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3 - 5 spelers vanaf 8 jaar
± 60 minuten

Spelvoorbereiding
SPELMATERIAAL
1 toren
46 tweezijdig bedrukte
vraagkaartjes
1 stoffen buidel
5 spelerskaartjes in vijf
verschillende kleuren
5 telstenen in vijf
verschillende kleuren
20 gokstenen in vijf
verschillende kleuren
120 beeldkaartjes

1. De toren wordt samengesteld en voor iedere
speler bereikbaar
klaargelegd.

2. De 46 vraagkaartjes
De spelers moeten
eerst beslissen met
welke zijde van de
vraagkaartjes ze
willen spelen (rood
of blauw stukje aan
de vlag)

5. De jongste speler wordt de
startspeler. Het spel kan
beginnen.
De beide zijden zijn
gelijkwaardig, er
zijn dus geen
gemakkelijke of ook
geen moeilijke
vragen.

4. De 120 beeldkaartjes worden
zeer grondig gemixt en
verdekt in meerdere stapels
(om het even van welke
grootte) als voorraad klaargelegd.
Iedere speler trekt hiervan 6
beeldkaartjes die hij in de
hand neemt en niet toont aan
zijn medespelers.

Dan worden alle
vraagkaartjes in de
stoffen buidel
gestopt. De buidel
wordt naast de
toren klaargelegd.

3. Iedere speler kiest een spelerskleur en neemt:.
Eén spelerskaartje in zijn kleur dat
hij voor zich neerlegt.

Eén telsteen in zijn kleur die
hij met de punt van de pijl
naar boven op het onderste
veld van de toren plaatst (veld
met de 0).

Telkens één goksteen in de
kleuren van de andere
spelers, welke hij ook voor
zich neerlegt.
Uitzondering: In het spel met
drie ontvangen de spelers
telkens 2 gokstenen in de
kleuren van de anderen.

Een voorbeeld van de verdeling van de
gokstenen vindt men op de volgende pagina.
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Voorbeeld voor 4 spelers
Als er spelers aan het spel deelnemen in de kleuren blauw, geel, groen en rood, dan ontvangt bijvoorbeeld de
rode speler 1 rood spelerskaartje, 1 rode telsteen en 1 blauwe, 1 gele en 1 groene goksteen.
Voorbeeld voor 3 spelers
Als er spelers aan het spel deelnemen in de kleuren blauw, groen en rood, dan ontvangt bijvoorbeeld de rode
speler 1 rood spelerskaartje, 1 rode telsteen en 1 blauwe en 1 groene goksteen.
In een spel met minder dan 5 spelers worden de niet gebruikte spelerskaartjes, telstenen en gokstenen terug
in de doos gelegd.

Spelverloop
Het spel loopt over meerdere rondes. Iedere ronde is onderverdeeld in de volgende stappen:
A. Vraagkaartjes blootleggen en beeldkaartjes inzetten
B. Om de beurt 2 beeldkaartjes vergelijken en gokstenen inzetten.
C. Zegepunten incasseren.

A. Vraagkaartjes blootleggen en beeldkaartjes inzetten
De startspeler trekt een vraagkaartje uit de buidel. Hij legt het vraagkaartje (met de
kleurzijde die de spelers vooraf hebben afgesproken naar boven) aan de top van de
toren en leest luidop de vraag voor.
De vraag kan bijvoorbeeld zijn: "Wat is waardevoller ?".
Nu zoeken alle spelers tegelijkertijd een beeldkaartje uit hun hand uit en leggen dit
verdekt naast de toren.
TIP
beeldkaartjes die bij de vraag passen, leveren de spelers bij de waardering meestal
meer punten op.
Nadat alle spelers een beeldkaartje hebben gelegd, legt de startspeler nog zoveel
beeldkaartjes van de voorraad bij de beeldkaartjes tot er in totaal 7 beeldkaartjes
liggen. Daarna worden de beeldkaartjes grondig gemixt zodat de spelers niet weten
wie welk beeldkaartje heeft gelegd. Alleen de spelers kennen hun eigen beeldkaartje.
Aansluitend legt hij de beeldkaartjes naast de 3de verdieping in één rij en legt de
beeldkaartjes bloot.

