Noblemen
Pegasus, 2012
Dwight SULLIVAN
3 - 5 spelers vanaf 12 jaar
± 120 minuten

Een strategisch spel voor 3 - 5 edelen vanaf 12 jaar
van Dwight SULLIVAN
Inleiding
We bevinden ons in Engeland in de 16de eeuw. Koningin Elisabeth I regeerde zonder natuurlijke erfgenamen.
De vraag over de troonsopvolging is omstreden en de adel tracht in de gunst van de koningin te komen.
De spelers kruipen in de rol van leden van de hoge adel van het Britse rijk en proberen, voor de eigen familie, invloed en
aanzien te winnen. Op die manier vergroten ze hun eigen landerijen en richten gebouwen vol pracht en praal op.
Met een beetje politieke handigheid, maar ook door omkoperij en het uitbuiten van schandalen strijdt men met elkaar om
belangrijke adellijke titels die op de gerenommeerde gemaskerde bals worden uitgedeeld.
De speler die na 3 decades de meeste zegepunten heeft verzameld,
geniet bij de koningin het meeste aanzien en wint het spel.

Het speelbord
prestigespoor

rondespoor

domein van de
folly's

veld voor de
omkoopmarkers

scorespoor

velden voor schenkingen
aan de kerk
domein van de burchten

decadespoor

velden voor schenkingen
aan de kerk
domein van de paleizen

domein van de kerken

OPMERKING: Het kan zijn dat het spelmateriaal bij het neerleggen op de tafel wat naar boven welft. Dat kan het
gevolg zijn van een temperatuursverschil tussen een koud ondervlak en een warme lamp of de zon. Men kan
dan het bord op de andere zijde leggen. Deze zijde heeft een identieke bedrukking.
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Spelmateriaal
-

-

1 speelbord (2-delig)
5 zichtschermen (3-delig)
12 adellijke titels
202 landschaptegels
(62x akker, 44x bron,
48x bos, 48x weide)
20 omkoopmarkers
5 belastingmarkers
(in vijf spelerskleuren)
5 landwinningmarkers
(in vijf spelerskleuren)
82 geldmunten
(40x 1, 26x 5, 16x 10)
35 schandaalkaarten
4 folly's (dwaas, nutteloos
bouwsel)

Spelvoorbereiding
(voorbeeld voor 4 spelers)

- 10 overzichtkaarten
(5x A, 5x B)
- 15 burchten
- 15 kerken
- 12 paleizen
- 1 koningin
- 10 ridders
(in vijf spelerskleuren)
- 5 zegepuntmarkers
(in vijf spelerskleuren)
- 5 prestigemarkers
(in vijf spelerskleuren)
- 1 decademarker
- 1 rondemarker
- 1 buidel

Stel het speelbord samen en leg
dit in het midden van de tafel.

Plaats, afhankelijk van het aantal spelers, burchten, kerken,
paleizen en folly's op de bruine velden van het passende domein:

burchten

kerken

paleizen

folly's

Bezet hierbij steeds de duurste velden. De overige burchten, kerken
en paleizen legt men als voorraad naast het speelbord.

Elke speler neemt telkens
1 van de beide overzichtkaarten A en B en legt
die voor zich neer.
Mix zeer grondig alle
schandaalkaarten en leg die als
stapel naast het speelbord, met
de rugzijde naar boven. Iedere
speler neemt 3 kaarten van de
stapel en bekijkt ze. Kies 1 kaart
en leg die achter het zichtscherm. De overige 2 kaarten
legt men onder de stapel, met
de rugzijde naar boven.

Zet de ridders van de eigen
kleur als voorraad naast het
speelbord.

De prestigemarker van de
eigen kleur plaatst men op veld 0
van het prestigespoor.
Deze marker beweegt alleen
tijdens een gemaskerd bal.
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De zegepuntmarker van de
eigen kleur plaatst men op veld 0
van het scorespoor.
Steeds wanneer men een
zegepunt ontvangt, beweegt
deze marker passend verder.
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Neem van alle 4 verschillende
landschaptegels (akker, bos, bron,
weide) naar keuze telkens 0-3 stuks
en leg die achter het zichtscherm.
Leg alle resterende tegels in de
buidel en mix ze grondig. Trek nu
toevallig tegels uit de buidel tot men
in totaal 12 tegels heeft.
AANDACHT: Voor het eerste spel
raden wij aan om van elke soort 3
tegels te trekken. Dan heeft men 12
tegels en moet men geen tegels meer
trekken uit de buidel.
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Iedere speler kiest een spelerskleur en ontvangt in
deze kleur een zichtscherm, een belastingmarker en
een landwinningmarker.
Leg de beide markers achter het zichtscherm.

