Spectaculum
Eggert Spiele, 2012
Reiner KNIZIA
2 – 4 spelers vanaf 8 jaar
± 45 minuten

In dit spel duikt men onder in de wereld van waarzeggers en slangenbezweerders. Men vertoeft in
de tijd toen mens en dier elkaar nog begrepen, met prachtige kunstwerken, hemelse gezangen,
sagen en legendes die hele dorpen konden betoveren.
De spelers bepalen de weg die hun goochelaars door het koninkrijk volgen. Op hun reis oogsten ze
veel applaus maar soms ook spot. Met het geld dat ze verdienen, kunnen ze hun goochelaars steunen.
Het komt er op aan om succesvol te zijn en met spectaculaire optredens geld in het laatje te brengen.
Aan het einde wint diegene die als beschermheer het meeste geld heeft verdient.

1. Spelmateriaal
 44 goochelaarkaarten

In het spel zijn er in totaal 4 goochelaargezelschappen.
Elk gezelschap bestaat uit 11 goochelaars. Elk goochelaargezelschap kan door alle spelers met geld worden gesteund.
TIP: In het spel speelt het geen rol welke soort goochelaar er op
de kaart is afgebeeld. Belangrijk is alleen de kleur van de kaart.
Elke treksteen hoort toe aan de kleur van het desbetreffende
gezelschap. De trekstenen worden tijdens het spel toevallig
getrokken en op de velden van het speelbord gelegd. Hiermee
wordt bepaald waarheen de gezelschappen van deze kleur gaan.

 96 trekstenen telkens 24x
 1 speelbord

Het speelbord toont het koninkrijk met in het midden het koninklijk
hof. Aan de rand liggen de stamplaatsen van de 4 gezelschappen.
Bij elke stamplaats hoort een roemspoor waarop wordt aangeduid
hoeveel aanzien dit gezelschap momenteel heeft.
 48 dorptegels
5x

8x

6x

8x

3x

6x

4x

8x

 54 munten (dukaten)
10x
 4 markeerstenen

12x

De dorptegels liggen op het speelbord. Naar elk dorp
kan men de gezelschappen laten reizen. Afhankelijk
van de soort van tegel stijgt of zakt het aanzien van de
gezelschappen. Vaak ontvangt men geld of moet men
geld betalen.
10x

1 linnen buidel

10x

12x

4 overzichtskaarten

2. Doel van het spel
De opdracht is eigenlijk heel eenvoudig: Men moet zoveel mogelijk geld verdienen ! Elk van de vier
gezelschappen heeft een bepaald peil van aanzien dat door de optredens in de verschillende dorpen kan
stijgen of dalen. Hoe hoger het aanzien van een goochelaargezelschap is, des te meer geld de goochelaars
van dit gezelschap waard zijn.
Men kan afzonderlijke goochelaars: 1. met geld ondersteunen (in het spel noemen we dit: “opnemen
in de gunst”
2. uit de gunst ontslaan (waarvoor men geld ontvangt in verhouding
tot de hoogte van het aanzien).
Hoe hoger het aanzien van één van uw goochelaars stijgt, des te meer geld men met hem kan verdienen.
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3. Spelvoorbereiding
Leg het speelbord in het midden van de tafel.
Mix de dorptegels en verdeel ze toevallig open
over alle dorpvelden van het speelbord. Op elk
dorpveld moet één tegel liggen. De andere velden
en het koninklijk hof blijven vrij.

De goochelaarkaarten worden gesorteerd naar de
vier kleuren en als open stapel naast het roemspoor
van de desbetreffende kleur gelegd.

Plaats op de ‘5’ van elk roemspoor een markeersteen
van deze kleur (het aanzien van elke gezelschap heeft
aan het begin dus de waarde 5).

Aan het begin van het spel bevinden er zich al goochelaars in uw gunst:
elk van de spelers neemt van iedere kleur telkens 1 goochelaarkaart
naar keuze. Deze kaarten legt men open voor zich neer zodat alle
spelers ze kunnen zien.
Sorteer de munten naar waarde en leg ze boven het speelbord.
Elke speler ontvangt 20 dukaten (het geld mag tijdens het spel verdekt
worden gehouden).
Leg alle trekstenen in de buidel en mix ze goed. Daarna trekt
elke speler 3 trekstenen uit de buidel en houdt deze voorlopig
verdekt in zijn hand.

