Volkeren,
Goden,
Monumenten !

Pantheon
Hans im Glück, 2011
Michael TÜMMELHOFER
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 120 minuten

Spelvoorbereiding
SPELMATERIAAL
1 speelbord
48 zuilen in 4 spelerskleuren
48 voeten in 4 spelerskleuren
4 telfiguren in 4 spelerskleuren
1 grote voet
1 tempel
8 volkerentegels
32 offertegels
40 buitfiches
40 godheden (godentegels)
21 halfgoden
4 puntenmarkers 50/100
6 bonustegels
75 actiekaarten (16x beweging,
44x offer, 15x 1 geld)
7 bijzondere geldkaarten
(telkens 2x 2, 3 en 4 en 1x 5)
8 volkerenkaarten
1 buidel uit stof
4 overzichten korte spelregels

2. De 40 zeshoekige buitfiches
worden in de
buidel gestopt
en naast het
speelbord
klaargelegd.

1. Het speelbord wordt in het
midden van de tafel gelegd.
De grote voet en de puntenmarkers 50/100 worden naast
het speelbord klaargelegd.
De 48 zuilen en 48 voeten in
de spelerskleuren worden als
algemene voorraad naast het
speelbord gelegd.
De 6 bonustegels worden
verdekt gemixt en als verdekte
stapel klaargelegd.

grote voet

50/100

bonustegels

algemene voorraad

11. Als er een halfgod onder de spelers is,
wordt deze de startspeler. In het
onwaarschijnlijke geval dat er
meerdere of geen halfgod aanwezig is,
wordt de jongste speler de startspeler.
Hij neemt de tempel en begint het spel
zoals op pagina 4 wordt beschreven.

10. Iedere speler neemt in zijn kleur:
- 1 telfiguur die hij op het veld 0 van het
scorespoor zet.
- 3 zuilen en 4 voetjes die hij als persoonlijke
voorraad vóór zich neerlegt.
Daarbij nog:
- 5 kaarten van de verdekte voorraadstapel.
- 1 bonustegel van de
verdekte stapel
(variant, zie pagina 4)
- 1 overzicht korte spelregels
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3. De 40 godentegels
worden zeer grondig
gemixt en als
verdekte stapel naast
het speelbord
klaargelegd.

4. De 21 halfgoden worden in
2 groepen verdeeld.
Vooreerst worden de fiches met een
4, 5 en 6 grondig gemixt en als
verdekte stapel naast het speelbord
klaargelegd.
Daarna worden de fiches met een
1, 2 en 3 gemixt, gestapeld en op de
stapel met de fiches 4 - 6 gelegd.

4-6
onderaan

1-3
bovenaan

5. De 8 volkerentegels
worden open naast het
speelbord gelegd.

6. De 8 volkerenkaarten
worden grondig gemixt
en als verdekte stapel
naast de volkerentegels gelegd.

AANDACHT !
Er is een zeer belangrijk
onderscheid tussen:
halfgoden

goden

tijdperkmarkeerder
giften
priester

7. De 32 offertegels
worden in groepen van
1/2 en 3/4 in elke soort
(gift, priester, danser,
tempel) gestapeld en
naast het speelbord
klaargelegd.

danser
tempel

8. De 7 geldkaarten met
de waardes 2 - 5
worden, zoals
afgebeeld, naar waarde
gesorteerd en met de
2 naar boven naast het
speelbord klaargelegd
(als open speciale
geldkaartenstapel).
9. De 75 actiekaarten (beweging, offer en
1 geld) worden zeer grondig gemixt en
als verdekte voorraadstapel naast het
speelbord klaargelegd.
Van deze voorraadstapel worden de
bovenste 4 kaarten blootgelegd en open
naast de stapel uitgestald.

beweging
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Doel van het spel
De spelers verzamelen punten als ze zich kunnen verzekeren van de gunsten van de goden en de halfgoden
en voor hen zuilen oprichten (waarom zou men pompeuze monumenten bouwen als er toch niet meer overblijft
dan zuilen). De speler die de meeste punten verzamelt, wint het spel.

Spelverloop
Het spel loopt over 6 tijdperken. In elk tijdperk wordt er met 1 volk gespeeld.
Elk tijdperk bestaat uit de volgende 3 fases:
1. Voorbereiding van het tijdperk: opkomst van het volk
2. Beurtfase: bloeitijd van het volk
3. Einde van het tijdperk: ondergang van het volk
Markeerder van de tijdperken
met de tijdperken I - VI

