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Grote Huizen van de Post-Menselijke
Geassembleerden
Huis BUSHIDO
Krijgshaftige manieren van
strengheid en discipline zijn
de wegen tot de vervulling
van de Geassembleerden en
de absolute vereniging met de
hogere ordes van het bestaan.
Huis OSIRIS
De Geassembleerden zorgen
voor groei en welvaart dankzij
superieure vooruitziendheid
en economisch leiderschap.
Rijkdom is macht.

Huis MARDUK
Empathie is de bron van
verlichting. Door elkaar te
begrijpen kunnen we ertoe
komen onze plaats in het
universum te begrijpen.

Huis YAKSHA
Transcendentie kan enkel
bereikt worden door in
harmonie te zijn met de
natuur en het omarmen van
evolutionaire processen. Laat
alle leven evolueren.
Huis DAEDALUS
Door ontdekking, innovatie
en het nastreven van kennis
kunnen we de geheimen van
het multiversum ontrafelen
en ondenkbare energieën
gebruiken.
Huis VANIR
De geest is de bron van de
werkelijkheid. De psyche bevat
onbeperkte mogelijkheden
om de werkelijkheid te
vormen naar de visie van de
geest.

Het is een gedenkwaardige tijd voor de Post-Menselijke Geassembleerden uit de
gehele Melkweg. Tienduizenden jaren zijn verstreken sinds de Menselijke grenzen
resoluut en zonder conflict werden doordrongen doorheen de Melkweg. Dit tijdperk
van stabiliteit en rust heeft kunnen weerstaan tegen de verwoestingen van lot en
tijd. Maar de mensheid groeit altijd rusteloos.
Nu zijn de ogen van de Geassembleerden op de omringende melkwegstelsels
gericht. De verleiding van onbekende grenzen, losgekomen van de zelf opgelegde
stilstand, roept de Grote Huizen op en dringt bij hun heerser aan zich te wagen in
de intergalactische leegte en aanspraak te maken op onbekende sterren. Gevoed
door ideologische verschillen, probeert elk Groot Huis dominantie te behalen
waarbij ze millennia van vrede opofferen in een poging dit nieuwe melkwegstelsel
hun wil op te leggen.
Maar het nieuwe melkwegstelsel is geen lege plaats. Terwijl de Grote Huizen grote
gebieden van de ruimte verkennen, zullen ze gevorderde technologieën ontdekken
en in contact komen met de opkomende rijken van buitenaardse beschavingen.
De Grote Huizen zullen grote interstellaire industriële complexen bouwen, hun
economische capaciteit en ontwikkeling uitbreiden. Ze zullen politieke ambassades
onder de buitenaardse rijken oprichten, concurreren voor invloed en macht. En de
Grote Huizen zullen krijgshaftige buitenposten van ongekende sterkte bouwen, om
kracht toe te passen als de onvermijdelijk oproep zich voordoet.
Als leider van een Groot Huis zal je moeten verkennen, bouwen, vechten en
samenzweren om de overwinning te behalen. Steeds de rivaliserende huizen
dwarsbomen en altijd één stap in de wedstrijd voorop blijven om de Hegemonie te
bereiken!
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Inhoudstafel

SPEL OVERZICHT + DOEL
Hegemonic is een spel over galactische uitbreiding, verovering en intrige voor 2-6 spelers.
• Het doel van het spel is het meeste overwinningspunten (OPs) te hebben op het einde van het spel. OPs worden
tijdens het spel verdiend door regio’s in de melkweg te besturen en technologieën te bevorderen.
• Regio’s worden bestuurd door Basissen—Industriële Complexen, Politieke Ambassades en Krijgshaftige
Buitenposten—te bouwen en door hun kracht en invloed te gebruiken om conflicten met tegenstanders te
winnen .
• Het spel eindigt zodra de stapel Sectortegels uitgeput is of van zodra alle Sectoren van de melkweg verkend zijn.

Center Sector
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SPELONDERDELEN
1 Melkweg Kern Bord
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9 Vijf-Sector Melkweg Borden

Sector

Het Melkweg Kern Bord heeft een Centrale Sector die gebruikt
wordt om de fases van de huidige ronde bij te houden. De
Centrale Sector kan niet gebruikt worden om tegels te leggen,
Basissen en Eenheden te bouwen of bewegen. De andere
Sectoren kunnen normaal gebruikt worden.
Spelers die de Melkweg Kern besturen, verdienen extra OPs.

HET SPEL LEREN . ....................................18
Het speelbord wordt opgebouwd uit een aantal
Melkweg borden, die elk een
aantal lege vakken hebben,
genaamd “Sectoren”.
Sectortegels worden tijdens
het spel in deze lege vakken
gelegd telkens spelers de
Melkweg verkennen.
OPs worden aan spelers, die
deze gebieden in de Melkweg beheren, gegeven op
het einde van elke ronde.

OPTIONELE REGELS VOOR
GEVORDERDEN . .......................................18

BASISSEN

90 Industriële Complexen
(15 in alle 6 kleuren)

EENHEDEN

Speler Basissen + Eenheid Fiches in 6 Kleuren (Blauw, Groen, Oranje, Paars, Rood, Geel)
Iedere speler is beperkt tot het aantal Basissen en Eenheid fiches in zijn kleur:

18 Quantum Poort
Paren (3 paren in alle 6
kleuren)

54 Politieke
Ambassades (9 in alle
6 kleuren)

72 Krijgshaftige
Buitenposten (12 in
alle 6 kleuren)

18 Politieke Agent
Eenheden (3 in alle 6
kleuren)

18 Vloot Eenheden
(3 in alle 6 kleuren)
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SPELONDERDELEN Vervolg
1 Puntenspoor
Spelers duiden hun punten tijdens het spel aan door één van
hun fiches op het puntenspoor te verplaatsen.
Een tweede fiche wordt in de geschakeerde vakken voor +50,
+100, enz geplaatst telkens je het puntenspoor volledig bent
afgegaan.
Puntenfiches - 2 per speler
Deze kleine achthoekige fiches zijn aanwezig om de
punten van elke speler op het puntenspoor bij te houden.

48 Sectortegels
Sectortegels geven de nog te verkennen gebieden van de
Melkweg weer. Vele tegels hebben Locaties om de drie types
Basissen op te bouwen: Industriële Complexen (gele vierkanten), Politieke Ambassades (blauwe cirkels) en Krijgshaftige
Buitenposten (rode driehoeken).
Sectoren met Ambassade Locaties hebben tevens een gekleurde
achtergrond en een symbool (oranje, paars of groen), hetgeen
één van de drie buitenaardse Facties weergeeft.
Voorbeeld hieronder:
Krijgshaftige Locatie
Oranje Factie
Politieke Locatie
Krijgshaftige Locatie

36 Actiekaarten - 1 set van 6 kaarten per speler
Iedere speler neemt een identieke set van 6 Actiekaarten. Op elke Actiekaart staat vermeld welke acties kunnen
uitgevoerd worden bij het spelen ervan. Tevens staat er ook een Volgnummer op die de volgorde bepaalt waarin
de kaarten worden afgehandeld tijdens de Actie Fase.
Naam kaart
Actie Limieten

Volgnummer

Beschikbare Acties

Geen Factie
Krijgshaftige Locatie
Industriële Locatie
Paarse Factie
Politieke Locatie

Politieke Locatie
Groene Factie

Sector met 3 Industriële
Locaties

54 Technologiekaarten
Deze kaarten met dubbel doel kunnen gespeeld worden om de Kracht van een speler tijdens
een Conflict te verhogen of als een Gevorderde Technologie om te zorgen voor een blijvend
voordeel.
Vereist Technologie Niveau
Technologie Kost
Technologie Naam
Technologie Effect

Krachtwaardes—gebruikt in Conflicts. De
gebruikte waarde hangt af van het type Basis of
Eenheid in het Conflict betrokken.

Geen Factie
6 Thuis Sectortegels - 1 per speler
Thuis Sectortegels, herkenbaar door het Thuis symbool in het midden
van de tegel, hebben een Ambassade Locatie maar geen Factie kleur.
Thuis Sector Ambassades leveren geen Kracht behalve bij gebruik van
de optionele “Willekeurige” Thuis Ambassade regel (zie Pagina 19).
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1 Scheidsrechterfiche
De scheidsrechterfiche wordt op het
einde van een ronde aan de speler
met de meeste CAPs gegeven.
De scheidsrechter heeft bepaalde
voorrechten tijdens de ronde.
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12 Leider Kaarten
OPTIONEEL: Ervaren spelers kunnen de Leider Kaarten gebruiken om nog meer dynamiek in het spel te
brengen (zie LEIDERS - Pagina 18) voor details.

