Een spel van Mike Elliott en Eric Lang • voor 2 tot 4 spelers vanaf 14 jaar

Je bent een machtige Quarrior - een magische strijder met kennis van de mysterieuze krachten van de
Quiddity en de kunst om Quarry te verzamelen. Je Quarry (ook bekend als "dobbelstenen") bestaat uit
krachtige monsters en magische spreuken die je gaat gebruiken in je zoektocht om de meeste roem te
vergaren!
Maar je rivalen vormen een complot tegen je! Zij zullen hun eigen monsters en spreuken gebruiken om
jouw Quarry te vernietigen alvorens je deze bij keizerin Quiana kan brengen en je beloning kan opeisen!
Breng je monsters in stelling en bescherm hen tegen je vijanden en je zult roem voor jezelf verdienen.
De speler die als eerste voldoende roem bij elkaar sprokkelt wordt kampioen van de keizerin gekroond!
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Roemspoor

130 Quarry dobbelstenen
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53 kracht kaarten
Puntenstenen

1 spelregelboek: dat je nu aan het lezen bent.
Quiddity

Portaal

Assistent

Spreuk

Monster

Spelvoorbereiding
Leg de 3 basiskaarten (basic) (Assistent, Quiddity en
Portaal) open op tafel. De kaarten vormen samen een
gebied dat we de "etalage" noemen. Leg 2 assistent
dobbelstenen op de assistent kaart en 5 portaal
dobbelstenen op de portaalkaart.

Basis

Etalage

Spreuken

Monsters

Verdeel de overige kaarten per soort: Monsters
(Creature) en Spreuken (Spell).
Schud de 30 monster kaarten. Draai de eerste kaart open
en leg deze in de etalage bij de andere kaarten. Blijf
kaarten één voor één opendraaien. Elke kaart heeft een
"klasse" (zoals "Scavenging Goblin") en een type (zoal
Een voorbeeld spelopstelling
"Strong"). Controleer voor elke kaart die je opendraait of
er nog geen kaart van dezelfde klasse in de etalage ligt.
Is dit niet het geval dan leg je de kaart bij in de etalage. Als de kart van een type is dat wel al
voorkomt in de etalage, wordt de kaart terug in de doos gelegd.

Voorbeeld: Als de eerste opengedraaide kaart een “Scavenging Goblin” was en er wordt later een
“Mighty Scavenging Goblin” opengedraaid, wordt deze terug in de doos gelegd, aangezien ze van
dezelfde klas zijn.
Blijf kaarten opendraaien tot je 7 monsterkaarten van 7 van een verschillende klasse in de etalage
hebt liggen. Schud vervolgens de spreuken (spell) en leg op dezelfde manier 3 spreuken van een
verschillende klasse in de etalage.
Zoek de 5 Quarry dobbelstenen die overeenstemmen met elk van de monsters en spreuken in de
etalage, leg de dobbelstenen op de juiste kaarten. Alle overgebleven kaarten en dobbelstenen
worden terug in de doos gelegd.
Tenslotte kiest elke speler een puntensteen en stoffen zakje. Leg je puntensteen klaar naast het
roemspoor.

Geef elke speler 8 Quiddity dobbelstenen en 4 assistent dobbelstenen. Stop je 12 dobbelstenen in je
zakje en schud deze grondig. Alle overgebleven Quiddity en assistent dobbelstenen gaan terug in de
doos.
Bepaal wie de startspeler wordt. Je zoektocht kan beginnen!

Quarry Dice
Alvorens we in detail treden over hoe Quarriors wordt gespeeld, bekijken we je dobbelstenen even in
detail.
De dobbelstenen hebben verschillende symbolen op de verschillende zijden. Als je met een
dobbelsteen werpt geeft het symbool op de bovenzijde aan wat je van die dobbelsteen kan gebruiken
of spenderen.
Quiddity: Als je dit symbool werpt, kan je het aangegeven aantal Quiddity spenderen. Meestal
zal dit maar 1 Quiddity zijn, maar soms levert een dobbelsteen je 2 of meer op.
Trek en werp: Als je dit symbool werpt, mag je deze dobbelsteen gebruiken om het op de
dobbelsteen aangegeven aantal dobbelstenen uit je zakje trekken en deze werpen. Deze
dobbelstenen worden dan aan je "te gebruiken" groep toegevoegd. Dit effect wordt steeds
onmiddellijk uitgevoerd.
Herwerp: Als je dit symbool werpt, mag je deze dobbelsteen opnieuw werpen. Dit effect wordt
steeds onmiddellijk uitgevoerd.
Monster of Spreuk: Monster en spreuk dobbelstenen tonen een uniek symbool op
één of meer van de zijden. Het symbool is verschillend voor elk type dobbelsteen! Als
je het symbool werpt mag je de dobbelsteen naar je "Ready" gebied verplaatsen,
waardoor deze wordt omgezet in een monster of spreuk (zie "spreuken uitspreken en
monsters in stelling brengen").
Rond het symbool op de monsterdobbelstenen staan een aantal
cijfers, dat het niveau van je monster aangeeft, zijn
aanvalswaarde (de hoeveelheid schade deze toevoegt aan je
aanvalstotaal) en de verdedigingswaarde (de hoeveelheid
schade deze kan verdragen alvorens te worden uitgeschakeld).

