
Een spel van Andrea Chiarvesio en Lucca Iennaco

Vertaald door Ceibhfionn

Overzicht
Fase 1: Koninklijke hulp - p 5
Minst aantal gebouwen = extra dobbelsteen in de fase van het voorjaar.

Bij gelijke stand: Iedereen kiest 1 Goed. Niemand krijgt een Witte Dobbelsteen.

Fase 2: Lente (productiefase) - p 5
•	Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen. Laagste dobbel mag eerst.
•	Adviseurs beïnvloeden: Dobbelstenen worden op de adviseurs gelegd.
•	Hulp van de adviseurs: Opdrachten van adviseurs worden uitgevoerd, beginnend met de 1ste.
•	Gebouwen bouwen: Iedereen mag 1 gebouw bouwen of passen.

Fase 3: ‘s Konings beloning - p 11
Meest aantal gebouwen = één winstpunt

Bij gelijke stand: Al deze spelers krijgen één winstpunt.

Fase 4: Zomer (productiefase) - p 11
•	Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen. Laagste dobbel mag eerst.
•	Adviseurs beïnvloeden: Dobbelstenen worden op de adviseurs gelegd.
•	Hulp van de adviseurs: Opdrachten van adviseurs worden uitgevoerd, beginnend met de 1ste.
•	Gebouwen bouwen: Iedereen mag 1 gebouw bouwen of passen.

Fase 5: ‘s Konings Afgezant - p 12
Minst aantal gebouwen = neem de Gezant

Bij gelijke stand: Diegene met het minst aantal goederen, anders niemand.
•	Een adviseur beïnvloeden die reeds beïnvloed is.
•	2 gebouwen bouwen ipv 1.

Fase 6: Herfst (productiefase) - p 12
•	Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen. Laagste dobbel mag eerst.
•	Adviseurs beïnvloeden: Dobbelstenen worden op de adviseurs gelegd.
•	Hulp van de adviseurs: Opdrachten van adviseurs worden uitgevoerd, beginnend met de 1ste.
•	Gebouwen bouwen: Iedereen mag 1 gebouw bouwen of passen.

Fase 7: rekruteren van soldaten - p 13
Een soldaat kopen voor 2 willekeurige grondstoffen.

Fase 8: Winter (het gevecht) - p 13
Neem een gevechtskaart en kijk je strijdkrachten na voor winst of verlies.
•	1ste speler neemt en witte dobbelsteen en gooit voor ‘s Konings hulp. Dit aantal wordt bij 

iedereen bij geteld.
•	Iedereen telt de Gevechtswaarden van zijn Gebouwen bij elkaar.
Al deze punten worden bij geteld op het Soldatenspoor.

Adviseurs : p 8-10
Gebouwen: p 17-18





Guard Tower - Wachttoren
+1 in een Gevecht

Blacksmith - Wapensmid
+1 in een Gevecht

Barracks - Barrakken
Je betaald slechts 1 Goed om een soldaat te rekruteren in Fase 7.
Deze vaardigheid mag je meerdere keren gebruiken. Voor 3 soldaten betaal je dus maar 
3 Goederen. Je zet je Schijfje dan 3 stappen vooruit op het Soldatenspoor.

Wizard’s Guild - Tovenaarsgilde
+2 in een Gevecht

Palisade - Stormram
+1 in een Gevecht (wordt +2 tegen Zombies)

Stable - Stal
+1 Soldaat als je een Adviseur beïnvloed die je minstens 1 soldaat geeft.
Als je de Generaal beïnvloed, krijg je 3 soldaten ipv 2. Bij de Sergeant krijg je 2 Sol-
daten ipv 1.

Stone Wall - Stenen Muur
+1 in een Gevecht. Er bovenop win je de gevechten die in gelijke stand eindigen.

Fortress - Fort
+1 in een Gevecht. Je krijgt 1 OP bovenop je normale winsten als je een Gevecht wint.

Barricade
+0 in een Gevecht (wordt +1 tegen Goblins)

Crane - Kraan
Je betaalt 1 Goud minder bij het bouwen van Gebouwen in kolommen III en IV.
Je betaalt dus nog maar 1 Goud, 3 Hout en 1 Steen voor een Boerderij.

Town Hall - Stadshuis
Aan het einde van elk productief Seizoen mag je een “+2” Schijfje of 1 Goed betalen 
om 1 OP te krijgen (eens per Seizoen).
Je kunt niet beide doen, maar het is een goede manier om 1 OP per Seizoen te kopen.

