Fabel
Het was fantastisch! Feilloos vond je de 3 fetisjen in de Finse fjorden en met een fladderend gevoel
onder je voeten floep je naar prins Fieso in Frankrijk om de Fascinerende Fabula te bevrijden.
Vreemdelingen zijn echter niet Fieso’s Favorieten, hoe frappant. Feitelijk, kom je faliekant in een
fenomenaal fort vast te zitten. Je zult fantasie nodig hebben om het fort van Fieso te ontvluchten.
Fenomenale gangen bedekt met fluweelachtige fluimen, waar Furukulus, het forse monster, fluitend
doorheen dwaalt. Als je niet samen met een fraai portie friet op Furukulus bord wilt terecht komen,
zul je flink actie moeten nemen. Forceer jezelf maar om te ontsnappen, fouten zijn hier fataal!

Onderdelen
1 Spelbord
17 Vloertegels
Voor hun functies, zie achterzijde van het boekje
Vierkante tegels hebben een Stenen blok op de achterkant. Andere tegels zijn dubbelzijdig hetzelfde.

8 Monster verplaatsingstegels

1 Startspelertegel

25 Spelende pionnen in 7 kleuren

4 elk in groen, rood, blauw en geel. 3 elk in beige, paars en zwart.
Voordat je het spel begint, moet je de stickers voorzichtig op de pionnen plakken. Beide zijden van de pion zijn hetzelfde
en de som van beide zijden is bij elke figuur 7.

1 Monster bouwpakket
Je kunt verschillende monsters met deze stukken bouwen.
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Doel van het spel
De spelers proberen hun spelende figuren door het fort van Fieso te bewegen, zonder dat ze worden opgegeten door
het monster Furukulus. Diegene die een aantal van zijn spelende figuren uit het fort weet te krijgen, wint het spel.
Tijdens het spel bewegen de spelers één spelfiguur na de andere, in een beurtrol. Nadat de spelers hun figuren hebben
verplaatst, wordt het Monster automatisch verplaatst (geactiveerd door monster verplaatsingstegels), om elk spelend
figuur in zijn zicht te verorberen. Spelers moeten hun figuren dus verborgen plaatsen, zodat het monster hen niet kan
zien, of zich zo verplaatsen, dat het monster eerder door hun tegenspelers wordt aangetrokken.

De basisregels
Voorbereiding
Leg het spelbord in het midden van de tafel. Schudt de monster verplaatsingstegels en leg ze gesloten naast het bord.
Elke speler neemt de spelfiguren van een kleur (6/1, 4/3, 3/4 en 2/5). In een spel van 5 tot 7 spelers neemt elke speler
slechts 3 spelfiguren van een kleur (6/1, 3/4 en 2/5).
Maak een monster van het bouwpakket en zet het in de hoek naast de uitgang, zodat het naar de letter M om het bord
kijkt. Leg de ongebruikte delen terug in de doos.
Verwijder de teleporters uit het spel. Je hebt alleen de 2 Bloedplassen en alle Steentegels (ook krystallen) nodig in het
basisspel.
Leg de steentegels gesloten en de bloedplassen, zoals hierboven op de tekening staat aangegeven, op het spelbord.

Het spel spelen
De speler die het meeste op het monster lijkt, mag het spel beginnen. Als alternatief mogen de spelers een manier
kiezen om de startspeler te bepalen. Deze persoon neemt de startspelertegel.
Het spel wordt in 2 fases gespeeld. In de eerste fase worden alle spelfiguren die door het monster zijn opgegeten terug
bij het ingangvakje gezet en spelen in de volgende ronde gewoon weer mee. In de tweede fase worden alle spelers die
door het monster zijn opgegeten permanent uit het spel verwijderd.
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Een ronde bestaat uit 2 delen:
1. De figuren worden verplaatst
2. Het monster wordt verplaatst