Niveau

Bonus

Aanval

Verdediging

Bonus: Sommige dobbelstenen leveren speciale effecten op als bepaalde zijden worden
geworpen. Deze zijden tonen één of meer bonus symbolen. De krachtkaarten geven een
overzicht van de effecten als de zijde met overeenkomstig aantal bonus symbolen wordt
geworpen. De effecten die worden veroorzaakt door de bonussymbolen komen bovenop
de normale effecten van de worp.

Voorbeeld: Eén zijde van de assistent dobbelsteen toont een opnieuw werpen symbool en een
bonus symbool. Als je deze zijde hebt geworpen, mag je de assistent en een andere dobbelsteen
opnieuw werpen (zoals aangegeven op de krachtkaart).
Opmerking: Sommige dobbelstenen tonen 2 symbolen op dezelfde zijde, gescheiden door een lijn.
Als je dit hebt geworpen moet je één van de 2 opties kiezen. Als de dobbelsteen 2 symbolen zonder
een lijn toont, mag je allebei de eigenschappen gebruiken.

Voorbeeld: Deze "Quake Dragon" dobbelsteen toont 2 symbolen op deze zijde gescheiden
door een lijn. Als dit hebt geworpen moet je kiezen of je deze wil gebruiken om 3 Quiddity te
spenderen of deze dobbelsteen opnieuw te werpen.
Deze "Victory Spell" dobbelsteen toont het opnieuw werpen en trekken symbool zonder lijn,
je mag deze dobbelsteen dus gebruiken om een nieuwe dobbelsteen te trekken (en te
werpen) en de "Victory Spell" dobbelsteen opnieuw te werpen.

Dobbelsteen gebieden
De dobbelstenen in het midden van de tafel in de etalage behoren niemand toe. Je kan deze
dobbelstenen niet gebruiken tot je ze vangt.
De dobbelstenen die je momenteel in ze bezit hebt worden je "verzameling" genoemd. Enkel jij kan
de dobbelstenen uit je verzameling gebruiken (en jij kan geen dobbelstenen van andere spelers
gebruiken!). Elk van de dobbelstenen in je collectie bevindt zich normaal op één van deze vier
plaatsen:
Je zakje: Dobbelstenen die nog niet in het spel zijn worden in het zakje bewaard. Deze
dobbelstenen kunnen niet worden ingezet en ondervinden geen effect van een monster of spreuk.
Elke speelbeurt trek je dobbelstenen uit je zakje om deze in het spel te brengen, in je "Active"
gebied.

Gebruikt gebied
(Used Pile)

Ready gebied
(Ready Area)

Zakje

Actief gebied
(Active Pool)

Je actief gebied: Hier liggen de dobbelstenen die je tijdens je speelbeurt gaat werpen. Je kan
deze dobbelstenen gebruiken om spreuken uit te spreken, monsters in stelling te brengen,
Quiddity te verzamelen of directe effecten bekomen. Elk effect of eigenschap dat je toelaat
dobbelstenen te herwerpen kan enkel worden gebruikt om dobbelstenen uit je actief gebied
opnieuw te werpen.
Je Ready gebied: Hier plaats je de uitgesproken spreuken en je in stelling gebrachte monsters.
Je gaat deze dobbelstenen gebruiken om je tegenstanders aan te vallen of spreuken over hen uit
te spreken. De monsters in je Ready gebied leveren je roem op als ze overleven tot je volgende
speelbeurt.
Je gebruikt gebied: Als je dobbelstenen gebruikt hebt of dobbelstenen in je ready gebied
worden uitgeschakeld, worden deze naar je gebruikt gebied verplaatst. Ook alle dobbelstenen die
je uit de etalage neemt komen hier terecht. Dobbelstenen in je gebruikt gebied zijn nog in het
spel, ze kunnen dus worden beïnvloed door eigenschappen en effecten, maar je kunt ze niet meer
gebruiken.

Dobbelstenen gebruiken
Meestal moet je, om het voordeel van de dobbelsteen te benutten (zoals Quiddity verzamelen of een
spreuk uitspreken) de dobbelsteen "gebruiken". Als je een dobbelsteen gebruikt hebt, verplaats je
deze naar je gebruikt gebied. Je kunt enkel dobbelstenen uit je actief gebied en Ready gebied
gebruiken.

Krachtkaarten
Krachtkaarten worden altijd in de etalage geplaatst. Ze bieden plaats aan de Quarry dobbelstenen die
kunnen worden genomen tijdens het spel. Elke krachtkaart toont ook 3 belangrijke delen informatie:
• Quiddity kost: Aangegeven in de linkerbovenhoek. Je moet dit aantal Quiddity betalen om een
overeenkomstige Quarry dobbelsteen te nemen van deze kaart.
• Roempunten: Aangegeven in de
rechterbovenhoek. Je ontvangt dit aantal
roempunten als je een monster in stelling brengt
en dit kan verdedigen tot het begin van je
volgende speelbeurt.
• Eigenschappen en Effecten: Als je een
monster of spreuk symbool hebt geworpen,
kan je de eigenschappen of effecten die hier
staan beschreven gebruiken. Om de
eigenschap van een monster te kunnen
gebruiken, moet je het overeenkomstige
symbool werpen en het monster in stelling
brengen in je Ready gebied. Om het effect
van een spreuk te gebruiken, moet je het
spreuk symbool werpen en de dobbelsteen
gebruiken.

