Voor 2 tot 4 spelers • Vanaf 8 jaar • 60 minuten
De jonge varende koopman, Edmond Dantès vaart terug naar Marseille om er te trouwen met zijn verloofde. Bij zijn terugkeer,
wordt Dantès valselijk beschuldigd van een misdrijf dat hij niet pleegde. Kort daarop wordt hij zonder proces opgesloten in het
"Château d’If".
Tijdens zijn verblijf komt hij achter het bestaan van een enorme schat begraven op Monte Cristo. Na een succesvolle ontsnapping
uit de gevangenis, slaagt hij er in het eiland Monte Cristo te bereiken, waar hij inderdaad de schat weet te vinden. Met deze nieuw
vergaarde rijkdom begint Dantès aan zijn wraak.
Na vele jaren vindt hij eindelijk rust en vertrekt naar een geheimzinnige en onbekende locatie om er troost en liefde te vinden. Er
wordt gezegd dat de graaf van Monte Cristo een groot deel van zijn rijkdommen heeft verborgen in de kerkers van het Château
d’If.
Talrijke avonturiers gaan op weg, op onbetrouwbare bootjes, naar het kasteel in de hoop zoveel mogelijk van die rijkdom in
handen te krijgen.

SPELMATERIAAL
• 1 Speelbord met daarop het Château d’If afgebeeld,
met 6 kerkers (gelabeld A tot F) en 4 bonusgebieden.
• 1 Actie glijvlak
• 36 Avonturiers pionnen (9 per spelerskleur)
• 4 Scorestenen (1 per spelerskleur)
• 30 Voorraad kaarten
• 20 knikkers (6 rode, 6 blauwe, 4 groene en 4 gele)
• 1 Cilinder
• 30 Schatfiches met waarde 1 tot 3 (In 5 soorten:
goud (geel), robijn (rood), saffier (blauw), emerald
(groen) en diamant (wit))
• 5 schatstenen
• 1 stoffen zakje

HET
ACTIE GLIJVLAK
MONTEREN

DOEL VAN HET SPEL
De spelers sturen een aantal avonturiers aan, die het Château d’If
betreden, Hun doel is om de verschillende kerkers te onderzoeken
en de meest waardevolle schatten te verzamelen.
Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoende avonturiers op het eiland
hebben en genoeg rugzakken om de schat van het eiland weg te
halen. Je zult je avonturiers strategisch moeten opstellen in de
verschillende kerkers in overeenstemming met de schatten die daar
kunnen worden gevonden. Als een nieuwe schat bekend wordt
gemaakt, zal je ze moeten plaatsen zodat jouw team deze als eerste
bereikt. Met behulp van de schuifplank, zal je jouw acties moeten
plannen, om ze op het juiste moment te gebruiken om zo de
overhand te halen!
Van zodra een speler 40 punten heeft verzameld op het scorespoor
tijdens de schatkist fase, eindigt het spel. Alle schatten worden
geteld en de speler met de meeste punten wint het spel.

DOEL VAN HET SPEL
Zorg dat je de speler bent met de meeste punten aan het einde van het spel.

VOORBEREIDING
7.

Leg het speelbord in het midden
van de tafel.

8. Elke speler kiest een kleur en neemt
de overeenkomstige knikkers,
avonturiers en scoresteen. Bij een 2
spelerspel, gebruik je de 6 rode en 6
blauwe knikkers. Bij 3 of 4 spelers,
gebruik je 4 knikkers per speler.
3 tot 4 spelers: 4
knikkers
2 spelers: 6 knikkers
(rood en blauw)
9.

1.

Elke speler neemt 2 avonturiers in zijn spelerskleur en zet deze voor zich neer
(persoonlijke voorraad). Deze avonturiers hebben het eiland al bereikt, en zijn
klaar om het Château d’If te betreden. Tenslotte plaatsen de spelers hun overige
7 avonturiers op Marseille (algemene voorraad). Deze avonturiers kunnen op dit
moment nog niet worden gebruikt, zij zullen eerst het eiland moeten bereiken
met boten (Voorraadkaarten).

