Dragon Castle
Horrible Games, 2017
Hjalmer HACH, Luca RICCI, Lorenzo SILVA
2 - 4 spelers vanaf 8 jaar
± 90 minuten

Spelregels
Dragon Castle, het oudste en belangrijkste machtscentrum van het rijk, valt uit elkaar.
Haar macht en invloed is al tientallen jaren aan het slinken, maar nu ze ook de gunst van de
machtige oude draak heeft verloren, verlaten de mensen de stad op zoek naar een nieuwe
heimat waar ze een leven van vrede en welvaart kunnen leiden.
Daarom dat de spelers, de heersers van de nabijgelegen koninkrijken, deze mensen graag
willen verwelkomen ! Daarom heeft elke speler nu de mogelijkheid om uit de schaduw van
het drakenkasteel te stappen om zelf macht en aanzien te verwerven.
Maar welke speler krijgt de steun van de almachtige geesten ?
En welke speler kan de gunst van de Oude Draak winnen en welke speler kan het volgende
drakenkasteel bouwen ?
‘Dragon Castle ™’ is een spel gebaseerd op de traditionele Chinese Mahjong.
Neem stenen uit het instortende drakenkasteel en bouw er zelf een.
Groepeer een reeks stenen en bouw er heiligdommen op om punten te verdienen.
Vraag de hulp van geesten en ontketen hun krachten. Maar alleen diegenen die luisteren
naar de eisen van de Oude Draak kunnen de overwinning behalen !

DRAGON CASTLE (HORRIBLE GAMES)

- 2 / 17 -

Spelmateriaal
 116 speelstenen (in 2 categorieën)
 72 speelstenen (in 3 soorten),
telkens van een bepaalde kaste
De speelstenen van de kasten zijn
genummerd van 1 tot 6.

 4 speloverzichten

 1 startspelerkaart
 2 hoofdspeelborden (dubbelzijdig)
24 handelaars

24 krijgers

24 landbouwers

 24 speciale speelstenen (in 3 soorten)
De speciale speelstenen hebben andere
symbolen die niet als nummer gelden.
 40 heiligdommen
 7 tijdfiches

16 seizoenen

16 winden

12 draken

 10 geestenkaarten
 85 zegepuntfiches (ZP)

 10 drakenkaarten

 4 gebiedsborden
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Spelopbouw
1.
Het hoofdspeelbord wordt, passend aan het
aantal spelers, in het midden van de tafel gelegd en men
gebruikt alle 116 speelstenen om het drakenkasteel te
bouwen. Alle spelers kunnen gezamenlijk meewerken aan
de bouw van het drakenkasteel.
Alle speelstenen worden gemixt en daarna
worden ze open op de plattegrond van het
hoofdspeelbord gelegd (zie op de
volgende pagina hoe men een
drakenkasteel kan bouwen).

2.
Alle heiligdommen en alle
zegepuntfiches (ZP) worden
naast het hoofdspeelbord
klaargelegd en vormen de
algemene voorraad.

Voor het eerste spelpartijtje raden wij aan
om het basisspel te spelen om vertrouwd
te raken met het spelmechanisme en dus
zonder de geestenkaarten en de drakenkaarten te spelen (stap 4 en stap 5 van de
spelopbouw worden dan weggelaten).

3.
Alle tijdfiches worden genomen en op het veld uiterst links op
het tijdspoor gelegd.
Daarna wordt telkens 1 fiche van deze stapel op het veld
rechts ervan gelegd tot men het veld bedekt dat overeenstemt
met het spelersaantal.

4.
Alle drakenkaarten worden verdekt zeer grondig
gemixt. Daarna trekt men 1 toevallige drakenkaart
die men naast het hoofdspeelbord legt zodat ze voor
alle spelers goed zichtbaar is. Deze kaart wordt de
bonusopdracht voor dit spelpartijtje. De resterende
drakenkaarten legt men terug in de doos.

5.
Alle geestenkaarten worden verdekt zeer grondig gemixt.
Daarna trekt men 1 toevallige geestenkaart die men
naast het hoofdspeelbord legt zodat ze voor alle spelers
goed zichtbaar is. Deze kaart vormt de beschikbare
geestenkracht voor dit spelpartijtje.
De resterende geestenkaarten legt men terug in de doos.

6.
Elke speler neemt een gebiedsbord (eigen speelbord) en
legt dit voor zich neer. Bovendien neemt elke speler nog
1 heiligdom uit de algemene voorraad en legt dit bij zijn
voorraad heiligdommen op zijn eigen speelbord.