Embassy - Ambassade
Aan het einde van elke productief Seizoen krijg je 1 OP.
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Kingsburg
2-5 spelers / vanaf 10 jaar

In het fanatsierijk Kingsburg heeft Koning Tritus zijn meest vertrouwde gouverneurs (jij dus) uitge-
kozen om zijn nieuw aangewonnen territoriums, aan de rand van zijn rijk, te overzien. Om dit te kun-
nen doen moet je de hulp inroepen van ‘s Konings adviseurs. Sommigen van hen zijn niet altijd even 
vriendelijke mensen, maar ze hebben bekwaamheden en middelen die je heel behulpzaam kunnen zijn. 
Je moet gebouwen neerzetten, je verdediging versterken en je leger trainen zodat ze je territorium 
tegen de gruwelijke vijanden die de grens proberen over te steken. Na 5 jaar zal de Koning de Gou-
verneur met het meeste succes belonen met een positie bij zijn vertrouwde adviseurs.

spelinhOud
1 Spelbord
5 Provinciebladen
6 Witte dobbelstenen
5x3 Dobbelstenen 

3x Blauw, Groen, Geel, Rood en Zwart
5x3 Schijfpionnen 

3x Blauw, Groen, Geel, Rood en Zwart
85 Gebouw Schijfjes

17x Blauw, Groen, Geel, Rood en Zwart

60 Goederen steentjes
25x Goud
20x Hout
15x Steen

20 “+2” Schijfjes
1 ‘s Konings Afgezant pion (paars)
1 Seizoen Schijfpion (paars)
1 Jaar Schijfpion (paars)
25 Vijand kaarten

5x I, II, III, IV, V

spelOpzet
Leg het Spelbord in het midden van de tafel. 
Leg de Seizoen Schijfpion op nummer 1, “Hulp van de Koning”, van het Kalenderspoor.
Leg de ‘s Konings Afgezant pion op nummer 5 van het Kalenderspoor.
Leg de Jaar Schijfpion op Romeinse nummer 1 van het Jaarspoor.
Leg de “+2” Schijfjes in hun betreffend vakje.
Leg de Witte Dobbelstenen ergens naast het Spelbord.
Leg de Goederen steentjes op hun voorgeziene vakjes, Hout op bruin, Goud op geel en Steen op 
grijs. Tijdens het spel krijg of geef je Goederen van/aan deze opslagplaats. Je goederen moeten altijd 
zichtbaar zijn voor de andere spelers.
Kies je kleur en neem hiervan de Dobbelstenen (3), de Schijfpionnen (3) en de Gebouw Schijfjes (17).
Leg je Provincieblad voor je op tafel neer, samen met je Dobbelstenen en je Gebouw Schijfjes.
Leg 1 Schijfpion op de “0” van je Soldatenspoor.
Leg 1 Schijfpion op de “0” van het Puntenspoor.
Leg 1 Schijfpion op één van de plaatsen van het Beurtspoor.
Verdeel de Vijand Kaarten volgens de nummers achterop. Schudt elke stapel en neem van elke stapel 
1 kaart. Leg de kaarten op de bijbehorende plaats, Kalenderplaats 8, op het bord. Ze moeten in 
volgorde worden gelegd, zodat I bovenaan ligt en V onderaan. Deze stapel is de Vijandstapel. De 
overige 20 kaarten gaan terug in de doos en zullen niet in dit spel gebruikt worden.
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Soldatenspoor

Goederen Voorraad

Beurt-
spoor Jaarspoor

Jaar Schijf-
pion

Kalenderspoor

Vijand Kaarten

‘s Konings Afgezant pion

Puntenspoor 
(0-59)

Seizoen Schijfpion

Voorbeeld: Ann, Brian, Cindy en David zitten klaar op Kingsburg te spelen. De willekeurige 
volgorde van hun beurten zijn Cindy, Ann, David en Brian. De Vijand Kaarten zijn gesorteerd 
en geschud, van elke stapel nemen ze 1 kaart en leggen die in de juiste volgorde op de plaats 
waar de Vijandstapel hoort te liggen. Ieder neemt een Provincieblad, dobbelstenen, pionnen en 
schijfjes van zijn kleur. Ze zijn klaar om het 1ste jaar te beginnen!

dOel van het spel
Elke speler streeft ernaar om de Gouverneur met de meeste Overwinningspunten (OP) te zijn aan 
het einde van het 5de jaar. Spelers verkrijgen punten door ‘s Konings Adviseurs te beïnvloeden, 
belangrijke Gebouwen te bouwen en Gevechten met oprukkende Vijanden te winnen.

Statue - Standbeeld
Als je aan het begin van elk productief seizoen gelijke ogen op al je dobbelstenen hebt, 
mag je 1 dobbelsteen opnieuw gooien.

Chapel - Kapel
Als je aan het begin van elk productief seizoen het resultaat van je worp 7 of minder is, 
mag je alle dobbelstenen opnieuw gooien.

!Statue - Chapel: Je kunt het effect van beide gebouwen tegelijk gebruiken. Als je 
met 3 gekleurde dobbelstenen en 1 witte dobbelsteen 2,2,2,2, gooit, dan mag je 
volgens het Standbeeld 1 dobbelsteen opnieuw gooien. Moest dit nu een 1 zijn, dan 
heb je nu een totaal van 7 en mag je volgens de Kapel al je dobbelstenen opnieuw 
gooien, inclusief de dobbelsteen die je net gegooid hebt. Is dit nieuwe resultaat nog 
steeds 7 of lager, dan mag je echter niet meer dobbelen, omdat je de gebouwen in 
dit Seizoen al hebt gebruikt.

