De stadstaat Tempest is een levendige metropool, sommigen zeggen zelfs
“de grootste in de wereld”. De grachten in en rond de stad, waar het steeds
een drukte is met de dagelijkse handel van meer dan een miljoen zielen die
de stad als hun thuis beschouwen. Geregeerd door een koning, bestuurd
door een senaat, en onder toezicht van een corrupte stadswacht; de
gemiddelde persoon heeft geen idee dat de ware machten in de stad
onzichtbaar en onbekend zijn.

Eindeloos strijden intriganten om de macht, elkaar bestrijdend om de
heerschappij in een samenleving vol van politieke en economische onrust, en
opgeschud door de recente omwentelingen. Onder leiding van schimmige
figuren die een klein kader van trouwe volgelingen aansturen, werken geheime
genootschappen stil en onzichtbaar om de rijkdom en macht van de
legendarische stadstaat Tempest te grijpen.

Maria zat in de biechtstoel, haar hoed in haar handen
ronddraaiend. Ze haalde diep adem, vocht tegen haar
tranen, en vervolgde haar voordracht.
"Maar er is meer aan de hand dan de koningin, vader,"
zei ze gezegd. "Dingen die ik heb gezien op de haven, de
manier waarop de handelaren bezig zijn ... wel,
krijgshaftig … de schandalen in de Senaat ... nou ja, het
lijkt wel alsof alles uit elkaar valt. Het is genoeg om van
je geloof te vallen."

***
Verzonken in het gebed, voelde Maria een vrede in haar
opwellen. Het was logisch. Wees de goddelijke hand in de
wereld en werk om dingen te verbeteren. Ze –

"Ik begrijp het, mijn kind," zei een zachte en vrouwelijke
stem, waarvan Maria dacht dat het waarschijnlijk
bisschop Esa was. "Het geloof van velen wordt geschokt
in deze donkere dagen, vandaar dat zij niet handelen.
Maar wanneer we ons geloof onvoldoende beleven, zal de
wereld onder onze voeten vergaan. Begrijp je dat? "

"Een aalmoes voor de behoeftigen, mevrouw." De stem
klonk eerder eisend dan vragend.

"Ja, vader," zei ze, de traditionele aanspreekvorm
gebruikend, het geslacht van de geestelijken buiten
beschouwing latend.

Dit is zeker niet toevallig, dacht Maria. De biechtvader
heeft me gezegd alert te zijn, en hier tref ik een arm kind
aan, terwijl ik bid. Ik kan de goddelijke hand van
vrijgevigheid zijn.

"Ben je bereid om de goddelijke hand te zijn?" vroeg de
biechtvader.
“Ja, vader. Natuurlijk ben ik bereid."
"Ik weet dat je dat bent. We hadden je al in de gaten. Je
bent een persoon met een rechtschapen hart. Je twijfels
zijn normaal voor zij die gelovig zijn terwijl de wereld
rondom hen instort. Breng voor je boetedoening vandaag
vanaf 12 uur één uur door in gebed in de haven. En wees
oplettend voor de behoeftigen. Begrijp je dat? Zéér
oplettend voor de behoeftigen."
"Ja, vader."
"Ga in vrede, Juffrouw Ubbriaco, mijn kind."

2

Maria keek op, opgeschrikt door het gebruik van haar
naam in de anonieme biechtstoel. Ze ving een glimp op
van donkere ogen die haar aanstaarden tot de
biechtvader opstond en de biechtstoel verliet.

Maria deed haar ogen open en vond een vieze jonge
knaap die haar verwachtingsvol aankeek. "Een aalmoes
voor de behoeftigen."

Ze glimlachte, stak haar hand in de buidel die ze op haar
schouder droeg, en haalde er een munt uit voor de
jongen.
Toen hij zijn hand uitstak, zag Maria een flard van een
opgevouwen papiertje tussen zijn vingers. Ze keek naar
de jongen, maar hij stond daar met zijn uitgestoken hand
en een blik vol verwachting.
Maria nam het papiertje stiekem over, terwijl ze de
jongen een munt gaf. "God zegene u, mevrouw," zei hij,
voordat hij doorging naar de volgende persoon om te
bedelen.
Ze wachtte tot de jongen wat verder weg was, en haalde
een schriftje uit haar buidel. Om zich heen spiedend,

opende ze het schriftje en ontvouwde het papier
daarachter uit het zicht.
Het papier gleed uit haar trillende vingers, maar ze kon
het nog net vangen voor de wind het wegblies. Ze keek
weer om zich heen. Niemand leek wat te hebben
gemerkt.
Ze las: "De goddelijke hand moet sluis nummer zeven
vergrendelen op het tweede slaan van de klok voor het
half uur". Het was ondertekend met een schets van de
achtpuntige ster van de kerk.
Ze fronste haar wenkbrauwen. Waarom zou de
goddelijke hand — waarom zou ze de zevende sluis
vergrendelen? Waarvoor zou dit goed zijn?
Ze dacht terug aan haar biechtvader, en van de
doordringende blik naar haar voor de biechtvader
vertrok. De biechtvader wist wie ze was. De biechtvader
zou het weten als ze niet slaagde ... en er was niet veel tijd
om na te denken. Ze stopte het briefje in de zweetband
van haar hoed, stond recht en ging op weg naar de
zevende sluis.
***
"En waarom juist moet de sluis gesloten worden?" vroeg
de sluiswachter.
Maria verbleekte. Ze was zo nerveus, dat ze niet eens een
reden had bedacht. Ze maskeerde haar onbehagen met
een dreigende blik. "Ik ontwerp deze sluizen," gromde ze.
"En ik bedien ze," gromde hij terug. "En ik zeg wanneer
ze open of dicht gaan, maakt niet uit welke verwijfde
meid ze het heeft ontworpen."