Stapel alle omkoopmarkers op
het passende veld van het
speelbord.

Iedere speler neemt 1 adellijke titel
baron/barones en steekt die op zijn
zichtscherm.
TIP
Alle adellijke titels
zijn beiderzijds
bedrukt. Zo kan
men steeds de
passende kop
(mannelijk of
vrouwelijk) op
zijn zichtscherm
steken.

Leg, afhankelijk van het aantal spelers, de volgende adellijke
titels als voorraad naast het speelbord:

Plaats de groene rondemarker
op het pijlveld van het rondespoor.
Plaats de blauwe decademarker
op veld 1 van het decadespoor.

Bij minder dan 5 spelers worden de niet gebruikte adellijke
titels terug in de doos gelegd;
deze worden niet gebruikt.

Neem van de landschaptegels telkens 1 weide
en leg die open voor het
zichtscherm. Neem
bovendien 1 burcht uit
de voorraad en plaats
die op de weide. Dat is
de hofstede van de
speler.

De speler rechts
van de startspeler
ontvangt de koningin en
plaatst die voor zijn
zichtscherm, zichtbaar
voor alle spelers.
De figuur van de koningin
staat symbool voor de
gunst van de koningin.
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Wie als laatste in een siertuin
was, wordt de startspeler. Hij
neemt geld voor een totaal van
10 pond. Alle andere spelers
ontvangen, met de wijzers van
de klok mee, telkens 1 pond
meer (11, 12, 13 of 14 pond).
Leg de munten achter het
zichtscherm en alle andere
munten als voorraad terzijde.
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De landschaptegels
Er zijn 4 verschillende landschaptegels waarmee men in de loop van het spel een eigen hofstede ontplooit.

akker
Akkers helpen om aan
geld te geraken.

bos
Via bossen ontvangt
men nieuwe tegels.

bron
Bronnen leveren
prestige op.

weide
Op weides mag men
gebouwen oprichten.

Men kan in zijn eigen hofstede telkens 4 identieke tegels (met uitzondering van weides) in een vierkant samenleggen
zodat een gebied ontstaat met in het midden een gebiedsymbool.

4 akkers geven een herenboerderij:

4 bossen geven een woud:

4 bronnen geven een siertuin:

Elke herenboerderij, woud of siertuin levert een bonus op.
Als het zeldzame geval zich voordoet dat een speler meer tegels uit de buidel moet ontvangen dan het aantal dat zich in
de buidel bevindt, ontvangt deze speler alle tegels uit de buidel, de rest vervalt.

Een speelbeurt
Te beginnen met de startspeler voert iedere speler om de
beurt, met de wijzers van de klok mee, één speelbeurt uit.
Het gaat dan alleen om de speler die nu aan de beurt is.
In een speelbeurt voert men precies 1 actie uit.
Als extra mag men hoogstens 1 schandaalkaart uitspelen,
ofwel vóór ofwel na de actie. Men mag ook, om het even
hoeveel keer, 2 tegels achter het eigen zichtscherm
ruilen tegen 1 tegel naar keuze uit de buidel (men mag
dus in de buidel kijken en de tegel kiezen). In het zeldzame
geval dat de gewenste tegel niet meer aanwezig is, mag
men aan deze ruil verzaken.

Einde van een speelbeurt
Als men aan het einde van zijn speelbeurt de koningin
bezit, gebeuren er 2 dingen, vóór de volgende speler aan
de beurt is:
• men ontvangt 1 zegepunt;
• men zet de groene rondeteller 1 veld verder in de
richting van de pijl.
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Acties
De speler voert in zijn spelersbeurt precies 1 actie uit. Hierbij kan hij kiezen uit de volgende 7 actiemogelijkheden:
A. Hofstede vergroten
B. Gebouwen oprichten
C. Koninklijke familie omkopen
D. Belastingen innen
E. Land winnen
F. Schenkingen aan de kerk
G. Nietsdoen

Hofstede vergroten
Hoe groter een hofstede is, des te meer invloed, geld en aanzien men behaalt.
Neem tot 3 landschaptegels achter het zichtscherm en leg die aan de hofstede aan. Elke aangelegde tegel moet horizontaal of
verticaal aan minstens één andere tegel grenzen. Andere beperkingen zijn er niet.
Afhankelijk van de neergelegde tegel ontvangt men onmiddellijk een vergoeding die hierna wordt beschreven (een overzicht
vindt men ook in de linkerkolom van het middelste deel van het zichtscherm).