1. Voorbereiding van het tijdperk: opkomst van het volk
¸ De startspeler legt de bovenste verdekte volkerenkaart bloot en activeert hiermee dit volk.
¸ Dan neemt hij naast het speelbord de klaargelegde tegel van dit volk en legt deze tegel op de meest linkse
vrije plaats op de tijdperkmarkeerder.
¸ Vervolgens legt hij van de godenstapel godheden bloot en wel precies één meer dan er spelers zijn en legt
die open op het speelbord.
¸ Een andere speler trekt nu buitfiches uit de buidel, ook hier precies één meer dan er spelers zijn.
Hij verdeelt deze buitfiches toevallig op de velden met het symbool van het actieve volk rondom het
startveld (bij elk volk zijn dit 5 velden). Hierbij moet men rekening houden met het volgende:
- Bij 2 spelers worden de symboolvelden met de nummers 3 en 4 niet bedekt.
- Bij 3 spelers wordt het symboolveld met het nummer 4 niet bedekt.
¸ Elk volk heeft een bijzondere eigenschap. Deze eigenschap wordt nu uitgevoerd.
¸ Als laatste actie plaatst de startspeler de tempel op het startveld van het volk.
¸ Deze voorbereidingen vinden telkens plaats aan het begin van elk tijdperk.

De precieze eigenschappen van de volkeren, de buitfiches en bonustegels worden toegelicht op de
pagina's 11 en 12 van deze handleiding. De voordelen van de godheden worden toegelicht vanaf pagina 13.

Voorbeeld voor de voorbereiding van het tijdperk I in een spel met 3
1. De speler legt de volkerenkaart 'Gallia' bloot.
2. Hij neemt de volkerentegel 'Gallia' en legt
die op het tijdperk I.
3. Dan legt hij 4 godheden (3 spelers + 1)
bloot en legt die open op het speelbord.
4. Een volgende speler trekt nu 4 buitfiches
(3 spelers + 1) uit de buidel en verdeelt die
over de velden met het symbool 'Gallia'.
Het veld met het nummer 4 blijft bij een spel
met 3 spelers leeg.
5. Dan wordt de bijzondere eigenschap van
het volk, hier de Galliërs, uitgevoerd.
6. Als laatste plaatst de startspeler de tempel
op het startveld 'Gallia'.

bijzondere
eigenschap
van de
Galliër

VARIANT
In plaats van de bonustegels toevallig te verdelen, kunnen de spelers ook afspreken om de bonustegels zelf te
verdelen. Dit gebeurt nadat de voorbereiding van het tijdperk I is afgesloten. De bonustegels worden dan in de
spelvoorbereiding open uitgestald in plaats van als een verdekte stapel. Te beginnen met de speler die als
laatste aan de beurt zou komen en daarna tegen de wijzers van de klok in, kiest elke speler 1 bonustegel uit.
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2. Beurtfase: bloeitijd van het volk
Te beginnen met de startspeler voeren nu alle spelers om de beurt, met de wijzers van de klok mee, hun
speelbeurt uit. In zijn speelbeurt moet iedere speler precies één van de volgende acties uitvoeren:
I.

De speler voert één beweging uit.
of

II. De speler koopt aan.
of
III. De speler verwerft 1 godentegel.
of
IV. De speler trekt 3 kaarten.
Als de speler één van deze acties heeft uitgevoerd, eindigt zijn speelbeurt en is de volgende speler aan
de beurt.

I. De speler voert één beweging uit.
-

De speler die deze actie kiest, neemt de grote voet. Dit levert hem 1 stap.

-

De speler speelt bewegingskaarten uit. Elke bewegingskaart levert hem
2 stappen.

-

De totale som aan stappen mag hij nu uitvoeren.

Een voorbeeld
Rood is aan zet. Hij neemt de grote voet. Als extra speelt hij 1 bewegingskaart
uit. Hij mag dus in totaal 3 stappen uitvoeren.

+
1 stap

2 stappen

HET UITVOEREN VAN EEN BEWEGING
•
•
•
•
•
•
•

Voor iedere stap mag de speler 1 voet of 1 zuil op het speelbord zetten.
Voeten en zuilen, die een persoon plaatst, moeten uit zijn persoonlijke voorraad komen.
Voeten mogen op alle velden (ook op watervelden) worden gezet, maar niet op zuilvelden.
Zuilen mogen alleen op zuilvelden worden geplaatst.
De speler moet zijn eerste voet op een aangrenzend veld van de tempel zetten.
De volgende voeten moeten opnieuw aangrenzend aan de tempel of aangrenzend aan al
eigen gezette voeten of zuilen worden geplaatst.
Zuilen moeten steeds aangrenzend aan eigen voeten worden gezet. Alle voeten
of respectievelijk zuilen, die de speler zet, moeten met de tempel zijn verbonden.