Maria keek recht in de ogen van de sluiswachter om tijd
te kopen. Hij was twintig jaar ouder dan haar, en zijn
houding maakte duidelijk dat hij onderwijs meed,
vrouwen minachtte, en beide verafschuwde.
Maria zocht verwoed naar een antwoord —
"Geen probleem," zei ze vrolijk. "Ik zal Madame de
Poortwachter vertellen dat u persoonlijk garandeert dat
de sluis geen lek heeft zoals de andere. Ik hoop dat mijn
ontwerpfout ... goed, laat maar zitten."
De sluiswachter knipperde een paar keer met zijn ogen.
"Ontwerpfout, zegt u?"
"Ja. Het is zo gênant. Maar we hebben uw woord dat —"
"Het beste is dan toch om het te testen," zei de
sluiswachter, net alsof het zijn eigen idee was.
"Voorzorgsmaatregelen, noemen ze dat."
Net op dat moment sloeg de klok voor de tweede keer.
Maria liep terug naar de plaats van de sluiswachter om te
zien wat er zou gebeuren. Langzaam, moeizaam, sloot
sluis zeven zich, het kanaal afsluitend met geknars van
kettingen en tandwielen. Het water maakte het geluid
van een groot zeemonster ... net alsof een onzichtbare
goddelijke hand het leven uit de wateren kneep.
De sluis sloot zich.
Maria wachtte. Niets gebeurde.
Een paar gondeliers kwamen naar de sluis gevaren. Eén
ervan, met een lading in zijn boot, wachtte geduldig. De
andere kwam naar de kade, trok zijn boot op het droge,
droeg hem naar de andere kant van de sluis en vervolgde
zijn weg.

Onmiddellijk, rende één van de schippers naar
de boeg van het schip, schreeuwend en wild
gebarend naar de gesloten sluis.
Maria vouwde haar handen als een toeter rond
haar mond en schreeuwde terug. "Onderhoudstest.
Over een half uur gaat hij terug open."
Het schip stuurde naar de kade. "Maar Decaan Kussmaul
moet naar de Senate Plaza!"riep de schipper.
"Over een half uur kan hij vertrekken", riep ze terug.
“Maar dan is het te laat” schreeuwde de schipper.
Maria hield haar handen omhoog alsof ze het niet kon
verhelpen. Ze keek om zich heen, er was een
merkwaardig gebrek aan gondeliers, alleen die ene met
een lading op zijn boot. Ze wuifde ter afscheid naar de
schipper, haastte zich naar de gondelier, en huurde hem
in om haar naar de Senate Plaza te brengen, voordat
Decaan Kussmaul op het idee kwam om gebruik te
maken van dit minder prestigieuze vervoer.
De Decaan - één van de meer vocale tegenstanders van
de kerk - was gestrand.
***
Die avond op weg naar huis, overdacht Maria nog even
de gebeurtenissen. Ze waren net op tijd aangekomen op
de Plaza om het einde te horen van de redevoering van
Selectman Markgraves, een tirade op het Atheneum en
hun verzet tegen het bouwen van een
liefdadigheidsziekenhuis in Corte Scalzo, beheerd door
de kerk en voorzien van geneeskrachtige kruiden door
House Piero, één van de mindere koopmanshuizen.

Margraves had zijn geïmproviseerde podium aangeboden
aan iemand van het Atheneum om hun campus te
verdedigen, maar niemand was daarop ingegaan, en
Margaves had hun lafheid en arrogante houding bespot.
In haar gemijmer, smolten Maria's twijfels in een warme
gloed. Zij was de goddelijke hand die de Decaan had
tegengehouden en de armen geholpen. Een kleine actie
—sluis zeven afsluiten— had grote gevolgen voor
Tempest, en stuurde het in een betere richting.
De zon was al lang ondergegaan, maar de maan was
helder, en wierp geometrische schaduwen in de smalle
straatjes. Net toen ze de hoek omging, hoorde ze iemand
fluiten. Ze draaide zich om, en op de andere hoek, zag ze
een kleine figuur in een lange mantel die haar wenkte en
snel wegliep. Ze bleef staan, vroeg zich af wat dit
betekende, maar toen ze zich omdraaide, stond ze oog in
oog met twee onverkwikkelijke dienaren.
Eentje keek haar aan en knikte. "En hier is ze dan,” zei
hij. "Het lijkt mij dat we nodig om een beetje onderhoud
van onze eigen te doen. Zullen we beginnen, Ernesto?"

Toen kwam een grotere boot aangevaren, met een
wapperende wimpel van het Atheneum.
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Kronen (geld)

Gebeurteniskaart

COMPONENTEN
Het spel DOMINARE zou de volgende onderdelen
moeten bevatten. Indien dit niet zo is, contacteer dan
customerservice@alderac.com.
• 1 dubbelzijdig spelbord
• 95 Agentkaarten (ter info: 3 agenten komen ieder 3
keer voor)
• 30 gebeurteniskaarten
• 8 district kaarten
• 6 overzichtskaarten
• 50 invloedsstenen in 6 spelerkleuren
• 8 winstpuntenstenen [beige]
• 75 muntstukken met verschillende waardes
• deze spelregels

Winstpuntenstenen

Invloedsstenen

SPELVOORBEREIDING
Leg het spelbord in het midden van de tafel,
gemakkelijk te bereiken voor alle spelers. Het
spelbord heeft twee kanten:
• De ene kant (de "grote" zijde) is ontworpen
voor 5-6 spelers, maar kan gebruikt worden
voor een minder confronterend spel met 2-4
spelers.
• De andere kant (de "kleine" zijde) is ontworpen voor
2-4 spelers, maar kan gespeeld voor een spel met
veel interactie en strijd door 5-6 spelers.
Elke speler kiest een kleur en neemt alle daarbij
passende invloedsstenen, plus een referentiekaart.
Spelers plaatsen een ronde schijf van hun kleur op de “0”
van het blootstellingsspoor links onderaan het spelbord,
en een tweede ronde schijf op het spelersvolgordespoor
rechts onderaan (je zal de werkelijke spelersvolgorde
later bepalen).

Districtvaardigheid

Als dit je eerste spel is, kan je eventueel de agentkaarten
verwijderen van de facties Culture, Nobility, en
Shadowmen (zie pagina 17 voor hun zegels). Ze hebben
iets ingewikkelder regels en kunnen opzij worden gelegd
voor het eerste spel.
Daarnaast vind je misschien makkelijker om te beginnen
met de volgende samenzweringen:

Plaats de stapel kronen naast het bord, dit is de bank.
Geef elke speler vijf kronen van de bank.

• Watson Riley, Adriano the Foul, Dmitrie Petrescu

Plaats voor elk district een winstpuntensteen op het
overwinningspuntenspoor op de startwaarde aangeduid
met een cirkel.

• Greta Ebersold, Dante Straziami, Rosa Esposito

De jongste speler begint het spel als de zondebok. Dit zal
op het spel geen invloed hebben, behalve als “tie breaker”
[in geval van gelijke stand op het blootstellingsspoor] in
de eerste ronde.

