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2 spelers vanaf 12 jaar
± 60 minuten

Spelidee en doel van het spel
Anders als in andere culturen, verhullen bij het woestijnvolk van de Toearegs (zwervende
Berberstammen in de Sahara) de mannen, Targi genoemd, hun gezicht. De vrouwen, de
Targia, dragen geen sluier. Hun taak bevindt zich in het huishouden en zij hebben het ook voor
het zeggen in de tenten. De verschillende families zijn in stammen onderverdeeld en aan de top
van elke stam staat een edele. Als aanvoerder van een Toearegstam handeldrijven de spelers
met goederen van hun nabijgelegen leefgebied (zoals dadels en zout) maar ook met goederen
die van verre streken komen (zoals peper) om op die manier aan goud en voordelen te geraken
om zo hun stam te vergroten.
In elke ronde is er wel nieuw aanbod. Goederenkaarten zijn een middel om aan de fel begeerde
stamkaarten te geraken. Deze brengen in de loop van het spel voordelen op en leveren aan het
einde van het spel zegepunten.
De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, wint het spel.

Spelmateriaal
¯ 80 speelkaarten waarvan:
Ã 45 stamkaarten

¯ 6 Targi-figuren

Ã 19 goederenkaarten

¯ 8 goud

¯ 30 goederenkaartjes
(telkens 10x dadel, zout en peper)

¯ 15 zegepuntfiches (zilveren kruis)

Ã 16 randkaarten

¯ 4 stammarkers

¯ 1 startspelerteken
(amulet)

¯ 1 roverfiguur

Spelvoorbereiding
Voor het eerste spel worden alle onderdelen voorzichtig uit de stanskartons losgemaakt.
De spelers moeten zich zo zetten dat beiden de kaartenteksten goed kunnen lezen.
De 16 randkaarten (vanaf nu 'randvelden' genoemd) vormen de omtrek van het speelveld
en worden gelegd zoals in de afbeelding (rood omrand) is te zien. Ter oriëntering dient de
nummering in de vorm van kleine getallen van 1 - 16 in de linkerbovenhoek.
De randvelden blijven het ganse spel onveranderd liggen.
TIP
Op de voorzijde worden de functies van
de randvelden verklaard aan de hand van
symbolen. Op de rugzijde (de kaartnamen
zijn hier onderstreept) worden de functies
in tekstvorm beschreven. In plaats van de
symbolen vóór het spel te leren kennen,
kunnen de speler de kaarten in het eerste
spel met de tekst naar boven leggen.
Van zodra de functies zijn gekend, kan
men in het volgende spel of in de loop
van het spel de kaart op de symboolzijde
draaien.
De goederenkaarten en de stamkaarten worden gescheiden zeer grondig gemixt.
In overeenstemming met de afbeelding onderaan worden 9 toevallig getrokken kaarten
afwisselend in het middenveld neergelegd: 5 goederenkaarten en 4 stamkaarten.

De stapel met de resterende stamkaarten worden links naast het veld 'stamuitbreiding'
gelegd en de stapel met de resterende goederenkaarten worden links naast het veld
'karavaan' gelegd.
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De goederen, het goud en de zegepuntfiches worden als algemene voorraad naast het
speelveld gelegd.
De rover (grijze figuur) wordt naast het veld 1 (edele) gezet.
Iedere speler ontvangt 3 Targi-figuren en 2 stammarkers in één kleur. Bovendien ontvangt
iedere speler 2 dadels, 2 zout, 2 peper, 1 goud en 4 zegepuntfiches.
De speler die als laatste dadels heeft gegeten ontvangt het startspelerteken en begint het
spel. Als geen enkele speler dadels heeft gegeten, ontvangt de blauwe speler het startspelerteken.

Spelverloop
Een overzicht van het spelverloop
In elke ronde zetten de spelers afwisselend hun 3 Targi-figuren op de randvelden.
Op het kruispunt van telkens twee figuren van één kleur plaatsen de spelers hun stammarker.
De kaarten waarop de figuren en stammarkers staan, geven voor elke speler aan welk zijn
actiemogelijkheden zijn. Het komt er dan op aan om deze actiemogelijkheden passend te
combineren zodat men meer zegepunten onder de vorm van zilveren kruisen ontvangt dan de
medespeler. Het spel eindigt wanneer een speler 12 stamkaarten voor zich heeft neergelegd of
de rover het parcours van het speelveld éénmaal heeft afgelegd.

