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Peter HAWES
2 – 5 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

MARKERS
Op alle markeerplaatsen zijn wassen stempels met zegepunten afgebeeld.
De speelbordvelden waarop de markers voor het begin van het spel worden geplaatst,
tonen de zegepunten die de bijbehorende hebben en de
overeenkomstige vorm.

Een intrigerend spel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar.

 De zeshoekige stadbonusmarkers worden op de velden naast
de desbetreffende steden geplaatst.

SPELMATERIAAL
- 1 speelbord met een kaart van Europa in de 17de eeuw.
- 99 landkaarten
(31x Frankrijk, 26x Duitsland, 22x Brittannië,
20 x Spanje)

 De schildvormige landbonusmarkers worden op de velden
links en rechts van de desbetreffende landwapenschilden
geplaatst.

- 24 intrigekaarten
(telkens 4x Frankrijk/Duitsland, Frankrijk/Brittannië,
Frankrijk/Spanje, Duitsland/Brittannië,
Duitsland/Spanje en Brittannië/Spanje)

 De cirkelvormige adelhuisbonusmarkers worden op de velden aan de
linker speelbordrand geplaatst.
In een spel met twee spelers komen de markers met 12 en 16 zegepunten
niet in het spel en worden terug in de doos gelegd.

- 16 zeshoekige stadbonusmarkers
(5x Frankrijk, 4x Duitsland, 3x Brittannië, 4 x Spanje)
- 8 schildvormige landbonusmarkers
(telkens 2x Frankrijk, Duitsland, Brittannië, Spanje)

 De vierkante tijdperkwaarderingmarkers worden op de velden
onderaan rechts op het speelbord geplaatst. Zij zijn onderverdeeld
in 3 groepen die staan voor de 3 opeenvolgende tijdperken (1648,
1680 en 1714).

- 3 cirkelvormige adelhuisbonusmarkers
- 24 vierkante tijdperkwaarderingmarkers
(telkens 6x Frankrijk, Duitsland, Brittannië, Spanje)
- 7 rechthoekige (2 puzzelhelften) titelwaarderingsmarkers

maarschalk baron

gravin

hertog

 De rechthoekige titelwaarderingsmarkers worden samengesteld
uit 2 puzzelhelften en met het grote portret bovenaan links naast
het speelbord gelegd. De rangvolgorde van de titels wordt door het
opklimmende zegepuntenaantal van onder naar boven weergegeven:
maarschalk, baron, gravin, hertog, kardinaal, prinses, koning.

kardinaal prinses koning

- 200 houtblokjes in 5 verschillende kleuren
(46x zwart, 46x wit, 36x grijs, 36x paars en46x oranje)
- 1 handleiding

SPELBESCHRIJVING
De spelers kruipen in de rol van de grote adelhuizen in de 17de eeuw en strijden
om de macht in het voormalige Europa. Met de hulp van de passende landkaarten bezetten ze invloedrijke posities en ontvangen hiervoor zegepunten.
Des te hoger de rang van de titel die bij deze positie hoort, des te meer
landkaarten men hiervoor nodig heeft. Posities die al bezet zijn, kunnen door
intrigekaarten toch opnieuw in de strijd worden gebracht. Het spel verloopt over
3 tijdperken en na elk tijdperk volgt er een waardering. De spelers met de
grootste invloed in de desbetreffende landen ontvangen hierbij zegepunten.
Na het derde tijdperk eindigt het spel met een afsluitende eindwaardering van
de aparte titels. De speler met de meeste zegepunten wint het spel.

SPELVOORBEREIDING

KAARTEN
 De volgende landkaarten worden, afhankelijk van het aantal spelers, uit het spel
verwijderd en terug in de doos gelegd:

De overgebleven landkaarten worden zeer grondig gemixt en als verdekte
voorraadstapel naast het speelbord klaargelegd. De bovenste 3 kaarten worden
blootgelegd en als open vitrine naast de voorraadstapel gelegd.

 Iedere speler kiest een spelerskleur en legt alle houten blokjes van deze
kleur als voorraad naast zich neer. In een spel met twee spelers moet met de
kleuren wit en zwart worden gespeeld. Bij meer dan 2 zijn de kleuren vrij.

 De intrigekaarten worden grondig gemixt en als aparte voorraadstapel naast het
speelbord klaargelegd.

 Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd.