1. De figuren worden verplaatst
De spelfiguren hebben 2 zijden; een witte zijde, met witte nummers en een zwarte zijde, met zwarte nummers.
Aan het begin van het spel worden de spelfiguren met hun witte zijde open gebruikt. Aan het einde deze ronde zullen
alle zwarte zijden open liggen, omdat de pionnen worden omgedraaid nadat ze verplaatst worden. In volgorden mogen
de spelers één van hun figuren het aantal vakjes verplaatsen dat het nummer op de pion aangeeft.
Als een speler voor het eerst zijn spelfiguur op het bord zet, moet hij beginnen bij het hoekvakje rechts onderaan, dit is
de ingang. Om het fort te kunnen verlaten, moet er nog een stap na het uitgang vakje (links boven) zetten.
De speler mag zijn figuur horizontaal of verticaal naar elk vakje verplaatsen. Hij mag zijn figuur net zo veel vakjes
verplaatsen als het nummer op de pion aangeeft, maar is niet alle stappen te zetten. Als de speler zijn figuur niet wilt
verplaatsen, dan hoeft hij de pion allen omdraaien, zodat zijn zwarte zijde bovenop ligt. Ook mag de figuur vooruit of
achteruit gezet worden en mag het altijd van richting veranderen. De figuren kunnen ook langs andere figuren lopen,
maar mogen hun verplaatsing alleen in een leeg vakje eindigen.
Nadat het figuur is verplaatst, draait zijn speler hem op zijn zwarte zijde, zodat iedereen kan zien dat deze figuur
al verplaatst is geweest. Het nieuwe nummer is het aantal vakjes dat deze figuur zich in zijn volgende ronde mag
verplaatsen. Nadat alle spelers één figuur gespeeld hebben, mag de eerste speler weer één van zijn figuren spelen.
Nadat de spelers al hun figuren al dan niet verplaatst hebben, is de verplaatsingsronde van de figuren afgelopen.
Belangrijk: Tijdens de eerste ronde plaatst elke speler 2 van zijn figuren op het spelbord. De andere figuren blijven naast
het bord liggen en worden omgedraaid. Aan het begin van de 2de ronde zullen de overige figuren in het spel
worden gebracht.

Duwen
De speelfiguren kunnen ook stenen vooruit duwen. Een steen kan alleen verschoven worden als het vakje erachter leeg
is. Stenen kunnen niet van het bord worden geduwd.
Belangrijk: Als een speler een steen naar de ingang of de uitgang duwt, wordt de steen onmiddellijk van het spel
verwijderd.

Bloedplassen
Als een speler zijn figuur op een bloedplas zet, schuift die meteen door naar het vakje achter de bloedplas (in een rechte
lijn). Dit kost slecht 1 verplaatsingspunt. Als er beweegbare stenen op dat vakje staan, dan wordt die gelijk een vakje
verder geschoven, volgens de “duw” regels. Als de steen niet kan worden verschoven, of de bloedplas licht aan de rand
van het bord, dan blijft de figuur op het laatste vakje van de bloedplas staan.
Een figuur kan ook niet over een bloedplas als achter die bloedplas een figuur staat.
Als iemand een steen op een bloedplas duwt, dan glijdt hij in een rechte lijn over de bloedplas, naar het lege vakje achter
de bloedplas. Als dit vakje bezet is, strandt de steen op het laatste vakje van de bloedplas.
Belangrijk: Spelfiguren kunnen andere spelfiguren niet duwen.
Belangrijk: Een spelfiguur kan nooit langs het vakje van het monster.
Als een speler geen spelfiguren meer heeft die hij kan verplaatsen, omdat ze al uit het fort zijn, of door het monster zijn
opgegeten, dan past hij in de rest van de ronde.