4. Spelverloop
De jongste speler wordt de startspeler. Daarna verloopt het spel met de wijzers van de klok mee.
Als een speler aan de beurt komt, legt hij vooreerst 3 trekstenen uit zijn hand voor zich neer.
Daarna doet hij essentieel 3 zaken:
De speler mag tot 2 goochelaaracties doorvoeren.
Per actie mag men:
a) één goochelaar in de gunst
opnemen OF
b) één goochelaar ontslaan.

De speler moet
Aan het einde van
3 trekstenen
zijn speelbeurt
op het speeltrekt hij opnieuw
bord leggen en op die
3 trekstenen uit de buidel en
manier de gezelschappen houdt die trekstenen tot de
door het land laten reizen. volgende speelbeurt in de hand.

De 3 trekstenen moet de speler op het speelbord leggen. De goochelaaracties daarentegen zijn
vrijwillig. Een speler kan dus in zijn speelbeurt twee, één of geen goochelaaracties uitvoeren.
BELANGRIJK: De goochelaaracties mag de speler alleen VOOR of NA het leggen van de drie
trekstenen uitvoeren, maar niet tussenin. Dit betekent dat het leggen van de drie trekstenen direct op
elkaar volgt en niet door een goochelaaractie mag worden onderbroken.
Voorbeeld
Correct: De speler voert een goochelaaractie uit, legt dan drie stenen en voert daarna de tweede actie uit.
Ook correct: De speler legt eerst de drie stenen en voert dan één of twee goochelaaracties uit.
Foutief: De speler legt een steen, voert dan een actie uit en legt daarna de twee andere stenen.
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4.1. Goochelaaracties
a) Een goochelaar in de gunst opnemen.
Een speler neemt een goochelaar in de
gunst op door een willekeurige goochelaarkaart van één van de 4 kaartenstapels te
nemen en die voor zich neer te leggen. Hiervoor
betaalt hij zoveel geld aan de voorraad in overeenstemming met het aanzien van het gezelschap
(=positie van de markeersteen op het roemspoor).
Als de markeersteen op de ‘0’ staat, ontvangt de
speler de kaart kosteloos.
b) Een goochelaar uit de gunst ontslaan
Een speler ontslaat een goochelaar uit de gunst door
een kaart naar keuze die voor hem neerligt terug op
de desbetreffende stapel naast het speelbord te
leggen. Hiervoor ontvangt hij zoveel dukaten als het
aanzien van het gezelschap.

Voorbeeld
Neem je een blauwe
goochelaar in je gunst,
moet je hiervoor
4 dukaten aan de
voorraad betalen omdat
de markeersteen
op ‘4’ staat.
Ontsla je een gele
goochelaar uit de gunst,
ontvang je hiervoor
6 dukaten uit de voorraad
omdat de gele
markeersteen op
de ‘6’ staat.

TIP
- Iedere speler mag willekeurig veel goochelaarkaarten voor zich liggen hebben.
- Als een stapel leeg is, kan van deze stapel voorlopig
geen goochelaar in de gunst worden opgenomen.

4.2. Gezelschappen door het land laten
reizen

Voorbeeld
Alle velden met
een groen vinkje
mogen met een
rode treksteen
worden belegd.