Church - Kerk
+0 in een Gevecht (wordt +1 tegen Demons)

Cathedral - Kathedraal
Aan het einde van het spel krijg je 1 extra OP voor elke 2 Goederen die in je voorraad 
zitten.

Inn - Herberg
Aan het einde van elke Zomer krijg je een “+2” Schijfje.

! Inn - Town Hall: Je kunt het “+2” Schijfje dat je van de Herberg krijgt, meteen 
gebruiken voor het Stadshuis.

Market - Markt
Eén keer in een Seizoen mag je een Adviseur beïnvloeden die 1 plaatsje lager of hoger 
staat dan het aantal ogen je gedobbeld hebt.
Met een 8, mag je die dobbelstenen ook op de Astronoom of de Meester Jager leggen. 
Verander je dobbelstenen niet, leg ze zo op de Adviseur, zodat iedereen kan zien dat je 
dit Seizoen de Markt al hebt gebruikt.

Farms - Boerderij
Tijdens elk productief Seizoen mag je 1 extra witte dobbelsteen gebruiken om te gooien. 
Straf: -1 in een Gevecht.
De witte dobbelsteen kun je niet op zichzelf een Adviseur lagen beïnvloeden. Het moet 
altijd met een gekleurde gecombineerd worden.

Merchant’s Guild - Koopmansgilde
Aan het begin van elk productief Seizoen, voor dat je dobbelt, krijg je 1 Goud.
Als je het Goud vergeet te nemen, pech gehad!

gebOuwen
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einde van het jaar
De Winter is afgelopen en het jaar komt op zijn einde. Als dit het einde van jaar 5 is, eindigt het 
spel. Anders verzet je het Jaarschijfje een jaar vooruit en het Seizoenschijfje begint weer in Fase 1.

het spel winnen
Aan het einde van jaar 5 is diegene de winnaar die het meest aantal Overwinningspunten heeft.
Bij gelijke stand wind diegene die het meeste Goederen over heeft. Bij nog steeds gelijke stand wint 
diegene die het meeste Gebouwen heeft. Als er dan nog steeds een gelijke stand is, zullen de win-
naars de victorie moeten delen.

speciale regels vOOr 2 spelers
Bij een spel voor 2 spelers moet de volgende regel ook worden gebruikt:
Aan het begin van elk productief Seizoen (Fase 2, 4 en 6) moet er met 3 dobbelstenen worden ge-
gooid, neem een kleur die niet door de spelers wordt gebruikt. Leg dit resultaat op de betreffende 
Adviseur. Dobbel dan nog eens met 2 dobbelstenen (ook andere kleur) en leg ook dat resultaat bij 
de betreffende Adviseur. Moesten beide resultaten hetzelfde zijn, leg je beide dobbelstenen van de 
laatste worp bij de betreffende Adviseurs. 
Hierdoor zijn er al Adviseurs beïnvloed en maakt het dit wat moeilijker voor beide spelers.
Aan het einde van het productieve Seizoen neem je de dobbelstenen weer weg, zodat je die in een 
volgend productief Seizoen weer kunt gebruiken.

Cindy is de enige die het gevecht heeft gewonnen, ze heeft ook de hoogste Gevechtswaarde in 
dit gevecht. Hiervoor krijgt ze van de Koning 1 OP.

Alle Soldatenschijfjes worden terug op het “0” vakje gezet.

Het huidige jaar is nu voorbij, verzet het Jaarschijfje een jaar vooruit en het Seizoenschijfje 
begint weer in Fase 1.

hOe spelen
Het spel wordt over 5 jaar gespeeld. Elk jaar is verdeeld in 8 Fases, die altijd in dezelfde volgorde 
verlopen. Je ziet deze Fases op het Kalenderspoor.
Na het einde van elke Fase wordt de Seizoen Schijfpion 1 vakje op het Kalenderspoor vooruit gezet, 
aangevend welke Fase nu aan de beurt is.
De 8 Fases zijn in 4 Seizoenen verdeeld. Elk Seizoen heeft een bepaalde gebeurtenis, gevolgd door 
een gewone Seizoensfase.

Fase 1: Koninklijke hulp 
Het is belangrijk voor de Koning dat zijn Gouverneurs zijn Provincies verbeteren. De speler die het 
minst aantal gebouwen heeft gebouwd mag 1 Witte Dobbelsteen bij zich nemen om te dobbelen 
tijdens de Lente. Indien het een gelijke stand is, krijgt die speler met het minst aantal goederen de 
Witte Dobbelsteen. Is er dan nog een gelijke stand, dan zal de Koning al deze spelers helpen, door 
elke speler 1 Goed naar keuze te laten nemen. Niemand krijgt dan een Witte Dobbelsteen.