7.
De speler die als laatste een draak heeft gezien (de
draken in het spel tellen niet mee), is de startspeler
en ontvangt de startspelerkaart (zo niet wordt er
geloot).
De startspelerkaart is een herinnering voor de
laatste ronde nadat het einde van het spel wordt
uitgelokt.
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Hoe men een drakenkasteel bouwt
Het eerste dat men moet doen om een partijtje ‘Dragon Castle’ (drakenkasteel) te spelen, is uiteraard het bouwen van het
drakenkasteel. Om ervoor te zorgen dat het spelverloop uitgebalanceerd zou verlopen, raden wij aan om voor de eerste
spelletjes de basisbouwplannen te gebruiken.
Eerst wordt het hoofdspeelbord aan die zijde gelegd zodat het overeenstemt met het aantal spelers. Daarna worden alle
speelstenen zeer grondig gemixt en dan volgt men de aanwijzingen voor de bouw van het drakenkasteel.
OPGELET
Het voorbeeld hieronder toont een spel voor 4 spelers, maar de structuur is vergelijkbaar voor
elk aantal spelers (zie voorbeelden van een drakenkasteel op pagina 11).

1.
Eerst legt men een stapel van telkens
drie toevallige speelstenen open op
de velden die gemarkeerd zijn met
een 3.

3.
2.
Daarna legt men een stapel van telkens
twee toevallige speelstenen open op de
velden die gemarkeerd zijn met een 2.

Tot slot legt men één toevallige speelsteen
open op de velden die gemarkeerd zijn
met een 1.

Eigen kasteelvormen bedenken
Zodra de spelers wat ervaring hebben,
kunnen ze hun eigen creativiteit botvieren
en nieuwe kasteelvormen bedenken en
ontwikkelen.
In het hoofdstuk ‘Voorbeelden van drakenkastelen’ op pagina 11, kan men alternatieve kastelen vinden.
De lay-out van het kasteel kan toch een
grote impact hebben op het spelgevoel.

4.
Zo zou het drakenkasteel er na de bouw
moeten uitzien.
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Beschikbare speelstenen

Een speelbeurt
Een spelletje ‘Dragon Castle’ verloopt in speelbeurten.

Telkens een speler een speelsteen uit het drakenkasteel
wegneemt, moet dit een speelsteen zijn die beschikbaar is
en vrij ligt.
Een speelsteen is beschikbaar
en vrij als minstens 1 lange zijde
van die speelsteen open ligt,
dus zonder dat er een andere
speelsteen aan grenst.

Met de wijzers van de klok mee, komen de spelers om
de beurt aan zet. In zijn speelbeurt moet de speler één
van de beschikbare acties uitvoeren. Daarna plaats de
actuele speler de speelstenen die hij heeft genomen op
zijn gebiedsbord of persoonlijk speelbord (zie onder
‘Speelstenen plaatsen’ op pagina 7).
Op een tijdstip naar keuze binnen zijn speelbeurt mag
een speler ook open speelstenen van zijn gebiedsbord
of heiligdommen uit zijn voorraad verwijderen om de
gunst van de geesten te activeren (zie onder ‘De gunst
van de geesten’ op pagina 9).

Een actie uitvoeren
In zijn speelbeurt moet de speler 1 actie uitvoeren, waarin
hij één van drie volgende mogelijkheden kiest:
 Een speelsteen-paar
De speler neemt naar keuze een beschikbare speelsteen van de bovenste verdieping van het drakenkasteel en daarna neemt hij een tweede beschikbare
speelsteen van het drakenkasteel, maar nu uit een
verdieping naar keuze, die exact hetzelfde symbool
toont dan de eerste speelsteen die hij heeft genomen
(zie identieke speelstenen, links onderaan).

De speler moet niet meteen zeggen welke actie hij
wil uitvoeren. Hij neemt altijd om te beginnen één
beschikbare speelsteen uit de bovenste verdieping
van het drakenkasteel. Zodra hij die speelsteen heeft
genomen, bekijkt hij de nieuwe situatie en beslist dan
hoe zijn actie zal verdergaan.
 Een speelsteen en een heiligdom
De speler neemt naar keuze een beschikbare speelsteen van de bovenste verdieping van het drakenkasteel en daarna neemt hij 1 heiligdom uit de algemene
voorraad en legt dit in zijn heiligdommenvoorraad.

Identieke speelstenen

Telkens een speler de actie
‘speelstenen-paar’ uitvoert,
moeten de symbolen op de
speelstenen absoluut identiek
zijn. Alleen dezelfde kleur of
dezelfde soort is niet correct !

 Een speelsteen verwijderen
De speler neemt naar keuze een beschikbare speelsteen van de bovenste verdieping van het drakenkasteel en verwijdert deze speelsteen en neemt
1 zegepunt (ZP) uit de algemene voorraad en legt
dit bij zijn zegepuntenvoorraad.