 De jongste speler wordt de startspeler en begint het spel.
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SPELVERLOOP
Er wordt gespeeld met de wijzers van de klok mee. Als een speler aan de beurt komt, voert
hij de volgende acties in de aangegeven volgorde uit:

1. KAARTEN TREKKEN

Deze actie moet de speler doorvoeren !
Eerste speelbeurt
In zijn eerste speelbeurt moet de speler bij deze actie het volgende aantal landkaarten
trekken en in de hand nemen:

De speler kiest een vrije positie op het speelbord waarop zich nog geen houtblokje
bevindt. Hij legt het benodigde aantal landkaarten van de desbetreffende landen uit zijn
hand op de aflegstapel. Daarna plaatst hij 1 van zijn houtblokjes uit de voorraad op het
bijbehorende portret op het speelbord. Hiermee geeft hij aan dat deze positie actueel
door hem is bezet.
OPMERKING
Op elke positie mag maximaal 1 houtblokje liggen.
Bijkomend plaatst de speler een tweede houtblokje uit zijn voorraad op de desbetreffende
titelwaarderingsmarker links naast het speelbord. De houtblokjes die daar zijn geplaatst
geven aan hoe vaak een speler in de loop van het spel posities met de desbetreffende
titel heeft bezet.
TIP
Op elke titelwaarderingsmarker mogen willekeurig veel houtblokjes van willekeurig veel
spelers liggen.

Hij mag hierbij in een willekeurige volgorde zowel kaarten van de verdekte voorraadstapel
nemen als ook kaarten uit de open vitrine.
OPMERKING
De kaarten van de open vitrine worden pas aangevuld na de speelbeurt van de speler.
Vanaf de tweede speelbeurt
Vanaf zijn tweede speelbeurt moet de speler bij deze actie precies 1 van de beide volgende
actiemogelijkheden kiezen:
a) 3 landkaarten trekken
De speler trekt 3 landkaarten en neemt die in de hand. Hij mag hierbij in een willekeurige
volgorde zowel kaarten van de verdekte voorraadstapel nemen als ook kaarten uit de open
vitrine.

Jokerregel voor landkaarten
Bezit een speler niet het benodigde aantal landkaarten
van het gevraagde land, dan kan hij te allen tijde 3 willekeurige landkaarten als 1 landkaart naar keuze uitspelen.

b) 1 landkaart en 1 intrigekaart trekken
De speler trekt in willekeurige volgorde 1 landkaart en 1 intrigekaart en neemt die in de hand.
De landkaart mag hij van de verdekte voorraadstapel nemen of uit de open vitrine.
De intrigekaart trekt hij van de verdekte stapel.

b) een bezette positie overnemen
Een positie, die al door een houtblokje van een tegenstrever is bezet, kan door het
uitspelen van 1 intrigekaart van het passende land overgenomen worden. Bijkomend
moet de speler de benodigde landkaarten uitspelen om de vrij gekomen positie zelf te
bezetten. Als hij dit niet kan, mag hij deze actiemogelijkheid niet kiezen.

Als de voorraadstapel van de intrigekaarten is opgebruikt, worden de kaarten van de bijbehorende aflegstapel grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.

OPMERKING
Een positie die men zelf bezit, mag men niet overnemen.

Handkaartenlimiet
Een speler mag aan het einde van zijn speelbeurt maximaal 12 landkaarten en 4 intrigekaarten in zijn hand hebben. Het is toegelaten om deze limiet tijdens het trekken van kaarten
te overschrijden. De overtollige kaarten moet hij pas aan het einde van zijn speelbeurt
afleggen.

Intrigekaarten kunnen telkens in één van de landen worden gebruikt waarvan het
wapenschild op de kaart is afgebeeld.

2. KAARTEN UITSPELEN
Deze actie moet de speler niet doorvoeren !
Beslist de speler om kaarten uit te spelen, mag hij de volgende actiemogelijkheden in
willekeurige volgorde en frequentie benutten:
a) een vrije positie bezetten
Om een positie te bezetten, moet een speler steeds 2 houtblokjes inzetten: 1 blokje wordt
gebruikt voor de markering van de positie op het speelbord en 1 blokje voor de markering op
de desbetreffende titelwaarderingsmarker.

De speler kiest een positie op het speelbord die al door een houtblokje van een
tegenstander is bezet. Hij legt 1 intrigekaart van het passende land uit zijn hand op de
aflegstapel (gescheiden van de aflegstapel van de landkaarten).
OPMERKING
De koning bekleedt een speciale positie. Om een positie van de koning te kunnen
overnemen, worden 2 intrigekaarten van het passende land gevraagd.
Daarna wordt het houtblokje van de tegenstander uit het zeshoekige stadsveld met het
kruissymbool, links naast de desbetreffende stad, verdrongen. De bezitter van dit
houtblokje verliest hierdoor zijn positie. Op het stadsveld kan een willekeurig aantal
houtblokjes van een willekeurig aantal spelers liggen.