Plaats het actie glijvlak naast het
speelbord, stop de knikkers die tijdens
het spel worden gebruikt in het zakje.
Trek vervolgens willekeurig knikkers en
leg evenveel knikkers in elk spoor van
het actie glijvlak. Zorg ervoor dat er van
elke kleur 1 knikker in elk spoor ligt.

6.

Zet de cilinder neer voor de
bevoorradingsactie van het
actieglijvlak. Dit om aan te geven
dat dit de eerste actie is die zal
worden uitgevoerd.

De actieglijplank

5.

Elke speler plaatst zijn
scoresteen (1) voor het
eerste veld van het
scorespoor.

toont 4 acties die van links naar rechts worden

uitgevoerd.

BEVOORRADEN: Geef een voorraadkaart aan elke speler (verplicht).
AVONTURIERS: Plaats één of meer avonturiers op het bord (optioneel),
de actieve speler 3, andere spelers 1.
SCHATKIST: Plaats 3 nieuwe schatten in de kerkers (verplicht).
HERSCHIKKEN: Verplaats 1 knikker of 1 schatsteen (optioneel).

2.

Leg de 5 schatstenen
willekeurig op de markt, 1
steen per veld. De markt toont
de waarde (1 tot 3) voor elk
soort schat. Zo is de waarde
van goud bijvoorbeeld 3 als de
gele steen naast
de 3 ligt.

4.

Schud de voorraad kaarten en
leg deze als gedekte stapel op
het bord, zoals aangegeven.

3.

Stop alle schatfiches in de
zak. Trek vervolgens voor
elke kerker (A tot F) een
schatfiche en leg deze open
in één van de kerker cirkels.

SPELVERLOOP
Het spel verloopt over verschillende ronden. Elke ronde bestaat uit 4 acties, aangegeven op de actie
schuifplank, als eerste bevoorraden en herschikken als laatste. n De cilinder geeft aan welke actie moet
worden uitgevoerd. De eigenaar van de onderste knikker in het spoor waar de actiepion staat, wordt de
actieve speler. De actieve speler is de speler die de overeenkomstige actie uitvoert. o Nadat de actie werd
uitgevoerd, moet hij zijn knikker achteraan in één van de andere p sporen van het actieglijvlak. 3 om zijn
beurt te beëindigen schuift de actieve speler de cilinder door naar de volgende actie. Na het uitvoeren van
de herschikken actie wordt de cilinder terug naar de bevoorraden actie verplaatst.
Het spel verloopt zo over meerdere ronden tot een speler 40 of meer punten heeft bereikt tijdens de
schatkist actie. Van zodra dit gebeurt worden de punten geteld en eindigt het spel.

Belangrijk: De volgende
limieten moeten altijd in
acht worden genomen:
er mogen nooit meer
dan 7 knikkers in één
spoor van het
actieglijvlak liggen en
nooit meer dan 3 van
dezelfde kleur.

ACTIES
1. BEVOORRADEN
De actieve speler trekt evenveel voorraadkaarten als er spelers zijn. De
kaarten tonen een aantal avonturiers en rugzakken van een bepaalde kleur.
De actieve speler kiest één kaart en geeft dan elke speler één van de
overgebleven kaarten.
Elke speler neemt evenveel avonturiers als aangegeven op de kaart uit de algemene
voorraad (Marseille) en zet deze voor zich neer.
De spelers leggen de kaart open voor zich neer zodat het aantal rugzakken duidelijk
zichtbaar is.

!

Als de trekstapel uitgeput raakt tijdens het trekken van kaarten, schud de
actieve speler de aflegstapel. De actieve speler trekt van deze nieuwe
trekstapel de nog ontbrekende kaarten.

Belangrijk: Een speler mag nooit meer dan 7 voorraadkaarten voor zich hebben liggen.
Als hij een 8ste kaart krijgt, moet hij één kaart afleggen.

