Diep in het hart van de
Guatemalaanse jungle, staat
een groep avonturiers op het
punt de tempel van de oude
Mays God Chac te verkenen.
In de tempel bevinden zich
archeologische schatten van
onschatbare waarde die
worden beschermd door
dodelijke valstrikken en
gevaren!
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EEN SPEL ONTWORPEN DOOR
Guillaume Blossier & Frédéric Henry

Elke speler vervult de rol van een
avonturier, die in het spel wordt
voorgesteld door een van de
speelfiguren met bijhorende kaart.
De avonturiers proberen zoveel
mogelijk archeologische schatten
weg te halen uit de tempel, ook al
moeten ze hiervoor de talrijke
vallen in deze tempel in het
midden van de jungle doorstaan.

SPELMATERIAAL
"Wel, wel, wel ... wat een schatten. Mijn
schatten." – Markus Bassler
• Een spelbord waar het binnenste van de
tempel op is afgebeeld, onderverdeeld in
verschillende gangen en kamers, die op zich
weer zijn verdeeld in verschillende velden.

• 18 Muur kaarten

1 kaart met
2 pijlen

2 kaarten met
1 oranje pijl

2 kaarten met
1 grijze pijl

13 lege kaarten

Achterzijde van
de muur kaarten

• 40 murenkamer schatkaarten

10 schatkaarten
Zone 1

10 schatkaarten 10 schatkaarten
Zone 2
Zone 3

• 10 lavakamer
schatkaarten

• 14 Lavakamer Glyph tegels

• 12 avonturier speelfiguren

Glyph op een zijde, geel Maya
cijfer op de andere zijde

• 10 Ondergrondse rivier
schatkaarten

• 12 avonturier kaarten, met speelhulp op de
achterzijde

10 schatkaarten
Zone 4

• 14 Glyph hint tegels

Maya
Getallen
Maya getallen worden
gevormd door punten
(waarde 1) en lijnen
(waarde 5); bijvoorbeeld,
links is het Maya getal 7,
rechts 14.

Glyph op een zijde, bruin Maya
cijfer op de andere zijde.

• 5 Nis schatkaarten

4 met een
rode nis op
de achterzijde

1 met een
grijze nis op
de achterzijde

•

2 Zonnetegels

• 1 groot zwart afdekbord

Credits

De avonturiers

•Dust Games•
Game designers: Guillaume Blossier
and Frédéric Henry
Executive Producer: David Preti
Production Manager: Sebastien Célerin
Artistic Director: Goulven Quentel
Illustrator: Édouard Guiton
Colors: Miguel Coimbra
Gameboard & Glyphs: Nicolas Fructus
Sculptor: Juan Navarro Perez
Translation: Colin Kelly

•Alderac Entertainment Group•
AEG President: John Zinser
For AEG: Todd Rowland
English Rules Editing: Roger S. G. Sorolla
Creative Development: Lucas Twyman
Many thanks to Paolo Parente, William Yau,
Ketto Pelan
and Matthieu ChanTsin.

• 5 plastic
planken en
bijhorend
frame voor het
samenstellen
van de
"houten" brug.

De speciale eigenschappen van de avonturiers
worden toegelicht in Appendix 1.

Lea Rice: Een slanke en
onverschrokken jonge vrouw,
wiens lange benen haar
gezwind weg dragen van het
gevaar.
Speciale eigenschap: Sprint

Bill Baker: Een uitmuntende
professor in de Meso‐
Amerikaanse archeologie, hij
is ook een ruige en
onvermoeibare avonturier.
Speciale eigenschap: Uithouding

Professor Trevor Griffith:
Expert in oude en geheime
talen, hij kan snel bizarre
glyphs herkennen.
Speciale eigenschap: Talen

Puccio Cortese: Italiaanse zeiler
die schatzoeker werd, zijn
bijzondere relatie met water
geeft hem een onmiskenbaar
voordeel over dit element.
Speciale eigenschap: Zwemmen

Markus Bassler: Een echt

• 2 plastic muren

crimineel genie, dit beruchte
karakter geeft alleen om het
geld dat hij verdient aan de
verkoop van zijn buit.
Speciale eigenschap: Openen
van sloten

charismatische avonturier is een
ongeëvenaard loper, waar door
hij zich uit heel wat hachelijke
situaties wist te redden, tot nu.
Speciale eigenschap: Sprint

Mustafa Ibrahin: Zoon van een
woestijn karavaan rijder in de
Sahara, hij is het gewoon door de
grote woestijn te trekken, en heeft
enorme fysieke uithouding.
Speciale eigenschap: Uithouding

Arely Tamay: Deze jonge
Guatemalteekse van nobele
Mayaanse afkomst heeft een
duidelijk voordeel tegenover
haar concurrenten: een
grondige kennis van de Maya
cultuur.
Speciale eigenschap: Talen

Tatiana Bregovic: Men zegt dat
ze ijskoud is, en haar
concurrenten zijn altijd verbaasd
als ze merken hoe snel ze zich in
ijskoud water kan verplaatsen.
Speciale eigenschap: Zwemmen

Len Tso Yau: Deze jonge
Chinese avonturier is een
echte handige Harry.
Zijn enorme
handigheid redde
al meermaals zijn leven.
Speciale eigenschap: Openen van sloten

Vincent Gerondeau: Deze stoere

• 1 plastic Rotsblok
Nicole Lagger: Een jonge vrouw

• 5 dobbelstenen
• Deze spelregels

Martin Fletcher: Deze

met durf, in topconditie, ze stilt
haar honger naar avontuur door
het reizen van de ene expeditie
naar de volgende.
Speciale eigenschap: Sprong

Fransman is de jongste van de
groep. Ondanks zijn jonge leeftijd,
heeft hij al bewezen over de nodig
kwaliteiten te beschikken om een
groot avonturier te worden.
Speciale eigenschap: Sprong

Spelvoorbereiding
"Men kan het er alleen maar normaal
laten uitzien, met de goede
voorbereiding" – Puccio Cortese
Leg het speelbord in het midden van
de tafel, en leg het volgende daarop
klaar.
1) Let het rotsblok op zijn startveld
2) Zet de 2 muren op hun startpositie.
3) Stel de brug samen door de 5
planken op het frame te plaatsen,
plaats de brug op de overhangende
stenen.