Voorbeeld
Rood is aan de beurt. Hij heeft 3 stappen ter beschikking. Hij zet de eerste stap
op een buurveld van de tempel en de tweede voet naast de eerste voet.
Daarna zet hij een zuil op het zuilenveld naast de tweede voet. Hiermee zijn
de 3 stappen opgebruikt.
•
•
•
•

Als de speler met zijn voet een veld met een buitfiche bezet, neemt hij de buitfiche bij zich.
Als een speler zijn voet of zijn zuil op een veld wil zetten waarop zich al een voet of respectievelijk
een zuil van een medespeler bevindt, kost dit voor de speler één stap meer.
Op elk veld mogen maximaal 2 voeten of 2 zuilen staan. De voeten of zuilen moeten van een
verschillende speler zijn.
Tot slot legt de speler zijn uitgespeelde bewegingskaart(en) op de aflegstapel en ontvangt dan de
bonus van de buitfiche(s). Hiermee eindigt de beweging van deze speler, maar nog niet zijn
speelbeurt, want ...
AANDACHT
Als de speler, die aan de beurt is, zijn beweging heeft beëindigd, hebben alle medespelers om de
beurt, met de wijzers van de klok mee, eveneens de mogelijkheid om een beweging uit te voeren.
Hiervoor spelen zij bewegingskaarten uit, maar zij hebben de grote voet niet ter beschikking.
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Een voorbeeld
Rood heeft de actie beweging (zoals in het vorige
voorbeeld) gekozen. Nadat hij zijn beweging heeft
beëindigd, speelt Groen 1 bewegingskaart uit en zet
2 voeten. Nu is Geel aan de beurt. Hij speelt
3 bewegingskaarten en heeft dus in totaal 6 stappen
ter beschikking. Hij zet van de tempel weg 2 voeten,
dan de zuil (dat kost hem 2 stappen omdat in het veld
al een zuil staat). Dan zet hij nog een voet op het veld
met de buitfiche. Hij neemt de buitfiche.
Hij verzaakt aan de zesde stap en ontvangt de bonus
voor de buitfiche.

Geel heeft deze kaarten
uitgespeeld en heeft dus
in totaal 6 stappen ter
beschikking.

•
•

Kan of wil een medespeler geen beweging uitvoeren, trekt hij een kaart van de verdekte
voorraadstapel.
Als alle spelers hun beweging hebben uitgevoerd of een kaart hebben getrokken, legt de speler,
die aan de beurt is, de grote voet terug. Pas hierna is zijn speelbeurt beëindigd en komt de
volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt.

Een volgend voorbeeld van een beweging: een speler kan ook een volgende keer van de tempel starten, in
zijn route afbuigen of aan verschillende eindpunten van zijn route verdergaan.

De nieuw geplaatste voeten en zuilen
zijn rood omrand.

Voorbeeld
Groen kiest de actie beweging. Hij neemt de grote voet en
speelt 2 bewegingskaarten. Hij kan dus tot 5 stappen gaan.
Hij zet 1 zuil aan de voet die daar al van een vorige
beweging ligt. Dan zet hij 2 voeten en 1 zuil links van de
tempel. Dat kost hem 4 stappen omdat de afgebeelde gele
stukken er nog niet liggen. Daarna is Geel aan de beurt.
Hij speelt 3 bewegingskaarten en kan dus tot 6 stappen
verplaatsen. Hij zet opnieuw van de tempel weg 2 voeten en
1 zuil zoals is afgebeeld. Dat kost hem 5 stappen omdat de
groene voet en de groene zuil er al staan.
Rood heeft slechts één bewegingskaart in de hand. Hij kan
hiermee noch een zuilveld noch een buitfiche bereiken.
Hij besluit om in deze beurt geen beweging uit te voeren en
neemt in de plaats hiervan één kaart van de verdekte
voorraadstapel.

De ingezette zuilen blijven voor de resterende duur van het spel op het speelbord staan (zie ook
'Einde van het tijdperk' op pagina 9. De spelers kunnen ook eigen zuilen uit vorige tijdperken in
hun route betrekken. Hiervoor moeten die zuilen, die worden betrokken in de route, wel opnieuw
met de tempel worden verbonden.

Voorbeeld
Geel kiest de actie beweging. Hij speelt 2 bewegingskaarten uit, samen met de
grote voet, en heeft dus 5 stappen ter beschikking. Hij zet van de tempel weg
2 voeten en verbindt hiermee de zuil uit een vorig tijdperk opnieuw met de
tempel. Hij kan deze zuil nu betrekken in zijn route en met 2 volgende voeten
een zuil plaatsen.

De nieuw geplaatste voeten en
zuilen zijn rood omrand.
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II. De speler koopt aan.
Voor de aankoop speelt de speler geldkaarten uit. Met deze geldkaarten kan hij één of meerdere
aankopen doorvoeren (ook meermaals dezelfde):
Ã De speler kan offertegels kopen en voor zich neerleggen.
Er zijn 4 soorten. De speler mag in het
giften
priester
danser
tempel
volledige spel van iedere soort maar
één offertegel kopen. Iedere tegelsoort
bestaat in de niveaus 1 - 4. De speler
mag een offertegel in ieder niveau kopen. De kostprijs van een offertegel wordt rechts onderaan
de tegel aangegeven.

Voorbeeld
De speler koopt een danstegel van het
niveau 1. Dat kost hem 1 geld.

Voorbeeld
De speler koopt een danstegel van het niveau 3.
Dat kost hem 6 geld.