80 “CAP” (Capaciteit) Fiches
CAPs (kort voor Capaciteit) zijn grondstof
eenheden in het spel gebruikt. 70 witte
waarde 1 fiches en 30 zwarte waarde 5
fiches zijn beschikbaar. Spelers mogen
deze ten alle tijde wisselen.
1 Fasefiche
De scheidsrechter beweegt de fasefiche rond
de Centrale Sector van het Melkweg Kern Bord
om de huidige fase weer te geven.
6 Speler Borden
Iedere speler slaat niet gebouwde Basissen en Eenheden op zijn eigen Speler Bord op. Het Speler Bord geeft het inkomen
van de speler, bouwkost Basis en Handhaving Limiet weer. Bij het begin van het spel legt iedere speler al zijn Basissen en
Eenheden op de corresponderende vakken van zijn Speler Bord.
• Basissen moeten vanop het Speler Bord van links naar rechts gebouwd worden. Bij het bouwen van een Basis,
wordt deze vanop het Speler Bord naar een overeenkomstige Locatie op het speelbord verplaatst. Indien een Basis
wordt verwoest of op een andere manier terug op het Speler Bord van de eigenaar komt, wordt dit altijd in de
omgekeerde volgorde geplaatst (dus in het meest rechtse vak van het corresponderende type dat leeg is).
• De KOST (in CAPs) om een Basis te bouwen is het rode getal rechtstreeks onder het vak van elke Basis.
• De INKOMSTEN van elk type Basis (in CAPs) is het gele getal rechtstreeks boven het meest rechtse lege vak van dat
Basis type. Elke ronde verdient de speler evenveel CAPs als de inkomsten van alle drie de Basis types.
• De HANDHAVING LIMIET is het maximum aantal ongebruikte CAPs die de speler kan overdragen naar de volgende
ronde. Deze limiet is het laagste zichtbare grijze getal van alle lege Basis vakken op hun Speler Bord weergegeven.
• Van zodra spelers Basissen bouwen, zullen ze voor elk Basis type afzonderlijk verhogen van Niveau 1 naar Niveau 2 en
uiteindelijk naar Niveau 3. Het huidige niveau van elk Basis type van een speler wordt bepaald door het meest rechtse
lege vak van dat Basis type.
• Optioneel: Het leider Vaardigheid Vak wordt slechts gebruikt als de optionele Leider Kaarten in het spel zijn (zie
LEIDERS - Pagina 18).
Gevorderde Technologie Vakken
(3 vakken)
CAP Winst (boven Basis)
Industriële Basissen
(15 Complexen)
Politieke Basissen
(9 Ambassades)

Vb. Speler Bord (zie afbeelding hieronder)
• Deze speler heeft 3 Complexen gebouwd
(Niveau 1), 4 Ambassades (Niveau 2) en 8
Buitenposten (ook Niveau 2).
• De kost om het volgende Complex (A) te
bouwen is 2 CAPs, de volgende Ambassade
(B) kost 5 CAPs en de volgende Buitenpost (C)
kost 5 CAPs.
• De Handhaving Limiet van de speler is 4
(D)— het laagste zichtbare Handhaving
getal van alle drie Basis types.
• De totale CAP inkomsten over alle Basis types
is 16: 4 van Industrieel (E) plus 5 van Politiek
(F) plus 7 van Krijgshaftig (G).

Technologie Niveau voor
dit Basis type
Quantum Poort
Voorraad (3 paren)

E

A

Agent Voorraad (3)

F

Handhaving Limiet (getal in vak)
Krijgshaftige Basissen
(12 Buitenposten)
Bouwkost (onder Basis)

B
G
D

Vloot Voorraad (3)
C

Leider Vaardigheid Vak
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Voorbeeld Spelopstelling
De rode stippen duiden de aangewezen startposities van de Thuissector voor een evenwichtig
spel aan
6 Spelers Opstelling
9 Borden + Kern

5 Spelers Opstelling

8 Borden + Kern

4 Spelers Opstelling

6 Borden + Kern

3 Spelers Opstelling

5 Borden + Kern

SPELOPSTELLING
1. Kies een speler die het spel als scheidsrechter start. Die speler neemt de scheidsrechterfiche.
2. Bouw de Melkweg door gebruik van het Kern Bord en een aantal Melkweg borden afhankelijk van het aantal
spelers: 2 spelers = 3 3 spelers = 5 4 spelers = 6 5 spelers = 8
6 spelers = 9
De voorbeeld opstellingen links zijn suggesties maar zijn niet de enige bruikbare opstellingen. Indien gewenst
kunnen spelers in tegenklokwijzerszin om beurt een bord plaatsen, beginnend bij de scheidsrechter. Elk geplaatst
bord moet ten minste twee andere borden raken (waarvan één het Melkweg Kern Bord moet zijn, indien mogelijk).
3. Spelers kiezen een kleur en nemen het Speler Bord, Fiches, Thuis Sector en Actiekaarten in hun kleur.
4. OPTIONEEL: Bij gebruik van de Leider Kaarten, geef er één willekeurig aan iedere speler (zie LEIDERS - Pagina 18).
5. Schud de Technologie Kaarten en geef iedere speler er vijf. Maak een trekstapel met de resterende kaarten. In een
spel met 2- of 3-spelers wordt één kopie van elke kaart verwijderd voor het schudden en uitdelen van de Technologie
Kaarten.
6. Trek willekeurig acht Sectortegels per speler in een spel met 4- tot 6-spelers. In een spel met 2- of 3-spelers wordt
enkel de set tegels met het 2 of 3 spelers symbool op gebruikt.
7. Schud de geselecteerde tegels, vorm hiermee een Sector trekstapel en geef iedere speler hiervan twee tegels.
8. Iedere speler, beginnend bij de scheidsrechter en verder in klokwijzerszin, legt zijn Thuis Sector op een lege zeskant
van een onbezet Melkweg Bord (iedere speler moet zijn Thuis Sector op een verschillend Melkweg Bord plaatsen).
Spelers kunnen hun Thuis Sector niet aangrenzend aan de Thuis Sector van een andere speler plaatsen
noch op het Melkweg Kern Bord.
9. Iedere speler plaatst zijn eerste Complex, Ambassade en Buitenpost fiche op de corresponderende Locatie op hun
Thuis Sector.
10. Iedere speler, beginnend bij de scheidsrechter en verder in klokwijzerszin, plaatst nu één Sectortegel uit hun hand
op een lege zeskant aangrenzend aan hun Thuis Sector (zie voorbeeld op pagina 7).
11. Alle spelers plaatsen nu hun resterende Sectortegels in een “Sector voorraad”. Voeg één extra tegel van de tegel
trekstapel toe aan deze voorraad in een spel met 2-spelers.
De eerste ronde kan beginnen.

SPELRONDEN
Hegemonic wordt over meerdere ronden gespeeld. Elke ronde is opgedeeld in 6 fases die in volgorde moeten gespeeld
worden. Alle spelers werken elke fase volledig af alvorens de volgende fase te beginnen.
• Fase 1. Inning—spelers innen inkomsten.
• Fase 2. Uitbreiding—spelers voegen Sectortegels aan het Bord toe en trekken Technologie Kaarten.
• Fase 3. Acties #1—spelers spelen Actiekaarten en voeren de acties uit.
• Fase 4. Acties #2—spelers spelen Actiekaarten en voeren de acties uit.
• Fase 5. Acties #3—spelers spelen Actiekaarten en voeren de acties uit.
• Fase 6. Arbitrage—een nieuwe scheidsrechter wordt gekozen en spelers verlagen hun CAPs tot hun Handhaving
Limiet.

Fasefiche
De Centrale Sector van het Melkweg Kern Bord heeft
een spoor die de zes fases van een ronde weergeeft.
De fasefiche geeft aan welke fase in het spel
momenteel wordt gespeeld.
Op het einde van elke fase wordt de fasefiche
volgens de pijlen op het bord naar het volgende vak
op het spoor verplaatst.
2 Spelers Opstelling

3 Borden + Kern
CAPs en Onderhandelingen
• Spelers mogen tijdens het spel vrij afspraken, naar eigen zin en voor om het even welke reden maken, en
mogen vrij en ten alle tijde CAPs uitwisselen (maar enkel CAPs—andere onderdelen mogen niet wisselen van
eigenaar). Alle afspraken zijn niet-bindend.
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Voorbeeld van een spelopstelling voor een spel met 3-spelers
Speelgebied van de paarse speler met
Speler Bord, hand van 5 Technologie
Kaarten en 6 Actiekaarten
Puntenspoor en
Puntenfiches

Scheidsrechterfiche

CAP Fiches Bank

Sector Voorraad

Aflegstapel
Technologie Kaarten

Trekstapel
Technologie Kaarten
Sector trekstapel

Speelgebied van de groene speler
met Speler Bord, hand van 5 Technologie Kaarten en 6 Actiekaarten