OPMERKING
Alle speelstenen die een speler verwijdert, legt hij
verdekt naast zijn gebiedsbord neer.
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Speelstenen plaatsen
Soorten van speelstenen

Zodra de speler de actie van
zijn speelbeurt heeft beëindigd,
moet hij de speelsteen (of speelstenen), die hij in deze speelbeurt
heeft genomen, op een plaats
naar keuze open op zijn gebiedsbord plaatsen.
De speler mag deze speelstenen
alleen plaatsen op lege velden of
op verdekte speelstenen.

Er zijn zes soorten van speelstenen:
Speelstenen van een kaste

handelaars

OPMERKING
Het is niet nodig om de speelstenen aangrenzend aan
elkaar te plaatsen, ofschoon dit in de meeste gevallen
wel zinvol zal zijn.

landbouwers

krijgers

In het geval dat er
niets anders door een
geesten- of drakenkaart wordt bepaald,
dienen de getallen op
de kastespeelstenen
alleen maar voor zich
te onderscheiden.

Speciale speelstenen
De speciale speelstenen dragen andere
symbolen die niet als
getallen gelden.
seizoenen

winden

draken

Een set speelstenen samenvoegen
Er zijn zes soorten van speelstenen (zie rechtsboven).
Nadat de speler al de speelstenen, die hij in deze speelbeurt heeft
genomen, heeft geplaatst op zijn gebiedsbord en er zich een set
heeft gevormd van minstens 4 aaneengrenzende speelstenen
van dezelfde soort, MOET de speler deze speelstenen samenvoegen. Om deze samenvoeging door te voeren, moet de speler
deze speelstenen verdekt leggen, dus gewoon omdraaien.
OPMERKING
De speelstenen moeten van dezelfde soort zijn, maar mogen wel
verschillende getallen en symbolen hebben. Om als deel van een
set te kunnen gelden, moeten de speelstenen orthogonaal (over
een rechte zijde) aan elkaar grenzen (niet diagonaal). De speelstenen mogen zich ook op meerdere verdiepingen bevinden.

Voorbeeld (deel 1)
Carl voert de actie
‘speelsteen-paar’ uit.
Hij moet eerst uit de
bovenste verdieping een
beschikbare speelsteen
wegnemen. Daarna moet hij
een volgende identieke beschikbare
speelsteen nemen, ditmaal uit een verdieping
naar keuze.
Carl zou de speelstenen in zijn gebiedsbord kunnen
plaatsen om een set te vervolledigen, maar hij besluit
om dit toch nog niet te doen omdat hij nog maar één
heiligdom in zijn voorraad heeft. De samenvoeging
van draken-speelstenen geeft hem de mogelijkheid om
twee heiligdommen te plaatsen. Dus wacht hij liever
tot hij later meer heiligdommen zou bezitten. Als hij
later een kans zou krijgen om een drakensteen te
veroveren, kan hij meer zegepunten ontvangen.

Als een speler speelstenen samenvoegt, ontvangt hij meteen
zegepunten, afhankelijk van het aantal speelstenen waaruit
de set bestaat (zie onderaan).
Deze zegepunten worden uit de algemene voorraad gehaald en
de speler legt die bij zijn zegepuntenvoorraad naast zijn gebiedsbord.

AANDACHT
Voor elke extra speelsteen meer dan 8 ontvangt men
1 zegepunt extra.
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Heiligdommen waarderen

Heiligdommen bouwen
Als de speler bij de samenvoeging van passende speelstenen
minstens één heiligdom in zijn heiligdommenvoorraad heeft,
mag hij een heiligdom bouwen bovenop één of meerdere van
de speelstenen die hij zonet heeft samengevoegd (en die dus
zijn omgedraaid).
Het aantal heiligdommen dat een speler mag zetten, hangt af
van de soort van speelstenen. Als de speler een set van
kaste-speelstenen samenvoegt, mag de speler 1 heiligdom
plaatsen. Als de speler een set van speciale speelstenen
samenvoegt, mag hij echter 2 heiligdommen bouwen. Als de
speler een set draken samenvoegt, ontvangt hij bovendien nog
1 zegepunt extra (hij neemt dit uit de algemene voorraad en
legt dit in zijn ZP-voorraad) bij de normale zegepunten die hij
voor een samenvoeging van speelstenen ontvangt.

Aan het einde van het spel zijn de heiligdommen op de
eerste verdieping 1 zegepunt (ZP) waard, heiligdommen
op de tweede verdieping zijn 2 ZP waard en heiligdommen
op de derde (of hogere) verdieping zijn 3 ZP waard.

Er mag nooit meer dan 1 heiligdom op een speelsteen staan. Bovendien mag de speler geen heiligdom plaatsen op verdekte speelstenen, die in een
vroegere speelbeurt werden samengebracht.
De speler moet een heiligdom op de gewenste
speelsteen onmiddellijk plaatsen na de samenvoeging.