Ã De speler kan één van zijn offertegels opwaarderen. Als de speler een tegel van niveau 1 opwaardeert
naar niveau 2 of een tegel van niveau 3 opwaardeert naar niveau 4, draait hij simpelweg de tegel op de
andere zijde. In alle andere gevallen legt hij de tegel die voor hem ligt terug in de doos en neemt de tegel
met het hogere niveau en legt die voor zich neer. Een opwaardering van een tegel kost het verschil van de
aangegeven kostprijs.

het verschil in kostprijs bedraagt: 5 geld

Voorbeeld
De speler heeft al een tempeltegel van
niveau 1 en wil dit opwaarderen naar een
tegel van niveau 3. Hij betaalt hiervoor
5 geld, legt de tegel van niveau 1 terug in
de doos en neemt een tegel van niveau 3
en legt die voor zich neer.

Ã De speler kan ook voeten en zuilen van zijn kleur uit de algemene voorraad kopen en in zijn persoonlijke
voorraad leggen. Hierbij kost iedere voet en iedere zuil precies 1 geld.
Ã De speler kan voeten en zuilen uit zijn persoonlijke voorraad op het speelbord zetten, ook de zonet
gekochte (ook het plaatsen van voeten en zuilen wordt hier als aankoop bestempeld). Het plaatsen van
een voet of een zuil kost 1 geld of respectievelijk 2 geld als het veld al is bezet. Het plaatsen verloopt
zoals bij de beweging, alleen worden er nu in plaats van bewegingskaarten geldkaarten gespeeld.
Het onderscheid met de actie 'beweging' is ook:
- De grote voet is niet in het spel.
- De medespelers mogen in de beurt van de speler niet meedoen aan de beweging.
Ã Na de aankoop legt de speler zijn uitgespeelde geldkaarten op de aflegstapel.
Ã Er wordt geen wisselgeld teruggegeven.

Voorbeeld van een aankoop
Groen speelt deze geldkaarten uit. De 8 geld spendeert
hij als volgt:
8 geld
- Hij koopt 1 offertegel 'danser' van niveau 1 en
1 offertegel 'priester' van niveau 2 (= 4 geld).
- Hij koopt 1 voet en 1 zuil van de algemene voorraad en legt die
in zijn persoonlijke voorraad (= 2 geld).
- De zuil plaatst hij onmiddellijk op het zuilveld waarop al een gele zuil
staat (= 2 geld). De andere voeten en de zuil bevonden zich al voordien op het bord.
- Daarna legt hij de geldkaarten op de aflegstapel.
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III. De speler verwerft 1 godentegel.
De speler kan één van de godentegels, die zich op het speelbord bevinden, verwerven.
Hiervoor moet de speler een offer brengen.
Ã Een offer brengen betekent dat de speler offerkaarten en/of offertegels moet gebruiken.
Ã Er zijn offerkaarten in dezelfde soort als de offertegels:
giften

priester

danser

tempel

Hoe verloopt dit nu stap voor stap ?
Ã Links boven op elke godentegel staan één of meerdere getallen.
Ã De getallen tonen welke offerkaarten of respectievelijk offertegels de
speler nodig heeft. Bovendien geven de getallen ook aan hoeveel
verschillende soorten er nodig zijn om de godentegel te verwerven.
Dit wordt in het onderstaande voorbeeld precies aangetoond.

Nodig zijn:
4 offers van één
soort
1 offer van een
andere soort

Voorbeeld van een offer waarbij de speler enkel offerkaarten gebruikt:

4 dansers

Rood speelt 4 danserkaarten en 1 tempelkaart
uit. Hiermee heeft hij de godentegel verworven
en neemt de tegel bij zich.

1 tempel

Voorbeeld van een offer waarbij de speler enkel offertegels gebruikt:

4 dansers

Geel heeft een dansertegel van niveau 4 en een
tempeltegel van niveau 2 voor zich neerliggen.
Hiermee is de voorwaarde voor het offer al
vervuld. Hij neemt de godentegel bij zich.

1 tempel
De speler kan
ook zijn tempel
van niveau 2
gebruiken.

Voorbeeld van een combinatie van offerkaarten en offertegels:

2 +2 dansers

Groen gebruikt zijn dansertegel van
niveau 2 en hierbij speelt hij nog
2 danserkaarten uit en 1 tempelkaart.
Hij neemt de godentegel bij zich.

1 tempel

Ã Uiteraard kan de speler in plaats van dansers en tempels ook andere soorten offerkaarten en offertegels
gebruiken.
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2 priesters

Een volgend voorbeeld
Groen kan deze godentegel verwerven.
Hij heeft hiervoor 4 verschillende
soorten offers nodig in het aangegeven
aantal.

2 dansers
1 + 1 tempel
1 gift

Ã Uitgespeelde offerkaarten legt de speler op de aflegstapel.
Ã De offertegels behoudt de speler. Hij heeft deze tegels in elke beurt opnieuw ter beschikking.
Ã Elke godentegel levert een bepaald voordeel op (zie vanaf pagina 13).
Ã Voor elke godentegel ontvangt de speler onmiddellijk punten, afhankelijk van het tijdperk waarin het
spel zich bevindt. De punten komen steeds overeen met het tijdperk en worden op de markeerder
onder het actuele tijdperk aangegeven.