Verloop van een speelronde
1. De rover één veld verderzetten
Aan het begin van elke ronde wordt de rover één veld verder gezet (met de wijzers van de klok
mee). In de eerste ronde wordt de rover op het veld van de 'edele' gezet. Op het veld waarop
de rover staat, mag geen Targi-figuur worden gezet. Als de rover een hoekveld bereikt, komt
het tot een overval, waarbij de spelers goederen of zegepunten verliezen, later ook goud (zie
onder het hoofdstuk 'Overval').

2. Targi-figuren afwisselend inzetten
Te beginnen met de startspeler zetten de spelers afwisselend hun 3 Targi-figuren afzonderlijk
in. Iedere speler bezet de 3 randvelden die hij in deze ronde mag gebruiken. Op de volgende
velden mogen geen figuren worden gezet:
- op het veld waarop de rover staat;
- op een hoekveld 'overval';
- op een veld waarop een eigen Targi of een Targi van een medespeler staat;
- op een veld tegenover een Targi van de medespeler.

Voorbeeld
Speler Blauw begint en zet zijn eerste
Targi in (1).
Aansluitend zet speler Wit zijn eerste
Targi op een ander veld.
Op een veld gekenmerkt door een wit kruis
mag hij geen figuur zetten.
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Dan zet Blauw zijn tweede Targi (2). Op een veld gekenmerkt door een blauw kruis tegenover de witte
Targi mag hij geen figuur zetten. Daarna zet Wit zijn tweede Targi op het veld tegenover de rover.
De inzet tegenover het roverveld is toegelaten, op het roverveld zelf is uiteraard verboden.

Uiteindelijk hebben de beide spelers hun drie figuren op het speelveld gezet.

3. Stammarkers op kruispunten plaatsen
Nadat iedere speler zijn drie Targi-figuren heeft geplaatst, zet iedere speler nog zijn beide
stammarkers in. Hiervoor trekt men een denkbeeldige lijn naar de tegenoverliggende zijde.
Op de kaart waarop de twee lijnen elkaar kruisen, zet men zijn stammarker. In de meeste
gevallen zijn er voor elke speler twee kruispunten.
OPMERKING
Als een speler twee van zijn Targi-figuren op tegenoverliggende velden heeft gezet, is er
uiteraard maar één kruispunt. In dat geval mag hij maar 1 stammarker zetten.
Vervolg van het voorbeeld
De spelers plaatsen op de kruispunten hun stammarkers.
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4. Acties uitvoeren
Als eerste mag de startspeler alle acties uitvoeren die zijn Targi-figuren en zijn
stammarkers mogelijk maken.
De volgorde waarin hij de bezette kaarten gebruikt, mag hij zelf kiezen. In elke geval moet
de actie van een kaart volledig worden afgesloten vooraleer de volgende actie wordt
uitgevoerd.
Een speler mag ook verzaken aan de uitvoering van een afzonderlijke actie.
Zodra een speler een randveld heeft gebruikt, neemt hij zijn Targi-figuur terug van de kaart.
De kaart blijft onveranderd liggen.
Als een kaart in het middenveld wordt gebruikt, neemt de speler zijn stammarker terug.
Deze kaart wordt onmiddellijk door een kaart van de andere soort vervangen.
Een goederenkaart wordt op een aflegstapel voor de goederenkaarten gelegd en op deze
plaats wordt verdekt een stamkaart gelegd. Op de plaats van een stamkaart wordt verdekt
een goederenkaart gelegd.
OPMERKING
Als de voorraadstapel van de goederenkaarten is opgebruikt, wordt de aflegstapel zeer
grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.

Als op een kaart één of twee goederen zijn afgebeeld respectievelijk 1 goud
of 1 zilveren kruis, ontvangt de speler de desbetreffende kaartjes. Als alle drie goederen
zijn afgebeeld met schuine strepen ertussen, mag de speler 1 goederenkaartje kiezen.
AANDACHT
Als het zou gebeuren dat een kaartje niet meer in de voorraad voorhanden is, noteert de speler
zijn bezit tijdelijk op een blaadje papier.
Stamkaarten legt de speler onmiddellijk open voor zich neer. Hiervoor moet
hij de kosten onder de vorm van goederen en goud betalen (zie verder onder
het hoofdstuk 'De stamkaarten').
Kan of wil een speler een stamkaart niet betalen, mag hij de kaart ook in de hand nemen.
In elk geval mag hij slechts één stamkaart in de hand houden. Volgende stamkaarten die
hij ontvangt en niet onmiddellijk neerlegt, moet hij op een aflegstapel voor de stamkaarten
leggen. Het is niet toegelaten om de stamkaart die men in de hand heeft, tegen een andere
stamkaart te ruilen of op de aflegstapel te leggen.
Een stamkaart die men in de hand heeft, kan men alleen maar afleggen wanneer men in
een volgende ronde met zijn Targi-figuur het randveld 'edele' benut. Dan mag men deze
handkaart tegen de betaling van de kosten neerleggen.
UITZONDERING: Eén van de stamkaarten maakt het mogelijk om een stamkaart uit de hand
neer te leggen zonder het gebruik van de 'edele'.
In plaats van een stamkaart uit de hand neer te leggen, mag men bij het benutten van de
'edele' deze ook kosteloos op de aflegstapel leggen om zo plaats vrij te maken in de hand
voor een meer interessantere stamkaart.
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5. Nieuwe goederenkaarten en stamkaarten blootleggen en
wisseling van startspeler
Aan het einde van de ronde, als beide spelers hun acties hebben uitgevoerd, worden de
goederenkaarten en stamkaarten die verdekt in het middenveld liggen, blootgelegd.
De startspeler geeft het startspelerteken aan zijn medespeler die nu de nieuwe startspeler
wordt. De volgende ronde begint opnieuw met het verderzetten van de rover.