2. AVONTURIERS
De actieve speler mag 0 tot 3 avonturiers op het speelbord plaatsen. Hij
mag zoveel avonturiers als hij wil in één of meer kerkers van zijn keuze
plaatsen. Maar hij mag slechts 1 avonturier in één van de 4 bonusgebieden
plaatsen, linksboven op het speelbord. Vervolgens mag elke andere speler
in uurwerkwijzerzin een avonturier in één kerker één bonusgebied plaatsen.
De volgorde waarin de spelers de kerker betreden is belangrijk. De eerste avonturier
wordt bovenaan de kerker geplaatst (op veld 1) en de volgende worden in volgorde
achter hem geplaatst.
De volgorde speelt in de bonusgebieden geen rol. Een speler die een avonturier in een
bonusgebied plaatst, ontvangt onmiddellijk de overeenkomstige bonus.

3. SCHATKISTEN
Er worden nieuwe schatten bekend gemaakt. De actieve speler trekt 3
nieuwe schatfiches uit het zakje en legt deze in 3 verschillende kerkers (1
fiche per kerker).
Als er na het plaatsen 4 schatten in één of meer kerkers liggen, vindt er een score
ronde plaats (zie score ronde op de volgende pagina).
Als er niet meer voldoende schatfiches in het zakje aanwezig zijn, worden
de afgelegde fiches terug in het zakje gestopt zodat het mogelijk is om 3
fiches te trekken.

!

4. HERSCHIKKEN
De actieve speler kiest uit één van de volgende twee mogelijkheden:
• Eén van zijn knikkers één of twee plaatsen naar beneden verplaatsen
binnen hetzelfde spoor, de reeds aanwezige knikkers schuiven daardoor
naar boven.
• Eén schatsteen naar keuze één of twee plaatsen naar boven verplaatsen
op de markt.

!

Deze actie is het hart van
het spelsysteem. Dit geeft
de spelers de mogelijkheid om
hun volgende beurt te
plannen en te programmeren
en zich te positioneren om de
meeste punten te verdienen.
Een eenvoudige actie, maar je
zult snel ontdekken hoeveel
strategie hierin schuilt.

BONUSGEBIEDEN
Tijdens de Avonturiers actie, mag een speler een avonturier in één van de vier bonusgebieden plaatsen. Elke zone levert onmiddellijk een bonus op voor de speler die daar
een avonturier plaatste. Er mag slechts 1 avonturier van elke kleur per zone worden geplaatst.

JOKER RUGZAK
De speler die een avonturier in deze zone plaatst, neemt een
voorraadkaart van de stapel en legt deze gedekt bij zijn andere
kaarten. Dit is een joker rugzak en geldt als een rugzak voor elke
kleur. Deze kaart blijft gedekt liggen en mag nooit worden
opengedraaid. Een joker rugzak mag slechts één keer worden
gebruikt tijdens een score ronde gekozen door de speler.

AAN LAND GAAN
De speler die een avonturier in deze zone plaatst, neemt 3
avonturiers in zijn spelerskleur uit de algemene voorraad
(Marseille) en zet deze voor zich neer.

BONUS PUNTEN
De speler die een avonturier in deze zone plaatst, telt
onmiddellijk 2 punten bij op het scorespoor.

VERSTERKING IN DE KERKERS
De speler die een avonturier in deze zone plaatst, mag tot 2
avonturiers uit zijn persoonlijke voorraad in één of twee
kerkers zetten. Hij mag die avonturiers niet in een bonusgebied
plaatsen.

SCORE RONDE
Er vindt automatisch een score ronde plaats, telkens er tijdens een schatkist actie 4
schatten in één of meer kerkers liggen. De score ronde wordt steeds voorafgegaan
door een schatteninzameling.