Voorbeeld
Het spel bevindt zich in het tweede tijdperk. Rood verwerft
een godentegel en ontvangt onmiddellijk 2 punten.

tijdperk
punten

Ã Per actie 'godentegels verwerven' mag een speler
slechts 1 godentegel verwerven.

IV. De speler trekt drie kaarten.
De speler neemt één voor één 3 kaarten uit de open kaartenvitrine en/of van de voorraadstapel.
Als de speler een open kaart neemt, wordt die onmiddellijk vervangen door de bovenste kaart van de
voorraadstapel. Als de voorraadstapel is opgebruikt, wordt de aflegstapel zeer grondig gemixt en als
nieuwe voorraadstapel klaargelegd. Als er geen voorraadstapel meer kan worden gevormd, geven alle
spelers hun handkaarten af. Deze kaarten worden grondig gemixt en vormen de nieuwe voorraadstapel. Dan ontvangt de speler, die kaarten moest bijtrekken, het kaartenaantal dat hij nog nodig had.

Einde van de beurtfase
De spelers komen zolang om de beurt aan de slag tot ofwel de laatste buitfiche ofwel de laatste
godentegel van het speelbord wordt genomen. Daarna eindigt de beurtfase. De actuele speler speelt in
elk geval zijn speelbeurt nog volledig ten einde. Daarna gaat hij op het scorespoor 3 punten vooruit en
geeft vervolgens aan zijn linkerbuurman de tempel. Deze speler wordt de startspeler van het volgende
tijdperk.
AANDACHT
Als de laatste buitfiche wordt genomen tijdens de actie beweging dan mogen alle spelers die nog geen
beweging hebben uitgevoerd hun beweging nog maken. Dan ontvangt de speler met de grote voet de
3 punten.

3. Einde van het tijdperk: ondergang van het volk
¸ De spelers nemen al hun voeten van het speelbord terug in hun persoonlijke voorraad.
¸ De zuilen blijven op het speelbord staan !
¸ De godentegels, buitfiches en halfgoden die nog op het speelbord
liggen worden terug in de doos gelegd.
Vervolgens begint een nieuw tijdperk met de fases 1 tot 3.
UITZONDERING
Na het derde tijdperk wordt de 1ste waardering en na het
zesde tijdperk wordt de 2de waardering doorgevoerd.
Na de tweede waardering eindigt het spel.
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Waardering
De beide waarderingen verlopen op een identieke wijze. Vooreerst worden de halfgoden en daarna de
zuilen op het speelbord gewaardeerd.
Halfgoden: Iedere speler telt de punten op van de halfgoden die hij voor zich liggen heeft en gaat op
het scorespoor met hetzelfde aantal punten vooruit. Iedere speler behoudt zijn halfgoden
na de eerste waardering.
Zuilen:
Daarna ontvangt iedere speler punten voor eigen zuilen die in het verloop van het spel op
het speelbord zijn geplaatst. Het aantal punten dat een speler per zuil ontvangt, hangt af
van het totaal van zijn zuilen op het speelbord:
totaal aantal van de eigen
zuilen op het speelbord

PUNTEN

1-3

1 per zuil

4-7

2 per zuil

8 - 11

3 per zuil

alle 12

4 per zuil, dus 48 punten

Voorbeeld voor de 1ste waardering van Rood (alleen de rode zuilen en de rode telfiguur is afgebeeld)
Rood had aan het begin van de waardering al 11 punten (door het beëindigen van het
tijdperk en het verwerven van godentegels). Hij heeft een halfgod met 3 en een
halfgod met 2 punten voor zich liggen en hij heeft ook 5 zuilen op het speelbord
geplaatst. Hij ontvangt voor de halfgoden 5 punten (3 + 2 = 5).
Hij ontvangt voor de 5 zuilen 10 punten (iedere zuil is 2 punten waard; 2 x 5 = 10).
In totaal gaat speler Rood in deze waardering 15 punten vooruit op het scorespoor.

