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Ellen Maria ERNST & Kira Verena SAMOL
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Inleiding
We bevinden ons in het jaar 1852. In een klein en idyllisch stadje wonen vele voorname
families. De spelers, als vader of moeder van drie huwbare dochters, proberen voor elk van hun
dochters een geschikte huwelijkspartner te vinden. Daarom is het van het grootste belang dat
hun dochters vaak genoeg op plaatsen komen waar ze zich op hun beste manier kunnen tonen
aan de edele heren. Maar natuurlijk is het de diepste hartenwens van de spelers om de
opvoeding van hun kinderen zo te vervolmaken dat de dochters zelf het nodige aanzien en
respect verkrijgen van de vooraanstaande heren.

Spelmateriaal
¯ 1 speelbord
¯ 4 dochterfiguren, 12 trouwringen en 36 eigenschapmarkers
(telkens in de spelerskleuren rood, geel, blauw en groen)
¯ 12 dochterborden
¯ 84 herenkaarten
¯ 46 gebeurteniskaarten
¯ 1 casanovadobbelsteen
1 drankdobbelsteen
1 intrigedobbelsteen
¯ 1 medaille ' meest vooraanstaande familie '
1 medaille ' mooiste familie '
1 medaille ' meest ontwikkelde familie '
¯ 1 handleiding

Spelvoorbereiding
In een spel met 2 spelers worden de herenkaarten met een bruine achtergrond uit het spel
genomen.
De herenkaarten worden zeer grondig gemixt en er worden zes verdekte stapels gelegd op de
volgende plaatsen van het speelbord:
- het theater:
3 herenkaarten
- de kroeg:
7 herenkaarten
- de boulevard:
2 herenkaarten
- het armenhuis: 3 herenkaarten
- het park:
5 herenkaarten
- de kleermakerij: geen herenkaarten
De resterende herenkaarten worden als verdekte voorraadstapel op een daarvoor voorzien veld
van het speelbord klaargelegd.
De gebeurteniskaarten worden eveneens zeer grondig gemixt en als verdekte voorraadstapel
op een daarvoor voorzien veld van het speelbord klaargelegd.
De 3 medailles worden naast het speelbord gelegd.
Elke speler ontvangt verdekt drie dochterborden. De spelers leggen deze dochterborden
verdekt voor zich neer. Iedere speler draait nu zijn bovenste dochterbord om en zet telkens één
eigenschapmarker van zijn kleur op de 3 roze gemarkeerde velden.
Tot slot neemt elke speler de dochterfiguur en de trouwringen van zijn kleur bij zich.
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Thema van het spel
Elke dochter beschikt over de volgende eigenschappen:

aanzien

schoonheid

opleiding

Afhankelijk van de persoon bezit men telkens tussen 0 en 5 eigenschapspunten. In de loop van
het spel kan men door het bezoek aan bepaalde plaatsen of door gebeurteniskaarten
eigenschapspunten winnen, maar ook verliezen. Een lagere waarde dan 0 en een hogere
waarde dan 5 kan men echter nooit bereiken.
Van elk van de 14 trouwlustige heren zijn er 6 in het spel. Op elke plaats
van het speelbord kan men die heren aantreffen wiens kaart zich in de
stapel bevindt.
De heren hebben echter wel hun eisen. Op elke herenkaart is bepaald
hoeveel eigenschapspunten aanzien, schoonheid en opleiding een
dochter minstens moet hebben om deze heer te kunnen huwen.
Het aantal zegepunten dat een speler kan verdienen bij een huwelijk
staat rechtsboven op de herenkaart.
Voorbeeld
Deze heer vereist minstens 3 punten aanzien, 5 punten schoonheid en 4
punten opleiding. Hij levert bij een huwelijk 12 zegepunten op.

Huwelijk
Een huwelijk vindt plaats als een dochter minstens 3 kaarten van dezelfde heer heeft verzameld
en de eisen van deze heren kan vervullen.
Daarom is het van het allergrootste belang om enerzijds trouwlustige heren te ontmoeten en
anderzijds de eigenschappen van de dochters uit te breiden.

Spelverloop
De speler die als laatste gast is geweest op een trouwfeest wordt de startspeler.
Daarna komen de spelers om de beurt, met de wijzers van de klok mee, aan bod.
Een speelbeurt verloopt op de volgende manier:

ª 1.
ª 2A.
ª 2B.
ª 3.