Voor elke in deze beurt neergelegde akker
ontvangt men 1 pond uit de voorraad. Bovendien
ontvangt men extra 2 pond als men in deze beurt
een herenboerderij heeft afgewerkt.
Leg het geld achter het zichtscherm.

Nieuw gelegde bronnen verhogen het prestige
van de speler voor het volgende gemaskerde bal,
maar hebben geen onmiddellijke effecten.
UITZONDERING: Heeft men in zijn speelbeurt een
siertuin afgewerkt,
ontvangt men de koningin.

Voor elk in deze beurt neergelegd bos ontvangt
men 1 landschaptegel die toevallig uit de buidel
wordt getrokken. Bovendien ontvangt men extra
2 tegels als men in deze beurt een woud heeft
afgewerkt.
Men moet eerst het aanleggen van
de tegels beëindigen vóór men de nieuwe tegels
trekt en achter zijn zichtscherm legt.

Nieuw gelegde weides maken het de speler
mogelijk om later gebouwen op te richten, maar
hebben geen onmiddellijke effecten.

Voorbeeld
Marc heeft zijn hofstede in vorige beurten al vergroot met 2 akkers, 2 bossen en 2 bronnen. Nu legt hij opnieuw 2 bossen
en 1 bron aan zijn hofstede. Daarna trekt hij uit de buidel 2 nieuwe tegels voor de 2 gelegde bossen. Bovendien heeft Marc
ook een woud afgewerkt en daarvoor ontvangt hij opnieuw 2 extra tegels. In totaal heeft hij dus 4 nieuwe tegels ontvangen.
Voor de bronnen ontvangt hij (voorlopig) niets, maar wanneer hij in een volgende zet een nieuwe bron aanlegt en
zodoende een siertuin afwerkt, ontvangt hij de koningin. Geld ontvangt Marc niet omdat hij in deze speelbeurt geen akker
heeft aangelegd.
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Gebouwen oprichten
Wat zou een hofstede zijn zonder een luisterrijk gebouw ?
Met deze actie bouwt men in zijn eigen hofstede precies
1 gebouw. Men kan alleen een gebouw oprichten dat zich
op het speelbord bevindt. Er zijn 4 verschillende soorten
gebouwen: burcht, paleis, kerk en folly. Voor elke soort
gebouw gelden er enkele bijzonderheden die verder in deze
handleiding gedetailleerd worden verklaard.
Elk gebouw heeft een prijs die de speler moet betalen en
wordt aangegeven door een geldsymbool op het speelbord.
Leg het geldbedrag in de voorraad. Beschikt men niet over
genoeg geld, mag men het gebouw niet oprichten.
Sommige adellijke titels bieden de spelers de mogelijkheid
om een kleiner bedrag te betalen voor de aankoop van een
gebouw:
- hertog/hertogin: ieder gebouw kost 3 pond minder;
- markies/markiezin: ieder gebouw kost 2 pond minder;
- graaf/gravin: ieder gebouw kost 1 pond minder;
- burggraaf/burggravin: geen prijsvermindering;
- baron/barones: geen prijsvermindering.
De prijs van een gebouw kan nooit kleiner zijn dan 0.

Burcht
Neem de burcht met de laagste prijs, betaal de prijs en plaats
de burcht op een leeg weideveld in de eigen hofstede.
Men mag een burcht niet aangrenzend (horizontaal, verticaal
of diagonaal) aan een andere burcht of een paleis plaatsen.
Als men geen passend leeg weideveld heeft, mag men de
burcht niet oprichten.

Kerk
Neem de kerk met de laagste prijs, betaal de prijs en plaats de
kerk op een leeg weideveld in de eigen hofstede. Men mag een
kerk niet aangrenzend (horizontaal, verticaal of diagonaal) aan
een andere kerk plaatsen. Als men geen passend leeg weideveld heeft, mag men de kerk niet oprichten.
Als beloning voor de bouw van een kerk ontvangt men een
schandaalkaart. Neem de bovenste 3 kaarten van de stapel en
bekijk deze kaarten. De speler mag 1 kaart behouden en de 2
andere kaarten worden onder de stapel geschoven.