! In de 1ste Fase van het 1ste jaar zal het voor iedere speler gelijke stand zijn. Iedereen mag 
dan 1 Goed naar keuze nemen. Niemand krijgt dan een Witte Dobbelsteen.

Nadat er is bepaald wie de Hulp van de Koning krijgt, wordt er naar de volgende Fase gegaan.

Voorbeeld: In het 1ste jaar kiest iedereen een Goed. Ann kiest hout, Brian Steen en Cindy en 
David kiezen Goud.

Voorbeeld: In het begin van het 3de jaar. Ann heeft 6 Gebouwen en geen Goederen, Brian heeft 
5 Gebouwen en 2 Goederen, Cindy heeft 5 Gebouwen en geen Goederen en David heeft 6 
Gebouwen en 1 Goed. Cindy is er het slechtst aan toe, dus mag zij 1 Witte Dobbelsteen nemen 
die ze tijdens de Lente kan gebruiken, daarna wordt de Dobbelsteen teruggelegd.

Fase 2: Lente -1ste productiefase
Alle productieve Seizoenen (Lente, Zomer, Herfst en Winter) zijn in 4 stappen verdeeld, die in de 
juiste volgorde moeten worden gespeeld:
•	Dobbelstenen gooien en spelersvolgorde aanpassen.
•	‘s Konings Adviseurs beïnvloeden.
•	Hulp van de Adviseurs krijgen.
•	Gebouwen bouwen.

! Er zijn speciale regels voor “2 spelers” als het gaat om “’s Konings Adviseurs beïnv-
loeden”. Zie verderop.

Dobbelstenen gooien en spelersvolgorde aanpassen
Alle spelers gooien tegelijker tijd met hun Dobbelstenen. Als je de “Statue” en/of de “Chapel” al 
hebt gebouwd, kun je hier hun voordelen al gebruiken. Dit herdobbelen wordt uitgevoerd volgens 
spelersvolgorde.
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De spelersvolgorde wordt nu in elke Seizoen aangepast: Elke speler telt het resultaat van zijn worp 
bij elkaar op. Diegene met het laagst aantal ogen wordt 1ste speler, diegene met het 2de laagst aan-
tal ogen wordt 2de speler enz. Diegene met het hoogst aantal ogen wordt dus laatste speler. Indien 
er een gelijke stand zou zijn, wordt bij deze spelers de volgorde van de vorige beurt aangehouden.
Nadat de Beurt volgorde is bepaald, ga je naar de volgende stap.

Voorbeeld: 
Ann’s worp is 9

Brian’s worp is 13

Cindy’s worp is 10

David’s worp is 10

De spelersvolgorde wordt nu bepaald:  
Ann is de 1ste speler (laagste getal), dan 
is Cindy aan de beurt (worp gelijk aan 
David, maar haar Pion lag in een hogere 
positie), dan komt David en dan Brian 
(hoogst gedobbeld).

‘s Konings Adviseurs beïnvloeden
In de volgorde die op het Beurtspoor staat aangegeven kan elke speler nu 1 van de Adviseurs beïn-
vloeden of passen. Nadat de laatste speler 1 van de Adviseurs heeft beïnvloed of gepast, mag de 
1ste speler een 2de Adviseur beïnvloeden en ga zo door. Blijf om de beurt de Adviseurs beïnvloeden 
tot je moet passen. Eens je hebt gepast ben je klaar met het beïnvloeden van Adviseurs en is je rol 
tijdens deze stap afgelopen.
Om een Adviseur te kunnen beïnvloeden, moet je 1 of meer van je dobbelstenen gebruiken. Het 
totaal aantal ogen van de dobbelsteen(nen) moet exact overeenkomen met het nummer van de 
Adviseur. Je kunt een dobbelsteen niet gedeeltelijk gebruiken! De volle waarde van de dobbelsteen 
moet worden gebruikt. Je beïnvloed een Adviseur door de nodige dobbelsteen(nen) op het vakje van 
de Adviseur te leggen.

Als je een Gevecht verliest moet je dat uitvoer wat in het rode vakje wordt weergegeven.:

Je verliest Goederen
De Goederen die op de kaart staan weergegeven moeten terug naar de voorraad. Als je niet genoeg 
Goederen hebt, verlies je alleen datgene je hebt. Je hebt verder dan geen verlies.

Je Gebouw wordt vernietigd
Je moet bepalen welk Gebouw er wordt vernietigd. Het vernietigde Gebouw bevind zich altijd in de 
meest rechtse kolom waar je minstens 1 Gebouw in de rij hebt staan. Als je meerder gebouwen in je 
meest rechtse kolom hebt staan, dan zal het bovenste Gebouw vernietigd worden. 
Je moet dan het betreffende Gebouw Schijfje van het Provincieblad nemen en weer bij je voorraad 
leggen. Het puntenspoor moet dan ook weer worden aangepast. De punten van het Gebouw wordt 
van je score afgetrokken.
Vernietigde Gebouwen kunnen in een volgend productief Seizoen weer worden opgebouwd zoals 
normaal.