Einde van het spel
Na de 2de waardering eindigt het spel. De speler met de meeste punten wint het spel. Bij een gelijke
stand wint van die spelers de speler met de meeste halfgoden (= het grootste aantal aan halfgoden).
Als er dan nog een gelijke stand is, zijn er meerdere winnaars.
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BONUSTEGELS en BUITFICHES
VOORRAAD
De speler neemt het afgebeelde aantal zuilen en/of voeten in zijn kleur van de
algemene voorraad en legt die in zijn persoonlijke voorraad.
HALFGOD
Voorbereiding van het tijdperk: Voor elke buitfiche 'halfgod' die op het speelbord
wordt gelegd, nemen de spelers de bovenste halfgod van de verdekte stapels en
leggen die open op het speelbord klaar.
Ontvangt de speler de bonus van deze buitfiches, neemt hij onmiddellijk de hoogste
open liggende halfgod en legt die verdekt voor zich neer.
Neemt een speler deze tegel als startbonustegel, dan neemt hij de bovenste
halfgod van de verdekte stapel en legt die verdekt voor zich neer.
De speler mag te allen tijde zijn halfgoden bekijken.
GODENTEGELS
De speler neemt de bovenste godentegel van de stapel. Hij moet hiervoor geen offer
brengen. Hij legt de godentegel voor zich neer of respectievelijk ontvangt meteen het
voordeel van deze godheid (zoals wordt beschreven vanaf pagina 13).
Als extra ontvangt de speler onmiddellijk punten, afhankelijk van het tijdperk waarin
het spel zich bevindt.
ZUILEN
De speler die deze bonusfiches neemt, zet na de voorbereiding van het eerste
tijdperk onmiddellijk 1 eigen zuil uit de algemene voorraad op een zuilveld naar
keuze op het speelbord. Deze zuil telt net zo mee, alsof hij tijdens het spel zou zijn
ingezet.
OFFERTEGELS
De speler verbetert één van zijn offertegels met één niveau of hij neemt een nieuwe
offertegel van niveau 1. Als een speler dit meermaals mag doorvoeren (door
meerdere tegels of met een tegel van niveau 2), mag hij de capaciteit doorvoeren op
één offertegel of verdelen over meerdere offertegels.
KAARTEN TREKKEN
De speler neemt het aantal afgebeelde kaarten van de verdekte voorraadstapel.

GELDKAART
De speler ontvangt meteen de bovenste kaart van de bijzondere geldkaartenstapel.
Als hij deze geldkaart in het verdere verloop van het spel uitspeelt, wordt deze kaart,
zoals alle andere uitgespeelde kaarten, op de aflegstapel gelegd.
STAPPEN
De speler legt deze tegel voor zich neer en heeft vanaf dan tijdens iedere actie
beweging één of twee stappen meer ter beschikking. De speler kan met de hulp van
deze tegel ook een beweging uitvoeren zonder het gebruik van bewegingskaarten.
Deze bonustegels en buitfiches heeft hij gedurende het volledige spel steeds ter
beschikking. Deze tegels of fiches zijn ook cumulatief. Zij kunnen echter niet worden
gebruikt tijdens de actie 'aankoop'.
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De volkeren
GALLIA
Iedere speler, te beginnen met de startspeler, heeft de keuze: ofwel trekt
hij onmiddellijk twee verdekte kaarten ofwel legt hij één godentegel van de
stapel bloot. Om deze godentegel te kunnen verwerven, moet hij nu het
offer brengen van het bovenste getal.
Hierbij kan hij zijn offertegels en offerkaarten gebruiken. Kan of wil de speler de blootgelegde
godentegel niet verwerven, legt hij deze tegel terug in de doos. Als de speler bijvoorbeeld een
'Gadicea' zou blootleggen, heeft hij 5 offers van één soort nodig om de godentegel te kunnen
verwerven.

GERMANIA / GRAECIA
Alle spelers reguleren hun handkaarten tot 7 stuks. Dit betekent dat de
speler die meer dan 7 handkaarten heeft, zijn handkaarten reduceert
tot 7 stuks. De speler die minder dan 7 handkaarten heeft, trekt kaarten
tot hij 7 handkaarten heeft. Reduceren gebeurt naar eigen keuze, trekken gebeurt van de
verdekte voorraadstapel.

AEGYPTUS
De spelers kunnen nu, te beginnen met de startspeler, naar keuze zoveel voeten tegen
zuilen of zuilen tegen voeten ruilen (alleen van de eigen kleur). De spelers ruilen uit
hun persoonlijke voorraad met de algemene voorraad.

PERSIA
De stapel met de bijzondere geldkaarten (2 en hoger) worden opklimmend gesorteerd,
dit betekent dat de 5 nu bovenaan ligt. Deze volgorde blijft bestaan tot aan het einde
van het spel.

CARTAGO
Iedere speler, te beginnen met de startspeler, mag onmiddellijk tot 2 geld uitgeven.
Dit geld mag niet door ander geld (handkaarten of godentegels) worden aangevuld.
Hier staan dezelfde mogelijkheden ter beschikking zoals bij de actie 'aankoop'.

IBERIA
Iedere speler, te beginnen met de startspeler, neemt één offertegel met de waarde 1
of verbetert één eigen offertegel met één niveau.

ROMA
Iedere speler, te beginnen met de startspeler, trekt twee kaarten van de verdekte
voorraadstapel (niet van de open vitrine).