4) Leg de 2 zonnetegels op de 2
hoekvelden in de lava kamer, om de
invallende zon te bedekken.
5) De spelers plaatsen gezamenlijk de
14 lava kamer glyph tegels, met de
glyph zichtbaar, willekeurig op de 14
overgebleven velden in de Lavakamer.
6) Leg het afdekbord over de tegels,
waardoor de volledige lava kamer
wordt afgedekt, tot deze door een
avonturier wordt "ontdekt" (Zie
onder).

7) Schud de 14 Glyph hint tegels verdekt
(Glyphs naar onder) (bruine Maya nummers).
Trek er 4 willekeurig en leg deze ongezien op de
4 daarvoor voorziene velden, naast de 4 zones
voor de murenkamer. Leg de overige 10 tegels
verdekt (Glyph naar onder) naast de lava
kamer.
8) Schud de 6 schatkaartenstapels (10 kaarten
elk)
9) Leg de 4 Murenkamer schatkaartenstapels
naast hun overeenkomstige zone (1, 2, 3 en 4).
10) Leg de lavakamer schatkaartenstapels naast
de lavakamer (voor de rode pijl).

Afbeelding 1: Overzicht van het speelbord zonder afdekbord.
Rotsblok
Eindveld

Waterval

Houten
Brug
Waarde 6 slot
openen schat

Tempel uitgang
Rivier en de stroomrichting
Rivier schatkaartenstapel

Avonturiers aan de
ingang van de tempel
Rotsblok startveld

14 Glyph tegels

4 nis schatten
met waarde 4

MurenKamer
schatkaartenstapels

4 valstrik Glyph hint tegels
Bewegende muren

2 zonnetegels
Rotsblok gang

10 veilige tegels
Lavakamer schatkaartenstapel

Muur kaarten, met
ruimte voor 3 kaarten

11) Leg de ondergrondse rivier
schatkaartenstapel naast de rivier (naast de
blauwe pijl)
12) Schud de Muurkaarten en leg deze naast
de muurkamer, voorzie voldoende ruimte voor
3 open kaarten (gebruik de 4 pijlen op het bord
als referentie bij het plaatsen)
13) Leg de 4 waarde 4 nis schatkaarten, met de
schatzijde zichtbaar, naast de nissen in de
lavakamer.
14) Leg de waarde 6 nis schatkaart, met de
schatzijde zichtbaar, naast de nis in het
verlengde van de waterval.

Tempel van Chac

Elke speler kiest welke van zijn 2 avonturiers als
eerste de tempel zal betreden, neem de
overeenkomstige speelfiguur, en plaats deze op de
tempelingang.
Deze tempel is toegewijd aan Chac, de oude
Maya God van regen en donder. Zijn
toegewijde aanbidders moeten onder de
indruk geweest zijn van de onschatbare
ronde gebeeldhouwde voorstelling van
hem, die recht over de waterval is geplaatst.

Afbeelding 2: overzicht van het speelbord met afdekbord.

Afdekbord

Van zodra al deze onderdelen van het spel op hun
plaats liggen, schud je de 12 avonturierkaarten en
geef je er willekeurig 2 aan elke speler. De overige
kaarten worden in de doos gelegd.

Elke speler legt zijn andere avonturier kaart onder
zijn actieve avonturierkaart, met de speelhulp zijde
zichtbaar (zie pagina 6). De speler neemt ook deze
speelfiguur. Mocht de eerste avonturier vroeg in
het spel omkomen, komt de tweede avonturier in
het spel om hem te vervangen. De 1ste avonturier
kaart wordt dan gebruikt als speelhulp.
De meest ervaren (de oudste) speler neemt de 5
dobbelstenen, en wordt de dobbelsteen
bewaarder ‐ hij houdt de dobbelstenen bij zich
(ook al kan het zijn dat de andere spelers
dobbelstenen moeten rollen tijdens deze ronde)
om aan te geven dat hij de startspeler is. De
speurtocht in de tempel kan eindelijk beginnen!

Spelverloop
"Echte geschiedenis zal je niet vinden door de
Elke speler legt zijn avonturierkaart op de
hele dag in de bibliotheek te zitten" – Professor speelhulp, zodanig dat zijn huidige BN (zie
Trevor Griffith
positie van de kaarten 1 en 2).
Een speelronde bestaat uit 6 opeenvolgende
fases:
1. Pas het bagage niveau (BN) aan
2. Werp de dobbelstenen, bepaal het aantal acties
3. Voer alle acties uit (elke speler om beurt)
4. Verplaats de muren en het rotsblok
5. Breng vervangers in het spel, indien nodig
6. Geef de dobbelstenen door naar links (nieuwe
startspeler)

1. Pas het bagage niveau aan.
Hoe meer je avonturier meezeult, hoe moeilijker
het wordt om acties uit te voeren. Dit wordt
voorgesteld door je bagage niveau (BN).
Elke speler bepaalt zijn BN door zijn schatkaarten
te tellen (zie onder).
Achterzijde avonturierkaart
Aantal
schat‐
kaarten

Bagage
niveau

Aantal
acties

Alvorens te tellen mogen de spelers om beurten,
beginnend bij de startspeler, schatkaarten
afleggen op de gemeenschappelijke aflegstapel,
hierdoor kunnen de spelers hun bagage niveau
bijsturen.
Belangrijk: De eerste 3 schatkaarten die een
avonturier meedraagt, vormen geen overlast
voor hem, zijn BN blijft op 2, net alsof hij niks
meedraagt.