De speler legt 3 trekstenen op het
speelbord. Als een speler een steen
op een veld plaatst, betekent dit dat
het goochelaargezelschap van deze
kleur hierdoor reist. Men mag een treksteen niet op elk
willekeurig veld leggen.
Het moet om een vrij veld gaan dat ofwel grenst aan de stamplaats van
het gelijk gekleurde gezelschap of aan een andere treksteen van dezelfde
kleur. Op elk veld mag maar één treksteen liggen. Als het niet mogelijk is om
een treksteen conform de regels te plaatsen, wordt deze uit het spel verwijderd en op deze plaatst wordt
een nieuwe treksteen uit de buidel getrokken.
Op vele velden liggen dorptegels. Wanneer men een gezelschap naar een veld met een tegel of het
koningshof laat reizen, legt men de treksteen op deze tegel. Hierdoor wordt een gebeurtenis uitgelokt die
onmiddellijk moet worden uitgevoerd. De gebeurtenissen hebben steeds betrekking op het gezelschap in
de kleur van de neergelegde treksteen en gelden steeds voor alle spelers.
De volgende gebeurtenissen zijn mogelijk:
Kardinaalsglimlach: Het goochelaargezelschap is er in gelukt om tijdens een dolle voorstelling,
toch een glimlach te ontlokken bij de strenge kardinaal. Het aanzien van het gezelschap stijgt
met 1 (de markeersteen wordt één veld vooruit geschoven).
Heldendaad: Het is altijd voordelig om een sterke vrouw bij te hebben. Om het even of het gaat
over de verzorging van een burgemeesterskind dat uit een boom is gevallen of om een os die uit
het slijk moet worden getrokken. Als de sterke vrouw op het juiste moment aanwezig is, stijgt het
aanzien van het gezelschap met 2.
Legendarische voorstelling: Het gezelschap heeft zich overtroffen: mensen vallen elkaar in de
armen, kindergelach vult het ganse dorp en zelfs de dorpsouderen vermaken zich. Het aanzien
van het gezelschap stijgt met 3.
Koningshof: Het gezelschap geeft aan het koningshof een grandioze voorstelling.
De koning gaat compleet uit zijn dak en steekt de loftrompet af. Het aanzien van het
gezelschap stijgt nu met 5.
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Een dief: Eén van het gezelschap wordt verdacht van diefstal. Het gezelschap wordt met smaad
en schande uit het dorp verjaagd. Het aanzien van het gezelschap daalt met 3 (de markeersteen
wordt drie velden achteruit geschoven).
Een verprutst optreden: In heel de voorstelling gaat er van alles mis. Het aanzien van het
gezelschap daalt met 2.
Vertraging: Het volledige dorp is verzameld voor het optreden maar het gezelschap heeft een
serieuze vertraging. Het aanzien van het gezelschap daalt met 1.
Betaaldag: Eureka, het gezelschap bevindt zich in een welstellend dorp. Als beschermheer
betekent dit extra vreugde want de speler mag voor elke goochelkaart van dit gezelschap, die hij
in deze kleur bezit, 2 dukaten uit de voorraad nemen.
Voorbeeld: De gebeurtenis ‘betaaldag’ wordt uitgelokt door een rode treksteen. De speler heeft 3 rode
goochelaarkaarten en ontvangt 6 dukaten uit de voorraad, zijn rechterbuurman heeft 2 rode goochelaarkaarten en ontvangt 4 dukaten. De andere medespeler hebben er geen en ontvangen niets.
Ziekte: Het gezelschap werd tijdens het overnachten in een smerig hotel door een kwaadaardige
ziektekiem geïnfecteerd. In allerijl moet er een dokter worden bijgehaald en hiervoor moet er
uiteraard worden betaald. Elke speler die bij dit gezelschap is vertegenwoordigd, moet per
goochelaarkaart van deze kleur 2 dukaten terug in de voorraad leggen.
UITZONDERING: Wanneer een speler niet genoeg geld bezit om de kosten te betalen, moet hij
meteen zoveel goochelaars uit de gunst ontslaan tot hij de kosten kan betalen. Per goochelaar
die uit de gunst werd ontslaan, ontvangt men slechts de helft (naar beneden afgerond) van de
actuele waarde van het roemspoor.
TIP: De marker op het roemspoor kan niet boven de ‘25’ en kan ook maximaal tot de laatste 0
voor de stamplaats worden gezet. Waardes erboven of eronder vervallen.

Einde van het spel
Sommige dorpstegels hebben een rode rand.
Het spel eindigt onmiddellijk als na de speelbeurt van
een speler:
a) maximaal nog één rood omrande dorpstegel voorhanden is waarop geen treksteen ligt
EN
b) één treksteen op het koningshof ligt.
Het spel eindigt ook onmiddellijk wanneer aan het einde van
een speelbeurt van een speler de laatste treksteen uit de
buidel wordt getrokken.
Nu ontvangt iedere speler nog een laatste keer geld.
Hierbij levert elke goochelaarkaart voor zijn bezitter nog
zoveel dukaten op in overeenstemming met het actuele
aanzien van het gezelschap.
Voorbeeld: Aan het einde staat de blauwe markeersteen op 7, de
rode op 12. Een speler heeft 1 blauwe en 2 rode goochelaarkaarten en ontvangt dus 7 + 2x 12 = 31 dukaten.
De speler met de meeste dukaten wint het spel.
Bij een gelijke stand zijn er meerdere winnaars.
VARIANT: Om het nog tactischer te maken, kan men aan
het begin van het spel 4 i.p.v. 3 trekstenen trekken. Toch
legt men maar 3 stenen op het speelbord. Aan het einde van
de speelbeurt beslist men of men de vierde steen bewaart
voor de volgende speelbeurt (en dus 3 stenen trekt) of deze
terug in de buidel stopt en 4 nieuwe stenen trekt.
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