B. Om de beurt 2 beeldkaartjes vergelijken en
gokstenen inzetten
1. Beeldkaartjes vergelijken
De startspeler vergelijkt 2 beeldkaartjes naar keuze. Hij beslist dan welke van de
beide gekozen beeldkaartjes het beste past bij de vraag. De beslissing licht hij toe
met enkele steekhoudende motiveringen. Dan schuift hij het meer passende
beeldkaartje, volgens zijn mening, één verdieping naar boven en het andere
beeldkaartje één verdieping naar beneden. Vervolgens schuift hij alle beeldkaartjes
terug tegen elkaar zodat er geen lege gaten ontstaan.
Daarna komt de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de beurt en vergelijkt, zoals net
werd beschreven, ook twee beeldkaartjes. Hierbij moet men er wel op letten dat de beide beeldkaartjes
zich op dezelfde verdieping van de toren moeten bevinden.
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Voorbeeld: De speler vergelijkt twee voorwerpen op dezelfde verdieping en beoordeelt welk voorwerp
waardevoller is. Hij kiest voor de trommel en voor de vleugelpiano. Van de trommel zegt hij dat dit toch
een zeer waardevol instrument is, dat er veel handenarbeid in zit en toch een voortreffelijke klank geeft.
De vleugelpiano echter is volledig ontstemd, de lak is erg bekrast en veel kans dat er in het hout een
houtworm huist. Hij schuift de vleugelpiano een positie naar onder (verdieping 2) en de trommel een
positie naar boven (op verdieping 2).

Na de vergelijking ziet de vitrine er als volgt uit:

TIP
De spelers kunnen bij het vergelijken van voorwerpen de
beeldkaartjes volledig vrij interpreteren zoals zij zelf willen.
Zo mag een speler bijvoorbeeld een koffer even goed vinden
als een wereldreis of een visbokaal.

Op deze wijze ontstaat in de loop van de verschillende rondes een
rangschikking waarin de voorwerpen zich over verschillende verdiepingen
verspreiden. De spelers mogen de beeldkaartjes in de loop van een ronde
meermaals met elkaar vergelijken.
De ronde eindigt als na een vergelijk 1 beeldkaartje helemaal
bovenaan staat op verdieping 6 bevindt en 1 beeldkaartje helemaal
onderaan staat op verdieping 0, zoals in de afbeelding hiernaast wordt
getoond.
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2. Gokstenen inzetten
De spelers proberen te raden welk beeldkaartje bij de speler hoort die zonet een vergelijk heeft
doorgevoerd. Het overeenstemmende beeldkaartje kan met een goksteen in de kleur van deze speler
worden gemarkeerd. Een correcte gok leidt ertoe dat het beeldkaartje bij de waardering minder punten
zal opleveren.
Steeds nadat een speler een vergelijk heeft doorgevoerd, mag (absoluut geen plicht) iedere medespeler
precies één goksteen op een beeldkaartje naar keuze plaatsen; uiteraard alleen in de kleur van de speler
die zonet het vergelijk heeft doorgevoerd. Dit geldt ook wanneer een speler met zijn vergelijk de ronde
heeft beëindigd.
Het beeldkaartje dat wordt bezet, moet niet verplaatst zijn en er mogen meerdere gokstenen op een
zelfde beeldkaartje worden gezet. Er zijn geen beperkingen betreffende het aantal kleurcombinaties van
gokstenen die op een beeldkaartje mogen liggen. Beeldkaartjes waarop al gokstenen liggen, mogen
uiteraard ook nog in een vergelijk worden betrokken. Bij het verschuiven van een beeldkaartje blijven de
gokstenen op dit beeldkaartje liggen. Een éénmaal gelegde goksteen wordt pas aan het einde van de
ronde verwijderd.
Rood