Overwinningspunten verliezen
Als je OP verliest, moet je dit aantal van je score op het Puntenspoor weer aftrekken.

Nadat de Gevechten zijn afgelopen verdwijnt de vijand in de doos. Ook al verliezen de spelers het 
gevecht, de vijand zal toch nog door de Koning worden weggejaagd.
Nu gaan alle soldaten weer naar huis en worden alle Schijfjes weer op “0” gezet.

Voorbeeld:

Ann heeft een gevechtswaarde van 3 (1 soldaat, +1 van de Palisade, +1 van de Barricade - 
vijand is een Goblin). Voor haar is het een gelijk gevecht. Geen winst en geen verlies.

Brian heeft ook een gevechtswaarde van 3 (2 soldaten +1 Guard Tower).

Cindy heeft ook een gevechtswaarde van 4 (1 soldaat +3 Guard Tower, Blacksmith en Barri-
cade). Ze wint het gevecht en krijgt 1 Steen als beloning.

David heeft maar een gevechtswaarde van 2 (1 soldaat, +1 van de Barricade - vijand is een 
Goblin). Hij verliest dus het gevecht. Hij moet nu 1 Goud en 1 Gebouw afgeven. Omdat hij 
geen goederen heeft, moet hij die ook niet afgeven. Hij heeft maar 3 gebouwen: de “Inn”, de 
“Barricade” en de “Crane”. Omdat de “Crane” in de meest rechtse kolom staat zal die worden 
vernietigd. Hij neemt het Gebouw Schijfje weg en legt dat terug in zijn voorraad. Hij zet zijn 
Schijfje op het Puntenspoor 1 vakje terug.

Had David nog een “Market” gehad, dan zou die zijn vernietigd, omdat die het hoogst ligt in 
de meest rechtse kolom.
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Om het resultaat van het Gevecht te bepalen, vergelijk je je eigen Gevechtswaarden met de 
Gevechtskracht van de vijand.
•	Als je Gevechtswaarden hoger zijn dan de Kracht van de vijand, heb je het gevecht gewonnen en 

krijg je de beloning die op de kaart staan aangegeven (blauw).
•	Als je Gevechtswaarden gelijk zijn aan de Kracht van de vijand, heb je met moeite het gevecht 

stand kunnen houden. Je krijgt dan geen beloning, maar je verliest ook niets.
•	Als je Gevechtswaarden lager zijn dan de Kracht van de vijand, heb je het gevecht verloren en 

moet je de betaling doen zoals op de kaart is weergegeven (Rood).
De speler(s) met het hoogst aantal Gevechtswaarde krijgt nog een bonus OP van de Koning, op 
voorwaarde dat hij het gevecht heeft gewonnen.

Voorbeeld: Ann heeft de “Statue”, de “Palisade” en de “Barricade”. Haar Schijfje op het Soldat-
enspoor staat op “0”. Ze heeft geen goederen. Brian heeft de “Inn” en de “Guard Tower”. Hij 
heeft ook nog 1 Hout en 1 Steen. Zijn Schijfje staat op het 1ste vakje van het Soldatenspoor. 
Cindy heeft een “Guard Tower”. en een “Blacksmith”. Ze heeft geen goederen en geen soldaten. 
David heeft de “Inn”, de “Barricade” en de “Crane”. Hij heeft nog 1 Hout en geen soldaten.

De bovenste kaart van de Vijandstapel wordt opengelegd. Het is een leger van Goblins met een 
kracht van 3.

De eerste speler gooit met een dobbelsteen om het aantal soldaten aan te geven die door de 
Koning worden gezonden. Hij gooit een “1”. Iedereen mag zijn Schijfje op het Soldatenspoor 1 
stap verder zetten. Brian gaat van 1 naar 2 en de anderen van 0 naar 1.

Om je eigen Gevechtswaarde te kennen, kijk je hoeveel soldaten je hebt (waar je op het Soldaten-
spoor staat) en te je de Gevechtsbonussen van je Gebouwen die je hebt gebouwd erbij.

Voorbeeld: “Guard Tower +1 in battle”, hiermee krijg je een Gevechtsbonus. “Barricade +0 in 
battle (becomes +1 vs Goblins)”, hiermee krijg je een Gevechtsbonus als je tegen Goblins vecht.

! Het Soldatenspoor is van 1 tot 9, maar het kan best zijn dat iemands troepenaantal hoger 
is. Als iemands Gevechtswaarden op 10 komen en die van iemand anders staan op 11, dan 
krijgt alleen die laatste ‘s Konings OP.

Voorbeeld:

Ann heeft gezien dat niemand anders een 1 
heeft gedobbeld en legt haar 3 en 5 dobbel-
steen op Adviseur 8.

! Een “+2” Schijfje kan aan de dobbelsteen(nen) worden toegevoegd om de som met exact 
2 te verhogen. Het aantal “+2” Schijfjes dat je in je voorraad hebt is onbeperkt, maar je 
mag maar 1 keer per seizoen een “+2” Schijfje bij je dobbelsteen(nen) voegen.