Quiddity Kost

Kaartnaam
Eigenschap

Naast sommige eigenschappen en effecten staat een
bonus symbool. Je kunt deze enkel gebruiken als je het
overeenkomstig aantal bonussymbolen hebt geworpen.
Als de worp geen bonussymbool toont, kan je die
eigenschap niet gebruiken

Roem punten

Voorbeeld: De krachtkaart links toont de gegevens en eigenschappen van de Scavenging
Goblin.
Je moet 2 Quiddity betalen om 1 Scavenging Goblin dobbelsteen uit de etalage te nemen.
Als je de Scavenging Goblin in stelling brengt en hem in leven kan houden tot het begin van je
volgende speelbeurt ontvang je 2 roempunten.
De mogelijke resultaten die je kunt werpen met the Scavenging Goblin dobbelsteen worden
onderaan de kaart weergegeven. De 3 mogelijkheden zijn:
• De eerste zijde geeft je 1 Quiddity.
• De tweede zijde laat je toe een Scavenging Goblin in stelling te brengen, maar aangezien
er geen bonus symbool bijstaat, kan je die bonus eigenschap niet gebruiken.
• De derde zijde laat je toe een Scavenging Goblin in stelling te brengen, aangezien er een
bonus symbool bijstaat, kan je de speciale eigenschap aangegeven op de krachtkaart
gebruiken. Deze levert je 1 extra Quiddity op die je deze beurt kan spenderen.

Quiddity
Quiddity is de bron van alle magie in Quarriors. Je verzamelt Quiddity door dobbelstenen met
het Quiddity symbool te werpen. Je kunt ook Quiddity verkrijgen via sommige spreuken of
eigenschappen van monsters.

Quiddity waarde

De meeste dobbelstenen met en Quiddity symbool geven je 1 Quiddity om te spenderen. Maar
sommige geven je 2 of meer. Het cijfer in het Quiddity symbool geeft de hoeveelheid Quiddity
aan dat de dobbelsteen je oplevert en je dus kan spenderen.
Quiddity wordt gebruikt om monsters in stelling te brengen van je actief gebied naar je ready
gebied. Je kunt Quiddity ook gebruiken om een dobbelsteen uit de etalage te kopen.
Je kunt Quiddity niet opsparen of overdragen naar een volgende speelbeurt. Quiddity dat je
niet spendeert tijdens je speelbeurt, ben je kwijt aan het einde van die speelbeurt!

Spelverloop
Quarriors wordt gespeeld in speelbeurten, beginnend met de startspeler en gevolgd door de andere
spelers in uurwerkwijzerzin. De spelers voeren zo om beurt een speelbeurt uit tot een speler
voldoende roem heeft verzameld om het spel te winnen, of tot er 4 lege monsterkaarten in de etalage
liggen. (Zie: "Het spel winnen" op blz. 15).
Je speelbeurt is verdeeld in 6 fases die je in onderstaande volgorde uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ontvang roempunten voor je monsters
Trek en werp dobbelstenen
Breng monsters in stelling en spreek spreuken uit. (optioneel)
Val je tegenspelers aan
Koop een Quarry dobbelsteen uit de etalage. (optioneel)
Verplaats je dobbelstenen naar het gebruikt gebied.

Fase 3 en 5 zijn optioneel. Je mag deze fases dus overslaan als je deze niet wil uitvoeren. De andere
fases zijn verplicht, je mag deze niet overslaan, zelfs niet als je dat zou willen.

Je Speelbeurt
Fase 1: Ontvang roempunten voor je monsters
Als je monsters in je Ready gebied hebt, leveren deze nu roempunten op.
Kijk voor elk monster in je Ready gebied op de overeenkomstige krachtkaart. Het cijfer in de
rechterbovenhoek geeft aan hoeveel roempunten je voor dat monster ontvangt. Verplaats je
puntensteen even veel velden voorruit op het roemspoor. Als je nu voldoende roempunten hebt
verzameld om het spel te winnen, eindigt het spel onmiddellijk en win je het spel!
Nu moet je al je monster dobbelstenen (en eventueel gekoppelde spreuken) uit je Ready gebied naar
je gebruikt gebied verplaatsen.
Na het ontvangen van roempunten mag je jouw verzameling opruimen. Elk monster dat je punten
opleverde laat je toe om één dobbelsteen uit je gebruikt gebied op te ruimen. Leg die dobbelsteen
terug in de etalage op de overeenkomstige krachtkaart. Deze dobbelsteen is terug beschikbaar voor
alle spelers. Dobbelstenen opruimen laat je toe je verzameling aan te passen en dobbelstenen te
verwijderen die je niet meer wilt.