Folly
In de Engelse siertuinbouw noemt men een klein gebouw
met een extravagante opsmuk een folly.
Om een folly te kunnen bouwen, moet men bepaalde gebieden
in de eigen hofstede hebben aangelegd. Welke gebieden men
voor welke folly's nodig heeft, staan afgebeeld op het speelbord.
Het is onbelangrijk of er zich ridders van de medespelers in deze
gebieden bevinden.
De speler heeft 2 wouden nodig in zijn
hofstede.
De speler heeft 2 herenboerderijen nodig in
zijn hofstede.

Als beloning voor de bouw van een burcht mag men een ridder
uit de voorraad op een afgewerkt en onbezet gebiedsymbool
(herenboerderij, woud, siertuin) van een medespeler plaatsen.
Als men geen ridder meer in de voorraad heeft, mag men een
ridder verplaatsen. Voor het nieuw bezette symbool ontvangt
men iets van deze medespeler (een overzicht hiervan vindt men
op de rechterkolom van het middendeel van het zichtscherm).

De speler heeft 2 siertuinen nodig in zijn
hofstede.

De medespeler geeft jouw 2 pond.
Bezit hij minder, geeft hij ook minder.
De medespeler geeft jou 2 tegels.
Hij mag zelf kiezen welke tegels hij afgeeft.
Bezit hij minder tegels, geeft hij ook minder
tegels af.
De medespeler geeft jou de koningin.
Bezit hij deze niet, ontvangt men niets.

Paleis
Neem het paleis met de laagste prijs, betaal de prijs en
vervang hiermee een burcht in de eigen hofstede. Leg de
burcht terug in de voorraad (plaats ze niet op het speelbord !).
Als men geen burcht heeft, mag men geen paleis oprichten.

De speler heeft 1 woud, 1 herenboerderij
en 1 siertuin nodig in zijn hofstede.

Elke folly kost 12 pond. Neem de overeenkomstige folly, betaal de
prijs en plaats de folly op een leeg weideveld naar keuze in de
eigen hofstede. Als men geen passend leeg weideveld heeft, mag
men de folly niet oprichten.
Als beloning voor de bouw van een folly ontvangt de speler
zegepunten. Het aantal zegepunten hangt af van het totaal van
folly's dat door alle spelers al werd gebouwd:
- 12 zegepunten voor de eerste gebouwde folly;
- 10 zegepunten voor de tweede gebouwde folly;
- 8 zegepunten voor de derde gebouwde folly;
- 6 zegepunten voor de vierde gebouwde folly.

Als beloning voor de bouw van een paleis ontvangt men de
koningin.
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Koninklijke familie omkopen
Veel leden van de koninklijke familie zijn, voor wat
extra zakgeld, graag bereid kleine diensten te bewijzen.
Neem tot 5 omkoopmarkers van het speelbord, betaal de prijs
en leg deze achter het eigen zichtscherm. Elke marker kost
2 pond. Voor elke gekochte omkoopmarker ontvangt men
1 zegepunt. Men mag nooit meer markers nemen dan men kan
betalen.

Belastingen innen

Later in het spel kan men de omkoopmarkers bij de volgende
gebeurtenissen afgeven:
- actie belastingen innen;
- actie land winnen;
- bij een gemaskerd bal.
Leg alle omkoopmarkers, die men afgeeft, terug op het
overeenkomstige veld van het speelbord zodat ze van
daaruit opnieuw kunnen verkregen worden.

Land winnen

Vele edellieden wedijveren met elkaar voor het
uitvinden van de meest creatieve belasting.

Men spreekt er niet vaak over hoe en op welke wijze men
aan nieuwe landerijen en land geraakt.

Deze actie kan men niet vaker dan één keer per decade
uitvoeren. Neem de eigen belastingmarker en leg die vóór
het eigen zichtscherm. Zo geeft men aan dat men deze actie in
deze decade al heeft uitgevoerd.

Deze actie kan men niet vaker dan één keer per decade uitvoeren.
Neem de eigen landwinningmarker en leg die vóór het eigen
zichtscherm. Zo geeft men aan dat men deze actie in deze decade
al heeft uitgevoerd.

Nu ontvangt deze speler geld uit de voorraad (een overzicht
hiervan vindt men op de tweede kolom van het middendeel van
het zichtscherm).

Nu ontvangt deze speler landschaptegels uit de buidel die hij
toevallig trekt (een overzicht hiervan vindt men op de derde kolom
van het middendeel van het zichtscherm).

Voor elke akker in de eigen hofstede
ontvangt men 1 pond.