Positie van de kaarten (1)
Speelhulp,
Achterzijde
van 2de
avonturier‐
kaart

Huidige
bagage
niveau
(BN)

Positie van de kaarten (2)

Afbeelding‐
zijde van de
actieve
i

Speelhulp,
Achterzijde
van 2de
avonturier‐
kaart

Afbeelding‐
zijde van de
actieve
i

2. Werp de dobbelstenen, en
bepaal het aantal acties
Het aantal acties dat elke speler gedurende
elke speelronde kan uitvoeren, is
afhankelijk van zijn bagage niveau. Om
voor alle spelers te bepalen over hoeveel
acties zij beschikken, werpt de
dobbelsteen bewaarder de 5
dobbelstenen, en vergelijkt elke speler zijn
BN met het resultaat van de worp.

Het aantal acties waar elke speler recht op
heeft, is gelijk aan het aantal dobbelstenen
waarvan de worp gelijk of hoger is dan de
BN van de avonturier.
Elke speler verschuift vervolgens Zijn
avonturierkaart naar boven over de
speelhulp, tot de correcte hoeveelheid
acties zichtbaar is. (zie afbeelding)

Bagage Niveau

Voorbeeld: Na een aantal
speelbeurten heeft Lea Rice, 5
schatkaarten (BN=3), Martin
Fletcher heeft 7 kaarten (BN=4)
en Arely Tamay slechts 3
(BN=2). De avonturierkaarten
worden als volgt gelegd.

Aantal
acties

Aantal acties

Voorbeeld: De dobbelsteenworp met de 5 dobbelstenen levert volgen resultaat op: 1,
2, 3, 4 en 4. Verder gaand op vorig voorbeeld, Lea Rice (BN=3) heeft recht op 3 acties
(dankzij de dobbelstenen 3, 4 en 5), Martin Fletcher (BN=4) slechts 2 acties (dankzij 4
en 4) en Arely Tamay (BN=2) heeft recht op 4 acties (dankzij de 2, 3, 4 en 4). De
kaarten van de avonturiers worden als volgt geplaatst.
In bovenstaand voorbeeld zou een speler met een BN van 5 dus geen acties kunnen
uitvoeren in deze spelronde (omdat hij te zwaar beladen is).

3. Voer alle acties uit (elke speler om

Verplaatsen: Het is altijd toegestaan 1 actie
te gebruiken om je avonturier 1 veld te
De dobbelsteen bewaarder voert al zijn acties verplaatsen naar een aangrenzend veld over
uit, gevolgd door de speler links van hem, en een stippellijn. Avonturiers mogen niet over
ononderbroken lijnen worden verplaatst. Ook
zo verder tot alle spelers hun acties hebben
diagonaal
verplaatsen is niet toegestaan,
uitgevoerd. Acties kunnen normaal gezien in
tenzij een speciale eigenschap anders
volgorde naar keuze en zoveel keer als
aangeeft. Verplaatsingen kunnen onderhevig
gewenst, worden uitgevoerd zolang ze hun
zijn aan speciale regels in sommige delen van
aantal toegestane acties niet overschrijden.
De spelers houden hun aantal acties bij door het bord. Spelers mogen velden betreden of
voorbijtrekken waar zich al andere
de avonturierkaart omlaag te schuiven over
avonturiers bevinden.
de speelhulp. Het is niet verplicht al je
beschikbare acties op te gebruiken, maar dit De andere acties zijn afhankelijk van waar de
is meestal wel een goed idee.!
avonturier zich bevindt in de tempel. Hier
vind je een overzicht van de verschillende
delen van de tempel, welke acties daar
kunnen worden uitgevoerd en de bijhorende
valstrikken er van toepassing zijn.
beurt)

Murenkamer
Iedereen zal door deze kamer moeten, aangezien
de tempel ingang naar deze kamer leidt. Van zodra
de immense deuren zich achter onze avonturiers
sluiten, zullen ze zich een weg moeten banen door
deze doolhof om uit de tempel te ontsnappen. De
Murenkamer is de hoofdkamer van de tempel. De
kamer is gevuld met archeologische schatten,
juwelen, beeldjes, ceremoniële maskers, enz. De
kamer is verdeeld in 4 zones (4 rijen, gevormd
door velden met verschillende graveringen in de
vloer) waar schatten of symbolen (glyphs) kunnen
worden gevonden. De symbolen geven meer
informatie over welke stenen een valstrik bevatten
in de lavakamer.

Zoeken: De speler neemt de bovenste kaart van de
schatkaartenstapel met overeenkomstige zone
waar de speelfiguur zich bevindt (het motief op de
achterzijde van de kaart is hetzelfde als de
gravering in de vloertegel). De speler kijkt naar de
archeologische waarde van de kaart, en houdt deze
bij, zonder die aan de andere spelers te tonen. Een
speler mag meerdere keren zoeken in dezelfde
zone.
Ontcijfer een glyph: De speler bekijkt de glyph zijde
van de valstrik glyph tegel voor een 5 tal seconden,
overeenkomstig met de zone waar zijn avonturier
zich bevindt, zonder deze aan de andere spelers te
laten zien. Vervolgens legt hij de tegel terug met de
glyph verdekt. De glyph geeft aan welke tegel in de
lavakamer een valstrik bevat (zie onder).