Opmerking: Sommige monsters hebben een speciale eigenschap die je kunt gebruiken op het
moment dat ze punten opleveren. Je mag deze eigenschap nu benutten.
Gebruikt gebied

Ready gebied

Opruimen

Voorbeeld: Quinn begint zijn speelbeurt met één
monster in zijn Ready gebied: een Strong Witching
Hag. Hij ontvangt hiervoor 3 roempunten en
verplaatst de dobbelsteen naar zijn gebruikt gebied.
De Strong Witching Hag heeft een eigenschap die
Quinn toelaat om een andere monsterdobbelsteen
van zijn gebruikt gebied naar zijn actief gebied te
verplaatsen bij het scoren van de Strong Witching
Hag. Hij kiest ervoor zijn Scavenging Goblin naar zijn
actief gebied te verplaatsen (hij zal deze dobbelsteen
samen met zijn andere dobbelstenen werpen in fase
2). Vervolgens beslist hij om een assistent
dobbelsteen op te ruimen en verplaatst deze van zijn
gebruikt gebied naar de overeenkomstige kaart in de
etalage.

Actief gebied

Fase 2: Trek en werp dobbelstenen
Schud met je zakje om de dobbelstenen goed te mengen. Trek er dan (zonder te kijken!) 6
dobbelstenen uit en leg deze in je actief gebied. Werp nu met alle dobbelstenen die in je actief
gebied liggen.
Als er zich minder dan 6 dobbelstenen in het zakje bevinden, trek je alle dobbelstenen uit het zakje
en leg je deze in je actief gebied. Neem vervolgens alle dobbelstenen uit je gebruikt gebied en stop
deze in de zak en schud deze. Trek nu verder dobbelstenen tot je er in totaal 6 hebt getrokken.

Voorbeeld: Quinn trekt 6 dobbelstenen uit zijn zakje en legt deze bij de Scavenging Goblin die zich
al in zijn actief gebied bevond. Hij werpt dan met de 7 dobbelstenen.
Directe effecten
Sommige dobbelstenen zoals de Portalen leveren een direct effect op als je ze werpt. Sommige
effecten zorgen ervoor dat je meer dobbelstenen aan je actief gebied mag toevoegen, dobbelstenen
mag herwerpen of een ander voordeel. Je moet meestal de dobbelsteen gebruiken om het voordeel
te ontvangen.
Directe effecten zijn optioneel. Je bepaalt zelf welke directe effecten je wilt benutten en welke niet.
Je mag directe effecten gebruiken in de volgorde die je zelf wil, maar ze mogen enkel worden benut
onmiddellijk

Voorbeeld: Quinn heeft 2 dobbelstenen geworpen met een direct effect, een portaal en een assistent.
Zijn portaal dobbelsteen toont een trek 2 dobbelstenen symbool, hij gebruikt de dobbelsteen ( en
legt deze dus in zijn gebruikt gebied) om 2 extra dobbelstenen uit zijn zakje te trekken en te werpen.
Hij legt deze bij in het actief gebied.
Quinn's assistent dobbelsteen laat hem toe zijn assistent dobbelsteen opnieuw te werpen samen met
een andere dobbelsteen. Hij werpt zijn assistent dobbelsteen en één van zijn Quiddity dobbelstenen
en werpt deze opnieuw. Beide dobbelstenen worden daarna bij in het actieve gebied geplaatst. Als hij
het opnieuw werpen symbool nogmaals had geworpen, mocht hij dit effect nogmaals uitvoeren.
Actief gebied

Actief gebied

Direct Effect

Trek en werp
2 dobbelstenen
Opnieuw werpen
van de assistent

Direct Effect

Eindresultaat na het uitvoeren
van alle directe effecten

Onthoud: Een speler kan zelf kiezen in welke volgorde hij de directe effecten wil uitvoeren. Als
Quinn dat wou kon hij eerst het effect van de assistent uitvoeren alvorens dat van het portaal. De
directe effecten moeten niet gelijktijdig worden uitgevoerd!

Fase 3: Breng monsters in stelling en spreek spreuken uit. (optioneel)
Na het werpen van de dobbelstenen, bekijk je de dobbelstenen in je actief gebeid. Verplaats
spreukdobbelstenen met een spreuk symbool naar je Ready gebied. Dit worden Spreuken die je later
kan uitspreken (Zie "Spreuken" op blz. 7)). Je moet geen Quiddity betalen om je spreuken in je
Ready gebied te plaatsen.
Monsterdobbelstenen met een monster symbool kan je in stelling brengen. Je moet daarvoor de
Quiddity betalen overeenkomstig het niveau van het monster (linker bovenhoek van de
dobbelsteenzijde). Gebruik dobbelstenen uit je actief gebied om het benodigde aantal Quiddity te
betalen, verplaats de gebruikte dobbelstenen naar het gebruikt gebied. Dit wordt nu een
angstaanjagende krijger, klaar om je tegenstanders aan te vallen en roem te vergaren!
Voorbeeld: Quinn bekijkt zijn dobbelstenen en heeft een spreuk: een Death Cantrip. Hij verplaatst
deze naar zijn Ready gebied, zodat deze ter beschikking is voor later gebruik.
Ready Gebied
Gebruikt gebied