Agent

JE EERSTE SPEL?

Schud zowel de agentkaarten als de gebeurteniskaarten,
en plaats ze met de beeldzijde naar beneden naast het
bord. Geef elke speler 8 agentkaarten. Elke speler kiest
hieruit drie agentkaarten. Schud de rest van de
agentkaarten in de stapel. De agentkaarten van een
speler blijven geheim tot ze gespeeld worden.

• Darius Totolos, Rosetta Kristenssen, Gillie

• Paolo Portales, Rouseau Baudin, Mia Avilles
• Iakov Gregori, Michael Elmen, Ilkay Fahir
• Drago Markovic, Mario Iabelleo, Mother Anna
De agenten van elk van deze samenzweringen netwerken
en bereiken een aantal districten.
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SLEUTELBEGRIPPEN
DOMINARE wordt gespeeld over zeven ronden, seizoenen
genaamd (zie seizoenenspoor boven het spelbord).
Tijdens elk seizoen gebruik je de unieke vaardigheden
van je agenten om de controle over wijken en districten
in de stad te krijgen. Tussen seizoen 3 en 4 zal je nieuwe
agenten kunnen kiezen voor je samenzwering.

SPELOVERZICHT
Elke speler bestuurt een selectie van agenten (deze
werden gekozen tijdens de spelvoorbereiding of tussen
seizoen 3 en 4) en een eigen voorraad kronen, de valuta
van de stadstaat Tempest. Elk seizoen onthullen de
spelers een bijkomend lid van hun samenzweringen,
verzamelen meer kronen, breiden hun invloed uit in de
stad, en voeren speciale acties uit om korter bij hun doel
te geraken.
Aan het einde van het zevende seizoen, scoren spelers
overwinningspunten (VP) voor de controle van
huizenblokken en districten, maar verliezen punten voor
hun blootstellingsgraad. De speler met de meeste
overwinningspunten (VP) controleert Tempest en wint
het spel.

DE EERSTE REGEL
Soms lijkt een agent of gebeurtenis in tegenspraak te zijn
met de regels van het spel. Wanneer de tekst op een kaart
expliciet in strijd is met een spelregel, heeft de tekst op
de kaart voorrang.

AGENTEN
Agenten zijn de belangrijkste hulpbron in DOMINARE.
Agenten vormen samen de samenzwering die elke speler
leidt.
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Agenten doen vier dingen voor een speler:
• Genereren elk seizoen inkomsten in de vorm van
kronen.
• Plaatsen elk seizoen invloedsstenen om de controle
te krijgen over blokken en districten.
• Hebben speciale vaardigheden die je elk seizoen kan
gebruiken.
• Hebben blootstelling als ze onthuld worden.
De blootstellinggraad vertegenwoordigt de
“visibiliteit” van een samenzwering. In het algemeen
zullen beroemde of beruchte agenten een hogere
blootstellinggraad hebben.
Agenten beginnen altijd met de beeldzijde naar boven,
maar verschillende acties kunnen ervoor zorgen dat ze
worden omgedraaid met de beeldzijde naar beneden.
Een omgedraaide agent kan niet gebruikt worden als
agent; het is gewoon een tijdelijke aanduiding totdat deze
weer met de beeldzijde naar boven wordt gedraaid.
Omgedraaide agenten kunnen geen gebruik maken van
hun vaardigheden, genereren inkomsten noch
invloedsstenen, en kunnen niet netwerken.

ANATOMIE VAN EEN AGENT
Afgebeeld is bondskanselier Pilare Elmen, één van de
agentkaarten in DOMINARE. Elk seizoen levert Pilare 2
kronen op voor haar eigen samenzwering. Ze plaatst ook
3 invloedsstenen in één enkel (huizen)blok dat deel
uitmaakt van het Senate district.
Als nieuwe kanselier van de Senate is Pilare beroemd, en
heeft ze dus een hoge blootstelling. De speler die haar
toevoegt aan een samenzwering moet zes toevoegen aan
zijn of haar blootstellingsgraad tijdens de SAMENZWERINGSFASE. Deze verhoging van de
blootstellingsgraad dient maar één keer te worden
toegepast.

B

C

A

D

A. Factie
B. Invloed

F
E

C. Inkomen
D. Blootstelling
E. Kenmerk(en)
F. Vaardigheden

Pilare is een lid van de Senate factie, zoals blijkt uit het
zegel in de linkerbovenhoek. Net als de meeste (maar
niet alle) leden van de Senate factie, heeft ze het Senator
kenmerk. Omdat ze getrouwd is met Michael Elmen
draagt zij ook het Merchant kenmerk, dus is ze nuttig
wanneer ze geplaatst wordt in een rang naast een andere
Merchant of Senator agent.
Wanneer Pilare voor het eerst wordt gespeeld, heeft ze
een "onthullingseffect”. De speler die de kaart speelt,
mag een nieuwe agent rekruteren. Dit effect treedt
slechts éénmaal op.
Pilare heeft nog 2 extra vaardigheden.
De eerste betreft een toestroom van kapitaal van haar
man’s koopmanshuis en van krachtige politieke donoren.
De tweede betreft haar misbruik van haar aanzienlijke
politieke macht om de Senate voor een lange sessie vast
te houden.

AGENTEN AFLEGGEN
Wanneer je een agent uit je hand aflegt, leg deze dan af
met de beeldzijde naar beneden (best in de buurt van de
trekstapel agentkaarten – zorg er wel voor dat je steeds
weet wat de trekstapel en welke de aflegstapel is).
Op deze manier kunnen de andere spelers niet zien welke
agentkaart je aflegt. Indien de trekstapel agentkaarten
uitgeput is, schud dan de aflegstapel en maak daarvan
een nieuwe trekstapel.

HET SPELBORD
Het spelbord is verdeeld in verschillende secties.
Het referentiegebied aan de rechter zijde toont de VPwaarde (Victory Point = overwinningspunt) van elk
district en beschrijft diens specifieke vaardigheid.
Het seizoenenspoor bevindt zich bovenaan het bord, en
het spelersvolgordespoor rechts onder. Het
blootstellingsspoor is links onderaan.
De kaart zelf bevat de locaties waarin spelers hun invloed
in de stad kunnen uitoefenen. De stad is verdeeld in acht
districten, elk aangeduid met een gekartelde rand en het
zegel van het district. Elk district bevat 3 tot 15 blokken,
getoond als vierkanten met een dikke rand in elk district.
In veel van deze blokken staat een bonus VP-waarde
gedrukt.