Verdere regels in detail
De stamkaarten
Op de stamkaarten bevinden zich bovenaan rechts de kosten voor het neerleggen
van deze kaarten.
OPMERKING
Bij sommige kaarten is een schuine streep te zien. Hier mag de speler kiezen of hij de
goederen of 1 goud betaalt.
Onderaan rechts staan de zegepunten onder de vorm van 1 tot 3 zilveren kruisen.
Vele kaarten bieden voordelen tijdens het spel. De meeste voordelen zijn éénmalig,
sommige voordelen zijn bestendig. De beschrijving van het voordeel staat op de kaart.
Zodra een stamkaart wordt neergelegd, mag men het voordeel benutten.
Krijgt men bijvoorbeeld een extra goederenkaart, dan geldt dit voordeel al in dezelfde ronde waarin
men deze kaart neerlegt.
Men zijn verworven stamkaarten bouwt iedere speler een eigen vitrine.
Deze bestaat uit drie rijen met telkens vier kaarten. In elke rij worden de kaarten van
links naar rechts neergelegd. Een rij moet niet volledig zijn voor men een nieuwe rij begint.

Iedere speler kan aan meerdere rijen tegelijkertijd bouwen. De kaarten blijven gedurende
het ganse spel onveranderd liggen.
UITZONDERING
Eén van de stamkaarten maakt het mogelijk om twee neergelegde stamkaarten in de
vitrine te verschuiven, in zover er daardoor geen gaten ontstaan.
De stamkaarten zijn onderverdeeld in vijf symbolen:

bron

kameelruiter

oase

Targia

tent

Als een speler er in lukt om een complete rij neer te leggen waarin alle vier kaarten hetzelfde
symbool hebben, ontvangt hij aan het einde nog 4 zegepunten extra.
Als in een complete rij alle vier kaarten vier verschillende symbolen hebben, ontvangt hij aan
het einde van het spel nog 2 zegepunten extra.
Rijen met minder dan vier kaarten of complete rijen waarin een symbool tweemaal of driemaal
voorkomt, leveren geen extra zegepunten op.
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Overval
Als de rover op een veld 'overval' wordt gezet, moeten de spelers afgeven wat op
dit veld wordt verlangd.
Te beginnen met de actuele startspeler kiest iedere speler of hij zegepunten of goederen
terug in de voorraad legt (respectievelijk bij het laatste overvalveld 3 zegepunten of 1 goud).
Aansluitend wordt de rover onmiddellijk één veld verdergezet en de spelers zetten
afwisselend hun Targi-figuren in.

Beperking van goederen en goud aan het einde van een ronde
Het aantal goederen en goud dat men in de volgende ronde mag meenemen, is beperkt.
Als een speler na het uitvoeren van zijn acties meer dan 10 goederen of meer dan 3 goud
heeft, moet hij het overtollige materiaal terug in de voorraad leggen.
Welk materiaal dit is, beslist de speler zelf. Tijdens het verloop van een ronde mogen de spelers
wel meer goederen en goud bezitten. Dat materiaal kunnen ze gebruiken voor de betaling van
stamkaarten of bij 'de handelaar' respectievelijk 'de zilversmid' inruilen.