Monsters

Spreuken

Actief Gebied

Quinn heeft ook 2 monster symbolen geworpen:
de Scavenging Goblin en de Strong Deathdealer.
De Scavenging Goblin is niveau 1, die kan hij in
stelling brengen voor 1 Quiddity. De Strong
Deathdealer is niveau 2 en zou hem 2 Quiddity
kosten. Quinn heeft voldoende Quiddity in zijn
actief gebied, maar wil later in zijn speelbeurt een
dure Quarry dobbelsteen kopen. Hij gebruikt dus
slechts 1 Quiddity om zijn Scavenging Goblin in
stelling te brengen.
Quinn merkt op dat zijn Scavenging Goblin een
bonus symbool heeft, dat wil zeggen dat hij de
bonus eigenschap aangegeven op de Scavenging
Goblin kaart kan gebruiken. Deze eigenschap
geeft Quinn 1 extra Quiddity als de Scavenging
Goblin in stelling is gebracht. Hij meldt dit aan de
andere spelers, hij wil die Quiddity later in zijn
speelbeurt gebruiken.

Fase 4: Val je tegenspelers aan
Nu vallen jouw monsters je tegenspelers aan! Al je monsters in je Ready gebied moeten al jouw
tegenstanders aanvallen. Om je aanval uit te voeren volg je onderstaande stappen:
1. Tel de schadepunten: Tel alle aanvalspunten van al je monsters samen (en eventuele spreuken
die je gebruikt). Dit vormt je "Aanvalstotaal".
2. Val aan: Beginnend met de speler aan je linkerzijde, moet elke tegenstander zich verdedigen tegen
jouw aanvalstotaal:
a. Kies een verdediger: De verdedigende speler moet één van zijn monsters kiezen om zich te
verdedigen. Het verdedigende monster loopt schade op van de aanval. Als je aanvalstotaal
minder is dan de verdediging van het verdedigende monster, gebeurt er niets. Als je
aanvalstotaal gelijk of hoger is dan de verdediging, wordt het monster van je tegenstander
uitgeschakeld! Het uitgeschakelde monster gaat naar het gebruikt gebied.
b. Volgende verdediger: Als het verdedigende monster werd uitgeschakeld, trekt je zijn
verdedigingspunten van je aanvalstotaal af. De verdedigende speler moet dan een volgend
monster kiezen om het overgebleven aanvalstotaal op te vangen. Herhaal stap 2a en 2b tot je
volledige aanvalstotaal is opgevangen door verdedigende monster, of alle monsters van je
tegenspeler zijn uitgeschakeld.
3. De aanval gaat verder: Herhaal stap 2 voor elk van je tegenspelers (Elke tegenstander wordt
met hetzelfde aanvalstotaal aangevallen als de eerste speler!) tot alle tegenspelers zich tegen jouw
aanval hebben verdedigd. Denk erom: Elke tegenstander moet zich tegen jouw volledig
aanvalstotaal verdedigen!
Belangrijk: Als je je verdedigt tegen een aanval, moet je je monsters één voor één selecteren. Je kan
er niet voor kiezen om het aanvalstotaal te verdelen tussen je monsters om te vermijden dat ze
worden uitgeschakeld.
Opmerking: Sommige monsters hebben een eigenschap die kan worden gebruikt als ze worden
uitgeschakeld of als een tegenstander zijn monster wordt uitgeschakeld. Je mag deze eigenschap nu
gebruiken.

Voorbeeld: Monique is klaar voor een aanval op haar tegenspelers. Ze heeft 2 monsters in haar
Ready gebied: een Strong Deathdealer en een Warrior of the Quay. Ze heeft ook een Death Charm
spreuk in haar Ready gebied. Voor het begin van de aanval kiest ze ervoor om de Death Charm aan
haar Strong Deathdealer te koppelen.

Stap 1: Tel de schadepunten: Dankzij de Death Charm, heeft de Strong DeathDealer een
aanvalswaarde van 6. Dat wordt bijgeteld bij de aanvalswaarde 2 van Warrior of the Quay. Dat
brengt haar aanvalstotaal op 8.

Ready gebied v/d
tegenspeler
Verdedigend Monster

Aanval

Naar het Actief
gebied

8 – 3 = 5 Aanvalstotaal
Volgend
Verdedigend Monster

Naar het Gebruikt
gebied
5 – 4 = 1 Aanvalstotaal

Jouw Ready Gebied
3 + 3 + 2 = 8 Aanvalstotaal

2 verdediging >
1 aanvalstotaal

Hij Overleeft!

Stap 2: Val aan: de eerste
verdediger is Quinn. Hij heeft drie
monsters in zijn Ready gebied: een
Scavenging Goblin, een Strong
Ghostly Spirit en een Devotee of the
Holy Query. Quinn kiest ervoor om
met zijn Strong Ghostly Spirit eerst
te verdedigen. Deze heeft slechts
een verdediging van 3, en wordt
dus uitgeschakeld. Maar deze heeft
een speciale eigenschap: In plaats
van naar het gebruikt gebied, mag
de Strong Ghostly Spirit dobbelsteen
terug in Quinn's actieve gebied
worden gelegd. Hij zal deze
opnieuw mogen werpen tijdens zijn
volgende speelbeurt (bovenop de
zes dobbelstenen die hij trekt in zijn
volgende speelbeurt!).
Monique heeft nog een
aanvalstotaal over van 5, dus kiest
Quinn een andere verdediger. Hij
kiest de Devotee of the Holy Query,
met een verdediging van 4.