Als een visuele herinnering aan hun bijzondere
karakter, worden Canals-blokken aangeduid
door cirkels in plaats van vierkanten.
Gezamenlijk zijn de Canals aangrenzend aan alle
andere districten. Een Canals-blok wordt
afgesloten met een dikke grijze gebogen lijn. Elk
afzonderlijk Canals-blok is alleen aangrenzend met
specifieke districten.
Omgekeerd zijn alle districten aangrenzend aan de
Canals, maar elk district afzonderlijk is
aangrenzend aan specifieke Canals-blokken. De
andere districten zijn nooit aangrenzend.
In een district wordt een (huizen)blok beschouwd als
aangrenzend met een Canals-blok als je een
rechtstreekse lijn kan trekken van een zijde van een
vierkante (huizen)blok naar de cirkel van een Canalsblok zonder een dikke lijn te kruisen.

C
A

Twee blokken zijn aangrenzend indien zij één kant
horizontaal of vertikaal delen. Blokken die elkaar
diagonaal raken, zijn niet aangrenzend.

DE GRACHTEN - CANALS
De grachten (“Canals”) vind je in alle uithoeken van de
stad en ze raken aan elk facet van het dagelijks leven. Dit
geeft de gildeleden van de Canals toegang tot bijna elk
deel van de stad door middel van waterwegen, havens,
grachten, sluizen, en afsluitbare buizen.

D

B

De (huizen)blok
aangegeven met
een A in het
Merchant Quarter
is aangrenzend aan
de Canals-blokken
C en D.
De (huizen)blok
aangegeven met
een B in het
Merchant Quarter
is aangrenzend aan
Canals-blok D,
maar niet aan
Canals-blok C.

HET MOERAS - SWAMP
Dit zijn de armste gebieden van de stad, afgesplitst en
geïsoleerd van de rijkere en beter met de politiek
gelieerde gebieden. De Swamp is de thuisbasis van de
“man in de straat”, en een schuilplaats voor de
mysterieuze Shadowmen.
De Swamp is onderverdeeld in drie afzonderlijke
districten: The Estate, The Warrens, en Corte Scalzo.
Elk Swamp-district heeft zijn eigen unieke vaardigheden,
zijn eigen VP-waarde, en de controle over ieder district
wordt afzonderlijk bepaald. Een inspectie van de kaart
laat zien dat de buitenrand van de zegels van de
Commoner factie een andere kleur heeft voor elk
moerasdistrict.
Echter, de districten van de Swamp worden beschouwd
als één enkel district bij de WERVINGSFASE én voor het
gebruik van vaardigheden van agenten (zie pagina 12 en
pagina 14). Elke agent die zijn vaardigheden in de
Swamp mag aanwenden, mag tijdens de
WERVINGSFASE invloedsstenen plaatsen in
(huizen)blokken van elk van de 3 Swamp-districten.
Gelijkaardig zal elke actie die mag worden uitgevoerd in
de Swamp, op elk van de 3 Swamp-districten toegepast
worden.
Ondanks de verschillende symbolen, beschouwen zowel
de Commoner als de Shadowmen facties de drie Swampdistricten als hun thuis (zie pagina’s 17-18-24).
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INVLOED: HET GEVECHT OM DE
CONTROLE

CONTROLE OVER EEN BLOK

Op die manier kun je:
• Door meer stenen te plaatsen in het blok van de
andere, de controle over dat blok overnemen;
• Door evenveel stenen te plaatsen, de blok
leegmaken (niemand heeft nu de controle);
• Door minder stenen te plaatsen, het aantal stenen
van de andere speler verminderen, al behoudt de
andere speler wel de controle.

Een blok kan op elk moment slechts invloedsstenen
bevatten van één enkele kleur.

CONTROLE OVER EEN DISTRICT

De invloed van een speler wordt voorgesteld door
gekleurde invloedsstenen. Het doel van het plaatsen van
deze invloedsstenen, is de controle nemen over
verschillende blokken in de stad, en via hen, over de
verschillende districten.

Wanneer een speler invloedsstenen plaatst op een leeg
blok, neemt de speler de controle over dat blok. De
invloedsstenen die werden geplaatst blijven daar liggen.
Een speler mag ook invloedsstenen bijplaatsen in een
blok.
Wanneer een speler invloedsstenen plaatst in een blok
gecontroleerd door een andere speler, zullen de
rivaliserende invloedsstenen elkaar vernietigen. Plaats
alle invloedsstenen in het betwiste blok, en verwijder ze
paarsgewijs [telkens één van beide kleuren]. De eigenaar
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van de overblijvende invloedssteen / - stenen controleert
nu dat blok.

Enkel het aantal gecontroleerde blokken telt. Als twee of
meer spelers hetzelfde aantal blokken controleert, heeft
niemand de controle over dat district.
Controle hebben over een district heeft geen invloed op
de controle over blokken binnen dat district, en beperkt
andere spelers niet om acties toe doen in dat district of
invloedsstenen te plaatsen in dat district.

Elk district heeft een inherente bijzondere vaardigheid
die kan worden gebruikt door de controlerende speler.
Daarnaast levert elk district dat een speler controleert
aan het einde van het spel, VP op voor die speler.
Een speler controleert een district als hij meer blokken
controleert in dat district dan elke andere speler. De VPwaarde van de blokken maakt niet uit, noch het aantal
invloedsstenen dat spelers hebben in elk blok of in het
district als geheel. district.

VOORBEELD: Chris (geel)
plaatst drie invloedsstenen in
een blok van het Merchant
Quarter. Alex (blauw) heeft
al twee invloedstenen in dat
blok dat geel wil overnemen.
Chris plaatst drie invloedsstenen in dat blok. Beide
spelers verwijderen ieder
twee invloedsstenen, waarna
slechts één gele invloedssteen
overblijft. Chris controleert
nu het blok met één enkele
invloedssteen.

VOORBEELD: het Atheneum bevat negen blokken.
Britt (rood) controleert drie blokken. Alex (blauw)
en Diane (groen) controleren elk twee blokken, en
Chris (geel) een. Er is één leeg blok. Omdat Britt
meer blokken controleert dan alle andere spelers,
controleert ze het Atheneum.
Tijdens de WERVINGSFASE, plaats Diane plaatsen
twee groene invloedsstenen in die lege
(ongecontroleerde) blok, waardoor ze nu in totaal
drie blokken controleert. Diane controleert nu
evenveel blokken als Britt, zodat niemand meer het
Atheneum controleert. Tijdens de ACTIEFASE,
gebruikt Britt een agentvaardigheid om de
invloedsstenen van enige blok van Chris te
vervangen door haar stenen. Ze controleert nu vier
blokken en herwint de controle van het Atheneum.