Voor elk bos in de eigen hofstede ontvangt
men 1 tegel.

Voor elk onbezet herenboerderijsymbool in de eigen hofstede ontvangt men
2 pond. Staat er een ridder op één van
de eigen herenboerderijen dan ontvangt
men voor deze herenboerderij geen geld.

Voor elk onbezet woudsymbool in de eigen
hofstede ontvangt men 2 tegels. Staat er een
ridder op één van de eigen wouden dan
ontvangt men voor dit woud geen tegel.

Voor elke eigen ridder die op een
herenboerderijsymbool van een
medespeler staat, ontvangt men 2 pond.

Voor elke eigen ridder die op een
woudsymbool van een medespeler staat,
ontvangt men 2 tegels.

Voor elke omkoopmarker die men
afgeeft, ontvangt men 1 pond. Leg de
afgegeven omkoopmarkers op het
overeenkomstige veld van het speelbord.

Voorbeeld
Marc wil belastingen innen (zie afbeelding onderaan).
Hij heeft 7 akkertegels en ontvangt hiervoor 7 pond.
Het herenboerderijsymbool levert hem nog eens 2 pond op.
Bovendien staat één van zijn ridders op de herenboerderij
van een medespeler (niet afgebeeld), waarvoor hij nogmaals
2 pond ontvangt. Hij zet geen omkoopmarker in.
In totaal ontvangt Marc 7+2+2=11 pond.
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Voor elke omkoopmarker die men afgeeft,
ontvangt men 1 tegel. Leg de afgegeven
omkoopmarkers op het overeenkomstige veld
van het speelbord.

Voorbeeld
Nu wil Marc land winnen (zie afbeelding onderaan). Hij
heeft 7 bossen en ontvangt hiervoor 7 tegels uit de buidel.
Zijn woudsymbool is door een vreemde ridder bezet en
hiervoor ontvangt hij geen tegel. Geen van zijn ridders
staat op een woudsymbool. Marc geeft nog 3 omkoopmarkers af voor nog 3
extra tegels.
In totaal ontvangt hij
dus 7+3=10 tegels.

NOBLEMEN (PEGASUS)

- 8 / 13 -

Schenkingen aan de kerk
De kerk toont zich het meest erkentelijk, wanneer men landerijen schenkt.
Neem een aantal landschaptegels naar keuze, die achter het eigen zichtscherm liggen, en leg die op de overeenkomstige
velden voor de schenkingen aan de kerk. In elk geval aanvaardt de kerk per decade van alle 4 landschapsoorten er telkens
hoogstens 3. Voor elke tegel dat men aan de kerk schenkt, ontvangt men 1 zegepunt.

Voorbeeld
Op de speelbordvelden voor
de schenkingen aan de kerk
liggen al 3 akkers, 2 bronnen
en 2 weides. Marc schenkt de
kerk nu 3 bossen en 1 bron.
Hiervoor ontvangt hij 4 zegepunten.
Graag had Marc ook nog 2 akkers
geschonken, maar deze kon de
kerk niet meer aanvaarden.
Alleen 1 weide kan de kerk in
deze decade nog aanvaarden.
Jammer genoeg bezit Marc
geen weide die hij kan
schenken.

Nietsdoen
Nietsdoen was vroeger een privilege van de adel en dat gaf hen de mogelijkheid om zich bezig te houden met
kunst en cultuur. Zo had het nietsdoen toch nog enige zin.
Doe gewoon niets. De speler ontvangt hiervoor 1 zegepunt.

Verloop van een decade
Het spel verloopt over 3 decades, aangeduid door de blauwe
decademarker. Binnen een decade draait de groene rondemarker
precies één omloop op het rondespoor.
Steeds wanneer een speler zijn speelbeurt beëindigt en in het
bezit is van de koningin, ontvangt hij 1 zegepunt en zet de
groene rondemarker één veld verder. Het begrip ronde betekent
dus niet noodzakelijk dat iedere speler één keer aan de beurt is
geweest, voor de rondemarker wordt verplaatst.
De rondemarker beweegt zich veel meer en sneller als de koningin
vaak van bezitter wisselt.