Voorbeelden van het verplaatsen
Nummer 4 verplaatst zich 4 stappen en duwt de steen 1 vakje
vooruit. De steen kan geen 2 vakjes worden verplaatst, omdat
daar Nummer 3 staat. Nummer 4 mocht ook al eerder stoppen,
of zich helemaal niet verplaatsen, maar kiest ervoor om 1 vakje
rechts af te slaan. Nadat Nummer 4 verplaatst is, wordt haar
pion omgedraaid en zal er een 3 worden getoond.

4

Nummer 5 zet 2 stappen, over Nummer 3, duwt dan een steen één vakje vooruit en
loopt verder over Nummer 1. Via dit pad had nummer 5 geen 2 of 4 stappen kunnen
zetten, omdat zich daar al andere figuren bevinden.

Nummer 5 loopt één vakje, duwt de steen 2 vakjes tot op de
bloedplas, de steen schuift dan tot aan Nummer 3. Daardoor
zal Nummer 5 niet volledig over de bloedplas schuiven en kan
hij toch midden op een bloedplas de hoek om gaan.
Indien de steen er niet was, mocht Nummer 5 niet door de
bloedplas. Figuren kunnen nooit op ander Figuren terecht
komen, of ze weg duwen!

2. Het monster wordt verplaatst
Nadat de spelfiguren zijn verplaatst, is het monster aan de beurt. Het monsters verplaatst zich met de volgende regels.
De bovenste monster verplaatsingstegel wordt omgedraaid. Het nummer dat hierop staat vermeld, zijn het aantal vakjes
dat het monster zich mag verplaatsen.
Elke stap dat het monster zet, is verdeeld in 2 acties:
a) Kijken
b) Stap zetten
Deze 2 acties worden met elk vakje uitgevoerd totdat het monster het aantal aangegeven vakjes is verplaatst, of tot de
aangegeven condities zijn volbracht.
Het monster kijkt altijd in 3 richtingen: naar voren, rechts en links. Het monster kan niet achteruit kijken! Ook kan het
monster niet diagonaal kijken, omdat er dan pilaren in de weg staan. Als het monster niemand in die richtingen heeft
gezien, dan zet het zijn volgende stap en kijkt weer rond.
Als het monster een spelfiguur ziet in één van de richtingen waarin hij kan kijken, dan draait hij zich naar die figuur en
gaat hij op die figuur af. Als er meerdere figuren op dezelfde afstand van het monster staan, dan behoudt hij zijn richting.
Hij is immers nogal dom en geraakt door meerdere figuren in de buurt in de war. Hij zet dan zijn volgende stap en kijkt
nog eens rond.
Het monster kan niet door stenen kijken.
Als het monster tot op het vakje van een spelfiguur wordt verplaatst, dan eet hij deze figuur op. In de eerste fase van het
spel, wordt de figuur gewoon weer bij de ingang gezet en mag die de volgende ronde weer in het fort. Als het monster
nog verplaatsingspunten over heeft, mag hij zijn vakjes na zijn maaltijd nog verder gaan, misschien krijgt hij nog een
dessert te pakken.
Het monster duwt alles vooruit wat voor hem terecht komt; stenen (zelfs meerdere), spelers die achter stenen zitten
enz. Bloedplassen kunnen niet verschoven worden, en alles wat erop wordt geschoven, valt onder de regels van
bloedplassen, in een rechte lijn tot na de bloedplas.
Het monster kan stenen (en spelfiguren erachter) van het bord schuiven. De stenen worden van het bord gehaald, terwijl
de spelers worden behandeld alsof ze zijn opgegeten.
Het monster kan door muren lopen. Als het monster door een muur van het bord af loopt, dan komt hij aan de andere
zijde van het fort terug op het bord terecht dat is aangegeven met dezelfde letter als waar hij van het bord is gegaan.
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Nadat er een monster verplaatsingstegel “1hit” of “2 hits” (1 of 2 klappen) is getrokken, zal het monster net zo lang blijven
lopen tot hij 1 of 2 spelfiguren heeft opgegeten (of van het bord heeft geduwd). Het monster kan echter nooit meer dan
20 stappen zetten.
Behalve: De eerste monster verplaatsingstegel in een spel kan geen “hit” tegel zijn. Als dit zo is, schudt de stapel
opnieuw en neem een nieuwe tegel. Doe dit eventueel totdat je geen “hit” meer neemt.