Je kan geen Adviseur beïnvloeden die reeds beïnvloed is door een andere speler of door jezelf. Er 
kan dus slechts 1 dobbelsteen of groep dobbelstenen bij elke Adviseur liggen. De enige uitzondering 
hierop is als een speler de ‘s Konings Afgezant pion gebruikt. (zie verderop).

! Je kunt een Adviseur niet beïnvloeden met alleen Witte dobbelstenen of “+2” Schijfjes. 
Om dus een Adviseur te kunnen beïnvloeden moet er altijd minstens 1 van je eigen dobbel-
stenen bij liggen. Je mag meerdere Witte dobbelstenen in 1 groep hebben, zolang er maar 
1 gekleurde dobbelsteen bij ligt.

Als je geen dobbelstenen meer over hebt, of je kunt je overige dobbelstenen niet meer leggen, dan 
moet je passen.
Als iedereen gepast heeft gaat men over op de volgende stap.

Cindy kan haar 2 en 6 nu niet samen spelen, 
omdat Ann Adviseur 8 al heeft bezet. Ze legt 
haar beide 2’s op Adviseur 4.

David heeft gezien dat Ann haar 3 al heeft ge-
bruikt, dus legt hij zijn 2 en 5 op Adviseur 7.

Gaat verder...
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Hulp van de Adviseurs krijgen
Elke Adviseur in volgorde van 1 tot 18 gaat nu de spelers helpen die hen hebben beïnvloed. Als er 
geen dobbelsteen(nen) op een Adviseur liggen, sla je die gewoon over.
Sommige Adviseurs laten je kiezen hoe ze moeten helpen, er staat dan een / tussen de keuzes. Kies 
dan welke hulp je wilt hebben.

Nar: Krijg 1 OP. Zet je pion 1 stap verder op het Puntenspoor.

Edelman: Neem 1 Goud uit de voorraad.

Architect: Neem 1 Hout uit de voorraad.

Brian zou al zijn dobbelstenen op Adviseur 13 
kunnen leggen, maar die levert slechts 3  ste-
nen op en hij heeft er al 1. Zijn 4en kan hij niet 
leggen, omdat Ann Adviseur 8 al heeft bezet. 
Hij legt zijn 4 en 5 dan op Adviseur 9.

Ann heeft alleen haar 1 nog over en legt die 
op Adviseur 1.

Cindy heeft alleen haar 6 nog over en legt die 
op Adviseur 6.

David heeft alleen haar 3 nog over en legt die 
op Adviseur 3.

Brian heeft nog een 4 over, maar Adviseur 4 is reeds ingepalmd door Cindy, dus moet hij verder 
passen.

Adviseurs beïnvloeden: Dobbelstenen worden op de adviseurs gelegd
Hulp van de adviseurs: Opdrachten van adviseurs worden uitgevoerd, beginnend met de 1ste.
Gebouwen bouwen: Iedereen mag 1 gebouw bouwen of passen.

Fase 7: Rekruteren van soldaten
Om de beurt mogen de spelers nu extra soldaten inhuren. Je mag zoveel soldaten inhuren als je maar 
wilt, zolang je maar 2 Goederen per soldaat betaald. Verplaats je Schijfje het aantal vakjes op het 
Soldaten spoor naar gelang je nog soldaten hebt bijgekocht.
Nadat ieder zijn soldaten heeft gekocht, wordt er naar de volgende Fase overgegaan.

Fase 8: Winter - het Gevecht
De Winter is geen productief Seizoen. Het is nu tijd om de vijand onder ogen te komen. Draai de 
bovenste kaart van de Vijandstapel om. Dit is de vijand tegen wie je dit jaar moet vechten.

De kracht van de vijand is gelijk aan het cijfer in de linker 
bovenhoek.

In de rode vakje vind je de afstraffing als je tegen de vijand 
verliest. Dit kunnen goederen, gebouwen en/of Op zijn.

In het blauwe vakje vind je de beloning als je tegen de 
vijand wint. Dit kunnen goederen en/of Op zijn.

De achterkant van de Vijandkaart heeft het jaar weer en 
de mogelijke kracht die de vijand kan hebben, zo kun je 
ongeveer inschatten hoe sterk de vijand is.

Elke Gouverneur moet zelf de vijand bevechten met de eventuele extra soldaten die Koning Tritus 
heeft gezonden.
De eerst speler moet met 1 dobbelsteen gooien. De waarde van deze dobbelsteen geeft het aantal 
soldaten aan dat naar elke Gouverneur door de Koning gezonden wordt. Elke speler mag zijn Schijfje 
op het Soldatenspoor nu het aantal vakjes vooruit zetten dat de dobbelsteen aangeeft. 
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Fase 5: ‘s Konings Afgezant 
Elke Zomer stuurt de Koning een Afgezant om de Gouverneur te helpen die het minst productief is 
geweest. De speler met het minst aantal gebouwen wordt beloond met ‘s Konings Afgezant Pion. In 
geval bij gelijkstand, die met het minst aantal goederen, als er dan nog gelijkstand is, krijgt niemand 
de Afgezant.
‘s Konings Afgezant kan tijdens een productief Seizoen 1 van de volgende dingen doen:
•	Hij kan een Adviseur beïnvloeden die reeds beïnvloed is (door jezelf of door iemand anders). Je 

volgt de gewone regels. Alleen dit Seizoen zal de Adviseur dubbel worden beïnvloed en dan ook 
dubbel helpen.