Einde van het spel en waardering
Het spel eindigt na de ronde waarin een speler zijn twaalfde stamkaart heeft neergelegd.
Als de actuele speler het spel heeft beëindigd, heeft de medespeler nog zijn volledige
speelbeurt.
Het spel eindigt uiterlijk wanneer de rover het vierde veld 'overval' heeft bereikt.
De spelers moeten nog het gevraagde goud of 3 zegepunten afgeven.
Daarna is het spel onmiddellijk beëindigd.
Daarna volgt de waardering. De spelers tellen al hun zegepunten, onder de vorm van
zilveren kruisen (zegepuntfiches en zilveren kruisen op de stamkaarten), samen.
Sommige stamkaarten leveren nog extra zegepunten aan het einde van het spel (zie de
tekst op de kaarten).
Daarna worden de extra zegepunten uitgedeeld voor de symbolen op complete rijen (rijen
van vierkaarten):
- 4 punten voor rijen met hetzelfde symbool;
- 2 punten voor rijen met vier verschillende symbolen.
De speler met de meeste zegepunten wint het spel. Bij een gelijke stand wint die speler die
het meeste goud bezit. Als er ook dan een gelijke stand is, wint de speler met de meeste
goederen. Als er dan nog een gelijke stand is, eindigt het spel onbeslist.
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Voorbeeld
Speler Blauw heeft zijn twaalfde stamkaart neergelegd en hiermee eindigt het spel na de lopende ronde.
Hij heeft 3 zilveren kruisen voor zich liggen. Hierbij komen nog de 21 zegepunten die op zijn stamkaarten
zijn afgebeeld. Daarenboven ontvangt hij nog zegepunten op basis van de beide omcirkelde stamkaarten:
1 zegepunt voor twee uitgelegde kaarten bron en 2 zegepunten voor de kaart rechts (kameelruiter).
Tot slot ontvangt hij voor zijn complete rij met 4 oases nog 4 extra punten en voor zijn complete middelste
rij met 4 verschillende symbolen nog extra 2 zegepunten. Voor de onderste rij ontvangt hij geen extra
zegepunten omdat een symbool tweemaal voorkomt.
In totaal behaalt de speler 33 zegepunten.

De kaarten met tekst
De randkaarten

(zijn genummerd van 1 - 16)
Edelman
De speler mag zijn handkaart in
zijn vitrine leggen, als hij de
kosten kan betalen of hij mag
zijn handkaart op de aflegstapel
leggen.

1x dadel

1x zout
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Overval
Beide spelers moeten
1 goederenkaartje naar keuze
of 1 zegepunt afgeven.
Dit veld mag alleen betreden
worden door de rover.
Daarna wordt de rover één
veld verder gezet.
Handelaar
De speler mag 3 identieke
goederen in 1 goud ruilen of
2 identieke goederen in een
ander goed.
De speler mag een willekeurig
aantal ruilacties doorvoeren.

1x peper

1x dadel

Overval
Beide spelers moeten
2 goederen naar keuze of
1 zegepunt afgeven.
Dit veld mag alleen betreden
worden door de rover.
Daarna wordt de rover één
veld verder gezet.
Fata Morgana
De speler mag 1 van zijn stammarkers van één kaart in het
middenveld op een andere
onbezette kaart in het middenveld verplaatsen en in de plaats
hiervan deze benutten.
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Zilversmid (1x)
De speler kan zegepunten (ZP)
ontvangen:
- voor 2 identieke goederen
1 ZP of voor 4 identieke
goederen 3 ZP.
- voor 1 goud 2 ZP of voor
2 goud 4 ZP.
Slechts 1 actie toegelaten !
1x peper

Overval
Beide spelers moeten
3 goederen naar keuze of
2 zegepunten afgeven.
Dit veld mag alleen betreden
worden door de rover.
Daarna wordt de rover één
veld verder gezet.
Karavaan
De speler legt de bovenste
goederenkaart van de voorraadstapel bloot en neemt wat
hierop is afgebeeld:
1 of 2 goederen of 1 goud of
1 zegepunt.

Stamuitbreiding
De speler moet de bovenste
stamkaart van de voorraadstapel blootleggen. De speler
mag deze meteen neerleggen
als hij de kosten betaalt.
De speler kan de kaart ook in
de hand nemen (als hij nog
geen handkaart heeft) of de
kaart afleggen.
1x zout
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Overval
Beide spelers moeten
1 goud of 3 zegepunten
afgeven.
Dit veld mag alleen betreden
worden door de rover.
Daarna eindigt het spel.

De stamkaarten

(bron)
Jij mag je Targi-figuur ook
op het veld zetten dat door
de rover wordt bezet.

Leg 1 goud uit de voorraad op deze
kaart.
Als je later een kaart neerlegt in de
vitrine die goud kost, neem je het goud
van deze kaart.