Voorbeeld van het verplaatsen
De monster verplaatsingstegel “8” is getrokken, het monster
mag dus 8 stappen zetten. Eerst kijkt het monster rond of
hij slachtoffers kan vinden. Het ziet Figuur A. Figuur B kan
hij niet zien, die staat achter hem. Het monster draait naar
links en zet een stap dichter richting Figuur A. Dan ziet hij
zowel Figuur A als Figuur G. Figuur A is dichterbij, dus blijft
hij op koers. Weer zet hij een stap. Nu kan hij Figuur A en
Figuur C zien. Figuur C is dichter bij, dus draait hij naar
rechts, glijdt hij over de bloedplas en eet hij Figuur C, en
dit alles in zijn 3de verplaatsing. Het monster heeft Figuur H
niet gezien, omdat hij over de bloedplas aan het glijden was.
Nu ziet hij de Figuren D en E. Hij is in de war, beide Figuren
staan even ver van hem verwijderd, dus blijft hij zijn huidige
richting aanhouden. Terwijl hij weer een stap zet, schuift hij
zowel de steen als Figuur F erachter naar voor. Hij ziet nu
niemand die hij zou kunnen eten, dus zet hij weer een stap
in dezelfde richting. Weer schuift hij de steen en Figuur F
erachter naar voor. Figuur F schuift van het bord af en wordt
als gegeten beschouwd. Nog steeds ziet het monster geen
slachtoffer en zet het een stap vooruit. De steen die van het
bord is geschoven, wordt uit het spel gehaald. Nu ziet het
monster Figuur G en draait het naar rechts, zet nog een stap
en eet hem dan smakelijk op. Nu ziet het monster Figuur B in de verte en draait weer naar rechts. Jammer genoeg mag
hij geen stap meer zetten, zijn 8 verplaatsingspunten zijn op.
Had figuur G niet op die plaats gestaan, dan was het monster door de muur (V) gelopen en aan de andere kant van het
bord uitgekomen, bij muur V.
Nadat het monster zich heeft verplaatst, wordt de startspelertegel naar links doorgeschoven en wordt daarbij een nieuwe
startspeler aangeduid. Er kan nu verder worden gegaan met fase 1 van het spel.

Fases van het spel
De eerste fase
Tijdens de eerste fase van het spel worden alle spelfiguren die door het monster zijn opgegeten terug bij het ingangvakje
gezet en kunnen in de volgende ronde gewoon het fort weer binnengaan.

De tweede fase
De tweede fase begint nadat de voorlaatste monster verplaatsingstegel van de stapel is getrokken en is uitgevoerd.
De stapel wordt dan herschudt en weer gesloten langs het bord gelegd.
Van nu af aan, zijn alle slachtoffers van het monster wel degelijk dood en worden uit het spel verwijderd.
Het is goed mogelijk dat het spel in de eerste fase wordt uitgespeeld en dan valt de tweede fase natuurlijk weg.
Als er nog steeds niemand gewonnen heeft nadat voor de tweede keer de voorlaatste monster verplaatsingstegel van
de stapel is getrokken en is uitgevoerd, eindigt het spel. Het monster heeft dan alle spelfiguren van het bord opgegeten
en prins Fieso is dol gelukkig dat er geen vreemdelingen meer in zijn fort rondhangen.

6

Einde van het spel
De speler die als eerste al zijn spelfiguren, behalve 1, door de uitgang heeft geloodst, heeft gewonnen. Bij 2 tot 4 spelers
moet je dus 3 spelfiguren door de uitgang hebben verplaatst. Bij 5 tot 7 spelers zijn er dat maar 2.
Het spel eindigt ook als tijdens de tweede fase iedereen is opgegeten of uit het fort is verplaatst. Hierbij wint diegene
die de meeste spelfiguren uit het fort heeft kunnen brengen. Is hierdoor een gelijkspel, wint diegene die als eerste aan
dit gelijke aantal is gekomen.