De auteur en de uitgever danken Gregor Abraham,
Karl-Heinz Schmiel, Hannes Wildner en in het
bijzonder Dieter Hornung voor hun vele testwerk.
Nazicht van de spelregels: Hanna & Alex Weiß.
© 2011 Hans im Glück
Heb je opmerkingen, vragen of kritiek ?
Schrijf naar info@hans-im-glueck.de of naar
Hans im Glück Verlag
Birnauer Str. 15, 80809 München.
www.hans-im-glueck.de
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De spelers kunnen godentegels op 4 verschillende manieren ontvangen:
¸ Door de blootgelegde bonustegels aan het begin van het spel. De speler neemt de
bovenste godentegel van de stapel bij zich.
¸ Door de blootgelegde buitfiches in de actie beweging of aankoop. De speler mag per
buitfiche 1 godentegel van de stapel bij zich nemen.
¸ Door de actie '1 godentegel verwerven'. De speler mag per actie 1 open godentegel
verwerven.
¸ Door de godheid Surparit (zie onderaan).
Elke godentegel levert de speler een bepaald voordeel op.
Een blauwe godentegel levert een
bestendig voordeel op.
De speler legt de tegel voor zich neer.

Een gele godentegel levert zijn
voordeel onmiddellijk en éénmalig.
De speler legt de tegel daarna terug in
de doos.

Bovendien levert elke godentegel onmiddellijk punten op in overeenstemming met het tijdperk
(tijdperkpunten).

De afzonderlijke godheden en hun voordelen
(... en wat de andere goden over hen zeggen.)
"Zeer vaak gaat zij zomaar voor de spiegel
staan, enkel maar om niet alleen te zijn."

SURPARIT
onmiddellijk: GODENTEGEL

De speler neemt onmiddellijk een volgende godentegel van de verdekte stapel.
Trekt hij opnieuw Surparit, mag hij geen volgende godentegel meer blootleggen
(geen kettingreactie).
De speler ontvangt meteen de tijdperkpunten voor Surparit en voor de nagetrokken
godentegel.
blootleggen

tijdperkpunten

blootleggen

tijdperkpunten

tijdperkpunten

Voorbeeld 1: De speler legt Stonkus voor zich neer.
Stonkus geeft een bestendig voordeel. Surparit legt
hij terug in de doos.
blootleggen

tijdperkpunten

Voorbeeld 2: De speler neemt voor Plaesiris (zie
volgende pagina) de beide bovenste halfgoden van
de stapel en legt de beide godentegels terug in de
doos.
Voorbeeld 3: De speler legt beide Surparit terug in
de doos. Hij legt geen volgende godentegel bloot en
ontvangt alleen de tijdperkpunten voor de beide
godentegels Surparit.

tijdperkpunten
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PLAESIRIS
onmiddellijk: HALFGODEN

"Zij geeft constant aan dat zij van Egyptische
afkomst is. Ik kan het niet meer horen.."

Voor elke Plaesiris, die bij de voorbereiding van een tijdperk wordt getrokken,
worden de 2 bovenste halfgoden van de stapel blootgelegd en klaargelegd.
Verwerft een speler Plaesiris in de actie '1 godentegel verwerven', neemt hij de
2 hoogste openliggende halfgoden bij zich. Verwerft hij Plaesiris door bonustegels
of buitfiches of door de godheid Surparit, neemt hij de beide bovenste halfgoden
van de verdekte stapel bij zich.

"Voortdurend praat hij over geld, maar zeer
zelden heeft hij geld."

TAKSATOR
onmiddellijk: GELDKAART

De speler ontvangt onmiddellijk de bovenste kaart van de bijzondere
geldkaartenstapel. Speelt hij deze geldkaart uit in de loop van het spel,
wordt deze kaart, zoals alle andere uitgespeelde kaarten, ook op de
aflegstapel gelegd. De geldkaart blijft dus in het spel.

"Vroeg of laat steekt hij mij nog aan
met zijn constante hoofdpijn."

DEPRACCUS
bestendig: 2 KAARTEN

Aan het einde van de voorbereiding van het tijdperk, dus nadat de tempel werd
ingezet, mag (en moet) de speler twee kaarten van de verdekte voorraadstapel
trekken.

"Dondergod ... dat is waar, maar de
stervelingen hieronder hebben echt
geen idee wat dat werkelijk betekent ."

VINTHRAD
bestendig: + 1 STAP

De speler heeft in iedere actie 'beweging' één stap
meer ter zijner beschikking, om het even of hij deze actie zelf heeft gestart of als
medespeler mag uitvoeren. Meerdere godheden Vinthrad kunnen worden
gecumuleerd. De speler kan met de hulp van Vinthrad ook een beweging maken
zonder bewegingskaarten te gebruiken. Hij mag Vinthrad niet gebruiken bij de
actie 'aankoop' om voeten of zuilen op het speelbord te plaatsen.
Deze onderdelen kunnen naar believen worden
gecombineerd. Met hun hulp is ook een beweging
zonder bewegingskaarten mogelijk.
Geen enkele van deze onderdelen kan worden
gebruikt in de actie 'aankoop'.
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GAIVILES
bestendig: SPRINGEN

"Ik ben er tenminste zeker van dat men
mijn schoen niet stiekem aantrekt ."