•	Hij kan je toelaten een 2de gebouw te bouwen tijdens de Bouwstap van een productief Seizoen. 
Ook hier worden verder de gewone regels in acht genomen.

Je mag de Afgezant slechts 1 maal gebruiken en zet hem daarna terug op zijn plaats in het Kalen-
derspoor. Als je de Afgezant niet hebt gebruikt voor het begin van Fase 5 van het volgende jaar, dan 
gaat de Afgezant gewoon terug naar zijn plaats op het Kalenderspoor, zodat een volgende speler 
weer kans heeft op de Afgezant.
Nadat de Afgezant aan een speler is doorgegeven, wordt er naar de volgende Fase overgegaan.

Voorbeeld: Het is jaar 2 in de ‘s Konings Afgezant Fase. Ann heeft 5 gebouwen en geen goeder-
en., Brian heeft 4 gebouwen en 2 goederen, Cindy heeft 4 gebouwen en 1 goed en David heeft 
4 gebouwen en geen goederen. ‘s Konings Afgezant wordt toegewezen aan David. Als Cindy 
ook geen goederen had gehad, dan zou ‘s Konings Afgezant niet toegewezen worden.

Voorbeeld: In de stap “Gebouwen bouwen” heeft David ‘s Konings Afgezant, 1 Goud en 3 
Houd. Omdat hij ‘s Konings Afgezant heeft, mag hij in deze stap 2 Gebouwen bouwen. Hij 
bouwt de “Barricade” en de “Blacksmith” in hetzelfde Seizoen.

Voorbeeld: In de stap “Adviseurs beïnvloeden” heeft David ‘s Konings Afgezant. Hij heeft nog 
een 3 over, maar Brian heeft al een dobbelsteen op de Architect liggen. David gebruikt zijn Af-
gezant om zijn 3 ook op de Architect te leggen. Zowel David als Brian krijgen 1 Hout.

Fase 6: Herfst -3de productiefase
De Zomer wordt net zo afgehandeld als de Lente.
Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen: Laagste dobbel mag eerst.

Koopman: Neem 1 Hout of 1 Goud uit de voorraad.

Sergeant: Rekruteer 1 Soldaat. Zet je pion 1 stap verder op het Soldatenspoor.

Alchemist: Je mag 1 Goed naar keuze ruilen voor 2 andere Goederen. 1 Hout -> 
1 Goud en 1 Steen. 1 Goud -> 1 Hout en 1 Steen. 1 Steen -> 1 Hout en1 Goud.

Astronoom: Neem 1 Goed naar keuze en 1 “+2” Schijfje uit de voorraad.

Penningmeester: Neem 2 Goud uit de voorraad.

Meester Jager: Neem 1 Hout en 1 Goud of 1 Hout en 1 Steen uit de voorraad.

Generaal: Rekruteer 2 Soldaten (zet je pion 2 stappen verder op het Soldatenspoor) 
en kijk stiekem naar de bovenste Vijandkaart (leg hem daarna gesloten terug).

Wapensmid: Neem 1 Steen en 1 Hout of 1 Steen en 1 Goud uit de voorraad.

Barones: Neem 2 Goederen naar keuze en 1 “+2” Schijfje uit de voorraad.

Kampioen: Neem 3 Steen uit de voorraad.

Smokkelaar: Betaal 1 OP (Zet je pion 1 stap terug op het Puntenspoor) en neem 3 
Goederen naar keuze uit de voorraad.

Uitvinder: Neem 1 Goud, 1 Hout en 1 Steen uit de voorraad.
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Tovenaar: Neem 4 Goud uit de voorraad.

Koningin: Neem 2 Goederen naar keuze en kijk stiekem naar de bovenste Vijandkaart 
(leg hem daarna gesloten terug) en krijg 3 OP (zet je pion 1 stap verder op het 
Puntenspoor).

Koning: Neem 1 Goud, 1 Hout en 1 Steen uit de voorraad en Rekruteer 1 Soldaat 
(zet je pion 1 stap verder op het Soldatenspoor).

Als de Adviseurs je hebben geholpen, neem je de dobbelstenen van het spel en leg je ze terug in 
je voorraad. Witte dobbelstenen gaan terug in hun eigen voorraad en hetzelfde geld voor “+2” 
Schijfjes. Ga dan verder met de volgende stap.