Speelgebied van de oranje
speler met Speler Bord,
hand van 5 Technologie
Kaarten en 6 Actiekaarten
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Fase 1. INNING
Iedere speler krijgt evenveel CAPs als hun totale CAP Winst waarde voor hun meest rechts gebouwde Complex,
Ambassade en Buitenpost op de sporen van hun Speler Bord (zie Vb. SPELER BORD - Pagina 5).
OPTIONEEL: Indien de optionele Leider Kaarten gebruikt worden, verbeteren de spelers tijdens deze fase hun Leider
Kaarten naar het volgende vaardigheidsniveau (zie LEIDERS - Pagina 18).
Fase 2. UITBREIDING
Beginnend bij de scheidsrechter en verder klokwijzerszin voert iedere speler een uitbreidingsbeurt uit door de
volgende vier stappen in volgorde uit te voeren alvorens de volgende speler zijn beurt start:
A. Draai één Sectortegel van de trekstapel om en leg deze open bij de Sector voorraad.
B. Kies één Sectortegel uit de Sector voorraad en leg deze op een willekeurige lege zeskant in de Melkweg.
–– Een lege zeskant is een zeskant op het speelbord waar er nog geen Sectortegel of Thuis Sectortegel werd op
gespeeld. De nieuwe Sectortegel moet niet aangrenzend aan een reeds gespeelde tegel noch naast jouw
Basissen of Eenheden gelegd worden.
–– Sectortegels kunnen niet op de centrale sector van het Melkweg Kern Bord gelegd worden.
C. Trek één Technologie Kaart van één van de volgende keuzes: (1) de trekstapel, (2) de bovenste kaart van de
aflegstapel of (3) één van de reeds gespeelde Gevorderde Technologieën van die speler.
–– Indien de trekstapel leeg is, schud dan de aflegstapel opnieuw en maak hiermee een nieuwe trekstapel.
D. Leg één Technologie Kaart af of verbeter één Technologie Kaart volgens de Technologieën Verbeteren regels (zie
hieronder).
–– Afgelegde Technologie Kaarten worden open op de Technologie Kaarten aflegstapel gelegd.
–– Een speler mag de zonet in stap C getrokken kaart afleggen of verbeteren.
Technologieën Verbeteren
Een speler mag een Technologie Kaart gebruiken om een continue bonus of vaardigheid te verkrijgen. Dit wordt Een
Technologie Verbeteren genoemd:
• Elk Speler Bord heeft drie Gevorderde Technologie Vakken bovenaan het bord. Wanneer een speler een
Technologie Verbetert, wordt de Technologie Kaart in één van deze vakken gelegd. Een speler mag nooit meer
dan drie Verbeterde Technologieën tezelfdertijd in het spel hebben.
• Een speler mag ten alle tijde een Gevorderde Technologie afleggen om zo een Vak hiervan vrij te maken.
• Iedere Technologie Kaart heeft een minimum Technologie Niveau (Industrieel, Politiek of Krijgshaftig Niveau 1,
2 of 3). Een speler kan slechts een Technologie Verbeteren als deze minima vervuld zijn. De vereisten kunnen op
twee manieren vervuld worden:
–– De speler heeft een Basis in het vereiste of een hoger Technologie Niveau op zijn Speler Bord gebouwd.
–– De speler heeft reeds een andere Gevorderde Technologie van hetzelfde type (Industrieel, Politiek of
Krijgshaftig) dat één niveau lager of gelijk is of van een hoger niveau dan de Technologie die Verbeterd wordt.
De speler mag de vereiste Verbeterde Technologie afleggen om plaats te maken voor de nieuwe Technologie
Kaart.
Deze speler kan
Emergent Economics
(Niveau 3) spelen
alhoewel hij
momenteel nog
niet het Industriële
Technologie Niveau 3
heeft. Dit omdat hij
reeds de gevorderde
Nano-Fabricants, een
Niveau 2 Industriële
Technologie, heeft.
•
•
•

Elke Technologie Kaart heeft tevens een kost (in CAPs) die betaald moet worden voordat ze gespeeld wordt.
Een speler kan slechts één kopie van elke specifieke Gevorderde Technologie Kaart tezelfdertijd hebben.
Indien een speler later verlaagd naar een lager Technologie Niveau blijven alle Gevorderde Technologieën in het
spel en kan hun volledig effect nog benut worden. De Niveau vereisten zijn enkel van toepassing bij het uitspelen
van de Gevorderde Technologieën.
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Fases 3, 4 & 5. ACTIE FASES
In elke ronde worden er drie Actie Fases gespeeld. Iedere speler voert zijn beurt uit in elke Actie Fase voordat verder
gegaan wordt met de volgende Fase. Elke Actie Fase is in drie stappen opgedeeld:
A. Kies één Actiekaart: Alle speler kiezen en tonen daarna gelijktijdig één van hun Actiekaarten.
Zie ACTIES UITVOEREN (Pagina 12) voor meer info over het gebruik van elke Actiekaart.
B. Actiekaarten uitvoeren: De Actiekaarten worden in numerische volgorde uitgevoerd, gebaseerd op het
Volgnummer op de kaarten (het grote getal in de linker bovenhoek), gaande van laagste naar hoogste. Indien
meerdere kaarten hetzelfde getal hebben, worden deze kaarten in klokwijzerszin rond de tafel uitgevoerd beginnend
bij de speler die door de scheidsrechter werd gekozen.
–– Wanneer een speler zijn Actiekaart uitvoert, mag hij tot 2 volledige acties uitvoeren gekozen uit deze door
de kaart toegelaten en voert onmiddellijk elk conflict uit dat zich voordoet alvorens naar de volgende actie of
speler te gaan.
C. Actiekaarten terugnemen: Van zodra alle spelers hun kaart hebben uitgevoerd, wordt de Actiekaart door
de eigenaar terug op hand genomen en verder gegaan met de volgende Actie Fase (of de Arbitrage Fase op het
einde van de derde Actie Fase).
Fase 6. ARBITRAGE
A. Kies een nieuwe scheidsrechter: De speler met de meeste CAPs bij het begin van de Arbitrage Fase neemt
de scheidsrechterfiche en zal de scheidsrechter voor de volgende ronde zijn. Indien de huidige scheidsrechter de
meeste CAPs heeft, behoudt hij de scheidsrechterfiche.
–– In geval van een gelijkstand kiest de huidige scheidsrechter wie van de spelers, bij de gelijkstand betrokken,
de scheidsrechterfiche ontvangt.
–– Indien de huidige scheidsrechter zelf bij de gelijkstand betrokken is, moet hij deze afgeven.
B. Verlaag CAPs tot Handhaving Limiet: Iedere speler verlaagt nu zijn CAPs totdat hij evenveel of minder CAPs
heeft dan zijn Handhaving Limiet. De Handhaving Limiet van een speler is het laagst zichtbare Handhaving Limiet
getal weergegeven op het Speler Bord overheen alle Basis types (zie Vb. SPELER BORD - Pagina 5).
C. Puntentelling: Alle spelers verdienen daarna punten voor hun beheer van de Melkweg Borden, aangegeven
door het verplaatsen van hun puntenfiche op het puntenspoor (zie PUNTENTELLING - Pagina 17).
Nadat de puntentelling voor alle spelers werd uitgevoerd, wordt gecontroleerd of één van de voorwaarden voor het
einde van het spel vervuld is (zie hieronder). Indien niet, begint een nieuwe ronde met de Inning Fase.

EINDE VAN HET SPEL
•

•

Het spel eindigt op het einde van een volledige ronde (na Arbitrage en puntentelling) indien de Sectortegel
trekstapel uitgeput is of indien er geen lege zeskanten, waar een Sectortegel mag geplaatst worden, meer op het
speelbord zijn.
Er wordt een laatste puntentelling uitgevoerd en de winnaar bekend gemaakt (zie PUNTENTELLING - Pagina17).
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Voorbeeld Actie Fase
In een spel met 5 spelers worden de volgende
Actiekaarten door de spelers (die in de
volgende volgorde zitten) gespeeld:
- Rood (de Scheidsrechter): [2] Industrialize
- Oranje: [1] Assault
- Geel: [2] Politicize
- Groen: [2] Industrialize
- Blauw: [4] Discover
Oranje speelde de Assault Actiekaart die
het laagste Volgnummer heeft en mag dus
beginnen.
Rood, Geel en Groen speelden allen een
Actiekaart met Volgnummer [2]: een
gelijkstand met drie. Rood (de scheidsrechter)
kiest zichzelf als speler die eerst begint. Rood
voert eerst zijn kaart uit, daarna voeren Geel en
Groen in klokwijzerszin hun kaart uit.
Ten slotte voert Blauw zijn Discover kaart uit—
gezien zijn Actiekaart het hoogste Volgnummer
heeft, gaat hij laatst.
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KRACHT + REIKWIJDTE

Voorbeeld Industriële Locatie

Elk Industrieel
Complex geeft 1
Kracht.
De reikwijdte van een Industrieel
Complex is altijd 1 Sector.
Voorbeeld Politieke Locatie

Elke Ambassade geeft
1 tot 3 Kracht aan
één Factie, zoals aangegeven op de tegel.
De reikwijdte van een
Politieke Ambassade is
altijd 1 Sector.
Voorbeeld Krijgshaftige Locatie
Een Krijgshaftige
Locatie mag tot
evenveel Buitenposten bevatten
als aantal driehoeken op die
Locatie. De Locatie
hiernaast kan tot
3 Buitenposten
bevatten.
De kracht die de
Buitenpost stapel heeft, is
even groot als het aantal
Buitenposten in die stapel
(van 1 tot 3).
De reikwijdte van de Buitenposten variert afhankelijk van het aantal Buitenposten in de stapel:
1 Buitenpost: Reikwijdte 0
2 Buitenposten: Reikwijdte 1
3 Buitenposten: Reikwijdte 2