Eén van de 6 plaatsen op het speelbord bezoeken.
De acties die bij deze plaats horen, uitvoeren.
of
Tegen één, op deze plaats aanwezige, dochter van een medespeler intrigeren.
Een gebeurteniskaart trekken.
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1. Eén van de 6 plaatsen op het speelbord bezoeken
De speler die aan de beurt is, kiest één van de 6 plaatsen op het speelbord (het theater,
de kroeg, de boulevard, het armenhuis, het park of de kleermakerij) en plaatst zijn dochterfiguur
op deze plaats.
In elke speelbeurt moet de dochterfiguur op een andere plaats worden gezet.

2A. De acties die bij deze plaats horen, uitvoeren
Op deze verschillende plaatsen wordt de waarde aangeduid van welke eigenschapsmarkers er
op het dochterbord bij een bezoek moeten worden vooruit gezet.
Als er op een plaats een dobbelsteensymbool (
of
) is afgebeeld, moet de speler
deze dobbelsteen onmiddellijk gooien.

De casanovadobbelsteen
In het park en in de kroeg kan de dochter de casanova ontmoeten. De casanova is echter zeer
kieskeurig en veeleisend en houdt zich heft liefste bezig met mooie vrouwen.
Als de speler een
dobbelt, is de casanova nu niet aanwezig en de dochter overkomt niets.

De bovenstaande symbolen geven aan hoe kieskeurig de casanova nu is.
Dit betekent aan welke eigenschapswaarde schoonheid van de dochter hij nu is geïnteresseerd.
De dochter verliest 1 eigenschapspunt aanzien in het geval zij minstens zoveel eigenschapspunten schoonheid bezit als het getal op de dobbelsteen aangeeft.
Voorbeeld 1

Ludwige bezit 3 eigenschapspunten schoonheid.

Bij een

schenkt de casanova geen aandacht aan haar.

Bij een

of een
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De drankdobbelsteen
In de donkere kroegen kan het gebeuren dat de dochter te veel drinkt. Als de speler een
dobbelt, gebeurt er niets.
Als de speler een
dobbelt, lijdt de dochter aan een alcoholvergiftiging en verliest zij één
eigenschapspunt opleiding.
Tot slot bekijkt de actuele speler de stapel herenkaarten die op deze plaats liggen.
Eén van deze kaarten moet hij open onder zijn dochterbord neerleggen. De resterende kaarten
legt hij terug verdekt op de plaats.
Om de weggenomen kaart te vervangen, wordt van de voorraadstapel (zolang deze stapel
voorhanden is) één kaart aan deze stapel toegevoegd.
Een dochter kan hoogstens op 3 heren tegelijkertijd verliefd zijn. Onder een dochterbord mogen
daarom hoogstens kaarten van drie verschillende heren worden neergelegd.
Als de actuele speler een vierde herenkaart neemt, moet hij alle kaarten van één van de drie
herenkaarten, die al onder zijn dochterbord werden neergelegd, op de aflegstapel leggen.
Voorbeeld 2

Henriette moet een nieuwe herenkaart
nemen. Ongelukkig genoeg bevindt er zich
onder de stapel herenkaarten noch een
Alexander, noch een Giselbert en noch
een Cornelius.
Daarom moet zij bijvoorbeeld Bodo nemen
en alle kaarten van Giselbert op de
aflegstapel leggen.
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2B. Tegen één, op deze plaats aanwezige, dochter van een
medespeler intrigeren
Als de actuele speler een plaats heeft betreden waar zich ook de dochterfiguur van een
medespeler bevindt, kan hij tegen haar intrigeren om op deze manier een herenkaart te
verkrijgen die bij haar te vinden is.
Een intrige kan alleen dan worden uitgelokt als de beide spelers minstens 1 willekeurige
herenkaart onder hun dochterbord hebben neergelegd.
BELANGRIJK
In het geval er zich een intrige ontwikkelt, worden de acties die normaal gezien bij deze plaats
horen (dobbelen, eigenschapsverhoging, herenkaarten) niet uitgevoerd !
In de kleermakerij komt het nooit tot een intrige.

De intrigedobbelsteen
De actuele speler dobbelt éénmaal met de intrigedobbelsteen. Als hij een
dobbelt, lukt de
intrige en mag de actuele speler één herenkaart naar keuze van deze medespeler nemen en
onder zijn eigen dochterbord neerleggen.
Als de actuele speler een
dobbelt, faalt de intrige en mag de medespeler één herenkaart
naar keuze van de actuele speler wegnemen en onder zijn eigen dochterbord neerleggen.
OPGELET
Onder een dochterbord mogen hoogstens kaarten van drie verschillende heren worden
neergelegd.