SPELERSVOLGORDE
Het spel loopt over zeven seizoenen. Elk seizoen telt 4
fasen. Tussen seizoenen 3 en 4 worden nieuwe
agentkaarten gekozen, zoals beschreven op pagina 17.

DE FASEN IN EEN SEIZOEN
Elk seizoen voeren de spelers de volledige fasen in
volgorde uit:
a. SAMENZWERINGSFASE: spelers voegen een
nieuwe agent toe aan hun samenzwering, en een
nieuwe zondebok wordt aangeduid.
b. GEBEURTENISFASE: een noemenswaardige
gebeurtenis neemt plaats in de Stadstaat Tempest.
c. WERVINGSFASE: spelers krijgen inkomsten en
plaatsen invloedsstenen in blokken.
d. ACTIEFASE: spelers gebruiken de
basisvaardigheden en de specifieke vaardigheden
van agenten en districten
Alle spelers voeren eerst een fase volledig uit, vooraleer
naar de volgende fase wordt overgestapt.
Binnen elke fase voert eerst de zondebok zijn/haar actie
uit, en vervolgens voeren de andere spelers hun actie uit
in volgorde van hoogste blootstellingsgraad [zie pagina
10].

A. SAMENZWERINGSFASE
Elke speler leidt een samenzwering. Elke
samenzwering is verdeeld in zeven rangen. Elke
rang wordt ingenomen door een agent.
De samenzwering wordt uitgebeeld door agentkaarten op een rij neer te leggen vóór de speler, met
rang 1 aan de linkerkant, en telkens in hogere rang voor
elke positie naar rechts. In het eerste seizoen zal er
maar 1 agentkaart voor de speler liggen. In het zevende
seizoen zullen alle zeven rangen ingevuld zijn.
Tijdens de SAMENZWERINGSFASE onthult elke speler
een nieuw lid van de samenzwering. De agent neemt
altijd het rangnummer aan gelijk aan het huidige
seizoen, dus in de Seizoen 4 wordt de vierde rang
ingevuld. Alle spelers kiezen een agent om de volgende
rang te vullen in hun samenzwering, en onthullen deze
agenten tegelijkertijd.
Als een speler geen agentkaarten meer in de hand heeft,
trekt de speler de bovenste kaart van de trekstapel
agentkaarten en legt die agent in de eerstvolgende rang
van zijn of haar samenzwering. Indien de agent niet in
die rang kan worden geplaatst (bijvoorbeeld als gevolg
van diens kenmerken of vaardigheden), leg dan die de
nieuwe agent af en trek een nieuwe agentkaart totdat je
een geschikte agent hebt getrokken.

Merk op dat een paar agenten meerdere keren
voorkomen in de agentkaarten; in DOMINARE stellen deze
vaak voorkomende bevolkingsgroepen voor: bedelaars,
straatkinderen, en de altijd aanwezige stadswacht. Het is
toegestaan om dezelfde agent meermaals in de rangen
van je samenzwering op te nemen.
Agenten die een gemeenschappelijk kenmerk (zoals
Scholar of Templar) dragen, krijgen een bonus wanneer
ze naast elkaar liggen in je samenzwering. Probeer
agenten met gemeenschappelijk kenmerken naast elkaar
te leggen (zie Netwerken, pagina 13).
Alle agenten hebben speciale vaardigheden die gebruikt
kunnen worden tijdens de ACTIEFASE. Om een
vaardigheid te kunnen gebruiken, moet die agent in een
bepaalde rang liggen (zie De vaardigheden van een agent
gebruiken op pagina 14).

SPEELTIP: Als dit je eerste spel is, vind je het misschien
makkelijker, na de zondebok de beurt over te laten aan
de volgende speler links ervan, totdat je gewend bent
aan de regels.

In het vierde seizoen
wordt de nieuwe agent
in rang 4 gelegd

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4
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ONTHULLINGSEFFECTEN &
BLOOTSTELLINGSGRAAD
Sommige agenten (meestal Artisans, Knaves, en
Plebians) hebben speciale vaardigheden die geactiveerd
worden wanneer de agent wordt “onthuld” (= voor de
eerste keer gespeeld). De speler moet deze vaardigheden
onmiddellijk toepassen. Als voor het toepassen van de
deze vaardigheden de spelersvolgorde van tel is, dan
begint de zondebok en daarna de andere spelers in
spelersvolgorde.

VOORBEELD: Alex
legt Pavel in de eerste
rang van zijn samenzwering. Pavel heeft
een "onthullingseffect”,
dat Alex direct
gebruikt: hij neemt
twee kronen van de
bank en voegt deze toe
aan zijn geldvoorraad.

Elke agent heeft een blootstelling, aangegeven door een
getal in het maskersymbool in de rechterbovenhoek van
de kaart. Voeg de blootstelling van elke agent toe aan de
blootstellingsgraad van die speler, door de markeersteen
van de speler te verplaatsen op het blootstellingspoor
naar het nieuwe totaal.
SPEELTIP: Algemeen gezien probeer je je
blootstellingsgraad zo laag mogelijk te houden.
Gebeurteniskaarten hebben de neiging om zich op de
speler met de hoogste blootstelling te richten.
10

Hou er ook rekening mee op dat je meer VP verliest als
je totale blootstellingsgraad hoog is. Vaak is het beter
om agenten met een hoge blootstelling pas laat in het
spel te spelen.

BEPAAL DE SPELERSVOLGORDE
Nadat alle spelers een nieuwe agent hebben toegevoegd
aan hun samenzweringen en hun blootstellingsgraad
hebben aangepast, wordt de nieuwe spelersvolgorde
bepaald. Deze spelersvolgorde blijft de rest van het
seizoen van toepassing tot de SAMENZWERINGSFASE
van het volgende seizoen, ongeacht veranderingen in
blootstellingsgraad gedurende de rest van het seizoen.