SCHATTEN INZAMELEN
De schatten worden in elke kerker
verzameld, beginnend met kerker
A en zo verder tot kerker F.
Gebruik de cilinder (die normaal
als actieaanduiding wordt
gebruikt) om aan te duiden in
welke kerker er schatten worden
verzameld, door deze van A tot F
te verplaatsen. Aan het einde van
de inzamel fase wordt de cilinder
terug bij de herschik actie
geplaatst van het actie glijvlak.
Tijdens de schatten inzamelen fase, kan en mag de speler met de meerderheid in de
kerker zoveel schatten nemen als hij wil. Als er nog schatten overblijven, is de
volgende speler aan de beurt om schatten te nemen, als hij dat wil. Hierna is de 3de
speler aan de beurt, enz. Bij een gelijkstand, mag de speler wiens avonturier het
dichtst bij de schat staat, dus het hoogste in de kamer, als eerste schatten nemen.

!

Een speler moet geen schatten nemen, zelfs niet als hij genoeg rugzakken in
de overeenkomstige kleur bezit.

Om één of meer van de schatten te mogen nemen, moet een speler:
1. Voor elke schatfiche die hij uit de kerker neemt, één van zijn avonturiers daar
wegnemen. De speler doet dit door zijn hoogste avonturier uit de kerker naar
Marseille te verplaatsen.
2. Leg per kleur genoeg rugzakken af overeenkomstig de kleur van de schat. Het
aantal rugzakken moet minstens gelijk zijn aan het aantal schatten. Er mogen
meerdere kaarten worden gebruikt om het benodigde aantal rugzakken te
bekomen. Het is toegestaan om hier ook één of meer joker rugzakken bij te
gebruiken. De gebruikte kaarten worden afgelegd zoals aangegeven. De joker
kaarten worden ongezien onder de trekstapel gelegd.
Voorbeeld: De gele
speler neemt een
robijn (3, rood) en
twee emerald (2 en
1, groen) uit kerker
D. Hij verwijdert zijn
3 hoogste
avonturiers uit de
kerker, en legt
vervolgens één kaart
met 2 rode
rugzakken, één joker
rugzak en één kaart
met 3 groene rugzakken af. Hij gebruikt zijn 4de
avonturier niet, en laat deze in de kerker staan.

!

Extra rugzakken kunnen worden gebruikt om meer schatten te verzamelen.
Als een speler deze extra rugzakken niet kan gebruiken, vervallen deze.

NA DE SCHATTEN INZAMELEN FASE:
•
•
•

Als er zich nog avonturiers bevinden in de kerkers worden deze naar boven
doorgeschoven, om de vrijgekomen velden op te vullen.
Als er nog steeds 4 schatten liggen in een kerker, worden deze schatten verdekt
afgelegd naast het speelbord.
Avonturiers in de bonus gebieden worden terug in de algemene voorraad
geplaatst (Marseille).

PUNTENTELLING
Van zodra de schatten uit alle kerkers zijn verzameld, worden de punten geteld. Een
schat is evenveel punten waard als aangegeven op het fiche vermenigvuldigd met
zijn marktwaarde. Bijvoorbeeld: Als de marktwaarde voor robijnen 3 is, levert een
robijnfiche met waarde 3, 9 punten op (3x3=9). Elke speler berekent hoeveel
punten hij heeft verzameld, en verplaatst zijn scoresteen evenveel velden voorruit
op het scorespoor.
De schatfiches worden verdekt afgelegd naast het bord. Als de schatfiches in het
zakje zijn uitgeput, worden de afgelegde schatfiches terug in het zakje gedaan.

Geel verzamelde de volgende schatten:

Hij scoort hiervoor:
x3 = 9 punten
x2 = 6 punten
x1 = 2 punten
Totaal = 17 punten
Hij verplaatst zijn scoresteen 17 velden vooruit op het
scorespoor en legt de 4 schatfiches af.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt als één of meer spelers vele 40 bereiken of voorbijgaan op het
scorespoor. De speler die dan de meeste punten heeft wint het spel. Bij een
gelijkstand wint de speler met de meeste avonturiers in de kerkers.
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