Aan het einde van het spel is elk heiligdom in het eigen
kasteel een bepaald aantal punten waard, afhankelijk van de
verdieping waarop het heiligdom werd geplaatst.
AANDACHT
Zodra een speler een heiligdom op een verdekte speelsteen
heeft gezet, kan hij geen volgende speelstenen meer op deze
plaats zetten.

Voorbeeld (deel 2)
In zijn volgende speelbeurt voert Carl de actie ‘speelsteen en
heiligdom’ uit. Hij neemt een beschikbare drakenspeelsteen
uit de bovenste verdieping van het drakenkasteel (1).
Daarna neemt hij een heiligdom uit de algemene voorraad en
legt dit in zijn heiligdommenvoorraad (2).

Omdat Carl nu 2 heiligdommen in zijn voorraad heeft,
kan hij een samenvoeging overwegen.
Hij plaatst de zonet genomen drakensteen om zijn set
te vervolledigen (3).
Voor deze set die bestaat uit 5 speelstenen, ontvangt
hij 3 ZP + 1 ZP, omdat het drakenstenen zijn, dus
4 zegepunten in totaal. Bovendien plaatst Carl nu
2 heiligdommen, één op de tweede verdieping en één
op de derde verdieping (4).
Dit levert aan het einde van het spel veel punten op.
Een goede en slimme zet van Carl.
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Geesten en draken
Zodra de spelers vertrouwd zijn geraakt met de basisregels,
kan men de geesten- en drakenkaarten gebruiken.
Ook dan raden wij aan om eerst met de beginnerskaarten te
starten die met een ballon
zijn gemarkeerd.

Activeren van een geestenmacht
Om een geestenmacht te activeren,
moet de speler ofwel 1 openliggende speelsteen
van zijn gebiedsbord verwijderen …

De gunst van de geesten
De geestenkaart geeft alle spelers de mogelijkheid om een
speciale capaciteit te benutten tijdens het spel.
Op elk moment tijdens zijn speelbeurt kan de speler de gunst
van de geesten afsmeken, wat betekent dat hij de geestenkaart
activeert om zijn geestenmacht uit te lokken. Om een geest te
kunnen activeren, moet de speler 1 openliggende speelsteen
van zijn gebiedsbord of 1 heiligdom uit zijn
heiligdommenvoorraad verwijderen. Een geest kan maar
éénmaal per speelbeurt worden geactiveerd.
ATTENTIE
Het is verboden om de activeringskosten van een geest te
betalen om een speelsteen uit zijn gebiedsbord te verwijderen
zonder het effect van de geest te gebruiken.

… of 1 heiligdom uit zijn
heiligdommenvoorraad verwijderen.

OPMERKING
Dankzij de activering van bepaalde geesten kan het gebeuren
dat een speler meer dan 1 set uit minstens 4 speelstenen in
één speelbeurt doet ontstaan. Deze sets moeten dan, zodra ze
ontstaan, worden samengevoegd. Dit betekent dat de speler
mogelijk nog andere samenvoegingen kan uitlokken..
Alle geestenmachten van het spel worden uitvoerig uitgelegd
op pagina 13.

De draken huldigen
De drakenkaart toont de speler een andere weg om punten
te verzamelen, op voorwaarde dat de speler een kasteel op zo
een manier bouwt die de draken graag hebben.
Zo moet men bij wijze van voorbeeld een symmetrisch kasteel
bouwen of moet de speler er voor zorgen dat bepaalde speelstenen aan het einde van het spel openliggen.
Deze bonuspunten kan de speler ontvangen aan het einde
van het spel als de voorwaarde is vervuld. De speler moet
deze kaarten altijd in het oog houden om zo zijn tegenstanders
te overtroeven.
Alle drakenkaarten van het spel worden uitvoerig uitgelegd op
pagina 14.

Zodra de speler wat zekerder zijn in het spel, kan
men ook proberen om met meer dan 1 geestenen/of drakenkaart te spelen.
Meer geesten geven de spelers extra strategische
mogelijkheden en meer draken (als men die wil
huldigen) bieden de spelers extra uitdagingen.
Probeer het maar een keer !
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Einde van het spel
Als aan het begin van een speelbeurt een speler alleen
nog de keuze heeft van speelstenen uit de onderste
verdieping, nadert het einde van het spel.
Alle spelers hebben vanaf nu één extra actiemogelijkheid:
de hulp inroepen van de draak.
 De hulp van de draak inroepen
De speler neemt 1 tijdfiche dat uiterst rechts op het
tijdspoor ligt. Elke tijdfiche is aan het einde van het spel
2 zegepunten waard.

Het uitlokken van de laatste ronde

Als het uitroepteken wordt blootgelegd, begint de
laatste ronde.

