbeurt
heeft Carl voor zijn tweede gele
spelfiguur (2) nu nog maar drie
bewegingspunten meer.
De volgende speler die vanuit dit
stadsveld zijn spelfiguur (rood of
zwart) beweegt, heeft nog maar
twee bewegingspunten.
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Normaal gezien moeten steeds twee verschillende spelfiguren worden verplaatst.
Uitzondering
Als een spelfiguur aan het begin van zijn eerste bewegingsbeurt alleen op een stadsveld staat
dan mag hij ook in de tweede bewegingsbeurt worden verplaatst.
Voorbeeld
Anne is aan de beurt.
Zij verplaatst met haar eerste
bewegingsbeurt haar alleenstaande
zwarte spelfiguur (1) op het
stadsveld met de drie spelfiguren.
Op dit stadsveld staan nu vier
spelfiguren. Alle spelfiguren hebben
nu vier bewegingspunten.
Daardoor is Anne in haar tweede
bewegingsbeurt in de mogelijkheid
om haar speelsteen (2) van dit
stadsveld door de stadspoort naar
buiten te leiden.
Zij legt haar spelfiguur voor zich op
de tafel.

Aandacht
Als een speler nog maar één spelfiguur in de stad heeft, dan mag de speler met deze spelfiguur
de beide bewegingsbeurten benutten.
Als een speler geen spelfiguren meer heeft in de stad dan trekt hij gewoon lavakaartjes uit de
buidel die hij op het speelbord legt.

Einde van het spel
Het spel eindigt van zodra een speler het
laatste lavakaartje uit de buidel trekt. Deze
speler mag zijn beurt nog volledig benutten.
De spelfiguren die zich nu nog in de stad
bevinden, worden in de vulkaan geworpen.
Het spel eindigt uiteraard vroeger als er
zich geen spelfiguren meer in de stad
bevinden of als er geen enkele spelfiguur
meer de stad kan verlaten omdat de
stadspoort door lavakaartjes niet meer te
bereiken is.
De speler die de meeste spelfiguren heeft
kunnen redden uit de stad, wordt de
winnaar van het spel. Als er een gelijke
stand is dan wint van die spelers de speler
die de minste spelfiguren in de vulkaan
heeft.
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