Bijzondere verplaatsingsregel: Spelers mogen zich
enkel verplaatsen naar velden tussen de 2 muren,
je mag de velden achter de muren niet
onderzoeken, als de muren naar elkaar bewogen
zijn.

Voorbeeld: Lea Rice, die al in de 4de zone van de
murenkamer staat, kan deze speelbeurt 3 acties
uitvoeren. Ze beslist om te zoeken (1 actie) en
ontvangt dus 1 schatkaart van de stapel
overeenkomstig met de gravering van de zone
In deze kamer zijn naast het verplaatsen nog 2
waarin ze staat. Ze kiest vervolgens om een glyph te
soorten actie mogelijk. Elk van deze kost 1 actie. Ze ontcijferen (1 actie), neemt daarvoor de glyph tegel
mogen worden uitgevoerd in een volgorde naar
naast de zone waar ze staat. Bekijkt in het geheim
keuze en zoveel als gewenst.
de tegel ( 5 tal seconden), en legt de tegel terug.

Afb. 3: MurenKamer

Ze zal deze moeten onthouden voor de lavakamer.
Ze heeft nu nog 1 actie over en beslist om deze te
gebruiken om de murenkamer te verlaten, door zich
te verplaatsen naar het aangrenzende veld in de
gang.
De tijd die de avonturiers in de murenkamer
hebben is helaas voor hen beperkt. Van zodra ze de
tempel zijn binnengekomen, zijn de muren links en
rechts aangedreven door een krachtig en ingenieus
systeem onverbiddelijk naar elkaar toe beginnen
bewegen! Avonturiers die zich nog in de kamer
bevinden als de muren bij elkaar komen, worden
uitgeschakeld! De beweging van de muren wordt
uitgevoerd in fase 4 van de speelbeurt (Zie blz. 14).

Rotsblok gang
"Dit is het moment waarop we beginnen te
lopen." – Martin Fletcher
Deze lange afhellende kokervormige gang bevat tal
van nissen in de muren. De gang wordt gebruikt om
van de ene kamer naar de andere te gaan, om in de
rivier te duiken of om de houten brug te bereiken.
Deze vormt ook het pad dat wordt gevolgd door
een enorm rotsblok, dat door de avonturiers in
beweging wordt gezet van zodra ze de tempel
betreden. Het rotsblok zal stilaan aan snelheid
winnen en alles verpletteren op zijn weg. Aan het
einde van zijn weg zal het de enige uitgang van de
tempel afsluiten! Een avonturier die zich op het
laatste veld, naast de uitgang van de tempel in de
Rotsblok gang bevindt, kan de tempel verlaten via
een normale verplaatsingsactie. Van zodra de
avonturier de tempel heeft verlaten, kan hij niet
meer terug naar binnen, of vervanging
binnenbrengen in de tempel. Zijn speler relaxt en
kijkt hoe de anderen het ervan af brengen.
In de gang is naast het verplaatsen nog 1 andere
actie mogelijk.

De stippellijnen geven de 4 zones aan in de murenkamer waar de avonturiers zich
naar kunnen verplaatsen. De witte markeringen geven aan hoe de 2 bewegende
muren worden verplaatst.

Een nis openen: Er bevinden zich 5 nissen langs het
pad van het rotsblok, 4 naast elkaar, met telkens
een schat van waarde 4, en 1 verder in de gang met
waarde 6. Om het slot van het ijzerwerk dat de
schat beschermd in de nis te openen, moet de
avonturier zich op het veld voor de nis bevinden.

De speler werpt met 5 dobbelstenen en heeft
een bepaald resultaat nodig om de nis te
openen, afhankelijk van de waarde van de
schat. Voor een schat met waarde 4, moet in
het dobbelresultaat minstens een 1, een 2 en
een 3 voorkomen.

Afb. 4: De muren beginnen zich te sluiten, het rotsblok komt dichterbij!

Voor een schat met waarde 6 moet het
dobbelresultaat als volgt zijn: 1, 2, 3, 4 en 5.

Lea Rice bevindt zich al voor het rotsblok, de andere wachten in de murenkamer.

Als de worp is mislukt, en de speler nog
beschikbare acties heeft, kan hij de
dobbelstenen die hij wenst opnieuw werpen. Na
deze nieuwe worp kan de speler, dit blijven
herhalen, zolang hij nog beschikbare acties
heeft. Als de worp de juiste combinatie bevat,
neemt de speler de schatkaart van die nis, dit
kost geen actie. Dobbelresultaten zijn niet
overdraagbaar naar volgende speelbeurten, of
naar andere spelers.

Voorbeeld: Lea Rice is ondertussen al behoorlijk
ver gevorderd, en bevindt zich nu voor een nis.
Ze wil proberen de schat in deze nis te
bemachtigen. Ze heeft 3 beschikbare acties, en
beslist om te proberen het slot te openen. Ze
werpt met de 5 dobbelstenen (1 actie) met als
resultaat 1, 2, 5, 5 en 6. Er ontbreekt dus nog
een 3, ze beslist om nog een actie te gebruiken
om de dobbelstenen met waarde 5, 5 en 6
opnieuw te werpen. Het resultaat van deze
nieuwe worp is 3, 4 en 6. Het openen van het
slot is dus gelukt, en neemt dus de begeerde
schat met waarde 4. Ze heeft nog 1 resterende
actie, en gebruikt deze om naar het volgende
veld te gaan, waar ze in de volgende speelbeurt
opnieuw een slot van een nis zou kunnen
openen.

Afb. 5: De muren gaan zich sluiten!

Martin Fletcher and Trevor Griffith bevinden zich letterlijk in nauwe schoentjes
tussen de muren!