Uiteraard mag de speler in plaats van deze nieuwe actie
gewoon één van de normale acties kiezen.
Als er geen speelstenen meer in het drakenkasteel zijn,
MOET de speler de actie ‘de hulp van de draak inroepen’
kiezen.
Zodra het symbool van het uitroepteken op het tijdspoor
zichtbaar wordt, komt de oeroude draak tevoorschijn en
het spel zal snel eindigen (zie ‘Het uitlokken van de
laatste ronde’ aan de linkerkant).
Het spel gaat nog zolang door met speelbeurten tot de
speler rechts van de startspeler zijn speelbeurt heeft
beëindigd (op deze wijze hebben alle spelers evenveel
speelbeurten gehad).
De spelers mogen nog steeds de actie van de draak
kiezen en nemen dan de tijdfiche van de overgebleven
stapel op het laatste veld van het tijdspoor.
Nadat alle spelers hun laatste beurt hebben beëindigd, telt
nu elke speler zijn behaalde punten samen die hij heeft
verkregen door :
- zijn verzamelde zegepuntfiches;
- zijn heiligdommen die hij heeft gebouwd;
- zijn tijdfiches die hij eventueel heeft genomen;
- de zegepunten door de vervulling van de drakenkaart.

Als er geen speelstenen meer in het drakenkasteel
liggen die de speler interesseren, maar hij toch het
spel niet vroegtijdig wil beëindigen, kan hij steeds
kiezen voor de actie om een steen te verwijderen.
Op deze manier ontvangt hij nog steeds punten,
maar versnelt hij het einde van het spel niet.
Hij kan deze actie ook gebruiken om een speelsteen
te verwijderen die één van de andere spelers heel
graag zou hebben.

De speler met de meeste punten wint het spel.
Bij een gelijkstand wint van die spelers de speler die de
meeste stapels speelstenen heeft met een verdekte
steen boven. Als er dan nog een gelijkstand heerst, wint
van die spelers de speler die de meeste heiligdommen in
zijn gebied heeft. Als er dan nog een gelijkstand is, zijn er
meerdere winnaars.
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Voorbeelden van drakenkastelen
Hier zijn een paar voorbeelden van drakenkastelen. Om een drakenkasteel te bouwen, kan men het ‘lege’ hoofdspeelbord
gebruiken. Desalniettemin raden we de spelers volop aan om hun eigen creativiteit de vrije loop te laten om zelf vorm te geven
aan prachtige ontwerpen.
Als een ruwe leidraad voor de kastelen kunnen we aanraden:
- kastelen voor 2 spelers moeten liefst tussen 65 en 80 speelstenen op de eerste verdieping bevatten,
- kastelen voor 3 spelers moeten liefst tussen 50 en 70 speelstenen op de eerste verdieping bevatten,
- ten slotte moeten kastelen voor 4 spelers ongeveer tussen 40 en 55 speelstenen bevatten op de eerste verdieping.
Daarenboven, dus in de twee hogere verdiepingen, raden we ten stelligste aan niet te veel rijen met hoge aantallen
aangrenzende stenen te hebben (met 6 of meer stenen). Bij te veel van dergelijke rijen bestaat het risico dat het spel
in de bovenste niveaus niet voldoende beschikbare stukken zijn

de vier jaargetijden
(ideaal voor 2 spelers)

de duizend torens
(ideaal voor 2 spelers)

de kazerne
(ideaal voor 2 spelers)

de pijlers van de schepping
(ideaal voor 2 spelers)

de vesting
(ideaal voor 3 spelers)

het blokhuis
(ideaal voor 3 spelers)
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het exercitieplein
(ideaal voor 3 spelers)

de kop van de draak
(ideaal voor 4 spelers)

het belfort
(ideaal voor 3 en 4 spelers)

de abdij van de afgrond
(ideaal voor 4 spelers)

de toren van het noodlot
(ideaal voor 4 spelers)

de verboden stad
(ideaal voor 4 spelers)
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De macht van de geestenkaarten
DE GEEST DER SCHOONHEID

DE GEEST DER ELEGANTIE

De speler mag een set van 4 of meer kastespeelstenen met
hetzelfde getal samenvoegen (in de plaats van 4 of meer speelstenen van dezelfde soort, zoals gewoonlijk) en hij mag hierop
tot 2 heiligdommen plaatsen en ontvangt ook 1 zegepunt (alsof
het een set draken waren).

De speler mag voor de resterende duur van de speelbeurt als
hij een speelsteen uit het drakenkasteel neemt, ook een speelsteen nemen waarvan één van de korte zijden vrij is (zelfs als
ze niet beschikbaar zijn). De speler MOET dit minstens één
keer doen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik een eerste speelsteen met de macht van deze geest
nemen en als tweede speelsteen een speelsteen nemen die ik
zonet heb vrij gelegd eveneens maar aan één korte zijde ?
Ja dat mag. Eénmaal dat de macht van de geest werd
geactiveerd, blijft deze macht gelden tijdens de complete
speelbeurt.