De speler kan éénmaal tijdens de actie 'beweging' springen, om het even of hij de actie
zelf heeft gestart of als medespeler uitvoert. Dit betekent dat hij een bezet veld door een
medespeler kan overspringen, net alsof daar een voet of een zuil van zijn kleur zou
staan.
De speler mag hierbij:
- direct van de tempel wegspringen;
- schuin springen;
- op een bezet veld springen (dat kost hem zoals gewoonlijk 2 stappen);
- over een veld springen waarop al 2 voeten of 2 zuilen staan;
- niet over een leeg veld springen.

Voorbeeld 1
Geel heeft 2 stappen ter beschikking en 1 Gaiviles voor zich
neerliggen. Hij gebruikt het voordeel van Gaiviles en overspringt in
de beweging de groene voet, net alsof hij daar zelf een voet zou
hebben. Dan plaatst hij nog 1 zuil. Hij springt schuin en direct van
de tempel weg.
Meerdere godheden Gaiviles maken het mogelijk om meermaals te springen, maar nooit over meer
dan één veld.

Voorbeeld 2
Groen heeft 2 stappen ter beschikking
en 2 Gaiviles voor zich neerliggen.
Hij mag niet de beide gele delen in één
keer overspringen (afbeelding links).
Hij kan echter wel over telkens één deel
springen (afbeelding rechts).

STONKUS
bestendig: GELD

"Bij deze geloof ik vaak dat ik
dubbel zie."

De speler mag in iedere actie 'aankoop' 1 respectievelijk 2 geld uitgeven.
Meerdere godheden Stonkus zijn cumulatief. De speler kan met de hulp van
Stonkus ook een actie 'aankoop' zonder geldkaarten uitvoeren. Hij mag
Stonkus niet gebruiken bij de actie 'beweging' om extra stappen te kopen.

GADICEA
bestendig: + 1 KAART

"Ik zou heel graag willen weten wat hij
met al die handen kan uitrichten."

De speler mag in iedere actie 'kaarten trekken' 1 kaart meer trekken.
Meerdere godheden Gadicea zijn cumulatief. De godheid Gadicea kan
alleen in de actie 'kaarten trekken' worden gebruikt.
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"Zij moet altijd een beetje anders zijn
dan wij."

PIETALTE
bestendig: WAARDERING

De godentegel Pietalte kan enkel en alleen door offerkaarten worden verworven.
Offertegels mogen niet worden ingezet. De speler moet 3 offerkaarten van één
soort, 2 offerkaarten van een andere soort en nog 1 offerkaart van een derde soort
uitspelen.
Bij een waardering ontvangt de speler voor iedere Pietalte punten. Het niveau van zijn
hoogste offertegel geeft aan, hoeveel punten de speler (voor elke Pietalte) bij de
waardering ontvangt.

Voorbeeld 1
Rood heeft 1 godheid Pietalte en de
afgebeelde 2 offertegels voor zich
neerliggen. Een waardering vindt
plaats. Rood ontvangt 4 punten.

Voorbeeld 2
Rood heeft 2 godheden Pietalte en de afgebeelde
2 offertegels voor zich neerliggen.
Hij ontvangt voor iedere Pietalte 4 punten.
In totaal ontvangt Rood 8 punten.

"Zij kan soms zeer lang wat lanterfanten,
maar als ze in actie schiet kan het er
hevig aan toe gaan."

TRAITERA
éénmalig: + 1 ACTIE

De speler kan de godentegel Traitera in zijn
speelbeurt inzetten, nadat hij een actie heeft uitgevoerd om onmiddellijk een volgende actie
uit te voeren.
Hierbij geldt het volgende:
« Hij kan een andere actie kiezen of dezelfde actie.
« Als de speler nogmaals voor dezelfde actie kiest, mag hij alle godentegels, offertegels,
bonustegels en buitfiches die hij voordien heeft ingezet opnieuw gebruiken.

Voorbeeld
De speler heeft de actie 'aankoop' uitgevoerd en daarbij de godheid Stonkus ingezet.
Hij zet Traitera in en kiest opnieuw voor de actie 'aankoop'. Hij kan Stonkus opnieuw
inzetten.
« De speler mag alle kaarten alsook de godentegels en buitfiches die hij in de vorige actie
(ook in de zonet uitgevoerde) bij zich heeft genomen, gebruiken.
« De speler mag Traitera pas inzetten als zij reeds aan het begin van zijn speelbeurt voor
de speler ligt.
« De speler mag meerdere godentegels Traitera inzetten in een speelbeurt (als ze dus al
aan het begin van de speelbeurt voor de speler liggen).
« Nadat de speler Traitera heeft ingezet, legt hij deze onmiddellijk terug in de doos.
Elke Traitera kan dus maar één keer in het spel worden ingezet.
Het is theoretisch mogelijk dat de verdekte godenstapel leeg is en godheden moeten worden blootgelegd.
In dit geval worden de godheden in de doos opnieuw gemixt en als godenstapel klaargelegd.
Zou een speler dan een godentegel ontvangen en het voordeel van deze godheid niet kunnen gebruiken
(bijvoorbeeld Taksator als ook de bijzondere geldstapel is opgebruikt), ontvangt de speler alleen de
tijdperkpunten voor de godentegel.
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