Speciale uitleg voor 2 spelers
Moest het een speler lukken om 2 van zijn spelfiguren al uit het fort te hebben, terwijl de andere speler nog geen
spelfiguren buiten heeft, kan dit nogal vies tegenvallen. Deze speler kan dus 2 spelfiguren verplaatsen, terwijl de eerste
speler maar met 1 figuur kan spelen. Gevorderde spelers kunnen dit effect in hun voordeel gebruiken om het spel te
winnen.

Speciale uitleg voor 6 of 7 spelers
Met 6 of 7 spelers is het spel willekeuriger. Met wat geluk kan een speler tijdens de eerste fase al 2 van zijn figuren uit
het fort krijgen. Dit kan tot kortere spellen leiden.
Om het spel toch wat langer te laten duren, kun je de “5” monster verplaatsingstegel als een “3 hit” gebruiken.

Het spel voor gevorderden
Ervaren spelers kunnen de voorkant van de steentegels gebruiken. Ze mogen ook de teleporters in het spel
gebruiken.
Leg de vloertegels naast het bord. De spelers leggen dan na elkaar 1 tegel naar keuze op een plaats naar keuze. Doe
dit tot alle tegels gebruikt zijn. Er zijn een paar punten waar hierbij rekening moet worden gehouden:
• Er kunnen geen tegels worden gelegd op de 3 vakjes rond de ingang en de uitgang.
• De vloertegels kunnen elkaar niet overlappen.
• 2 teleporters kunnen niet langs elkaar worden gelegd.
Alle functies staan op het achterblad kort uitgelegd.
Nadat de laatste vloertegel is gelegd, is de volgende speler de startspeler.
Volg de gewone regels van het spel.

Functies van vloertegels
Kristal
Werkt zoals een steen, maar het monster kan jammer genoeg door het kristal heen kijken en ziet dan de figuur die
erachter verstopt is.

Keerstenen
Werkt zoals een gewone steen, als hij door spelfiguren wordt gebruikt.
Voor het monster werkt dit anders. Als het monster naar een keersteen gaat, zal hij de steen niet voortduwen, maar zal
hij zich keren zoals er op de keersteen staat aangegeven (rechts of 180°) en zet dan een stap. Voordat het monster zich
draait zoals de keersteen aangeeft, kijkt hij eerst rond of hij geen slachtoffers ziet.

Teleporter
De teleporters hebben dezelfde regels als de rand van het bord. Spelers kunnen niet op de teleporter gaan staan
en het monster kan erover heen kijken, omdat die vlak is. Als het monster op een teleporter af gaat, transporteert hij
onmiddellijk naar de bijbehorende teleporter en stapt in de richting die de pijl aangeeft. Voordat het monster verder gaat,
kijkt hij eerst rond of hij geen slachtoffers ziet.
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Voorbeeld van het verplaatsen
De “8” is getrokken. Het monster ziet Figuur A en stapt in die
richting. De Keersteen rechts van het monster wordt niet
geactiveerd, omdat het monster er niet op af stapt. Na zijn stap
ziet hij nog steeds alleen Figuur A en stapt weer verder. Nu ziet
hij zowel Figuur A als E, maar ze zijn beide even ver van het
monster verwijderd, dus loop het gewoon door. Het monster loopt
nu tegen een teleporter aan en wordt meteen op zijn wederhelft
getransporteerd. Nu ziet het monster Figuur D, zet een stap en
eet hem op. Het monster loopt nu tegen een keersteen aan en
moet zich 180° omdraaien. Weer loopt hij tegen een teleporter
aan en wordt hij getransporteerd. Het monster kijkt rond en ziet
Figuren A en C. Figuur B ziet hij niet, die staat achter hem (pijl van
transporter). Figuur C heeft hij wel gezien, omdat die zich achter
een kristal verschuilt. Het monster verschuift de kristal en Figuur
C een stap vooruit. Pas na nog 2 stappen kan het monster Figuur
E zien. Hij draait zich in Figuur E zijn richting, zet een stap en
eet hem niet op, omdat zijn verplaatsingspunten op zijn. Figuur E
heeft veel geluk gehad.