De Industriële, Politieke en Krijgshaftige Sporen
Tijdens het spel zullen de spelers hun Industriële, Politieke en Krijgshaftige mogelijkheden van hun rijk verbeteren
door Basissen te bouwen op de Locaties van de Sectortegels.
De graad van ontwikkeling die een speler in elk van deze gebieden heeft behaald, wordt bijgehouden op de
drie sporen van hun individueel Speler Bord. De graad van ontwikkeling van een speler bepaalt zijn inkomsten,
Handhaving Limiet en Technologie Niveau.
Locaties zijn plaatsen op de Sectortegels waar Basissen kunnen gebouwd worden. Elke Locatie geeft aan welk
type Basis daar kan gebouwd worden: vierkanten voor Industriële Complexen, cirkels voor Politieke Ambassades en
driehoeken voor Krijgshaftige Buitenposten.
Eénheden (Agenten, Vloten en Poorten) nemen geen plaats in op Locaties. Ze worden steeds op het lege gebied van
een Sectortegel gelegd.
Kracht
Kracht is de vaardigheid van een Basis of een Eénheid om de Melkweg rond zich te beïnvloeden. Er zijn drie Kracht
types die overeenkomen met de drie types Basissen en Eénheden: Industriële Kracht, Politieke Kracht en Krijgshaftige
Kracht.
• Elke Basis levert een hoeveelheid Kracht gebaseerd op het type Basis en de Locatie waar het gebouwd werd.
• Kracht wordt voornamelijk gebruikt tijdens Conflicten tussen spelers (zie CONFLICTEN - Pagina 15).
• Kracht wordt ook gebruikt om te bepalen welke speler elk Melkweg Bord beheert, met inbegrip van het Melkweg
Kern Bord (zie PUNTENTELLING - Pagina 17).
Kracht wordt voor elk type Basis en Eénheid verschillend berekend:
Industriële Kracht
• Slechts één enkel Complex kan op elke Industriële Locatie gebouwd worden.
• Meerdere spelers kunnen Complexen in dezelfde Sector hebben door te bouwen op verschillende Industriële
Locaties.
• De Industriële Kracht van elk Complex is altijd 1 maar Complexen in dezelfde Sector die eigendom van dezelfde
speler zijn combineren altijd hun Kracht (voor een totaal van 1, 2 of 3 Kracht in de volledige Sector).
• Complexen die geen eigendom zijn van dezelfde speler combineren hun Kracht nooit.
• Poorten (Industriële Eénheden) leveren nooit enige Kracht (maar kunnen verdedigd worden tijdens een Conflict
door Complexen binnen de Reikwijdte).
Politieke Kracht
• Slechts één enkele Ambassade kan op elke Politieke Locatie gebouwd worden.
• Een Politieke Locatie geeft aan hoeveel Kracht een Ambassade zal hebben als die daar gebouwd wordt. Elke
Locatie levert 1, 2 of 3 Kracht.
• Elke Politieke Locatie behoort tot één van de drie Facties. De Sectortegel heeft een kleur en symbool die aangeeft
tot welke Factie deze behoort. De Factie waaraan de Ambassade wordt gekoppeld, bepaalt wanneer het zijn
Kracht kan gebruiken tijdens een Conflict.
• De Ambassade in de Thuis Sector van een speler levert geen enkele Politieke Kracht in Conflicten en is geen deel van
een Factie (behalve indien de OPTIONELE “Willekeurige” Thuis Ambasade regel in voege is—zie “Willekeurige” THUIS
AMBASSADES - Pagina 12).
• Agenten (Politieke Eénheden) leveren elk 1 Politieke Kracht tijdens Conflicten.
Krijgshaftige Kracht
• Slechts één enkele speler tegelijk mag Buitenposten op een bepaalde Krijgshaftige Locatie bouwen.
• Op elke Krijgshaftige Locatie kunnen er een aantal Buitenposten gebouwd worden door Buitenposten op elkaar
te stapelen. Het aantal driehoeken op de Krijgshaftige Locatie geeft het maximum aantal Buitenposten aan die
daar kunnen gebouwd worden.
• Indien meerdere Buitenposten op dezelfde Locatie liggen, wordt hun Kracht altijd gecombineerd. De totale
Krijgshaftige Kracht van een gecombineerde stapel Buitenposten is gelijk aan het totaal aantal Buitenposten in
die stapel (1, 2 of 3).
• Vloten (Krijgshaftige éénheden) leveren tijdens Conflicten elk evenveel Kracht als het huidige Krijgshaftige
Technologie Niveau (1, 2 of 3) van de speler die deze vloten bezit.
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Reikwijdte
De Reikwijdte van een Basis of een Eénheid is het maximum aantal zeskanten waarover die Basis of Eénheid zijn
Kracht kan gebruiken en acties op uitvoeren.
• Net zoals kracht kan reikwijdte zowel Industrieel, Politiek als Krijgshaftig zijn afhankelijk van het type Basis of
Eénheid die de Kracht levert.
• Een speler kan slechts een Actie in een Sector uitvoeren als die binnen de Reikwijdte van een Basis of Eénheid van
het geschikte type valt.
• Een Basis of Eénheid kan tijdens een Conflict slechts Kracht leveren als het binnen de Reikwijdte valt
(Uitzondering: Ambassades—zie CONFLICTEN - Pagina 15).
Er zijn drie mogelijke Reikwijdtes:
• Reikwijdte 0 = Enkel binnen de huidige Sector van de Basis of Eénheid.
• Reikwijdte 1 = Binnen de Sector of in een aangrenzende Sector.
• Reikwijdte 2 = Zoals hierboven maar uitbreidbaar tot 2 Sectoren ver.
De Reikwijdtes van de Basissen en Eénheden zijn als volgt:
• Complexen: Industriële Reikwijdte 1
• Ambassades: Politieke Reikwijdte 1
• Buitenposten: Reikwijdte hangt af van de huidige Kracht (hoogte stapel):
–– Kracht 1 Buitenpost (1 hoog): Krijgshaftige Reikwijdte 0
–– Kracht 2 Buitenpost (2 hoog): Krijgshaftige Reikwijdte 1
–– Kracht 3 Buitenpost (3 hoog): Krijgshaftige Reikwijdte 2
• Agenten: Politieke Reikwijdte 0
• Vloten: Krijgshaftige Reikwijdte 0
• Poorten: Niet van toepassing (Poorten leveren geen Kracht en hebben dus geen Reikwijdte)

Reikwijdte 0:
Kracht 1 Buitenpost
Vloten en Agenten
Reikwijdte 1:
Complexen
Ambassades
Kracht 2 Buitenpost

Reikwijdte 2:
Kracht 3 Buitenpost
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Voorbeeld Actiekaart
De INDUSTRIALIZE Actiekaart hieronder geeft
drie mogelijke acties weer: een BUILD Actie voor
Complexen en Poorten, een Conflict Actie voor
TAKEOVER en een BASIC actie.

ACTIES UITVOEREN

Tijdens elk van de drie Actie Fases in een ronde voeren spelers acties uit om hun imperium uit te breiden en hun
rivalen aan te vallen. Bij het begin van de fase kiest iedere speler één van zijn zes Actiekaarten die hij wil uitvoeren.
De acties die een speler in deze fase mag uitvoeren, zijn bepaald door de gespeelde Actiekaart.
Iedere speler heeft een identieke set van zes Actiekaarten die elk twee of drie acties weergeven die de speler kan
kiezen:

A

B

C
A BUILD Actie (Complexen + Poorten)
B TAKEOVER (Conflict) Actie
C BASIC Actie
Symbool referentie op Actiekaarten
De symbolen op de Actiekaarten, bovenop de
tekst op de kaart, geven aan hoe de specifieke
acties kunnen gebruikt worden en welke conflict
types kunnen beproefd worden:
Jouw Complex

1. DESTROY Actie: Kies één
1. BUILD Actie: Leg Complexen
1. BUILD Actie: Leg Ambassades
en/of Agenten in om het even
en/of Poorten in om het even
Conflict type en een doel van
welke hoeveelheid en volgorde.
welke
hoeveelheid
en
volgorde.
het weergegeven type om aan
Ambassades moeten binnen
Complexen moeten binnen de
te vallen. Sabotage of Raze
de Politieke Reikwijdte gelegd
Industriële Reikwijdte gebouwd
worden. Agenten moeten op
acties laten toe eerst Agenten
worden. Poorten moeten op
Ambassades (mogen zopas
of Vloten (respectievelijk)
Complexen (mogen zopas
gebouwd zijn) gelegd worden.
gebouwd zijn) gelegd worden.
te verplaatsen vooraleer het
2. TAKEOVER Actie: Mag één Agent
verplaatsen en mag daarna de
Conflict aan te gaan. Elk Conflict 2. TAKEOVER Actie: Val de Complexen
en/of Poorten van een tegenspeler,
Ambassade of Agent van een
telt als één actie.
tegenspeler binnen Reikwijdte
in één enkele Sector binnen
2. BASIC Actie.
van de bewegende Agent
Industriële Reikwijdte, aan.
aanvallen.
3. BASIC Actie.
3. BASIC Actie.

Vijandelijk
Complex

Jouw Poort
Jouw Ambassade

Vijandelijke
Ambassade

Jouw Agent

Vijandelijke Agent

Jouw Buitenpost

Vijandelijke
Buitenpost

Jouw Vloot

Vijandelijke Vloot

Voer een Actie
binnen Reikwijdte uit

Een Conflict binnen
Reikwijdte aangaan
Takeover (verwijder
van een tegenspeler
en leg eigen in de
plaats)

CAPs
Leg of
neem
Verwoest
(leg terug op
speler bord)

1. BUILD Actie: Leg Buitenposten
en/of Vloten in om het even
welke hoeveelheid en volgorde.
Buitenposten moeten binnen
de Krijgshaftige Reikwijdte
gelegd worden. Vloten moeten
op Buitenposten (mogen zopas
gebouwd zijn) gelegd worden.
Bijkomende Buitenposten
mogen gestapeld worden tot
de limiet aangegeven op de
Sectortegel.
2. TAKEOVER Actie: Mag één
Vloot verplaatsen en mag de
Buitenpost of Vloot van een
tegenspeler binnen Reikwijdte
van de bewegende Vloot
aanvallen.
3. BASIC Actie.