Lavakamer
"Is het hier zo heet, of ligt dat aan mij?" – Nicole

Afbeelding 6: Lavakamer met alle glyphs

Lagger
De kamer naast de murenkamer is bijna volledig gevuld
met vloeibare lava. Enkel een aantal stenen, dat boven
de lava uitsteken, bieden de avonturiers de
mogelijkheid om van de ene naar de andere te springen.
In elke steen is een Glyph gegraveerd die aangeeft of de
steen een valstrik bevat of niet. Maar enkel degene die
de glyphs in de murenkamer heeft bekeken, kent hun
echte betekenis! Daarenboven, bevindt er zich op elke
steen nog een schat. De eerste avonturier die bij de
lavakamer aankomt (door zich naar een aangrenzend
veld te bewegen) ontdekt de ligging van de glyphs door
het afdekbord te verwijderen.

Van zodra de stenen zichtbaar zijn geworden,
kan elke avontuur zijn weg kiezen over de
stenen, of de gang van het rotsblok te volgen,
een overduidelijk veiligere route ... behalve dat
het rotsblok ...
Naast de bijzondere regel voor verplaatsing zijn
er in deze kamer nog 2 andere acties mogelijk.
Bijzondere verplaatsingsregel: Avonturiers in de
lavakamer kunnen zich enkel verplaatsen naar
een veld met een tegel. Alvorens de beweging
wordt uitgevoerd wordt de tegel omgedraaid,
om te controleren of de tegel veilig is. Als het
gele Maya getal overeenkomt met een van de
bruine op de tegels naast de murenkamer, zakt
de steen weg in de lava, en eindigt de avonturier
in de lava. Hij is bijgevolg uitgeschakeld. Als de
steen geen valstrik was, blijft deze open
omgedraaid liggen, en wordt de avonturier erop
gezet.

Zoeken: Als de steen geen valstrik was, geeft
het gele Maya getal aan dat er nog een schat te
vinden is. Een speler die zich op een tegel met
geel Maya getal bevindt kan de schat daar
oppikken (1 actie). Hij neemt daarvoor de
bovenste kaart van de lavakamer
schatkaartenstapel, en wisselt vervolgens de
tegel met het gele Maya getal voor die met het
bruine Maya getal (neem deze uit de 10 veilige
tegels naast het bord) om aan te geven dat er
op die tegel geen schat meer te vinden is.

Breng je 2de avonturier in het spel: Voor deze speciale
actie (verklaard in de juiste spelfase, verder in deze
regels) heb je geen actieve avonturier meer nodig.
Belangrijk: Er bevinden zich slechts 16 tegels met glyphs
en schatten in de lavakamer (de 2 zonnetegels bevatten
geen schat, en zullen nooit wegzinken in de lava) maar
4 van de tegels zijn een valstrik, er blijven dus maar 10
schatten over.
Voorbeeld: Bill Baker kiest ervoor door de lavakamer te
gaan, met nog 2 resterende acties. Hij springt op een
aangrenzende steen (1 actie), controleert of deze onder
hem wegzakt in de lava. De tegel is geen valstrik, het gele
Maya getal komt niet overeen met 1 van de 4 Maya
getallen op de 4 tegels naast de murenkamer. Bill neemt
vervolgens de schat op deze tegel (1 actie), en trekt
daarvoor de bovenste kaart van de lava
schatkaartenstapel. Hij wisselt de tegel met het gele Maya
getal om met de tegel met het bruine Maya getal, om aan
te geven dat de schat daar al weggenomen is. Zijn acties
zijn nu allemaal opgebruikt, de speelbeurt gaat dan naar
de speler links van hem.

Afb. 7: De lavakamer oversteken

Lea Rice is de eerste die de lavakamer oversteekt, op de hielen gezeten door
nog slechts 3 andere overlevenden ‐‐ Het lijkt erop dat Martin Fletcher en
Trevor Griffith vast zijn blijven zitten tussen de muren rechts!

Ondergrondse Rivier
en Waterval
"Dit is als een warm bubbelbad
vergeleken met het water in Siberië" –
Tatiana Bregovic
Naast de bijzondere regel voor verplaatsing zijn
er in deze kamer nog 2 andere acties mogelijk.
Bijzondere verplaatsingsregel: De speler mag
de rivier betreden vanuit een aantal velden (via
de stippenlijnen op het spelbord) maar kan
slechts via het laatste rivierveld net voor de
waterval worden verlaten. Het is zelfs zo dat
van zodra je in de rivier bent gesprongen, je
deze zal moeten volgen door de sterke
stroming, aangegeven door de pijlen op elk
rivierveld, tenzij bij het verlaten van de rivier.
Tegen de stroom in verplaatsen is onmogelijk.

De rivier verlaten: De rivier verlaten is de enige
mogelijke actie op het rivierveld net voor de
waterval (Je kunt hier niet naar schatten zoeken) en
die actie moet worden uitgevoerd als de avonturier
nog acties over heeft. Om deze actie uit te voeren,
werpt de speler met een aantal dobbelstenen
overeenkomstig zijn bagage niveau (de schatten die
hij tijdens deze speelbeurt heeft verzameld
meegerekend). Als er met 1 van de dobbelstenen
een 1 wordt geworpen, faalt de avonturier in het
verlaten van de rivier, en wordt hij meegesleurd
door de waterval, maar hij kan dit vermijden door
schatten af te leggen. Hij kan 3 schatkaarten
afleggen voor elke 1 die is geworpen, om deze
opnieuw te werpen. Maar je mag voor elke 1 slechts
1 keer opnieuw dobbelen, als het resultaat opnieuw
een 1 is, faalt de avonturier. Als de speler niet
voldoende schatkaarten heeft om af te leggen,
slaagt hij er ook niet in zichzelf te redden. Een
avonturier die er niet in slaagt de rivier te verlaten,
wordt meegesleurd door de waterval, en is
uitgeschakeld!
Voorbeeld: Martin Fletcher probeert uit de rivier te
geraken, hij draagt 9 schatten met zich mee, een BN
gelijk aan 4. Hij werpt dus met 4 dobbelstenen, met
als resultaat 2 keer een 1. Hij staat op het punt te
worden meegesleurd door de waterval! Hij dumpt
onmiddellijk 6 schatten (3 schatkaarten voor elke 1)
om beide 1‐en opnieuw te werpen, hij werpt
nogmaals een 1 met de 2 opnieuw geworpen
dobbelstenen, en neemt een dodelijke duik!