In elke stad staan 1 of 2 invloedrijke posities ter beschikking. Iedere positie van een stad is
een bepaalde titel toebedeeld die door het desbetreffende portret wordt voorgesteld.
Links naast het portret wordt het aantal landkaarten van het desbetreffende land
aangegeven die nodig zijn om deze positie te bekleden. Het benodigde aantal kaarten is
voor de desbetreffende titels steeds gelijk.
Op de schriftrol naast het portret is de hoogte van de invloedspunten aangegeven die deze
positie oplevert bij de tijdperkwaardering voor het desbetreffende land.
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OPMERKING
Door het overnemen van een positie wordt het houtblokje van de tegenstander niet verwijderd
van de overstemmende titelwaarderingsmarker. De blokjes die daar liggen, blijven tot het einde
van het spel daar liggen en tellen mee bij de afsluitende titelwaardering.

Adelhuisbonus
Als een speler op elke titelwaarderingsmarker minstens 1 houtblokje
heeft, ontvangt hij onmiddellijk de hoogste nog beschikbare adelhuisbonusmarker.

Houtblokjes op het stadsveld leveren geen invloedspunten meer voor de volgende
tijdperkwaarderingen. Ze worden wel in aanmerking genomen voor de landbonus.

Iedere speler kan maar 1 adelhuisbonusmarker verwerven. Als alle
adelhuisbonusmarkers zijn genomen, ontvangen alle volgende
spelers die deze voorwaarde vervullen, niets.

Aansluitend moet de speler de vrij gekomen positie bezetten zoals is beschreven onder
punt a) een vrije positie bezetten.

EINDE VAN EEN TIJDPERK
Een tijdperk eindigt onmiddellijk wanneer de open vitrine, na de beurt
van een speler, niet meer tot 3 kaarten kan worden aangevuld.
De vitrine wordt dan met de resterende kaarten van de voorraadstapel
zover mogelijk aangevuld. De landkaarten van de aflegstapel worden
zeer grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.
Aansluitend wordt de open vitrine aangevuld tot 3 landkaarten.
Vooraleer de volgende speler aan de beurt komt, wordt het spel voor
de volgende tijdperkwaardering kort onderbroken.
AANDACHT
Na het derde tijdperk wordt de actuele ronde nog tot het einde
gespeeld zodat elke speler even vaak aan de beurt is geweest.
De tijdperkwaardering vindt dan plaats na de beurt van de speler
die rechts naast de startspeler zit.

Jokerregel voor intrigekaarten
Bezit een speler niet het benodigde aantal intrigekaarten
van het gevraagde land, dan kan hij te allen tijde 2 willekeurige intrigekaarten als 1 intrigekaart naar keuze uitspelen.

EINDE VAN EEN SPEELBEURT
Zodra een speler zijn acties heeft uitgevoerd, eindigt zijn speelbeurt. Hij kijkt nu nog na of hij
zijn handkaartenlimiet heeft overschreden en gooit dan eventueel de overtollige kaarten, naar
eigen keuze, op de aflegstapel.
De kaarten van de open vitrine worden eventueel opnieuw tot 3 landkaarten aangevuld en de
linkerbuurman komt nu aan de beurt.
BONI
Als de voorwaarde voor een bonus is vervuld, ontvangt de speler onmiddellijk de
desbetreffende marker met zegepunten, die hij tot het einde van het spel behoudt.
Alle markers, die een speler ontvangt, legt hij verdekt voor
zich neer, om zijn zegepunten tijdens het spel geheim te
houden.
Stadbonus
De speler die in een stad als eerste een willekeurige positie bezet,
ontvangt meteen de stadbonusmarker van deze stad.

Tijdperkwaardering
Aan het einde van een tijdperk worden zegepunten uitgedeeld aan de 2 meest invloedrijke spelers in elk van de 4 landen. Hiervoor telt iedere speler zijn invloedspunten op
voor zijn bezette posities in elk desbetreffend land. De speler met de meeste invloedspunten ontvangt de hoogste tijdperkwaarderingsmarker van dat land voor het actuele
tijdperk. De speler met de tweede meeste invloedspunten ontvangt de lagere tijdperkwaarderingsmarker van dat land.
Bij een gelijke stand ontvangt van die spelers de speler die de titel bezit met de hoogste
rang in dat land de hoogste marker. In het zeer zeldzame geval dat er opnieuw een
gelijke stand is, ontvangt van die spelers de speler die de titel bezit in de stad met de
hogere stadbonus de hoogste marker (zie het zegepuntgetal in het stadveld).
OPMERKING
Als slechts één speler invloedspunten in een land bezit, wordt de tweede marker voor dit
tijdperk niet uitgedeeld en wordt uit het spel verwijderd.
Na de tijdperkwaardering wordt het spel voortgezet en de speler die vóór de waardering
als eerste aan bod zou zijn gekomen, is nu aan de beurt.