Net zoals de Ghostly Spirit, wordt de Devotee of the Holy Query uitgeschakeld (deze gaat naar
Quinn's gebruikt gebied). Het aanvalstotaal is nu gereduceerd tot 1. Dat is niet voldoende om de
Scavenging Goblin uit te schakelen, dus blijft deze in Quinn's Ready gebied.
Stap 3: Nu gaan Monique's monsters Clark's monsters aanvallen. Ook al werd het aanvalstotaal
door de verdediging van 7 van Quinn gereduceerd, valt ze toch terug met het aanvalstotaal van 8
aan!

Fase 5: Koop een Quarry dobbelsteen uit de etalage. (optioneel)
Na het volledig uitvoeren van je aanval, mag je Quiddity gebruiken als je nog ter beschikking hebt
om een Quarry dobbelsteen te kopen uit de etalage. Je bent nooit verplicht om een Quarry
dobbelsteen te kopen.
De kostprijs (in Quiddity) van elk dobbelsteen wordt aangegeven in de linkerbovenhoek van de
overeenkomstige krachtkaart. Gebruik dobbelstenen uit je actief gebied om kostprijs te betalen.
Het kan zijn dat je extra Quiddity ter beschikking hebt door directe effecten, monsters of
spreuken. Je mag deze Quiddity nu ook spenderen.
Alle Quarry dobbelstenen die je nu koopt gaan naar je gebruikt gebied.
Als er 4 (of meer) lege monsterkaarten in de etalage liggen nadat jij een dobbelsteen kocht,
eindigt het spel (zie "Het spel Winnen" op blz. 15)!
Opmerking: Sommige eigenschappen van monsters of effecten van spreuken laten je toe om
meer dan één dobbelsteen te kopen in je speelbeurt.

Voorbeeld: Quinn heeft nog veel ongebruikte Quiddity. De bonus die hij ontving dankzij de
eigenschap van de Scavenging Goblin samengeteld met alle Quiddity op zijn dobbelstenen in zijn
actief gebied geeft een totaal van 9 Quiddity! Dat is voldoende om een Mighty Quake Dragon te
kopen uit de etalage.
Aangezien Quinn elke speelbeurt maar één dobbelsteen mag kopen, zou de resterende Quiddity
verloren zijn.

Fase 6: Verplaats je dobbelstenen naar het gebruikt gebied.
Aan het einde van je speelbeurt, moet je alle overgebleven dobbelstenen in je actief gebied naar
je gebruikt gebied verplaatsen. Je mag ook spreuken van je Ready gebied naar je gebruikt gebied
verplaatsen.
Na het verplaatsen van je dobbelstenen naar je gebruikt gebied, eindigt je speelbeurt. De speler
links van je mag nu zijn speelbeurt uitvoeren.

Het spel winnen
Het doel van het spel is om roem te vergaren. De belangrijkste manier om roem te vergaren is
monsters in stelling te brengen en deze te beschermen tot de ontvang roempunten fase van je
volgende speelbeurt. Alle roem die je verdient wordt bijgehouden op het roemspoor.
Er zijn 2 manieren waarop het spel kan eindigen:
1. Als een speler voldoende roem verzamelt om het benodigde aantal roempunten, in het overzicht
hieronder aangegeven, te bereiken, eindigt het spel onmiddellijk en wint die speler!

Benodigde Roem
Aantal spelers
2
3
4

Benodigde roem
20
15
12

2. Als er zich 4 of meer lege krachtkaarten in de etalage bevinden (kaarten zonder Quarry
dobbelstenen op) nadat een speler een Quarry dobbelsteen kocht, eindigt het spel onmiddellijk. Er
wordt hiervoor enkel rekening gehouden met monsterkaarten, lege spreukkaarten of basiskaarten
tellen niet mee in deze einde-van-het-spel voorwaarde.
Als het spel eindigt omdat er 4 lege krachtkaarten in de etalage liggen, wint de speler met de
meeste roem het spel! Bij een gelijkspel, wint van de spelers betrokken in het gelijkspel de speler
met de meeste dobbelstenen in zijn Ready gebied. Is het dan nog steeds gelijk, dan is het een
gedeelde overwinning.

Monsters
Een "monster" is een dobbelsteen dat het monster symbool toont en in stelling werd gebracht in
het Ready gebied van de speler. Dobbelstenen in je actief gebied of gebruikt gebied zijn geen
monsters, het maakt niet uit welk symbool de dobbelsteen toont.
Als je een Monster symbool werpt met een dobbelsteen, mag je dat monster in stelling brengen in
je Ready gebied door Quiddity te betalen overeenkomstig het niveau van het monster (aangegeven
in de linkerbovenhoek van de dobbelsteen). Van zodra je de dobbelsteen naar je Ready gebied hebt
verplaatst wordt deze een monster en kan je de eigenschappen aangegeven op de dobbelsteen en
de overeenkomstige kaart gebruiken.