DE GEEST VAN DE WINDEN
De speler mag een open speelsteen verdekt leggen (hij telt niet
als samengevoegd). Dan verplaatst de speler 1 heiligdom dat
hij al heeft gezet op een andere speelsteen in zijn gebied (de
andere regels van het zetten van heiligdommen blijven gelden).
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik een heiligdom zetten op de zonet omgedraaide
speelsteen ? Neen.
Kan ik een heiligdom verzetten naar de zonet omgedraaide
speelsteen ? Ja, dat mag wel.

DE GEEST VAN BEDROG
De speler mag als hij de actie ‘speelsteen-paar’ uitvoert, als
tweede speelsteen 1 van de speelstenen nemen die aangrenzend aan de eerste liggen (ook als de speelsteen niet identiek
en/of beschikbaar is).

DE GEEST VAN DE KRACHT
De speler mag tot 2 speelstenen verplaatsen in zijn kasteel
(open of verdekt) naar een ander veld naar keuze in zijn gebied
(de zetregels blijven onveranderd). Of het hierbij dan tot samenvoegingen komt, wordt pas nagekeken nadat de speler deze
macht van de geest heeft ingezet.
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik een speelsteen op een leeg veld in mijn gebied zetten ?
Ja, dat mag.
Kan ik een speelsteen op een open speelsteen zetten ?
Neen, de normale zetregels moeten worden gevolgd.
Kan ik de tweede speelsteen, die ik mag verplaatsen, op de
eerste zetten die ik zonet heb verplaatst ?
Als de eerste speelsteen die werd verplaatst, verdekt was,
mag dat. Als de eerste speelsteen die werd verplaatst, open
lag, mag dat niet.
Kan ik een speelsteen met een heiligdom erop verplaatsen ?
Neen, dat mag niet.

DE GEEST VAN VERANDERING
De speler mag 1 speciale speelsteen (wind, seizoen of draak)
zo behandelen alsof het een speelsteen van een soort naar
keuze was om een set te kunnen samenvoegen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik een speciale speelsteen als een gewone soort behandelen om zo te verhinderen dat ik een set speelstenen moet
samenvoegen ?
Neen, deze macht mag de speler alleen gebruiken om
hiermee net een set stenen te kunnen samenvoegen.
Mag ik desondanks toch een set samenvoegen en met deze
macht 1 bijzondere speelsteen uit deze set houden?
Het antwoord is hetzelfde als hierboven. Neen, dat gaat
niet. De speelsteen die de speler met deze macht van de
geest transformeert, moet deel uit maken van de samengevoegde set.
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DE GEEST VAN VERNIETIGING
De speler mag een beschikbare speelsteen uit het kasteel
verwijderen.

DE GEEST VAN HET GELOOF
De speler mag 1 extra heiligdom plaatsen als hij een set
speelstenen samenvoegt (de zetregels voor het plaatsen van
heiligdommen gelden zoals normaal).
VEELGESTELDE VRAGEN
Mag ik een extra heiligdom plaatsen op een verdekte steen van
een in een vorige speelbeurt samengevoegde set ?
Neen, het heiligdom moet op een set worden gebouwd die
de speler zonet heeft samengevoegd wanneer hij deze
macht activeert.
Wat als ik in deze speelbeurt meer als 1 set samenvoeg ?
In dat geval mag de speler een speelsteen kiezen die in één
van deze sets ligt waarop hij het heiligdom mag bouwen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik een speelsteen uit het drakenkasteel verwijderen om
een speelsteen, die tevoren niet beschikbaar was, nu
beschikbaar te maken ?
Ja, dat mag en dat is eigenlijk het hoofddoel van deze
macht.
Mag ik de laatste speelsteen van een verdieping verwijderen
om zo naar de volgende verdieping te kunnen gaan ?
Ja, dat mag.
Als het drakenkasteel na het gebruik van deze macht tot
1 verdieping is gereduceerd, mag ik dan de actie ‘De hulp van
de draak inroepen’ in deze speelbeurt uitvoeren ?
Ja, dat mag.

Als ik een set speciale speelstenen samenvoeg, mag ik dan
een derde heiligdom bij het extra heiligdom zetten ?
Ja, dat mag. Deze geest geeft de toestemming om 1 extra
heiligdom te bouwen, extra aan het normale heiligdom of
de normale heiligdommen die een speler mag bouwen.

DE GEEST DER HANDIGHEID
De speler mag een set van slechts 3 in plaats van 4 speelstenen van een zelfde soort samenvoegen.
De speler ontvangt 2 zegepunten. Het aantal heiligdommen dat
de speler mag zetten, hangt af van het soort speelstenen dat
wordt samengevoegd (zoals gewoonlijk).