VOORBEELD: Alex (blauw), Diane (groen), Britt
(rood), en Chris (geel) zitten rond de tafel in die
volgorde. Alex is de huidige zondebok. Na het onthullen
hun nieuwe agenten in de SAMENZWERINGSFASE, zijn
dit de nieuwe totale blootstellingsgraden van de spelers:
Alex (blauw): 17
Diane (groen): 19
Britt (rood): 14
Chris (geel): 17

De speler met de hoogste totale blootstellingsgraad
wordt de zondebok en plaatst zijn of haar markeersteen
op de zondebok-plaats van het spelersvolgordespoor.
Als er een gelijke stand is in blootstellingsgraad, dan
wordt de speler met de hoogste individuele blootstelling
van zijn/haar agenten in de samenzwering de nieuwe
zondebok. Als deze nog steeds gelijk is, wordt de speler
die linksom het kortst bij de huidige zondebok zit, de
nieuwe zondebok.
De speler met de volgende hoogste blootstellingsgraad
plaatst zijn markeersteen op de plaats voor de tweede
speler, enzovoort. Als twee spelers een even grote
blootstellingsgraad hebben, neemt eerst de speler met de
hoogste individuele blootstelling van zijn/haar agenten
de volgende plaats in op het volgordespoor (en in geval
van gelijke waarde zit, de speler die links van de nieuwe
zondebok het kortstbij zit).
Zodra alle spelers hun markeersteen hebben geplaatst op
het spelersvolgordespoor, begint de
GEBEURTENISFASE.

Diane, met de hoogste blootstellingsgraad, plaatst een
markeersteen op de eerste (zondebok) plaats. Alex en
Chris hebben dezelfde totale blootstellingsgraad en ook
dezelfde hoogste blootstelling voor hun agenten. Omdat
Chris de speler is die het dichtst aan de linkerkant van
Diane - de nieuwe zondebok - zit, plaatst Chris zijn
markeersteen op de tweede plaats. Alex plaatst zijn
markeersteen op de derde plaats. Britt plaatst haar
markeersteen op de vierde plaats.
Voor de rest van het seizoen is de spelersvolgorde:
Diane (groen), Chris (geel), Alex (blauw), dan Britt
(rood).

B. GEBEURTENISFASE
Elk seizoen wordt de bovenste gebeurteniskaart onthuld
en toegepast. Op elke gebeurteniskaart staan één of meer
gevolgen. De gevolgen van de gebeurteniskaart worden
altijd toegepast, te beginnen aan de bovenkant van de
kaart en zo verder naar beneden. Lees eerst de hele kaart
voor je de gevolgen begint toe te passen.
Elk stuk tekst [gevolg] wordt voorafgegaan door een
Seizoennummer: je moet de gevolgen enkel toepassen
indien dat seizoennummer kleiner is dan of gelijk aan het
huidige seizoen. Kijk bovendien uit voor de tekst "Also"
of "instead" voor het seizoennummer. Het woord "Also"
geeft aan dit gevolg moet wordt toegepast bovenop het
(de) hoger vermelde gevolg(en); de tekst "instead" geeft
aan dat dit gevolg het bovenstaande vervangt.
Alle gebeurtenissen vervallen op het einde het seizoen.

GEVOLGEN VAN GEBEURTENISSEN
Elk gevolg beschijft welke speler(s) de voordelen of
nadelen zullen ontvangen. Sommige gebeurtenissen zijn
van toepassing op alle spelers, terwijl andere op één
enkele of een paar spelers. Sleutelwoorden vóór elk
gevolg bepalen op welke spelers dit gevolg van toepassing
is:
• Als het gevolg start met “All” krijgen alle spelers de
voor- of nadelen.
• Als het gevolg start met “Scapegoat” is het enkel de
zondebok die de kosten betaalt of het voordeel
krijgt.
• Als het gevolg refereert aan “Lowest Exposure”, is
het de speler met de laagste blootstellingsgraad die
het gelag betaalt of de voordelen geniet. In geval van
meerdere spelers met een gelijke blootstellingsgraad, zijn de voor- of nadelen voor al die spelers
van toepassing.

• Als het gevolg verwijst naar een of meerdere
districten, moet de speler die het vermelde
district controleert de kosten betalen of het
voordeel ontvangen – dit voor elk vermeld
district dat de speler controleert. Als niemand
een bepaald district controleert, wordt
niemand geïmpacteerd.
Wanneer een gebeurtenis meerdere gevolgen oplijst, is
het mogelijk dat dezelfde speler geïmpacteerd wordt
door meerdere (of zelfs alle) gevolgen.
Indien een speler de volledige kost van een gevolg niet
kan betalen, betaalt hij zoveel hij kan.
In de gevallen waarin de gevolgen van een gebeurtenis
met elkaar overlappen of interfereren (bijvoorbeeld als
alle spelers invloedsstenen mogen plaatsen), voeren de
spelers hun taken in spelersvolgorde uit, te beginnen zoals gewoonlijk - met de zondebok.

AANPASSEN VAN DE VP-WAARDE VAN
DISTRICTEN
Elke gebeurteniskaart bevat de zegels van twee
districten. Nadat alle gevolgen van de gebeurtenis zijn
toegepast, verhoogt de zondebok de VP-waarde van een
district met de waarde die op het districtszegel staat.
Vervolgens verlaagt de zondebok de VP-waarde van het
andere district met de waarde die op dat districtszegel
staat. Deze aanpassing kan de VP-waarde niet voorbij de
hoogste of laagste waarden op de VP-spoor brengen.
SPEELTIP: Omdat gebeurtenissen “toevallig” getrokken
worden, is het moeilijk om een strategie te ontwikkelen
om de schade ervan te minimaliseren. In het algemeen
ben je beter af met een lagere blootstellingsgraad. Houd
ook een aantal kronen in reserve om te kunnen
profiteren van geboden mogelijkheden.