Landbonus
Als een speler in elke stad van een land minstens
1 houtblokje heeft, ontvangt hij onmiddellijk de
hoogste landbonusmarker die nog beschikbaar is
van dit land.
OPMERKING
Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
verdrongen houtblokjes uit de stadsvelden van
de stad.
Iedere speler kan maar 1 landbonusmarker per
land ontvangen. Als alle landbonusmarkers van
een land zijn genomen, ontvangen alle volgende
spelers die deze voorwaarde vervullen, niets.
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EINDE VAN HET SPEL
Na de derde tijdperkwaardering worden afsluitend nog de afzonderlijke titels gewaardeerd.
Daarna eindigt het spel.

Korte spelregels
1. Kaarten trekken (verplicht)

In de eerste speelbeurt: het aantal aangegeven landkaarten trekken:

Titelwaardering
Te beginnen met de titel met de laagste rang, worden
de houtblokjes van elke speler op de desbetreffende
titelwaarderingsmarker vergeleken.
De speler met de meeste houtblokjes op de desbetreffende
marker ontvangt het complete portret met het volledige
aantal zegepunten op de voorzijde.

Vanaf de tweede speelbeurt:
Bij een gelijkstand van precies 2 spelers, ontvangen die beide spelers telkens
één helft van de marker. Elke helft levert precies de helft van het aantal zegepunten
op. De overeenstemmende zegepunten zijn ook aangegeven op de rugzijde van de
markerhelften. Als er meer dan 2 spelers betrokken zijn in de gelijke stand, wordt de
marker niet verdeeld en wordt hij uit het spel genomen.

a) 3 landkaarten trekken
OF
b) 1 landkaart en 1 intrigekaart trekken

2. Kaarten uitspelen (optioneel)
Dit gebeurt in willekeurige volgorde en frequentie.
a) Een vrije positie bezetten
- Het aantal aangegeven landkaarten uitspelen.
- Jokerregel: 3 willekeurige landkaarten voor 1 landkaart naar keuze.
- 1 houtblokje op de positie plaatsen.
- 1 houtblokje op de titelwaarderingsmarker plaatsen.

WINNAAR
Aansluitend telt iedere speler de zegepunten samen op al zijn markers. De speler met de
meeste zegepunten wint het spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers de speler met de
hoogste afzonderlijke marker. Als er dan nog een gelijke stand is, zijn er meerdere winnaars.

b) Een bezette positie overnemen
- 1 intrigekaart uitspelen (2 intrigekaarten voor een ‘koning’.
- Jokerregel: 2 willekeurige intrigekaarten voor 1 intrigekaart naar keuze.
- Het vreemde houtblokje verschuiven.
- De vrij gekomen positie bezetten (zoals onder a is beschreven).

Einde van een speelbeurt

De handkaartenlimiet nakijken (maximaal 12 landkaarten en 4 intrigekaarten).
De openvitrine aanvullen.

Overzicht van de boni

Stadsbonus
Voorwaarde: Als eerste een positie in de stad bezetten.
Landbonus
Voorwaarde: Minstens 1 eigen houtblokje in elke stad van het land (de houtblokjes op de
stadsvelden worden meegeteld.
Adelhuisbonus
Voorwaarde: Minstens 1 eigen houtblokje op elke titelwaarderingsmarker.

Overzicht van de waarderingen

Tijdperkwaardering
- Deze volgt wanneer de openvitrine niet meer aangevuld kan worden.
- De speler met de meeste en de tweede meeste invloedspunten in een land ontvangen
telkens 1 tijdperkwaarderingsmarker.
Titelwaardering
- Deze volgt na de derde tijdperkwaardering.
- De speler met de meeste houtblokjes op de titelwaarderingsmarker ontvangt de marker.
- Bij een gelijke stand van 2 spelers delen ze de marker en ieder ontvangt één helft.
- Bij een gelijke stand van meer dan 2 spelers, wordt de marker uit het spel genomen.
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