1. TAKEOVER Actie. Kies één
Conflict type en een doel van
het weergegeven type om
aan te vallen. Annex of Invade
acties laten toe eerst Agenten
of Vloten (respectievelijk)
te verplaatsen vooraleer het
Conflict aan te gaan. Elk Conflict
telt als één actie.
2. BASIC Actie.

1. CAPITALIZE Actie: In CAPs van
het Basis type dat de laagste
CAP winst geeft (aangegeven
op het speler bord).
2. SURVEY Actie: Voeg één
Sectortegel toe aan de Sector
Voorraad en speel daarna om
het even welke tegel uit de
voorraad op het bord.
3. RESEARCH Actie: Neem alle
inactieve Technologie kaarten
terug op hand. Leg daarna een
zelf gekozen aantal ongewenste
Technologie kaarten terug af.
En trek ten slotte terug kaarten
totdat je er 5 op hand hebt.
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Actiekaarten spelen
• Elke Actiekaart toont een verschillende set van specifieke acties die kunnen uitgevoerd worden door deze kaart
te spelen.
• Iedere speler mag tot twee volledige acties in zijn beurt uitvoeren.
• Een speler mag elke actie op zijn gespeelde Actiekaart kiezen, in elke volgorde, en mag dezelfde actie herhalen
als hij dat wenst.
• Vele acties hebben een kost (in CAPs) die, vooordat de actie wordt uitgevoerd, moet betaald worden.
• Het resultaat van elke actie heeft altijd onmiddellijk effect voordat de volgende actie start. Een speler kan zijn
acties in zijn beurt opeenvolgend maken waarbij de eerste actie gebruikt wordt als voorbereiding voor de
tweede.
BASIC Acties
Alle Actiekaarten behalve Discover bevatten een “Basic Actie” die een speler kan kiezen om uit te voeren. De Basic
Actie is altijd dezelfde en laat de speler toe één van de volgende te doen:
• Verzamel 2 CAPs; of
• Trek één Technologie Kaart van één van de volgende keuzes: (1) de trekstapel; (2) de bovenste kaart van de
aflegstapel; of (3) één van zijn reeds gespeelde Gevorderde Technologieën en leg nadien één Technologie Kaart
af of schuif er één op.
BUILD Acties
Een speler kan een Build Actie gebruiken om Basissen en/of Eénheden, binnen reikwijdte van hun bestaande
Basissen en Eénheden van het corresponderende type, te bouwen (bijvoorbeeld kan een speler een Politieke
Ambassade bouwen binnen reikwijdte van zijn bestaande Ambassades of Agenten).
• Build Limieten: Elke BUILD Actie laat de speler toe zo veel Basissen (Complexen, Ambassades of Buitenposten)
en/of Eénheden (Poorten, Agenten of Vloten) te bouwen als hij wenst (en kan betalen) in één enkele actie.
• Build Chaining: Nieuw gebouwde Basissen en Eénheden worden aanzien als in het spel zijnde van zodra
ze gebouwd zijn. En dus kan de speler onmiddellijk bijkomende Basissen of Eénheden binnen hun reikwijdte
bouwen als een deel van dezelfde Actie.
• Verhuizing: Indien een speler geen Basissen van het benodige type meer op zijn Speler Bord heeft liggen,
mag hij één van zijn Basissen reeds in het spel verhuizen. Hij verplaatst simpelweg één van zijn Basissen van
het corresponderende type ergens op het speelbord naar een nieuwe Locatie binnen reikwijdte. De speler moet
hierna de laagste (meest linkse) CAP Kost voor dat Basis type (zoals aangegeven op zijn Speler Bord) betalen.
• Basissen kunnen op elke passende Locatie binnen Reikwijdte, van ten minste één van de Basissen van de speler
reeds in het spel, gebouwd worden.
• Agenten en Vloten moeten in dezelfde Sector als één van de Basissen van de speler van dat type (zoals een
Agent enkel in een Sector met één Ambassade van die speler kan gebouwd worden) gelegd worden.
Quantum Poorten
Quantum Poorten zijn een speciaal soort Eénheden die twee Sectoren aan elkaar verbinden, onafhankelijk van de
afstand ertussen. Twee Sectoren die passende Quantum Poort stukken bevatten, worden als aangrenzend aanzien
voor alle spelers en voor alle doelen (niet alleen voor de speler die de Poort gebouwd heeft!).
• Beide “helften” van een Quantum Poort worden gebouwd binnen dezelfde aankoop; de kost is voor het bouwen
van het Poort paar.
• Wanneer een Poort wordt gebouwd, wordt een passend paar van Quantum Poort stukken op het speelbord
gelegd. Eén van de Poorten van het paar moet in dezelfde Sector als één van de complexen van de speler gelegd
worden. De andere Poort van het paar moet in een Sector die een Industriële Locatie bevat (deze Locatie moet
niet bezet door of in het beheer van de speler zijn) gelegd worden en die tot een aantal zeskanten, bepaald door
het huidige Industriële Technologie Niveau van de speler, verwijderd is:
Niveau 1 Industrieel: tot 2 zeskanten
Niveau 2 Industrieel: tot 3 zeskanten
Niveau 3 Industrieel: tot 4 zeskanten
• Je mag een gelegd Poort Paar verhuizen door zijn bouwkost te betalen en daarna het Poort Paar in een nieuwe
legale positie te leggen.

D
C

B
A
INDUSTRIALIZE - BUILD Actie Voorbeeld
Met één enkele BUILD actie kan de Gele Speler elke
combinatie van Complexen en Poorten bouwen die
hij zich kan veroorloven. Beginnend met een Complex
op (A) kan Geel hierdoor op de aangrenzende Sector
(B) een Complex en daarna een Poort bouwen. De
andere Poort van het paar wordt in Sector (C) gelegd
en kan Geel dit onmiddellijk gebruiken om een 2de
complex en daarna een 3de complex in Sector (D) te
bouwen. Al dit bouwen vergt echter maar één actie.

D

C
B

A

POLITICIZE - MOVE en BUILD Actie Voorbeeld
De blauwe speler heeft een Ambassade en een Agent
op (A) als hij de POLITICIZE Actiekaart speelt.
Eerst gebruikt hij de INFILTRATE actie om zij Agent
naar (B) te verplaatsen, waarvoor hij 2 CAPs betaalt
(om 1 grens tussen Melkwegborden over te steken).
Als tweede actie kan hij nu een Ambassade bouwen
(BUILD) in (B). Die heeft dan voldoende Reikwijdte
om bijkomende Ambassades in (C) en (D) te bouwen,
alsook nog een Agent in (D)—allemaal samen met
dezelfde Build actie.
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Conflict Acties (DESTROY / TAKEOVER)
Er zijn twee types Conflict Acties: DESTROY en TAKEOVER. Beide types van Conflict Acties laten de speler toe de Basissen
en/of Eénheden van een tegenstander op het speelbord aan te vallen. Sommige Conflict Acties laten de speler ook toe
zijn Eénheden op het speelbord te verplaatsen.
De twee delen van een Conflict Actie—Eénheden verplaatsen en een Conflict aangaan—zijn optioneel. De speler mag
ervoor kiezen eerst zijn Agenten of Vloten te verplaatsen (of niet) en nadien ervoor kiezen een Conflict aan te gaan (of
niet).
Elk Conflict dat wordt aangegaan, wordt onmiddellijk uitgevoerd (zie Conflicten - Pagina 15).

D

C

B
A
Krijgshaftig - MOVE en BUILD Actie Voorbeeld
De rode speler heeft reeds een Vloot gebouwd in zijn
Thuis Sector (A).
Hij gebruikt STRIKE als eerste van zijn twee acties
om zijn Vloot naar een nabij gelegen sector met
een Buitenpost Kracht 3 locatie (B) te bewegen. Hij
betaalt 1 CAP voor de beweging.
Als tweede actie kiest hij BUILD en bouwt 3
Buitenposten op (B) en bouwt daarna nog 2
Buitenposten op (C). Hij kan deze hier bouwen
omdat een Buitenpost Kracht 3 een Reikwijdte
van 2 sectoren heeft. Ten slotte bouwt hij nog één
Buitenpost in (D) die binnen de Reikwijdte van zijn
nieuwe Buitenpost Kracht 2 valt.