De meeste monsters hebben een speciale eigenschap. Sommige eigenschappen zijn altijd van
toepassing als het monster in het spel is. Andere eigenschappen zijn enkel beschikbaar als je een
monster hebt geworpen met een bonus symbool. Bonus eigenschappen worden getoond naast het
overeenkomstige aantal bonussymbolen op de krachtkaart.
Opmerking: Sommige dobbelstenen hebben 2 verschillende bonus eigenschappen. De ene is van
toepassing als je één bonus symbool hebt geworpen. De andere als je een dubbel bonus symbool
hebt geworpen.
Enkele bonus
eigenschap

Dubbele bonus
eigenschap

Voorbeeld: De Defender of the Pale heeft 2
bonus eigenschappen die hij kan gebruiken:
Als je één bonus symbool hebt geworpen, laat
de Defender of the Pale je toe 1 dobbelsteen
uit het zakje te trekken en deze toe te voegen
aan je actief gebied als de Defender
roempunten oplevert. Als je het dubbele
bonus symbool werpt, mag je 2 dobbelstenen
trekken als hij roempunten oplevert!

Sommige eigenschappen kunnen pas worden gebruikt als bepaalde voorwaarden zijn voldaan.
Voorbeeld: De Strong Ghostly Spirit heeft deze eigenschap.
Je kunt deze eigenschap enkel gebruiken op het moment dat dit
monster is uitgeschakeld.
Het kan ook gebeuren dat een dobbelsteen een bonus symbool toont, maar dat er op de
overeenkomstige krachtkaart geen bonus eigenschap staat vermeld. Als je één van deze bonus
symbolen werpt, moet je zo dramatisch mogelijk "Quarriors!" roepen, maar dit levert verder geen
ander voordeel op.
Als je monster overleeft tot de eerste fase van je volgende speelbeurt, ontvang je roem, zoals
aangegeven op de overeenkomstige krachtkaart. Als het monster roempunten oplevert of wordt
uitgeschakeld gaat het naar het gebruikt gebied.

Spreuken
Een spreuk is een dobbelsteen die een spreuk symbool toont in een speler zijn Ready gebied.
Dobbelstenen in je actief gebied of gebruikt gebied zijn geen spreuken, het maakt niet uit welk
symbool de dobbelsteen toont.
Als je een spreuk symbool hebt geworpen met een dobbelsteen, mag je de spreuk klaar leggen in je
Ready gebied. Je moet hiervoor geen Quiddity betalen. Van zodra je de dobbelsteen in je Ready
gebied hebt geplaatst wordt dit een spreuk en mag je deze uitspreken om het effect aangegeven op
de overeenkomstige kaart gebruiken.
Spreuken in je Ready gebied kunnen onmiddellijk worden gebruikt, of je kunt deze bewaren voor een
latere speelbeurt. De meeste spreuken kan je enkel uitspreken tijdens de eigen speelbeurt. Je moet
meestal de dobbelsteen hiervoor gebruiken (en dus naar het gebruikt gebied verplaatsen). Je kunt
zelfs spreuken uit je Ready gebied gebruiken als je monsters aanvallen.

Voorbeeld: Quinn werpt met zijn Victory Cantrip dobbelsteen een spreuk symbool, hij verplaatst
deze dus naar zijn Ready gebied. Spijtig genoeg heeft hij geen monsters in zijn Ready gebied om
voordeel uit de spreuk te halen, dus laat hij de Victory Cantrip in zijn Ready gebied liggen. Tijdens
een volgende speelbeurt kan hij de Victory Canstrip spreuk gebruiken (waardoor deze naar het
gebruikt gebied gaat) om het voordeel van de spreuk te gebruiken.
Sommige spreuk dobbelstenen tonen een bonus symbool bij het spreuk icoon.
Meestal hebben deze spreuken een ander effect afhankelijk van de zijde die werd geworpen. Het
effect dat je kunt gebruiken wordt aangegeven op de overeenkomstige krachtkaart naast het
geworpen bonus symbool.

Voorbeeld: Deze Death Charm kan worden
gebruit om één van je monsters een +3
verdediging en +3 aanval te geven als je één
bonus symbool hebt geworpen. Maar als je het
dubbele bonussymbool hebt geworpen, geeft dit je
+5 attack en +5 verdediging!
Als je een spreuk uitspreekt, kies je altijd je doel.
Spreuken kunnen invloed hebben op jouw
dobbelstenen of op de dobbelstenen van je
tegenstanders.

Enkele bonus
eigenschap

Dubbele bonus
eigenschap

Gekoppelde spreuken
Sommige spreuken worden niet onmiddellijk gebruikt als je ze uitspreekt. Deze spreuken hebben
de term gekoppeld (Attached) in hun effect. Leg deze dobbelstenen niet in het gebruikt gebied als
je deze gebruikt. In plaats daarvan moet je deze spreuk koppelen aan een monster in je Ready
gebied.
3+3=6 Aanval

Koppel!
Leg deze spreuk naast het monster. Deze dobbelsteen is nu gekoppeld met dat monster. Als het
monster wordt uitgeschakeld of om een andere reden uit het Ready gebied verdwijnt (zoals voor
roempunten), gaat de spreuk naar het gebruikt gebied.