Extra informatie
Dit spel bestaat ook als computerspel met verschillende niveaus. Je moet jezelf op situaties voorbereiden, zodat het
monster de spelfiguren van je tegenstanders op eet en niet die van jezelf. Het spel kan worden gedownload op www.2FSpiele.de. Elke week wordt er een nieuw niveau toe gevoegd en kunnen er mooie prijzen worden gewonnen.

Volgende mensen hebben hieraan mee geholpen
Hanno Balz, Sören Bendig, Marc Buggeln, Christoph Breuer, Christward Conrad, Steffie Giese, Thomas Glander, Ingrid
Hahn, Lutz E. Hahn, Maura Kalusky, Tale Jo König, Henning Kröpke, Aaron Liebling, Bob Mathies, Jago Matticzk, Andrea
Meyer, Joker, Jürgen Münzer, Jürgen Neidhardt, Wolfgang Panning, Maren Rache, Harro Rache, Mik Svellov, Ulrich
Walter, Antek van Straelen, Lüder Basedow, Tagungshaus Drübberholz, the gamers of Spielertreffen Helmarshausen, at
Bürgerhaus Weserterassen and from Burgtreffen of Brettspielwelt.de…

Vertaling
Ariane
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Het monster kan er wel
door zien
Het zicht eindigt bij de
muur

Het monster loopt naar
de dichtstbijzijnde figuur
Het monster kijkt voor
zich en opzijn, niet naar
achteren

Kan er niet op gaan het
wordt beschouwd als
gegeten
Met 1 stap glijdt hij tot
achter de bloedplas
Duwt als het vakje erachter leeg is
Kan er niet op gaan het
wordt beschouwd als
gegeten
Kan erlangs lopen, maar
niet op stoppen
Kan niet op zijn vakje
gaan staan

Wordt onmiddellijk naar
de bijbehorende teleporter gestuurd en staat dan
in de richting van de pijl

Met 1 stap glijdt hij tot
achter de bloedplas

Duwt het voort

Meteen nadat hij door de
muur loopt, verschijnt
het aan de andere kant
van het bord, vakje met
dezelfde letter.

Eet het op

Teleporter

Bloedplassen

Monster

Speelfiguur

Muur

Kristal

-

Wordt mee geduwd
Spelers kunnen elkaar
niet duwen

Het monster kan er wel
door zien

Duwt als het vakje erachter leeg is

Ipv op de tegel te gaan
staan, draait het naar
rechts

Keersteen 180°

Het monster kan er wel
door zien

Het monster kan er niet
door zien

Het monster kan er niet
door zien

Duwt als het vakje erachter leeg is

Ipv op de tegel te gaan
staan, draait het naar
rechts

Keersteen Rechts

Alles dat hierop wordt
geduwd, wordt van het
bord gehaald, het wordt
beschouwd als gegeten.

Wordt mee geduwd

Alles wat op de bloedplas wordt geduwd, glijd
tot achter de bloedplas

Alles dat hierop wordt
geduwd, wordt van het
bord gehaald, het wordt
beschouwd als gegeten.

Wordt mee geduwd

Wordt mee geduwd

Wordt mee geduwd

Het monster kan er niet
door zien

Duwt als het vakje erachter leeg is

Duwt het voort

Stenen

Zicht

Spelfiguur

Monsters

Iets wordt
op dit vakje
geduwd