Zo lang je een gebouw hebt gebouwd, kun je ook zijn speciale eigenschappen gebruiken. De eigen-
schappen van een gebouw worden in diens vakje beschreven. Je hebt dus alle voordelen van alle 
gebouwen die je al gebouwd hebt, ook al bevinden die zich in dezelfde rij. Sommige gebouwen heb-
ben eigenschappen die op bepaalde momenten moeten worden gespeeld, houd daar rekening mee.
Gebouwen kunnen worden vernietigd tijdens de Winter. Als dit gebeurt, neem je het Gebouw Schijfje 
weg en verlies je ook de corresponderende OP. 
Als iedere speler de kans heeft gehad om zijn gebouw te bouwen, wordt er naar de volgende Fase 
overgegaan.

Fase 3: ‘s Konings beloning
De Koning beloond zijn beste Gouverneur. Diegene met het meest aantal gebouwen krijgt 1 OP. Indi-
en er een gelijke stand is, krijgen al deze spelers 1 OP. Zet je pion 1 stap verder op het Puntenspoor.

Fase 4: Zomer -2de productiefase
De Zomer wordt net zo afgehandeld als de Lente.
Dobbelen en spelersvolgorde aanpassen: Laagste dobbel mag eerst.
Adviseurs beïnvloeden: Dobbelstenen worden op de adviseurs gelegd
Hulp van de adviseurs: Opdrachten van adviseurs worden uitgevoerd, beginnend met de 1ste.
Gebouwen bouwen: Iedereen mag 1 gebouw bouwen of passen.

! De voorraad wordt voor onbeperkt aanzien. Moest het toch gebeuren dat er toch van iets 
te kort is, hou stand van zaken bij op een manier naar ieders keuze.

Voorbeeld: De Nar beloond Ann met 1 OP. Ze zet haar pion 1 stap verder op het Puntenspoor. 
Op de Edelman staan geen dobbelstenen, dus hij wordt genegeerd. David krijgt 1 Houd van de 
Architect. Hij neemt het Goed  uit de voorraad. De Koopman laat Cindy kiezen tussen 1 Hout 
of 1 Goud. Omdat ze al een Goud heeft, neemt ze het Hout uit de voorraad. Nadat de Sergeant 
wordt genegeerd (geen dobbelstenen), is het de beurt aan de Alchemist. Cindy geeft het Hout 
af dat ze net heeft gekregen en neemt daarvoor 1 Goud en 1 Steen. De Astronoom geeft David 
1 “+2” Schijfje dat hij uit de voorraad neemt en kiest dan 1 Goed uit. Ann krijgt dan 2 Goud 
van de Penningmeester. Brian kiest voor 1 Goud en 1 Houd die hij van de Meester Jager krijgt. 
Omdat de overige Adviseurs geen dobbelstenen bevatten, worden ze verder genegeerd.

Gebouwen bouwen
In volgorde van de beurt heeft elke speler nu de kans om 1 gebouw te bouwen. Uitzonderlijk geeft 
‘s Konings Afgezant je de toestemming om 2 gebouwen te bouwen (zie verderop). De kosten van 
elk gebouw wordt op je Provincieblad aangegeven. Om een gebouw te kunnen bouwen moet je deze 
kosten terug aan de Goederenvoorraad betalen. Je mag maar 1 gebouw per Seizoen bouwen: eerst 
betaal je de kosten die het gebouw vereist, dan neem je 1 van je Gebouw Schijfjes en legt die op de 
cirkel waar ook de kosten op vermeld zijn. Als je iets bouwt dat OP oplevert, moet je jouw Schijf 
Pion op het Puntenspoor het betreffende aantal OP verder zetten.

! Je moet de gebouwen van elke rij van links naar rechts bouwen. Je kunt dus pas een 
gebouw bouwen als de gebouwen links ervan in diezelfde rij al gebouwd zijn. Je mag 
natuurlijk altijd een nieuwe rij beginnen in de meest linkse kolom. Je kunt slechts 1 gebouw 
per keer bouwen.

Voorbeeld: Je kunt pas een “Church” bouwen als je eerst een “Statue” en dan een “Chapel” in 
je vorige beurten hebt gebouwd.

Voorbeeld: Ann heeft 2 Goud en 1 Hout. Ze gebruikt het Goud om de “Statue” te bouwen. Ze 
neemt één van haar Gebouw Schijfjes en legt die op de betreffende plaats. De “Statue” is 3 OP 
waard en Ann zet haar Schijf Pion 3 stappen verder op het Puntenspoor.

Brian wil de “Inn” bouwen en betaald 1 Hout en 1 Goud. Hij neemt één van zijn Gebouw Schi-
jfjes en legt die op de betreffende plaats. De “ Inn “ is niets waard, hij krijgt daar dan ook geen 
OP voor.

Cindy heeft 2 Goud en 1 Steen. Hiermee bouwt ze een “Guard Tower”. Ze betaalt het nodige 
en krijgt daar 1 OP voor.

David betaald 2 Hout voor een “Pallisade” waar hij geen OP voor krijgt.