3. Een gebeurteniskaart trekken
Elke speelbeurt van een speler eindigt met het trekken van een gebeurteniskaart van de
voorraadstapel. Deze kaart wordt verdekt in de hand genomen.
De actuele speler kan tijdens zijn speelbeurt een aantal gebeurteniskaarten naar keuze
uitspelen.
Gebeurteniskaarten waarop rechtsboven een
is afgebeeld, kunnen als reactie op bepaalde
gebeurteniskaarten, ook buiten de eigen speelbeurt, worden uitgespeeld.
Na het trekken van een gebeurteniskaart mag een speler hoogstens 5 gebeurteniskaarten in
de hand hebben.
Als de voorraadstapel van de gebeurteniskaarten is opgebruikt, wordt de aflegstapel zeer
grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.
Voorbeeld 3
Otilie bezoekt het theater. Zij ontvangt een eigenschapspunt opleiding. Zij bekijkt de stapel met
de herenkaarten. Omdat zij al een herenkaart van Alexander bezit, neemt zij nu een tweede kaart
van deze heer bij zich.
De beide andere herenkaarten legt zij, samen met een kaart van de voorraadstapel, verdekt als
stapel neer op het theater. Vervolgens speelt zij nog de gebeurteniskaart ' Diadeem ' en ontvangt
hiervoor 1 eigenschapspunt schoonheid.
Tot slot trekt zij nog een gebeurteniskaart en eindigt haar speelbeurt.
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Huwelijk

Zodra een speler minstens 3 herenkaarten van éénzelfde heer heeft verzameld en ook de
eigenschappen aanzien, schoonheid en opleiding van zijn dochter zover heeft uitgebouwd dat zij
voldoet aan de eisen van deze heer, komt het onmiddellijk tot een huwelijk (eventueel ook buiten
de eigen speelbeurt).
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Voorbeeld 4
Anna Maria heeft 3 herenkaarten van Theobald verzameld. Bovendien heeft zij haar eigenschapspunten
aanzien tot 3, schoonheid tot 1 en opleiding tot 4 verhoogd en voldoet op deze manier aan zijn eisen en
kan dus trouwen met Theobald.

De speler legt een paar trouwringen van zijn kleur onder het portret van
deze heer op het speelbord.
Alle kaarten van deze heer, die bij andere spelers onder het dochterbord
liggen, worden aan de speler gegeven wiens dochter deze heer heeft
getrouwd.
Daarna legt de speler het dochterbord met de eigenschapsmarkers en de
herenkaarten van de bruidegom naast zich neer. Andere herenkaarten die
onder zijn dochterbord liggen, worden op de aflegstapel gelegd.
Tot slot wordt het volgende dochterbord blootgelegd en wordt op elk van de
3 roze gemarkeerde velden een eigenschapsmarker gelegd.
Een huwelijk beëindigt onmiddellijk de eigen speelbeurt.
Zonder een verdere actie uit te voeren, trekt de actuele speler een
gebeurteniskaart. Zijn dochterfiguur blijft op de plaats staan.
Gehuwde heren kunnen niet meer door andere dochters worden gehuwd. Als er in de loop van
het spel nog een kaart van een gehuwde heer wordt gevonden, wordt deze herenkaart bij zijn
soortgenoten gelegd en trekt de speler een nieuwe herenkaart van de voorraadstapel.
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Einde van het spel
Het spel eindigt zodra een speler alle 3 dochters heeft uitgehuwelijkt. De lopende ronde wordt in
elk geval nog tot het einde gespeeld.

Nu worden de medailles uitgereikt
De familie met het meeste aanzien
De speler wiens dochters in totaal de meeste eigenschapspunten ' aanzien '
bezitten, ontvangt de medaille ' meest vooraanstaande familie ' met de waarde
van 2 zegepunten.

De mooiste familie
De speler wiens dochters in totaal de meeste eigenschapspunten ' schoonheid '
bezitten, ontvangt de medaille ' mooiste familie ' met de waarde van
2 zegepunten.

De meest ontwikkelde familie
De speler wiens dochters in totaal de meeste eigenschapspunten ' opleiding '
bezitten, ontvangt de medaille ' meest ontwikkelde familie ' met de waarde van
2 zegepunten.
Om deze totalen te berekenen, worden aan het einde van het spel ook de roze gemarkeerde
velden van de niet omgedraaide dochterborden meegeteld.
Bij een gelijke stand wordt de desbetreffende medaille niet uitgereikt.

De spelers tellen nu hun zegepunten samen die ze hebben behaald door:
Ã de gehuwde heren;
Ã afgelegde gebeurteniskaarten (verbouwingen aan het landhuis, onverhoopte erfenis);
Ã gewonnen medailles.
De speler met de meeste zegepunten wint het spel. Bij een gelijke stand zijn er meerdere
winnaars.
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De gebeurteniskaarten
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7 januari 2008
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