Agenten en Vloten verplaatsen
Indien een speler een Politieke of Krijgshaftige Conflict Actie kiest, mag hij eerst zijn Agent (Politiek) of Vloot
(Krijgshaftig) verplaatsen alvorens het Conflict aan te gaan. De verplaatsing:
• Een Agent mag van zijn Sector naar alle andere Sectoren om het even waar op het speelbord bewegen. De speler
moet 2 CAPs betalen elke keer de Agent de “grens” tussen twee Melkwegborden (de Melkweg Kern inbegrepen)
oversteekt. Een Agent binnen eenzelfde Melkwegbord verplaatsen is gratis.
• Een Vloot mag tot 3 zeskanten bewegen, waarbij slechts 1 CAP voor de volledige beweging moet betaald worden,
onafhankelijk van het aantal gekruiste zeskanten.
• Agenten en Vloten moeten hun beweging op een Sectortegel eindigen, maar ze kunnen door lege zeskanten
(zonder tegels) bewegen.
• Agenten en Vloten kunnen door de Thuis Sectortegel van een tegenspeler bewegen, maar ze kunnen hun
beweging daar niet eindigen.
• De Centrale Sector (met het Fasenspoor) kan niet gebruikt worden, voor geen enkel doel. Agenten en Vloten
kunnen niet door noch eindigen op de Centrale Sector.
• Agenten en Vloten kunnen niet naast het speelbord bewegen.
Conflicten Aankondigen en Aanvallen
De Conflict Actie kondigt aan welk type Basis of Eénheid kan aanvallen en welk type Basis of Eénheid kan aangevallen
worden.
De speler die het Conflict aangaat, wordt de “Aanvaller” in het Conflict genoemd. De speler die de Basissen en/of
Eénheden bezit die aangevallen worden door de Aanvaller, wordt de “Verdediger” genoemd.
De Aanvaller moet bekend maken welke speelstukken er aanvallen en welke Basissen of Eénheden er zullen
verdedigen.
• De Aanvaller mag enkel Basissen of Eénheden van het juiste type, zoals aangegeven op zijn Actiekaart, gebruiken
om aan te vallen. De Aanvaller moet een Complex kiezen waarmee hij wil aanvallen indien hij Industriële Kracht
gebruikt, een Agent indien hij Politieke Kracht gebruikt of een Vloot indien hij Krijgshaftige Kracht gebruikt.
• De verdedigende Basissen of Eénheden die worden aangevallen, moeten ook van het juiste type zijn zoals
aangegeven op de kaart. Alle verdedigende Basissen en/of Eénheden die worden aangevallen moeten in dezelfde
Sector liggen (de “Conflict Sector” genoemd).
–– Een speler mag enkel Basissen (Complexen, Ambassades of Buitenposten) van een tegenspeler aanvallen als er
in de Conflict Sector Basissen zijn van het juiste type.
–– Eénheden (Poorten, Agenten en Vloten) kunnen slechts aangevallen worden indien er geen Basis van het juiste
type in de Conflict Sector ligt die eigendom is van die speler.
–– De Conflict Sector moet binnen Reikwijdte van de Basissen of Eénheden, gekozen voor de aanval, liggen.
• Alle Complexen van een speler die in dezelfde Sector liggen, verdedigen en vallen altijd gezamelijk in groep
aan. Een speler kan niet opteren slechts één enkel Complex aan te vallen indien de eigenaar ervan nog andere
Complexen in de Conflict Sector beheert.
• Iedere individuele Agent, Vloot of groep Complexen mag slechts voor één Conflict Actie per Fase gebruikt worden
(maar ze mogen op meerdere Conflict Acties, door de andere spelers uitgevoerd, verdedigen).
• Een speler mag nooit Basissen of Eénheden in de Thuis Sector van een speler aanvallen.
Conflict Kosten
Wanneer een speler een Basis van een tegenspeler aanvalt, moet hij CAPs betalen bovenop elke vereiste
bewegingskost.
• Indien het een DESTROY Actie is, moet de speler 1 CAP per Krachtpunt van de aangevallen Basis betalen.
• Indien het een TAKEOVER Actie is, moet de speler 2 CAPs per Krachtpunt van de aangevallen Basis betalen.
Deze kosten zijn ook opgesomd op de Actiekaarten.
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Conflicten
Wanneer een speler een DESTROY of TAKEOVER actie uitvoert, mag hij kiezen een Conflict met een andere speler aan te
gaan. Tijdens het Conflict bepalen de Aanvaller en de Verdediger hun “Conflict Kracht”. Bij Conflict Kracht behoort elke
aanvallende of verdedigende Basis en Eénheid alsook elke bijkomende Kracht bron zoals Technologie Kaarten. De speler
met de meeste Conflict Kracht wint het Conflict.
Een Conflict is opgesplitst in volgende vijf stappen:
• Stap 1: Bepaal de Start Conflict Kracht
• Stap 2: Voeg Politieke Steun toe
• Stap 3: Voeg Technologie Kaart Kracht toe
• Stap 4: Vergelijk de Totale Conflict Kracht
• Stap 5: Ruim op
Om het Conflict op te lossen, moeten de Aanvaller en de Verdediger deze stappen in volgorde uitvoeren.
Stap 1 – Bepaal de Start Conflict Kracht
Eerst bepalen de Aanvaller en Verdediger elk de start Conflict Kracht van hun Basissen en Eénheden die in het Conflict
betrokken zijn, met inbegrip van elke van toepassing zijnde Gevorderde Technologieën.
De Conflict Kracht wordt voor de verschillende types Basissen en Eénheden verschillend berekend:
Industrieel Complex
• De Conflict Kracht van een aanvallend of verdedigend Complex is gelijk aan het totaal aantal Complexen die de
speler in die Sector heeft (de Conflict Sector bij verdediging of de Sector waarin het Complex ligt bij aanval);
• PLUS de Kracht van alle andere Complexen binnen Reikwijdte die de speler ook beheert (in aangrenzende Sectoren).
Quantum Poort
• De Conflict Kracht van een Quantum Poort is gelijk aan de Kracht van alle Complexen van de speler binnen
Reikwijdte.
Ambassade
• De Conflict Kracht van een verdedigende Ambassade is gelijk aan zijn Locatie Kracht (als aangegeven op de
Sectortegel);
• PLUS de totale Kracht van andere Ambassades van de speler in alle Sectoren die tot dezelfde Factie behoren;
• PLUS één Kracht voor iedere Agent in bezit van de speler en in de Conflict Sector.
• Onthoud: De Ambassade van een speler in zijn Thuis Sector geeft geen Kracht tijdens Conflicten.
Agent
• Een aanvallende of verdedigende Agent heeft een Conflict Kracht van één;
• PLUS mag de eigenaar van de Agent Kracht trekken uit één Factie naar keuze. Hierbij wordt de totale Kracht, van al
zijn Ambassades op Sectoren die tot die Factie behoren, opgeteld bij de Kracht van de Agent.
• Belangrijk: Een speler mag elke Factie slechts één keer per fase gebruiken om Kracht aan één van zijn Agenten te
geven.
Buitenpost
• De Conflict Kracht van een verdedigende Buitenpost is gelijk aan het aantal Buitenposten in die Locatie gestapeld;
• PLUS de totale Kracht van de andere Buitenposten van de speler binnen reikwijdte van de verdedigende Buitenpost;
• PLUS de Kracht van andere Buitenposten van alle andere spelers met voldoende reikwijdte om de verdedigende
Buitenpost te bereiken;
• PLUS de Kracht van de Vloten van de speler (volgens Krijgshaftig Technologie Niveau) die in de Conflict Sector liggen.
Vloot
• De Conflict Kracht van een aanvallende of verdedigende Vloot is gelijk aan het huidige Krijgshaftige Niveau van de
speler (op zijn speler bord);
• PLUS mag de eigenaar van de Vloot kracht trekken uit één van zijn Buitenposten met voldoende reikwijdte om de
Vloot te bereiken. De Kracht van de Buitenpost wordt, zoals hierboven beschreven, toegevoegd (de basis Kracht van
de Buitenpost plus andere Buitenposten binnen reikwijdte plus eventuele Vloten in de Sector van die Buitenpost).
• Belangrijk: Elke individuele Buitenpost mag slechts één keer per fase gekozen worden om Kracht aan één Vloot te
geven. Zowel de Aanvaller als de Verdediger mogen Gevorderde Technologieën hebben die hun start Conflict Kracht
aanpassen. Deze aanpassingen worden tijdens deze stap ook toegevoegd.
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Conflict Voorbeeld: Industrieel versus Politiek
De gele speler probeert een TAKEOVER van de
Ambassade van de blauwe speler in (A) met zijn
Complexen in (B). Dit Conflict kan omdat het Poortpaar
ervoor zorgt dat Sector (A) en (B) aangrenzend zijn.
De aanvallende Kracht van geel is 7: 3 van de 3
aanvallende Complexen plus hun aangrenzende
Complexen in (A), (C) en (D).
De verdedigende Kracht van blauw is 5: de
verdedigende Ambassade behoort tot de groene
Politieke Factie, dus wordt de totale Kracht van alle
blauwe Ambassades in groene Sectoren (A en E)
toegevoegd. Zijn Thuis Sector Ambassade (F) geeft
geen Politieke Kracht maar er is een Agent op de
verdedigende Ambassade die wel +1 Kracht toevoegt.
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Stap 2 – Voeg Politieke Steun toe
Iedere speler die niet betrokken is in het Conflict mag nu Politieke Kracht aan een Aanvaller of Verdediger, die Politieke
Kracht in het Conflict gebruikt, geven.
• Iedere speler die niet betrokken is in het Conflict mag Politieke Kracht ofwel aan de Aanvaller ofwel aan de Verdediger
geven. Deze Kracht wordt aan de Conflict Kracht van de speler toegevoegd.
• Een speler mag enkel Politieke Kracht geven van zijn Ambassades die in Sectoren liggen die tot dezelfde Factie
behoren als één die door de speler wordt gebruikt en hem steunen in het Conflict. Elke overeenkomstige Sector voegt
één Politieke Kracht toe aan zijn Conflict Kracht.
• Een Ambassade in de Thuis Sector van een speler mag niet gebruikt worden om Politieke steun te geven.
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Conflict Voorbeeld: Politiek versus Krijgshaftig
De blauwe speler heeft een Agent naar (A) verplaatst en
probeert een DESTROY op de Buitenpost van de rode speler.
De blauwe speler valt aan met een Kracht 1 van zijn Agent
plus alle Kracht van één Factie. Hij kiest de oranje Factie die
Kracht 7 toevoegt, dus zijn totale Kracht wordt 8.
De verdedigende Buitenpost van rood heeft een Kracht
3 plus de Kracht van zijn andere Buitenposten binnen
Reikwijdte (+2 en +1) en de Kracht van zijn Vloten in de
Sector van zijn verdedigende Buitenpost: +2 Kracht gezien
rood reeds Niveau 2 heeft. De totale Kracht van rood is 8.
De andere Vloten van rood en zijn Thuis Sector Buitenpost
brengen niets bij tot de verdediging.
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Conflict Voorbeeld: Krijgshaftig versus Politiek
De rode speler heeft zijn Vloot naar (A) verplaatst zodat hij de
Agent van de blauwe speler kan aanvallen. Hij kan de Agent
aanvallen omdat blauw geen Ambassades heeft op (A).
De Conflict Kracht van rood bedraagt 2 voor zijn Vloot
(Krijgshaftig Niveau 2) plus de Kracht die hij uit de Buitenpost
op (B) kan trekken: 2 voor zichzelf plus 3 voor de Buitenpost
op (C) en nog 1 voor de Buitenpost op (D). De Vloot op (C)
geeft geen Kracht. Dus de Conflict Kracht van rood bedraagt 8.
De Agent van de blauwe speler begint met 1 Conflict Kracht
maar hij kan een Factie kiezen om hem te steunen. Hij kiest
de oranje Factie die Kracht 5 toevoegt voor zijn Ambassades
op (E) en (F). Indien blauw de gele speler kan overtuigen hem
steun te geven voor zijn Ambassades, zal hij ook een Conflict
Kracht van 8 hebben.