Als de avonturier succesvol dobbelt, slaagt hij erin
zichzelf uit de rivier te redden. Zijn speelfiguur
wordt in de gang op het veld, naast het laatste
rivierveld (veld naast de waterval) geplaatst. Hij
mag zijn resterende acties gebruiken om zich
verder door de gang te verplaatsen.
Zoeken: Om in de rivier te zoeken, neem je de
bovenste kaart van de rivier schatkaartenstapel (1
actie). De stroming van de rivier zorgt ervoor dat de
avonturiers op elk veld van de rivier maar 1 keer
kunnen zoeken. De speler moet tussen 2 zoekacties
minstens 1 verplaatsingsactie uitvoeren. Om aan te
geven dat de avonturier op dat veld al heeft
gezocht, legt de speler zijn avonturier neer op het
veld waar hij zonet heeft gezocht, de speelfiguur
wordt terug rechtop gezet nadat deze is verplaatst.
Voorbeeld: Puccio Cortese heeft er tijdens deze
speelbeurt voor gekozen om in de rivier te duiken.
Hij heeft recht op 3 acties. Hij beslist om te zoeken
in de rivier (1 actie) en trekt daarvoor de bovenste
kaart van de rivier schatkaartenstapel, en legt zijn
figuur neer. Vervolgens zet hij zijn figuur rechtop als
hij deze stroomafwaarts naar het volgende
rivierveld verplaatst (1 actie). Hij gaat op dit veld
nogmaals zoeken (1 actie), legt zijn speelfiguur neer
en trekt de bovenste kaart van de rivier
schatkaartenstapel. Aangezien hij zijn 3 acties heeft
gebruikt, eindigt zijn speelbeurt. Zijn eerste actie in
de volgende speelbeurt zal dus een verplaatsing
moeten zijn, aangezien hij al zocht op het veld waar
hij zich bevindt.

Afb. 8: Ondergrondse rivier

Puccio Cortese beslist om te gaan zwemmen, Bill Baker volgt het rotsblok en Lea
Rice staat op het punt de houten brug over te steken. In de voorgrond ontbreekt
er een glyph tegel ‐ Was het Nicole Lagger, die haar Maya lessen vergat, en in de
lava is verzwolgen?

Houten brug

Afb. 10: De uitgang is in zicht!

"Die is nog maar een ... 1100 jaar oud zijn?
Komaan we zijn weg?" – Vincent Gerondeau
Op de houten brug gelden andere
verplaatsingsregels en 1 andere actie.
De houten brug bestaande uit 5 rotte planken,
ligt over het ravijn waar het water van de
waterval in valt. Deze binnenweg biedt geeft je
de mogelijkheid te ontsnappen aan het rotsblok.
Maar de brug is niet echt veilig, dus moet des
speler bij het oversteken (1 verplaatsingsactie)
controleren of de brug nog stevig is.
Hij werpt met evenveel dobbelstenen als er nog
planken in de brug zijn.
Voor elke dobbelsteen die een lagere waarde
heeft dan het bagage niveau, tuimelt een plank
de afgrond in. Die planken worden van de brug
gehaald (van het speelbord). Als er nog minstens
1 plank op de brug overblijft, kan de avonturier
zijn verplaatsing voortzetten. Als alle planken
breken, valt de avonturier mee in de afgrond (en
ondergaat daarmee hetzelfde lot als zij die
werden geofferd aan de god Chac in vervlogen
tijden), hij is dus uitgeschakeld!

Afb. 9: Er was eens een
klein houten bruggetje...

Ondanks zijn zwemervaring, werd Puccio Cortese meegesleurd door het water.
Bill Baker heeft de oversteek over de brug gehaald, van de brug blijven nog
slechts 2 planken over. Enkel Lea Rice en Bill Baker blijven nog over, wie zal de
overwinning binnenhalen? Zullen ze erin slagen de tempel levend te verlaten? En
hoeveel schatten zullen ze bij hebben? Een nagelbijtend einde!

Voorbeeld: Bill Baker kiest ervoor de nog intacte brug over
te steken met een BN van 4. Hij werpt met 5 dobbelstenen,
aangezien er nog 5 planken op de brug liggen. Hij werpt een
1, 3, 3, 4 en 6. Er breken dus 3 planken bij het oversteken
(door de 1, 3 en 3). Aangezien er nog 2 planken overblijven,
kan hij wel verder oversteken.

De brug saboteren: Een kwaadaardige
avonturier die zich op de brug bevindt, mag
voor 1 actie de brug saboteren, door erop te
springen. Elke sprong (1 actie) vormt een
nieuwe uitdaging voor de brug. Er wordt
opnieuw geworpen met de dobbelstenen,
en planken verwijderd alsof de avonturier
net de brug had betreden. Door het
springen, kan de brug instorten en de
schurk zo mee de diepte in sleuren!
Meerdere avonturiers
op de brug!
Als er zich op hetzelfde moment verschillende
personen op de brug bevinden, wordt de
stevigheid van de brug getest tegenover het
totale BN van alle spelers die zich op de brug
bevinden. De brug zal dat gewicht waarschijnlijk
niet kunnen dragen, maar wie zou er zo gek zijn
om met meer spelers de brug samen de brug
over te steken?