DE GEEST VAN DE DIEF
De speler mag als hij de actie ‘speelsteen-paar’ uitvoert, als
tweede speelsteen een speelsteen nemen die van dezelfde
soort is dan de eerste (zelfs als hij niet identiek is).
VEELGESTELDE VRAGEN
Kan ik deze macht activeren om een tweede speelsteen te
nemen die identiek is aan de eerste, gewoon om een
speelsteen uit mijn gebied te verwijderen ?
Ja, dat mag, maar dat is toch een speciaal geval.
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Beschrijving van de drakenkaarten

DE DRAAK DER STILTE
De speler ontvangt 1 zegepunt per afzonderlijke groep (van
minstens 1 speelsteen) van verdekte, aangrenzende speelstenen in het eigen gebied.
VEELGESTELDE VRAGEN
Zijn twee diagonaal aangrenzende verdekte speelstenen deel
van dezelfde groep ?
Neen, diagonalen tellen niet.
Als de verdekte speelstenen aangrenzend zijn, maar op verschillende verdiepingen liggen, tellen ze dan als aangrenzend ?
Ja, dat is zo.

DE DRAAK DER NEDERIGHEID
De speler ontvangt 1 zegepunt per heiligdom dat op een stapel
speelstenen staat dat grenst aan minstens 1 hogere stapel
(diagonaal geldt niet).

Kunnen open speelstenen groepen van verdekte speelstenen
scheiden ?
Ja, de speler mag zelfs een speelsteen bovenop een
andere speelsteen zetten om een afzonderlijke set in twee
op te delen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Als een heiligdom op een stapel staat waaraan meer dan
1 hogere stapel aan grenst, ontvang ik dan meer punten ?
Neen, elk heiligdom kan voor deze drakenkaart maar
1 zegepunt opleveren.
Kan een hogere stapel bij deze drakenkaart ook meer dan
1 heiligdom opleveren ?
Ja, elk heiligdom, dat op een stapel met minstens 1 hogere,
aangrenzende stapel staat, is extra 1 zegepunt waard.
Het speelt hierbij geen rol of de hogere stapel met andere
heiligdommen wordt gedeeld.
Als de aangrenzende stapel weliswaar hoger is dan de stapel
waarop het heiligdom staat, maar de bovenkant van het heiligdom echter hoger is: telt dit heiligdom dan mee ?
Ja, aangezien alleen de hoogte van de speelsteenstapel
telt.

DE DRAAK DER DAPPERHEID
De speler ontvangt 1 zegepunt per afzonderlijke stapel van
speelstenen in zijn gebied die niet aangrenzend aan een
stapel ligt met dezelfde of een grotere hoogte.
VEELGESTELDE VRAGEN
Mag op zo een stapel speelstenen een heiligdom staan ?
Ja, als de stapel speelstenen hoger is dan alle
aangrenzende stapels.
Telt het heiligdom mee voor de hoogte ?
Neen, alleen de speelstenen tellen mee.

DE DRAAK DER RECHTSCHAPENHEID
De speler kiest een rij en een kolom uit in zijn gebied.
De speler ontvangt 1 zegepunt per heiligdom in deze strook.
Per rij of kolom die compleet met heiligdommen is gevuld,
ontvangt de speler 2 zegepunten extra.
VEELGESTELDE VRAGEN
Moeten alle heiligdommen aangrenzend aan elkaar liggen om
de voorwaarde van de drakenkaart te vervullen ?
Neen, er wordt gewoon geteld hoeveel er op dezelfde rij of
kolom staan.
Kan een heiligdom in een rij en een kolom worden gedeeld en
voor de beide tellen ?
Ja, het speelt geen rol omdat het heiligdom inderdaad
zowel in de rij als in de kolom staat. Het telt voor beide.

DE DRAAK DER HEERSCHAPPIJ
De speler kiest 1 open speelsteen uit elke kaste (krijger,
handelaar of landbouwer) van zijn gebied die op de derde
verdieping of hoger ligt. De speler ontvangt zegepunten in
verhouding met de waarde van deze speelstenen.
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DE DRAAK DER KRACHT

DE DRAAK DER HARMONIE

Per kaste (krijger, handelaar of landbouwer) zoekt de speler
1 groep van aangrenzende open speelstenen van deze kaste in
zijn gebied en telt de waarde van deze speelstenen samen.

De speler ontvangt 4 zegepunten per richting waarin de
speelstenenvitrine aan beide zijden van de vette zwarte lijn in
het midden van zijn gebied, symmetrisch is, plus 2 zegepunten
per richting waarin de heiligdommenvitrine symmetrisch is.

De speler moet nu zijn som vergelijken met de sommen van de
speler links en rechts. De speler ontvangt 2 zegepunten per
kaste waarbij hij een hogere som heeft dan zijn buur of 1 zegepunt per gelijkstand. Als de speler bij wijze van voorbeeld een
totale waarde heeft van 10 bij de handelaars en de speler links
van hem 9, ontvangt hij 2 zegepunten. Heeft de speler rechts
ook 10 bij de handelaars ontvangt de speler nog eens 1 zegepunt, dus 3 in totaal.
VEELGESTELDE VRAGEN
Als men maar met twee speelt, ontvang ik dan de punten
dubbel bij een meerderheid ?
Neen, in dat geval vergelijkt men de waarde maar eenmaal.