Voorbeeld
Omdat speler Geel de trommel naar boven heeft
verschoven, vermoeden speler Rood en speler
Blauw dat de trommel bij speler Geel hoort en
leggen elk één gele goksteen op de trommel.
Blauw

C. Zegepunten incasseren
Nu worden de geheimen over de beeldkaartjes ontsluierd. De speler die
het laatste vergelijk heeft doorgevoerd en de ronde heeft beëindigd, toont
één voor één, van boven naar beneden, elk blootgelegd beeldkaartje en
vraagt aan welke speler dit beeldkaartje toebehoort. De speler aan wie dit
kaartje toebehoort, meldt zich. Hij telt de gokstenen in zijn kleur op zijn
beeldkaartje. Hij trekt het aantal gokstenen af van het niveau van de
verdieping waarop dit beeldkaartje ligt. Daarna beweegt hij zijn telsteen op
de toren met dit verschil vooruit.
Gokstenen in een andere kleur hebben geen enkele invloed op de
waardering.
Als een speler in een ronde meer gokstenen op zijn beeldkaartje heeft dan
het niveau van de verdieping waarop dit beeldkaartje zich bevindt, moet hij
zijn telsteen niet achterwaarts zetten en beweegt zijn telsteen in deze
ronde niet.

Voorbeeld
Het beeldkaartje van speler Geel (trommel) ligt aan het einde van de ronde
op niveau 6. Op het beeldkaartje ligt 1 rode en 2 gele gokstenen.
Speler Geel trekt dus 2 (twee gokstenen) af van 6 (het niveau waarop het
beeldkaartje ligt) en gaat 4 velden op de toren vooruit.
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Bereikt een telsteen het dakveld (de zevende stap van de telsteen), dan
draait de speler de telsteen met de punt van de pijl naar beneden en
gaat terug naar beneden.

Voorbeeld
De gele en de rode speler hebben tot nu toe 6 punten behaald.
Hun telsteen bevindt zich dus op niveau 6. De gele speler behaalt in deze
ronde 1 punt en de rode speler 2 punten. Dan eindigt de telsteen van de
gele speler in het dak en de telsteen van de rode speler opnieuw op
niveau 6. In de beide gevallen wijst de punt van de pijl naar beneden.

Een nieuwe ronde
Na elke ronde worden alle beeldkaartjes van het speelbord verwijderd en uit het spel genomen.
Iedere speler neemt zijn gokstenen (in de kleuren van de andere spelers) terug. Bovendien trekt
iedere speler een nieuw beeldkaartje van de voorraad zodat hij opnieuw 6 beeldkaartjes ter
beschikking heeft.
Het oude vraagkaartje wordt eveneens uit het spel genomen en door een nieuw vraagkaartje uit de
buidel vervangen. De linkerbuurman van de speler die de ronde heeft beëindigd, wordt de nieuwe
startspeler. De stappen A, B en C worden nu zolang herhaald tot een telsteen 15 of meer stappen
heeft gelopen. Dat is precies het geval wanneer een telsteen volledig uit de toren wordt gezet.

Einde van het spel
Het spel eindigt zodra een telsteen van een speler de toren heeft
verlaten. De waardering wordt echter nog tot het einde doorgevoerd.
De speler wiens telsteen de toren heeft verlaten, wordt de enige echte
koning van de Rang.
Als er meerdere telstenen uit de toren komen, wint van die spelers de
speler die met zijn telsteen het verst uit de toren geraakt. Is er ook dan
nog een gelijke stand dan zijn er meerdere winnaars.

De auteur en de uitgever danken Bernd Argesheimer,
Laurin Dorra, Luca Dorra, Rita Dorra, Jens Franke,
Markus Gebauer, Timothy Rinkleff en Uli Stumpe
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Nazicht van de spelregels: Hanna & Alex Weiß.
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Blauw stukje aan de vlag
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Rood stukje aan de vlag
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