VOORBEELD: Het is de GEBEURTENISFASE van
Seizoen 5, en Scandal wordt getrokken. Het gevolg
met sleutelwoord “Season 1” wordt uitgevoerd. Het
verwijdert één invloedssteen van elk blok in de
districten Canals en Merchant Quarter. Alle Canalsen Merchant Quarter-blokken met invloedsstenen
erop worden hierdoor geïmpacteerd.
Aangezien het Seizoen 3 of later is, wordt ook het
tweede gevolg van de gebeurtenis uitgevoerd. Elke
speler moet kiezen tussen ofwel vijf kronen (minder
mag niet) te betalen ofwel de verhoging van diens
totale blootstellingsgraad met de hoogste individuele
bl0otstelling van zijn/haar agenten. Omdat de keuze
van de speler misschien de beslissing van een andere
speler beïnvloedt, maken de spelers de keuze op
spelersvolgorde.
Ten slotte mag Chris - de zondebok - de VP-waarde
van de districten Merchant Quarter en Canals met 2
aanpassen, ééntje naar boven en ééntje naar
beneden. Hij besluit om de VP-waarde van het
Merchant Quarter te laten dalen van 2 tot 1, en die
van Canals te verhogen van 4 tot 6. De gebeurteniskaart wordt dan afgelegd.
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C. WERVINGSFASE
Spelers gebruiken de agenten in hun samenzweringen
om inkomsten te verzamelen en hun invloed te
vergroten. Terwijl goud altijd helpt, is invloed de
levensader van controle in DOMINARE.
Elke agentkaart toont drie waarden op de bovenzijde van
de kaart. De meest linkse (de zuil) geeft aan hoeveel
invloed(sstenen) een agent heeft. Het tweede symbool
(de munt) toont het inkomen dat de agent genereert.
Tijdens de WERVINGSFASE, krijgt de speler eerst het
inkomen van de agent, en plaatst dan pas de
invloedsstenen van die agent.
Agenten die in een lagere rang liggen, zullen altijd
handelen voor agenten in hogere rangen. In spelersvolgorde “werven” alle spelers eerst voor hun agent in
rang 1. Dan werven alle spelers voor hun agent in rang 2,
dan voor de die in rang 3, enzovoort. Dit alles wordt
nader toegelicht in de volgende pagina's.

INKOMSTEN KRIJGEN
De speler krijgt evenveel kronen als het inkomen van de
agent en voegt deze toe aan zijn of haar geldvoorraad.
Kronen kunnen altijd worden uitgegeven, ongeacht
welke agent voor het inkomen heeft gezorgd.
SPEELTIP: Tenzij je geldvoorraad klein is en je van
plan bent om je invloedstenen te spreiden, kan je al je
kronen in een keer nemen.

INVLOEDSSTENEN PLAATSEN
De speler neemt evenveel invloedsstenen als de invloed
van de agent, kiest één enkel blok in het thuisdistrict van
de factie van die agent (die factie wordt aangegeven door
de lakzegel in de linkerbovenhoek van de kaart), en
plaatst alle invloedsstenen op dat blok.
De Swamp is een speciaal geval: elke agent die kan
werven (= invloedsstenen plaatsen) in de Swamp, kan
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invloedsstenen plaatsen in een van de drie SwampDistricten.

VOORBEELD: Paulo
Portales mist de
Senator kenmerk (een
recent schandaal heeft
hem berispt), maar hij
heeft nog steeds het
Senate-zegel op de
linker bovenhoek. Hij
krijgt één kroon in de
WERVINGSFASE, en
mag één invloedssteen
plaatsen in blok naar
keuze van het Senate
district.
De invloed van een agent kan worden verhoogd door te
netwerken (zie pagina 13). Invloedsstenen kunnen niet
worden bewaard voor later gebruik, ze moeten allemaal
onmiddellijk worden geplaatst.
Een agent kan invloedsstenen in meer dan één blok
plaatsen door ervoor met kronen te betalen. Dit heet
invloed spreiden (zie volgende kolom).
Merk op dat veel agenten vaardigheden hebben die hen
in staat stellen om invloedstenen te plaatsen tijdens de
ACTIEFASE. Deze vaardigheden hebben geen effect
tijdens de WERVINGSFASE, en omgekeerd.
SPEELTIP: Laat alle spelers het juiste aantal kronen en
invloedsstenen op elk van hun agenten leggen aan het
begin van de WERVINGSFASE. Dan, wanneer een
bepaalde agent gaat werven, voeg je diens kronen toe
aan je geldvoorraad en plaats je daarna diens
invloedsstenen.

INVLOED SPREIDEN
Soms wil een speler willen zijn invloedsstenen plaatsen
in meer dan één blok. Na het plaatsen van de eerste
invloedssteen, kan een speler een aantal van de
invloedstenen van de optredende agent in verschillende
blokken plaatsen door het uitgeven van één kroon per
extra gebruikte blok.
Een agent kan invloed spreiden over een aantal
aangrenzende blokken, maar slechts in één aangrenzend
district. De andere blokken moet grenzen aan het eerste
blok (ofwel in hetzelfde district of een ander). Een agent
kan nooit zodanig invloed spreiden waardoor
invloedsstenen worden geplaatst in een blok dat niet
grenst aan het eerste blok waarin een invloedssteen werd
geplaatst.
VOORBEELD: Chris (geel) plaatst de drie invloedsstenen van Hamish Lothian in het district Merchant
Quarter. Hij besluit de invloed te spreiden.
Hij betaalt één
kroon om één van
de drie invloedsstenen te plaatsen
in een aangrenzend Canals-blok.
Daarna betaalt
hij een tweede
kroon om een
andere invloedssteen in een
aangrenzend
Merchant Quarter blok te plaatsen.
SPEELTIP: Omdat de Canals grenzen aan alle andere
districten, kunnen Guildsmen agenten zeer krachtig zijn
... zolang het geld om invloed te spreiden niet op
geraakt.

NETWERKEN
Samenzweringen zijn opgebouwd uit individuen, maar
deze mensen zijn sterker als ze samenwerken. Elke
agentkaart heeft een of meer kenmerken vermeld in het
rood onder de naam van de agent. Spelers ontvangen
bonussen als ze agenten met één of meer overeenkomende kenmerken naast elkaar plaatsen in de rangen
van hun samenzwering.

SPEELTIP: Samen met de ACTIEFASE, vormt
de WERVINGSFASE het hart van uw strategie.
Slim en tijdig plaatsen van invloedsstenen
heeft meer impact op de controle over blokken
en districten dan iets anders. Aangezien de
meeste VP komen van controle, moet je vroeg
beslissen welke blokken en districten de moeite
waard zijn om voor te vechten, en welke
gebieden je kunt veroorloven los te laten.

De netwerkbonus is +1 invloedssteen voor elke agent.
Het maakt niet uit of een agent kenmerken deelt met één
of twee aangrenzend agenten, noch maakt het uit of twee
naast elkaar gelegen agenten meerdere kenmerken
delen: een agent krijgt maximaal +1 invloedssteen indien
aan één van de zijden een kenmerk gedeeld wordt.