Hier nog intact bij aanvang van het spel

4. Verplaats de muren en het rotsblok

Afb. 11: 2 openingen in het plafond

"Waarom werken deze valstrikken nooit eens
NIET, na 1000 jaar?" – Montana “Bill” Baker
Tijdens het spel is de dobbelsteen bewaarder
verantwoordelijk voor het verplaatsen van de muren
en het rotsblok.

De Muren: De dobbelsteen bewaarder draait de
bovenste 3 kaarten van de muur kaarten open, en
voert deze onmiddellijk uit: Er gebeurt niets, verschuif
de linkse muur (oranje pijl) 1 veld naar het midden
van de kamer, verschuif de rechtermuur (grijze pijl) 1
veld naar het midden van de kamer, verplaats beide
muren (oranje en grijze pijl) elk 1 veld naar het
midden van de kamer. De linkse muur is de muur
dichtst bij de lava kamer. Als er zich nog avonturiers in
de kamer bevinden als de muren zich sluiten, worden
zij uitgeschakeld!
Voorbeeld: Als de 3 opengedraaide kaarten de
volgende zijn, verschuift de linkse muur 2 velden, en
de rechtermuur 1 veld.

De 2 mogelijke ingangen (A of B) voor de vervanger(s).
1: Als het rotsblok dit veld bereikt, gaat het plafond open boven veld A.
1: Als het rotsblok dit veld bereikt, gaat het plafond open boven veld B.

Het rotsblok: De dobbelsteen bewaarder werpt
met een aantal dobbelstenen, afhankelijk van de
speelbeurt, omdat het rotsblok versnelt. Aan het
einde van de 1ste speelronde werpt hij met 1
dobbelsteen, de 2de speelronde werpt hij met 2
dobbelstenen. Dit gaat zo verder tot de 5de
speelronde, dan heeft het rotsblok zijn maximale
snelheid bereikt (5 dobbelstenen). Onafhankelijk
van het aantal dobbelstenen dat wordt geworpen,
wordt het rotsblok 1 veld verplaatst voor elke
dobbelsteen met waarde 3 of hoger. De
verplaatsing kan dus 0 velden tot het aantal velden
gelijk aan het aantal geworpen dobbelstenen
bedragen. Als het rotsblok over of op een veld
wordt verplaatst waar zich een avonturier bevindt,
dan wordt deze verpletterd!
Voorbeeld: We bevinden ons al in de 5de
speelronde. De startspeler werpt met 5
dobbelstenen, het resultaat is als volgt: 1, 2, 3, 4 en
6, het rotsblok wordt dus 3 velden verder in de
gang verplaatst, omwille van de 3, 4 en 6.
Het rotsblok rolt steeds verder door de gang, dit
kan ervoor zorgen dat 1 van de 2 openingen,
waarlangs je nieuwe avonturiers in het spel kan
brengen, open gaan (zie verder). Dit zijn de 2
hoekvelden, met zonnetegels in de lavakamer.
Deze openingen gaan open van zodra het rotsblok
zich op de hoekvelden van de gang bevindt,
diagonaal aan het zonnetegel veld. (zie afb.11).

Verwijder de overeenkomstige zonnetegel van
zodra het rotsblok het juiste veld bereikt,
zodanig dat de zon binnenvalt in de tempel
(zichtbaar op het speelbord). Dit geeft aan dat
deze ingang is geopend. Als het rotsblok het
laatste veld van de gang bereikt (de uitgang),
sluit deze de tempel af en eindigt het spel. De
avonturiers die zich op dat moment nog in de
tempel bevinden, zullen daar eeuwig
gevangen zitten.

5. Breng vervangers in het spel,
indien nodig.
"Waar hebben jullie uitgehangen?" –
Len Tso Yau
Als een speler zijn 1ste avonturier al is
uitgeschakeld, wordt zijn speelfiguur uit het
spel verwijderd, en zijn schatkaarten worden
afgelegd. De speler kan dan zijn 2de avonturier
tijdens deze fase de tempel binnensturen, als
vervanger. Dit kan van zodra 1 van de
zonnetegels is verwijderd, en dus 1 van de
ingangen open is, doordat het rotsblok daar al
voorbij is.

In deze fase, kan de speler zijn 2de avonturier op veld A
plaatsen, als enkel veld A open is, of op veld A of Veld B, als
beide open zijn. De speler plaatst dan de achterzijde van
zijn 1ste avonturierkaart als speelhulp, achter zijn 2de
avonturierkaart, en speelt verder met zijn 2de avonturier
vanaf de volgende speelronde. De speler zal
vanzelfsprekend opnieuw schatten moeten beginnen
verzamelen.

6. Geef de dobbelstenen door naar links
De dobbelsteenbewaarder geeft de dobbelstenen door
naar de speler aan zijn linkerzijde, dit wordt de nieuwe
dobbelsteenbewaarder en startspeler voor de volgende
speelbeurt.