Stap 3 – Voeg Technologie Kaart Kracht toe
De Aanvaller en Verdediger kiezen nu gelijktijdig ieder één Technologie Kaart uit hun hand. Beide spelers maken hun
gekozen kaart gelijktijdig bekend.
Onderaan elke Technologie Kaart staan er drie Kracht waardes namelijk één voor Industrieel, één voor Politiek en één voor
Krijgshaftig.
De speler voegt de Kracht, die correspondeert met het type Kracht dat hij in het Conflict gebruikt, toe.
Dus als een speler Complexen in een Conflict gebruikt, voegt hij de gele Industriële Kracht op zijn gekozen Technologie
Kaart toe. Bij Ambassades en Agenten wordt dit de blauwe Politieke Kracht die wordt toegevoegd. En de rode
Krijgshaftige Kracht wordt toegevoegd bij de Kracht van Buitenposten of Vloten.
Stap 4 – Vergelijk de Totale Conflict Kracht
De speler met de meeste totale Conflict Kracht wint het Conflict. De Basissen en/of Eénheden aan de verliezende kant
worden als volgt verwoest (en terug op het speler bord van die speler gelegd):
De Aanvaller wint een DESTROY Conflict
Alle verdedigende Basissen worden verwoest alsook alle verdedigende Eénheden in de Conflict Sector.
De Aanvaller wint een TAKEOVER Conflict
Alle verdedigende Basissen worden verwoest en vervangen door Basissen van de Aanvaller in hetzelfde type. Alle
verdedigende Eénheden in de Conflict Sector worden ook verwoest maar niet vervangen door Eénheden van de Aanvaller.
• Indien de Aanvaller geen niet-gebouwde Basissen van het juiste type meer beschikbaar heeft om op het speelbord
te plaatsen, mag hij ofwel de Locaties leeg laten ofwel zijn reeds-gebouwde Basissen verplaatsen naar de Conflict
Sector.
De Verdediger wint het Conflict (om het even welk)
Indien de aanval door een Vloot of een Agent werd uitgevoerd, wordt de aanvallende Eénheid (of Eénheden) verwoest.
Aanvallende Basissen worden niet beïnvloed.
Het Conflict eindigt in een Gelijkspel
Indien de Aanvaller noch de Verdediger een hogere Conflict Kracht hebben, worden er geen Basissen verwoest. Alle Vloten
of Agenten die voor de aanval gebruikt werden alsook alle verdedigende Eénheden in de Conflict Sector worden verwoest.
Quantum Poorten verwoesten
Indien een speler een Conflict verliest terwijl hij zijn Industriële Kracht gebruikte, mag de winnaar van het Conflict ervoor
kiezen Quantum Poorten in de Conflict Sector van de verliezende kant te verwoesten. Beide helften van verwoeste
Poorten worden van het speelbord verwijderd.
Stap 5 – Ruim op
De Aanvaller en Verdediger moeten zelf kiezen wat ze met hun in stap 3 gespeelde Technologie Kaart gaan doen. Hierbij
mag iedere speler:
• Ofwel de Technologie Kaart open in zijn Inactieve Technologie Stapel (naast zijn speler bord) leggen;
• Ofwel de Technologie Kaart afleggen (op de aflegstapel) en een nieuwe Technologie Kaart trekken die open in zijn
Inactieve Technologie Stapel wordt gelegd.
Inactieve Technologie Kaarten
Kaarten in de Inactieve Technologie Stapel van een speler moeten daar blijven liggen totdat één van het volgende zich
voordoet:
• De speler voert de RESEARCH actie uit;
• De speler speelt zijn laatste Technologie Kaart;
• De ronde gaat verder naar de Arbitrage Fase.
Op dat moment neemt de speler alle Technologie Kaarten in zijn Inactieve Technologie Stapel terug op hand.
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Puntentelling
Op het einde van elke Arbitrage Fase krijgen de spelers OPs voor hun Basissen op de verschillende Melkweg Borden
(met inbegrip van het Melkweg Kern Bord). Elk bord wordt één per één als volgt afgehandeld:
1. Iedere speler telt de Kracht van al zijn Basissen (Complexen, Ambassades en Buitenposten) in alle Sectoren van
dat Melkweg Bord. Complexen geven elk één Kracht. Ambassades geven de Kracht zoals aangegeven door hun
Locaties (van 1 tot 3). Buitenposten geven Kracht volgens hun huidige stapelhoogte (van 1 tot 3).
2. De spelers vergelijken hun Kracht op dat Melkweg Bord en krijgen hiervoor als volgt punten:
6 OPs
Beheer: Voor de speler met de meeste Kracht (in Basissen) op dat Melkweg Bord.
3 OPs
Invloed: Voor de speler met de tweede meeste Kracht op dat Melkweg Bord.
1 OP
Aanwezigheid: Voor iedere andere speler die minstens één Basis op dat Melkweg Bord liggen
		
heeft (en geen punten krijgt voor de 1ste of 2de plaats).
+2 OPs Exclusiviteit: Indien een speler als enige Basissen op dat Melkweg Bord heeft liggen.
+1 OP
Kern Bonus: Het Melkweg Kern Bord geeft dezelfde OPs als normaal maar krijgt tevens
		
ook iedere speler die er minstens één Basis liggen heeft een bonus OP (dus Beheer is 7 OPs
		
waard, Invloed 4 OPs en Aanwezigheid 2 OPs).
–– Gelijkstanden: Spelers in gelijkstand voor 1ste krijgen ieder 3 OPs. Spelers in gelijkstand voor 2de krijgen
ieder 1 OP
–– Eénheden (Poorten, Agenten en Vloten) tellen niet mee in de puntentelling.
3. Iedere speler duidt zijn OPs aan door zijn Puntenfiches op het Puntenspoor te verplaatsen. Daarna gaan de spelers
verder met het volgende Melkweg Bord.
Zodra de puntentelling op alle Melkweg Borden is uitgevoerd, eindigt de huidige ronde en wordt er een nieuwe ronde
begonnen — behalve indien het de laatste ronde van het spel was. Zodra de laatste ronde uitgespeeld is, wordt de
Finale puntentelling zoals hieronder aangegeven uitgevoerd.
Finale Puntentelling + Bepaling van de Winnaar
Op het einde van het spel krijgen de spelers nog bijkomende punten voor hun gevorderde Technologieën.
Elke Gevorderde Technologie geeft 2 OP per Technologie Niveau van de Technologie Kaart:
Niveau 1 = 3 OPs Niveau 2 = 4 OPs Niveau 3 = 6 OPs
De speler die na deze Finale Puntentelling de meeste OPs heeft, is de winnaar van het spel!
• In geval van gelijkstand, vergelijken de betrokken spelers hun huidige totale CAP winst door het samentellen van
hun Industriële, Politieke en Krijgshaftige sporen. De betrokken speler met de meeste totale CAPs is de winnaar.