Reactie spreuken
Normaal gezien kan je alleen spreuken uitspreken uit je Ready gebied tijdens je eigen speelbeurt.
Maar een klein aantal spreuken kunnen worden uitgesproken tijdens de speelbeurt van een
tegenstander. Deze hebben het woord "Reactie" (Reaction) in hun effect. Je mag een reactie
spreuk op een moment naar keuze gebruiken tijdens de beurt van je tegenstander, maar je mag
deze spreuken niet gebruiken tijdens je eigen speelbeurt.

Reactie (reaction)

Tip: Dikwijls zijn reactie spreuken het meest waardevol als je ze gebruikt op het moment dat een
andere speler je aanvalt.

Dobbel Etiquette
Echte “Coole” Quarriors houden de volgende eenvoudige richtlijnen altijd in acht:
Houd je dobbelstenen op hun plaats: Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welke
dobbelstenen in je actief gebied, je Ready gebied en je gebruikt gebied liggen. Houd deze drie
gebieden goed gescheiden in het jouw speelveld op de tafel.
Geen Draaibewegingen: Probeer niet om de bovenste zijde van de eigen of de tegenstanders
hun dobbelsteen te veranderen. Als je dit toch doet, leg de dobbelsteen dan terug met de goede
zijde naar boven.
Blijf van mijn dobbelstenen!: Je mag enkel de dobbelstenen in jouw verzameling gebruiken. Je
mag geen dobbelstenen werpen of gebruiken van andere spelers.
Niet piepen: Ondanks dat je in je zakje mag kijken hoeveel dobbelstenen er nog overblijven, moet
je er steeds voor zorgen dat je de dobbelstenen weer schud alvorens je er uit je zakje trekt.
Oeps, te veel: Als je ooit teveel dobbelstenen uit je zakje trekt, stop ze dan allemaal terug, schud
het zakje en trek opnieuw tot je het juiste aantal dobbelstenen hebt getrokken.
Op de tafel a.u.b.: Als één van je dobbelstenen van de tafel valt, raap deze dan op en werp hem
opnieuw op de tafel.
Lijkt scheef voor mij: Als je een dobbelsteen werpt en deze landt op iets, waardoor deze schuin
tegen iets komt te liggen, werp die dobbelsteen dan opnieuw.
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Krachtige termen
Een overzicht van de termen die worden gebruikt op de krachtkaarten:
Ability: Een speciale eigenschap dat een monster kan gebruiken nadat het in stelling is gebracht.
Attach: Een spreuk die van toepassing is op één monster. Je moet deze spreuk dobbelsteen bij een
monster naar keuze leggen, waar deze blijft liggen tot het monster punten oplevert of wordt
uitgeschakeld.
Attack: de hoeveelheid schade dat een monster toebrengt wanneer het aanvalt.
Capture: Een dobbelsteen kopen uit de etalage door betaling van Quiddity.
Class: Het soort monsterkaart of spreukkaart. Er mogen nooit twee krachtkaarten van dezelfde soort
in het spel zijn.
Cull: Een dobbelsteen terug in de etalage leggen op de overeenkomstige kaart.
Defense: De hoeveelheid schade dat een monster kan oplopen alvorens te worden uitgeschakeld.
Destroy: Als een monster evenveel of meer schade oploopt dan zijn verdediging wordt dit
vernietigd. Sommige effecten van een spreuk of eigenschappen van een monster kunnen een
monster ook uitschakelen, onafhankelijk van zijn verdediging. Als je monster is uitgeschakeld gaat
het naar het gebruikt gebied.
Effect: Wat een spreuk doet als je ze gebruikt.
Immediate: Directe effecten zijn effecten die enkel onmiddellijk na het rollen kunnen worden
uitgevoerd. Directe effecten kunnen je toelaten meer dobbelstenen te trekken, opnieuw te werpen,
Quiddity te ontvangen of een combinatie van de drie!
In Play: Alle dobbelstenen in je actief gebied, Ready gebied en Gebruikt gebied bevinden zich in het
spel. Deze dobbelstenen kunnen effecten ondervinden van spreuken of monsters.
Level: Een waardering van de kracht van een monster. Dit is de prijs die je moet betalen in Quiddity
om dat monster in stelling te brengen.
Reaction: Een soort spreuk dat je kan gebruiken tijdens de speelbeurt van je tegenstanders.
Re-Roll: Om een dobbelsteen die je tijdens je beurt hebt geworpen opnieuw te werpen. Enkel
dobbelstenen in het actief gebied mogen opnieuw worden geworpen. Je moet het resultaat van de
tweede worp aanvaarden, ook al is dat erger.
Score: Roempunten verdienen voor een monster in je Ready gebied. De roempunten worden
aangegeven op de overeenkomstige kaart. Dan gaat je dobbelsteen naar het gebruikt gebied.
Spend: Als je het effect van een dobbelsteen benut, gebruik je die dobbelsteen. Gebruikte
dobbelstenen gaan naar het gebruikt gebied.