Speleinde en
Winnaar
Het spel eindigt als er zich geen levende avonturiers meer
in de tempel bevinden, of als het rotsblok de uitgang
voorgoed heeft afgesloten en daarmee iedereen voorgoed
gevangen zet in de tempel. De speler die erin slaagt een
avonturier levend uit de tempel te laten ontsnappen, telt
de waarde van zijn schatkaarten die hij heeft verzameld.
Het is mogelijk (maar zeer zeldzaam) dat geen enkele
speler de tempel tijdig weet te verlaten, alle spelers
verliezen dan.
Belangrijk: Bij de kisten (schatkaarten zonder waarde)
wordt de waarde bepaald door en dobbelsteenworp. Deze
worp wordt pas aan het einde van het spel uitgevoerd (zie
appendix 3).
De speler van wie de avonturier uit de tempel wist te
ontsnappen, met de hoogste waarde aan schatten wint het
spel. Hij kan gaan opscheppen over zijn kwaliteiten als
beste avonturier ... tot de volgende expeditie natuurlijk! Bij
een gelijkspel, is er een gedeelde overwinning, en kunnen
de spelers met het gelijkspel elkaar feliciteren.

Appendix 1:
De speciale eigenschappen van de avonturiers

Appendix 3: Verdeling van de
schatkaarten

"Noem je dit archeologie?" – Lea Rice

"Dit hoort thuis in... je weet wel." –

Om de speciale eigenschap van de avonturier te gebruiken, moet de speler dit op het juiste
moment aankondigen, en vervolgens zijn avonturierkaart ondersteboven draaien, om aan te
geven dat de speciale eigenschap is gebruikt. Elke avonturier kan zijn speciale eigenschap
slechts 1 keer gebruiken tijdens het spel.

Montana “Bill” Baker

Sprong: Verplaats voor 1 actie je avonturier naar een diagonaal aangrenzend veld. Deze
eigenschap mag overal worden gebruikt (om uit de murenkamer te ontsnappen, om op of af
de brug te gaan, om in de rivier te duiken), behalve voor het verlaten van de rivier.
Talen: Als de avonturier zich naast (niet diagonaal) een glyphtegel in de lavakamer bevindt,
laat zijn eigenschap het toe stiekem de gele Maya getallen op de achterzijde te bekijken en te
vergelijken met de bruine Maya getallen op de 4 valstrik hint tegels.
Openen van sloten: Als het resultaat van je dobbelworp, voor het openen van een slot (In de
gang van het rotsblok), 1 te laag is om succesvol het slot te openen, kan je de speciale
eigenschap aanwenden om toch succesvol het slot te openen.
Sprint: Verplaats je avonturier onmiddellijk 1 veld, zonder dat dit een actie kost (rekening
houdend met alle verplaatsingsregels die van toepassing zijn). Aangezien de speciale
eigenschap lopen is, kan deze niet worden gebruikt in de rivier.
Uithouding: Nadat het Bagage niveau is aangepast (fase 1), verlaag je het BN met 1 voor de
rest van de speelbeurt waar je deze eigenschap hebt gebruikt.
Zwemmen: Na je dobbelsteenworp voor het verlaten van de rivier, mag je een 1 negeren
(zonder daarvoor 3 schatkaarten af te geven).

Sprong

Talen

Openen van
Sloten

Sprint

Uithouding

Murenkamer en Lavakamer schatten: 4 stapels
voor de murenkamer (4 verschillende symbolen
op de achterzijde) en 1 stapel voor de
lavakamer (lava op de achterzijde) van telkens
10 kaarten. Elke stapel bevat volgende kaarten:
1 schatkist, 1 met waarde 1, 2 met waarde 2, 3
met waarde 3, 2 met waarde4 en 1 met waarde
5. De waarde van de schatkist kan variëren van
1 tot 6, dit wordt bepaald door een
dobbelsteenworp als de avonturier veilig de
tempel heeft verlaten. Is het enkel een sieraad
of een waardevol heilig relikwie?
Schatkaarten voor het openen van sloten: 4
schatkaarten met waarde 4, die bekomen
kunnen worden door een slot te openen met de
dobbelsteencombinatie 1, 2 en 3 en 1
schatkaart met waarde 6, (ronde
gebeeldhouwde voorstelling van Chac) die
wordt bekomen met de dobbelcombinatie 1, 2,
3, 4 en 6.
Ondergrondse rivier: 1 kaartenstapel (rivier op
achterzijde) die volgende 10 kaarten bevat: 3
kaarten met waarde 2, 3 met waarde 3, 3 met
waarde 4 en 1 schatkist.

Zwemmen

Appendix 2:
Overzicht van de mogelijke acties in elke kamer.
"Wat voor jou een relikwie is, is mijn erfgoed, daar heb jij geen recht op." –
Arely Tamay
Murenkamer: Verplaatsing, Schat zoeken of Ontcijfer een glyph.
Lavakamer: Verplaatsing, Schat zoeken of 2de avonturier in het spel brengen.
Rotsblok gang: Verplaatsing of Een nis openen (1, 2 en 3 of 1, 2, 3, 4 en 6 combinatie).
Ondergrondse Rivier en Waterval: Verplaatsing, Schat zoeken (De avonturier moet minstens 1
veld worden verplaatst alvorens een 2de keer te zoeken) of de rivier verlaten. Aantal
dobbelstenen = BN, je faalt als je een 1 werpt, leg voor elke 1 die je hebt geworpen 3
schatkaarten om deze nog 1 keer opnieuw te werpen.
Houten brug: Verplaatsen of De brug saboteren. Aantal dobbelstenen = Aantal planken op de
brug. Voor elke dobbelsteen met een waarde lager dan het BN, breekt 1 plank.

Appendix 4:
Verplaatsing van de valstrikken
Muren: Draai de bovenste 3 muurkaarten
open, en verschuif de muur zoals aangegeven
door de pijlen (oranje=linkermuur en
grijs=rechtermuur).
Rotsblok: Werp de 1ste speelronde met 1
dobbelsteen, de 2de speelronde met 2, 3de
met 3, 4de met 4, elke volgende speelronde
met 5. Het rotsblok wordt 1 veld verplaatst
voor elke dobbelsteen met waarde 3 of
hoger.
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