VEELGESTELDE VRAGEN
Is het belangrijk of mijn speelstenen open of verdekt liggen ?
Neen, het speelt geen rol. Belangrijk is de verdieping
waarin de stenen in het gebied liggen, niet of ze open of
verdekt liggen.
Wat met de heiligdommen ? Moeten deze ook op dezelfde
hoogte staan om als symmetrisch te gelden ?
De heiligdommen moeten op dezelfde hoogte liggen.
Telt ook een symmetrie aan één zijde van mijn gebied ?
Neen, voor de symmetrie geldt alleen het kruis van de iets
vettere lijn in het midden van het eigen gebied.

Moet ik alle open liggende speelstenen van elke kaste samenrekenen en deze waarde vergelijken met de spelers links en
rechts ?
Neen, er telt steeds maar één groep van open aangrenzende speelstenen naar keuze van elke kaste.
Als ik geen enkele steen heb van een bepaalde kaste, telt dit
dan als een gelijkstand met een speler die eveneens geen
speelstenen van die kaste heeft ?
Neen, men moet minstens 1 open speelsteen van een kaste
hebben om aan een meerderheid te kunnen deelnemen.
Als een hogere waarde heb tegenover de speler rechts maar
een lagere waarde tegenover de speler links, ontvang ik dan
toch zegepunten ?
Ja, de speler ontvangt 2 zegepunten.

DE DRAAK DER TOEWIJDING
De speler ontvangt 1 zegepunt per heiligdom in zijn gebied met
minstens 1 aangrenzende open drakenspeelsteen.
VEELGESTELDE VRAGEN
Als er naast een heiligdom meer dan 1 drakenspeelsteen ligt,
ontvang ik dan meer zegepunten ?
Neen, elk heiligdom kan voor deze drakenkaart maar
1 zegepunt opleveren.
Kan 1 drakensteen bij deze drakenkaart meer dan 1 heiligdom
bedienen ?
Ja, elk heiligdom met minstens 1 aangrenzende drakensteen levert 1 extra zegepunt op, het speelt daarbij geen
rol of de drakenspeelsteen met andere heiligdommen
wordt gedeeld.

DE DRAAK DER KENNIS
De speler ontvangt 2 zegepunten per verschillende open
speciale speelsteen in zijn gebied.
VEELGESTELDE VRAGEN
Als ik twee open speciale speelstenen van dezelfde soort heb
(bijvoorbeeld winden) maar met een verschillend symbool
(bijvoorbeeld regen en storm), hoeveel zegepunten is dat dan
waard ?
4 zegepunten, omdat het twee verschillende symbolen zijn,
zelfs al zijn de speelstenen van dezelfde soort.
Wat is het hoogste aantal zegepunten dat men met deze
drakenkaart kan behalen ?
Er zijn drie soorten speciale stenen met 11 verschillende
symbolen (4 winden, 4 seizoenen, 3 draken).
De speler kan dus 22 zegepunten verkrijgen.

DE DRAAK DER STANDVASTIGHEID
De speler ontvangt 1 zegepunt per heiligdom dat aan de rand
van zijn gebied werd gebouwd.
VEELGESTELDE VRAGEN
Moeten de heiligdommen op een speelsteen van de eerste
verdieping worden gebouwd zoals op de kaart ?
Neen, ze moeten alleen aan de rand worden gebouwd.

DRAGON CASTLE (HORRIBLE GAMES)

- 16 / 17 -

Speloverzicht
Sets waarderen

Overzicht van een speelbeurt
1. In zijn speelbeurt moet de speler:
- Een actie uitvoeren
A. Een speelsteen paar nemen.
B. Een speelsteen en een heiligdom nemen.
C. Een speelsteen verwijderen.
D. De hulp van de draak inroepen
(alleen mogelijk als er nog maar 1 verdieping over is).
- De verzamelde speelstenen in het eigen gebied zetten.

2. Als de speler een set van minstens 4 speelstenen heeft gevormd:

Heiligdommen bouwen
(afhankelijk van speelsteensoort)

- Moet de speler deze speelstenen samenvoegen.
- Daarna mag de speler heiligdommen plaatsen.

In zijn speelbeurt mag een speler:
- De macht van een geestenkaart activeren (tot 2).

Overzicht van de acties

Eindwaardering

A. Een speelsteen-paar

B. Een speelsteen en een heiligdom

C. Een speelsteen verwijderen

D. De hulp van de draak inroepen
(alleen als er nog maar 1 verdieping over is)
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