Het bereiken van bepaalde velden heeft wel bijzondere
gevolgen:
Bereikt de rondemarker zulk een veld, vindt er
onmiddellijk een gemaskerd bal plaats.
Zolang de rondemarker zich op dit veld bevindt, kan
niemand het bezit van de koningin overnemen.
Acties die normaal gezien tot het bezit van de koningin
leiden (bijvoorbeeld de bouw van een paleis), zijn wel
toegelaten, maar de koningin blijft bij haar bezitter.
Bereikt de rondemarker dit veld, vindt er een
gebouwenwaardering plaats.
Na de gebouwenwaardering eindigt de
actuele decade.
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Gemaskerd bal
Tweemaal per jaar organiseert de koningin een
gemaskerd bal. Daar worden de fel begeerde
adellijke titels verleend.

1. Adellijke titels teruggeven
2. Prestige berekenen
3. Adellijke titels opnieuw verdelen
4. Zegepunten uitdelen
5. Prestigemarker terugzetten
6. Rondemarker verplaatsen

Als de rondemarker een veld met een masker bereikt, vindt
onmiddellijk een gemaskerd bal plaats. Hierbij gebeuren de
volgende zaken in deze volgorde:

Adellijke titels teruggeven
Alle spelers moeten hun actuele adellijke titel terug in de voorraad leggen. Sorteer de titels naar rangorde (zie pagina 11).

Prestige berekenen
Voor elke omkoopmarker die men afgeeft,
ontvangt men 1 prestigepunt.
Leg de afgegeven omkoopmarkers op het
overeenkomstige veld van het speelbord.

Nu berekent elke speler afzonderlijk, de ene na de andere, zijn
prestigewaarde. De speler die in het bezit van de koningin is,
begint. De andere spelers volgen met de wijzers van de klok
mee (een overzicht hiervan vindt men op het linkerdeel van het
zichtscherm).
Voor elke bron in de eigen hofstede
ontvangt men 1 prestigepunt (PP).

Voor elke schandaalkaart 'chantage',
die men afgeeft, ontvangt men
3 prestigepunten.

Voor elk onbezet siertuinsymbool in de
eigen hofstede ontvangt men 2 prestigepunten. Staat er een ridder op één van
de eigen siertuinen dan ontvangt men voor
deze siertuin geen prestige.
Voor elke eigen ridder die op een
siertuinsymbool van een medespeler
staat, ontvangt men 2 prestigepunten.
Voor elk paleis in de eigen hofstede
ontvangt men 2 prestigepunten.

Voor elke andere schandaalkaart, die men
afgeeft, ontvangt men 1 prestigepunt.
Leg alle afgegeven kaarten onder de stapel.
Op deze manier wordt de totale prestigewaarde van elke speler
(de ene na de andere) berekend. Plaats dan de eigen prestigemarker op het overeenkomstige veld van het prestigespoor, in
zover het veld nog niet is bezet. Is het veld al bezet door een
medespeler, plaats dan de eigen marker op het eerstvolgende
'mindere' vrije veld !
Dan berekent de volgende speler zijn totale prestigewaarde ...
enzovoort, tot alle prestigemarkers zijn geplaatst.

Voorbeeld
Marc heeft 5 brontegels en ontvangt hiervoor 5 prestigepunten.
Het siertuinsymbool levert hem nog eens 2 prestigepunten op.
Voor zijn paleis ontvangt hij eveneens 2 prestigepunten. In totaal
behaalt Marc 5+2+2=9 prestigepunten.
Op het veld 9 van de prestigepunten staat
al de prestigemarker van Anne. Marc
moet zijn marker daarom op het getal 8
plaatsen. Hiermee is hij natuurlijk niet
tevreden. Omdat ook het veld 10 van
de prestigepunten al is bezet door
Carl, geeft Marc 1 omkoopmarker
en 1 schandaalkaart af. Dat levert
hem 2 prestigepunten op zodat hij
op een totaal van 11 prestigepunten
komt en hij zet zijn marker op veld 11.
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Adellijke titels opnieuw verdelen
Nu neemt iedere speler om de beurt, één voor één, een
adellijke titel. De speler met de hoogste prestigewaarde
begint, gevolgd door de speler met de tweede hoogste
waarde ... enzovoort. Een adellijke titel waarvoor men te
weinig prestigepunten heeft (zie tabel rechts), mag men niet
nemen.
Steek de nieuwe adellijke titel op het eigen zichtscherm.
Men behoudt deze titel tot het volgende gemaskerde bal.
Sommige titels verlenen de spelers korting voor de actie
'Gebouwen oprichten'.