2

Conflict Voorbeeld: Krijgshaftig versus Industrieel
De rode speler heeft zijn Vloot verplaatst om de Complexen op
(A) van de gele speler aan te vallen.
De Vloot van rood valt aan met Kracht 2 (gezien rood in Niveau
2 is) plus mag hij Kracht trekken uit een Buitenpost binnen
Reikwijdte van de Vloot. Hij kiest de Kracht 3 Buitenpost
op (B) (Reikwijdte 2). De Kracht van deze Buitenpost is 7
(3+2+1+1), alle Buitenposten binnen Reikwijdte plus 2
extra voor de Vloot in de Sector van de Buitenpost (tezamen 9
Kracht). De totale Kracht van rood is dus 11.
De Kracht van de twee verdedigende Complexen van geel is
8, optellen van zijn Kracht 2 plus de Kracht van al zijn andere
Complexen binnen Reikwijdte op (C), (D) en (E).
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Voorbeeld Puntentelling
Melkweg Bord (A): rood heeft met 5 de meeste
Kracht (en krijgt 6 OPs), blauw is 2de met 4 Kracht
(3 OPs) en geel 3de met 2 Kracht (slechts 1 OP).
Melkweg Bord (B): geel heeft het exclusieve beheer
van dit bord met Kracht 8 en krijgt dus 6 OPs voor
de meeste Kracht plus een bonus van +2 OPs—in
totaal 8 OPs.
Melkweg Bord (C): rood heeft met 7 de meeste
Kracht (6 OPs), terwijl blauw 2de is met Kracht 4
(3 OPs).
In deze ronde krijgt rood in totaal 12 OPs, blauw 6
OPs en geel 9 OPs.
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Het eerste spel
Nieuwe Hegemonic spelers kunnen onderstaande toepassen bij hun eerste spel. Het eerste spel vereenvoudigt
bepaalde aspecten van het spel waarbij de spelers de basis kunnen aanleren. De wijzigingen zijn:
Spelopstelling - Pas de standaard spelopstelling als volgt aan:
• Gebruik de voorgestelde bord opstelling in het voorbeeld.
• Trek willekeurig 4 Sectortegels per speler (in plaats van 8), die één stapel tegels vormt. Leg evenveel tegels als
aantal spelers van de stapel in de Sector Voorraad. Leg 1 extra tegel in de voorraad in een spel met 2 spelers.
• Beginnend met de startspeler en vervolgens klokwijzerszin, leggen de spelers hun Thuis Sectortegel op het bord
volgens de vooropgestelde opstelling. Daarna trekken ze ieder 1 Sectortegel van de stapel en leggen die naast
hun Thuis Sectortegel.
• Spelers krijgen geen Technologie kaarten op handen. Geef de spelers geen Technologie kaarten.
• Gebruik de optionele Leider kaarten niet.
Arbitrage (Fase 6) Wijzigingen
• Negeer de Handhaving Limieten tijdens de Arbitrage Fase.
• De scheidsrechterfiche schuift tijdens de Arbitrage Fase altijd door naar de volgende speler in tegenwijzerzin,
ongeacht hoeveel CAPs iedere speler bezit.
Conflicten
• Spelers mogen geen Politieke Kracht geven aan andere spelers tijdens Conflicten.
• Na het bepalen van hun Kracht in een Conflict, draait iedere speler één kaart om van bovenop de Technologie
Kaart trekstapel. Beide spelers voegen de desbetreffende Kracht bij hun totale Kracht.
Algemeen Spel Verloop
• Spelers mogen geen CAPs uitwisselen met of geven aan andere spelers (zelfs niet bij het maken van afspraken).

Leider Kaart Positie Voorbeelden

Kaart positie nadat
de Leider Kaart werd
gebruikt.

Kaart positie na de
volgende INNING fase

Optionele Gevorderde Regels
Deze optionele regels werden voornamelijk gemaakt voor gevorderde spelers die de regels en het basisspel van
Hegemonic reeds goed kennen. Maar diegenen die onmiddellijk in de volledige ervaring willen duiken, mogen deze
uiteraard ook gebruiken!
Gebruik naar eigen wens sommige of alle van deze optionele regels:
Optioneel: Leiders
De Leider Kaarten geven aan iedere speler unieke bekwaamheden die ze tijdens het spel kunnen gebruiken.
• Voor het spel start, mogen de spelers een Leider kiezen volgens een onderling afgesproken methode of deel
simpelweg de Leiders willekeurig uit. Bepaal de bekwaamheid die iedere speler heeft.
• Iedere speler legt zijn Leider gedeeltelijk onder de rand van zijn speler bord (zoals hier links afgebeeld) zodat
alleen het Leider portret zichtbaar is.
• Tijdens de Inning fase schuift iedere speler zijn Leider Kaart naar beneden totdat het volgende hogere
bekwaamheidsniveau zichtbaar is.
–– Van zodra het bekwaamheidsniveau 3 zichtbaar is, blijft de Leider in deze positie totdat die gebruikt wordt.
Gebruik van de Leider Kaart Bekwaamheden
• Een speler mag ten alle tijde de bekwaamheden op zijn Leider Kaart gebruiken (spelers zijn niet beperkt tot het
gebruik van enkel het weergegeven hoogste niveau van bekwaamheid). Een Leider Kaart activeren onderbreekt
tijdelijk het normale spelverloop totdat de bekwaamheid is uitgevoerd.
–– Indien de Leider bekwaamheid de aangegeven actie van een andere speler onderbreekt voordat die speler
de actie kost heeft betaald en/of het uitvoeren van een Conflict door die actie veroorzaakt begonnen is, mag
de onderbroken speler ervoor kiezen de originele actie niet uit te voeren maar wel een andere actie nadat
de Leider Kaart werd uitgevoerd. Indien de kost van de onderbroken actie wel reeds werd betaald (of het
uitvoeren van het Conflict is reeds gestart), moet de onderbroken speler de originele actie uitvoeren nadat de
Leider Kaart is uitgevoerd.
• Bij het activeren van een Leider bekwaamheid kiest de speler één van de zichtbare te nemen acties.
• Na het uitvoeren van het effect van de Leider Kaart moet de speler de kaart terug onder zijn speler bord schuiven
zodat enkel het Leider portret zichtbaar is. Leider Kaarten worden altijd terug in deze “0” positie gelegd na
gebruik, ongeacht van het werkelijk gebruikte niveau van bekwaamheid.
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Optioneel: Meerdere Technologie Aflegstapels
Met deze optionele regel zijn er drie afzonderlijke aflegstapels in plaats van slechts één. Eén voor elk type Technologie
Kaart (Industrieel, Politiek en Krijgshaftig).
• Wanneer een speler voor om het even welke reden een Technologie Kaart aflegt, wordt deze op de aflegstapel
van het corresponderende type gelegd.
• Wanneer een speler een kaart trekt, mag hij de bovenste openliggende kaart van één van deze drie stapels
nemen (in plaats van slechts één gezamenlijke aflegstapel) of de bovenste kaart van de trekstapel of zijn
Gevorderde Technologieën zoals gewoonlijk.
• Van zodra de trekstapel uitgeput is, worden deze drie aflegstapels samen geschud en hiermee één enkele nieuwe
trekstapel gevormd.
Optioneel: Technologie Draft
Spelers “draften” Technologie Kaarten bij het begin van het spel.
Spelers draften hun start Technologie Kaarten die ze op hand zullen nemen als volgt:
• Geef iedere speler zes Technologie Kaarten.
• Iedere speler kiest in het geheim één kaart die hij wil houden, plaatst deze gedekt voor zich en geeft daarna zijn
overblijvende kaarten in klokwijzerzin naar de volgende speler.
• Herhaal dit proces totdat er slechts nog één enkele kaart moet worden doorgegeven. Leg deze overblijvende
kaart af op de corresponderende aflegstapel. Iedere speler heeft nu vijf kaarten op hand.
Optioneel: Langer Spel
CREDITS
Spelers kunnen ervoor kiezen het spel één of twee rondes langer te laten duren door verder te spelen totdat de laatste Ontwerp: Oliver Kiley
zeskant op het speelbord opgevuld is met een gespeelde Sectortegel en de Melkweg “compleet” is. Het spel eindigt na
Artwork: Alex Skinner
deze laatste ronde zoals gewoonlijk met de normale en de laatste puntentelling.
Ontwikkelaars: Eric Jome, Peter Dast, Garrett Dunn,
en Kenneth Stuart
Optioneel: “Willlekeurige” Thuis Ambassades
Grafisch ontwerp: Oliver Kiley and Clay Gardner
Normaal geeft de Ambassade in de Thuissector van een speler op geen enkele manier Politieke kracht. Met deze
optionele regel wordt de Thuissector Ambassade een “willekeurige” Ambassade:
Bijdragen:
• De Thuis Sector Ambassade geeft 1 Politieke Kracht.
Spel testen / Ontwerp support: Garrett Dunn, Geof
Gambill, Jesse Dean, Ken Stuart, Randall Shaw, Scott
• De Thuis Sector Ambassade kan aan om het even welke politieke Factie kracht geven.
• De Thuis Sector Ambassade kan gebruikt worden om andere spelers te steunen zoals elke normale Ambassade die Ulrey, Matt Gittleson, Elliott Raupagh, Dan Raupagh,
Sam Duncan, Hans Czap, vriend van Hans, Eric Larson,
tot de Factie behoort die bij het Conflict betrokken is.
Jeff Whitham, Mitch Ramsay, Clark Rodeffer, Gil Hova,
Suzette Mariotti, Sandor Prater, Willow Arlea, Jeff
Bannow, Jim Fulner, Joshua Coady (en groep), Steve
Undy (en groep), Kevin Rhodes, Adam Rhodes, Carl
Perkins, Greg Perkins, Dave Sales, Serjey Arnaut (en
groep)
Naslagwerk: William Niebling
Nederlandse vertaling: Arne De Cnodder & Nico
Delobelle
Speciale dank: Courtney Kiley, mijn vrouw, voor de
aanmoediging/intimidatie om dit spel werkelijk te
maken. Dank!
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