Aan het einde van het spel ontvang je
voor telkens 2 kaarten 'Targia' in jouw
vitrine telkens 1 extra zegepunt.

Voor het neerleggen in de vitrine van
elke volgende kaart 'bron', betaal je
1 goederenkaartje naar keuze minder.

Als je één goederenkaartje naar keuze
meer betaalt dan de kosten aangeven,
mag je 1 kaart uit de hand, zonder de
actie 'edelman', in de vitrine neerleggen.
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Onmiddellijk na het neerleggen van deze
kaart in de vitrine, ontvang je voor
telkens 2 kaarten in jouw vitrine
éénmalig 1 goederenkaartje naar keuze.

De stamkaarten

(kameelruiter)
Voor het neerleggen van elke volgende
kaart 'kameelruiter' in de vitrine, betaal
je 1 goederenkaartje naar keuze minder.

Als je aan het einde van het spel meer
kaarten in jouw vitrine hebt dan jouw
medespeler, ontvang je extra 1
zegepunt.

Aan het einde van het spel ontvang je
voor telkens 2 kaarten 'tent' in de vitrine
telkens 1 zegepunt extra.

Voor telkens 2 vrije plaatsen in de vitrine
(van de 12 mogelijke), ontvang je
éénmalig 1 goederenkaartje naar keuze.

In elke ronde, waarin je door goederenkaarten minstens 1x peper ontvangt,
krijg je nog eens 1x peper extra.
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Als deze kaart aan het einde van het spel
in een complete rij helemaal rechts ligt,
ontvang je 2 zegepunten extra.

De stamkaarten

(oase)
Aan het einde van het spel ontvang je
voor telkens 2 kaarten 'Bron' in jouw
vitrine telkens 1 extra zegepunt.

In elke ronde, waarin je door goederenkaarten minstens 1x zout ontvangt, krijg
je nog eens 1x zout extra.

Voor het neerleggen van elke volgende
kaart 'oase' in de vitrine, betaal je
1 goederenkaartje naar keuze minder.

Onmiddellijk na het neerleggen in
de vitrine van deze kaart, mag je
van jouw stamkaarten er 2 naar
keuze verschuiven.

Bij een 'overval' moet jij niets meer
afgeven.
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In elke ronde waarin je geen goederen
door goederenkaarten verwerft, ontvang
je 1 goederenkaartje naar keuze.

De stamkaarten

(Targia)
Aan het einde van het spel ontvang je
voor telkens 2 kaarten 'Kameelruiter' in
jouw vitrine telkens 1 extra zegepunt.

Bij elke 'overval' ontvang je, nadat je
hebt afgegeven wat werd gevraagd,
1 zegepunt.

In elke ronde, waarin je door goederenkaarten minstens 1x dadels ontvangt,
krijg je nog eens 1x dadels extra.

Aan het einde van het spel ontvang je
voor maximum twee complete rijen met
telkens vier verschillende stamsymbolen
telkens 4 zegepunten in plaats van 2.

Voor het neerleggen van elke volgende
kaart 'Targia' in de vitrine, betaal je
1 goederenkaartje naar keuze minder.
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Onmiddellijk na het neerleggen in
de vitrine van deze kaart, ontvang je
éénmalig 3 goederen naar keuze of
1 goud of 1 zegepunt.

De stamkaarten

(tent)
Als je de actie 'handelaar' benut, mag je
goederen in de verhouding 1 tot 1 ruilen.

Als je aan het einde van het spel 10 of
meer kaarten in jouw vitrine hebt,
ontvang je 1 zegepunt extra.

Aan het einde van het spel ontvang je
voor telkens 2 kaarten 'oase' in jouw
vitrine telkens 1 extra zegepunt.

Als je de actie 'edelman' benut, om jouw
handkaart in de vitrine te leggen, betaal
je 1 goederenkaartje minder dan wordt
aangegeven.

Voor het neerleggen van elke volgende
kaart 'tent' in de vitrine, betaal je
1 goederenkaartje naar keuze minder.
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In de ronde na het neerleggen van deze
kaart in de vitrine, mag je medespeler
éénmalig maar 2 Targi-figuren inzetten.

De auteur, Andreas STEIGER (°1973), woont met zijn vrouw en zijn beide
zonen in de buurt van Stuttgart en werkt als opvoeder in een kleuterschool.
Bij gezelschapsspellen is het voor hem belangrijk dat de speler steeds weer
voor nieuwe beslissingen wordt geplaatst. Omdat hij de voorkeur geeft aan
spellen die zeer goed met twee functioneren, heeft hij met 'Targi', zijn eerste
publicatie, een echt spel voor twee ontwikkeld dat is.
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