Marc

hertog/hertogin:
markies/markiezin:
graaf/gravin:
burggraaf/burggravin:
baron/barones:

Carl

Anne

minstens 14 PP nodig
minstens 10 PP nodig
minstens 6 PP nodig
minstens 2 PP nodig
geen prestigepunten nodig

Herman

Voorbeeld
Marc heeft 11 PP, Carl 10, Anne 9 en Herman 1. In het spel voor vier spelers staan de volgende titels ter beschikking:
1x hertog, 1x markies, 1x graaf, 2x burggraaf en 4x baron. Marc kiest als eerste. Voor een hertog heeft geen prestige
genoeg, maar de markies mag hij wel nemen. Carl heeft ook prestige genoeg voor de markies, maar deze titel is al
uitgedeeld. Daarom neemt Carl de titel van graaf. Anne ontvangt de titel van burggraaf. Herman heeft te weinig punten
voor een burggraaf en dus moet hij tevreden zijn met de titel van baron.

Zegepunten uitdelen

hertog/hertogin:
markies/markiezin:
graaf/gravin:
burggraaf/burggravin:
baron/barones:

7 zegepunten
5 zegepunten
3 zegepunten
1 zegepunt
geen zegepunten

Prestigemarker terugzetten
Elke speler zet zijn prestigemarker terug op veld 0 van het
prestigespoor.

Rondemarker verplaatsen
Zet de groene rondemarker 1 veld verder.
In overeenstemming met de wijzers van
de klok mee, is de linkerbuurman
van de bezitter van de koningin
nu aan de beurt.
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Gebouwenwaardering
Als de rondemarker het laatste veld van het decadespoor bereikt,
vindt onmiddellijk een gebouwenwaardering plaats.
Nu ontvangt iedere speler zegepunten voor gebouwen in zijn
hofstede (een overzicht hiervan vindt men op het rechterdeel van
het zichtscherm).
Voor elke burcht in de eigen hofstede
die volledig door land is omsloten
(horizontaal, verticaal en diagonaal),
ontvangt de speler 3 zegepunten plus
1 zegepunt voor elke kerk die aangrenzend aan deze burcht is gebouwd
(horizontaal, verticaal en diagonaal).
Voor elk paleis in de eigen hofstede die
volledig door land is omsloten
(horizontaal, verticaal en diagonaal),
ontvangt de speler 5 zegepunten plus
2 zegepunten voor elke kerk die aangrenzend aan dit paleis is gebouwd
(horizontaal, verticaal en diagonaal).
Folly's leveren bij de gebouwenwaardering geen punten op.
Na de gebouwenwaardering eindigt de actuele decade.
Nu volgen de voorbereidingen voor de nieuwe decade.
Na de derde decade eindigt het spel.

Voorbeeld
De burcht (A) is volledig door land omsloten,
bovendien is één kerk aangrenzend. Voor deze burcht
ontvangt Marc 3+1=4 zegepunten. De burcht (B) is niet
door land omsloten, daarom zijn er geen zegepunten voor
deze burcht. Ook de aangrenzende kerk verandert hier
niets aan. Het paleis (C) is volledig door land omsloten en
heeft 2 aangrenzende kerken. Hiervoor ontvangt Marc nog
eens 5+2+2=9 zegepunten. De folly levert geen punten op.
In totaal ontvangt Marc 13 zegepunten.

Nieuwe decade voorbereiden
Voor de tweede en de derde decade vinden steeds enige
voorbereidingen plaats.
¸ Vul het speelbord opnieuw met burchten, kerken en paleizen
uit de voorraad zoals bij het begin van het spel en dit in
overeenstemming met het aantal spelers:
3 spelers
4 spelers
5 spelers

burchten
3
4
5

kerken
3
4
5

paleizen
2
3
4

OPMERKING
Het kan gebeuren dat aan het begin van de derde decade er
niet genoeg burchten in de voorraad zijn. Neem alle
burchten uit de voorraad en plaats die op de duurste velden,
de andere velden blijven leeg.
¸ Verwijder alle tegels die aan de kerk werden geschonken van
het speelbord en mix deze in de buidel.

¸ Leg de eigen belastingmarker en landwinningmarker
terug achter het eigen zichtscherm (in zoverre ze daar al
niet liggen).
¸ Iedere speler ontvangt 1 schandaalkaart. Neem hiervoor,
zoals gebruikelijk, de bovenste 3 kaarten van de stapel, kies
er 1 uit en leg de 2 andere onder de stapel. De speler die in
het bezit is van de koningin, begint. De andere spelers
volgen met de wijzers van de klok mee.
¸ Zet de blauwe decademarker 1 veld verder.
¸ Zet de groene rondeteller 1 veld verder op het startveld
met de pijl.
¸ De linkerbuurman van de bezitter van de koningin
begint de nieuwe decade met zijn speelbeurt.
Daarna volgen de andere spelers, om de beurt, met de
wijzers van de klok mee.

Einde van het spel
Na de gebouwenwaardering van de derde decade eindigt het spel.
Iedere speler ontvangt 3 zegepunten voor de schandaalkaart 'buitenechtelijke verhouding', die hij op dit moment bezit.
De speler die de meeste zegepunten bezit, wint het spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers, de speler die over het meeste
geld beschikt. Als er dan nog een gelijke stand is, zijn er meerdere winnaars.
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De schandaalkaarten
Steeds wanneer een speler een schandaalkaart ontvangt, mag hij de bovenste 3 kaarten van de stapel bekijken, er 1 uitkiezen en de
overige 2 onder de stapel leggen. Een speler ontvangt telkens 1 schandaalkaart aan het begin van iedere decade en ook bij de bouw van
een kerk.
Tijdens een speelbeurt mag een speler hoogstens 1 schandaalkaart uitspelen, naar keuze vóór of na de eigen actie. De uitgespeelde
kaarten legt men steeds onder de stapel.
Bij een gemaskerd bal mag een aantal schandaalkaarten naar keuze afgeven, om hiervoor telkens 1 prestigepunt te ontvangen. Kaarten
die op deze manier werden afgegeven, kunnen niet op een andere manier worden benut. De afgegeven kaarten legt men steeds onder
de stapel.

Erfenis (3x) ____________________

Intrige (3x) _____________________

Men ontvangt gratis 1 burcht. Neem de burcht met de
laagste prijs van het speelbord en plaats die op een
leeg weideveld van de eigen hofstede, zoals gewoonlijk niet aangrenzend aan een andere burcht of een
paleis. Een ridder mag men niet inzetten. Heeft men
geen passend leeg veld, mag men deze kaart niet
uitspelen.

Wanneer men 1 schandaalkaart trekt en de bovenste
3 kaarten bekijkt, mag men de intrigekaart (die al in
bezit moet zijn) afgeven. De speler ontvangt dan alle
3 kaarten en moet geen ervan onder de stapel leggen.
De speler mag de 3 kaarten eerst bekijken vooraleer
hij beslist om de intrigekaart in te zetten.

Afpersing (4x) __________________

Buitenechtelijke verhouding (4x) ____

Bij een gemaskerd bal ontvangt men 3 prestigepunten. Men mag een willekeurig aantal van deze kaarten
op hetzelfde gemaskerde bal afgeven.

Men ontvangt aan het einde van het spel 3 zegepunten als men dan deze kaart nog bezit. Men mag een
willekeurig aantal van deze kaarten bezitten.

Geheim huwelijk (4x) ____________

Bruidschat (4x) __________________

Men ontvangt gratis 2 omkoopmarkers van het
speelbord en onmiddellijk 2 zegepunten. Bevinden er
zich minder dan 2 omkoopmarkers op het speelbord
dan ontvangt men er minder, maar wel 2 zegepunten.

Men ontvangt 4 landschaptegels die toevallig uit de
buidel worden getrokken.

Geniale zet (4x) _________________

Tol (4x) ________________________

Men ontvangt een extra actie 'Hofstede vergroten'.
Het is toegelaten om deze kaart in dezelfde beurt uit
te spelen waarin men de normale actie 'Hofstede
vergroten' kiest. Zo kan men dus deze actie tweemaal
in dezelfde beurt doorvoeren.

Men ontvangt 5 pond uit de voorraad.

Whitehall (2x) __________

Gunst van de vicaris (3x) __________

Men ontvangt de koningin.

Leg tot 4 landschaptegels, die zich achter het eigen
zichtscherm bevinden, terug in de buidel.
Voor elke afgegeven tegel ontvangt men onmiddellijk
1 zegepunt.

Spelregels die men vaak vergeet
- Men moet burchten en paleizen met land omringen (ook diagonaal)
opdat ze zegepunten zouden opleveren.
- Men mag te allen tijde tijdens zijn speelbeurt 2 eigen tegels ruilen
tegen 1 tegel naar keuze uit de buidel.

- Burchten en paleizen mogen niet aangrenzend aan andere
burchten en paleizen worden gebouwd.
- Kerken mogen niet aangrenzend aan andere kerken worden
gebouwd.
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