VOORBEELD: Janis Velox en Ivan Sobol delen
beide het kenmerk Knave. Als ze in een
samenzwering naast elkaar liggen, netwerken
ze met elkaar. Het maakt niet uit dat ze tot
verschillende facties behoren.

VOORBEELD: Als lid van de Commoner factie,
plaatst Franco Quadrelli tijdens de WERVINGSFASE invloedsstenen in de Swamp. Hij heeft het
Plebian kenmerk. Severin Aspistes is ook een lid van
de Commoner factie en werft ook in de Swamp,
maar zijn kenmerken zijn Clergy en Templar. Ze
delen geen kenmerk, en dus netwerken ze niet met
elkaar, hoewel ze het Commoner factiezegel delen.

VOORBEELD: Zowel Vinizio Ursini als Mother
Anna zijn Clergy en Plebian. Als ze naast elkaar
liggen kunnen ze netwerken, maar elke agent wint
slechts +1 invloedssteen, ondanks het delen van
twee kenmerken.
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D. ACTIEFASE

1. DE VAARDIGHEID VAN EEN AGENT

De laatste fase van het seizoen is de ACTIEFASE. Tijdens
deze fase voert elke speler een aantal acties uit om
voortgang te boeken in de doelstellingen van de
samenzwering. In Seizoenen 1-6 mag iedere speler twee
acties uitvoeren. In Seizoen 7 heeft elke speler drie acties.

Om de vaardigheid van een agent te benutten, kiest de
speler één vaardigheid vermeld op een openliggende
agent(kaart) in zijn of haar samenzwering en voert alle
instructies voor die vaardigheid uit.

Te beginnen met de zondebok, voort iedere speler in
spelersvolgorde één actie uit. Nadat alle spelers hebben
hun eerste actie hebben uitgevoerd, voert elke speler een
tweede actie uit, weer in spelersvolgorde. Dit proces
herhaalt zich totdat alle spelers alle acties hebben
uitgevoerd waar ze recht op hebben.
SPEELTIP: Terwijl je veel kan werven, zijn acties een
additionele premie. Je kan maar 13 acties in de loop van
het spel uitvoeren, dus agenten die extra acties mogelijk
maken, kunnen zeer waardevol zijn.

GEBRUIKEN

De vaardigheid van een agent kan slechts één keer
worden gebruikt per seizoen, en elke agent kan slechts
één vaardigheid per seizoen benutten.
Elke vaardigheid van een agent heeft een nummer. Je
kan een vaardigheid van een agent enkel benutten als het
getal van die vaardigheid kleiner is dan of gelijk aan de
rang van de agent. Dus een agent in rang 3 kan alleen
vaardigheden benutten met nummers 1, 2 of 3.

Vaardigheden van agenten die toelaten invloedsstenen te
plaatsen, gebeurt op een manier die identiek als tijdens
Als het jouw beurt is om een actie uit te voeren, dan kunt
de WERVINGSFASE, behalve dat je invloed niet kan
je kiezen uit de volgende mogelijkheden:
spreiden. Zo kan een vaardigheid die op de Swamp
1) VAARDIGHEID VAN EEN AGENT: gebruik één
gericht is, elk van de drie de Swamp districten beogen,
vaardigheid van één agent in jouw rangen.
enz.
VOORBEELD: Voor haar
2) VAARDIGHEID VAN EEN DISTRICT: gebruik de
actie besluit Diane om Sirus
vaardigheid van één district dat je controleert.
van der Waald één van zijn
3) VERWERF 1 KROON: soms moet je dagarbeid je
agentvaardigheden te laten
samenzwering financieren.
benutten. Omdat hij de zesde
4) BEZIELEN: koop invloedsstenen met kronen.
rang van haar samen5) HERSTELLEN: draai alle met de beeldzijde naar
zwering bekleedt, kan Diane
beneden liggen agentkaarten om naar de
één van beide mogelijkheden
beeldzijde naar boven.
benutten.
6) REKRUTEREN: voeg een agentkaart toe aan je hand.
Op dit moment worden
7) VERVANGEN: verwijder een agentkaart uit je rangen
slechts zeven Senate-blokken
en vervang deze door een agentkaart uit je hand.
gecontroleerd door andere
8) WITWASSEN: geef kronen uit om je
spelers, dus kiest ze de eerste
blootstellingsgraad te verlagen.
vaardigheid. Ze verwijdert
twee invloedsstenen uit elk
3-8 worden ook de basisacties of basisvaardigheden
van
vijf
blokken
gecontroleerd
door haar tegenstanders.
genoemd.
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EXTRA VAARDIGHEDEN: Sommige agentvaardigheden
geven je bijkomende acties (één van de acht keuzes op de
referentiekaart), extra agentvaardigheden (tekst die
enkel verschijnt op agentkaarten), en andere dergelijke
voordelen. Als je extra acties of vaardigheden krijgt, voer
je deze onmiddellijk uit. Deze tellen slechts als één
enkele actie in een seizoen, omdat ze deel uitmaken van
de vaardigheden van een agent.
De vaardigheden of acties moeten uiteraard toegelaten
zijn. Wanneer je de vaardigheid van een agent gebruikt
als gevolg van een extra actie, dan wordt die agent nog
steeds gebruikt in dit seizoen en kan dus niet opnieuw
gebruikt worden. Ook als je de vaardigheden van een
agent benut om extra acties te krijgen, kan deze agent
niet opnieuw gebruikt worden.
Sommige vaardigheden hebben cursieve tekst; deze geeft
aan dat de speler gebruik moet maken van een andere
basisactie. Soms worden deze basisacties/-vaardigheden
gewijzigd door aanvullende tekst (bijvoorbeeld "RALLY”
herstel één agent"), in deze gevallen wordt de basisactie
uitgevoerd als aangegeven.
SPEELTIP: Om je te helpen bij te houden welke agenten
reeds zijn gebruikt, kan je die agentkaart na het
benutten van een vaardigheid naar beneden schuiven,
of door een invloedssteen op de kaart te plaatsen.
TYPEN AGENTVAARDIGHEDEN: Elke agent heeft ten
minste één kenmerk. Sommige agentkaarten laten een
speler toe extra vaardigheden te gebruiken van een
bepaald type. Het type van de agentvaardigheid komt
overeen met het (de) kenmerk(en) van die agent. Zo zijn
acties op een Scholar-agent, Scholar acties.
Als een agent meer dan één kenmerk heeft, kan die agent
elke vorm van agentvaardigheid benutten. Dus een agent
die zowel een Guildsman als een Senator kenmerk heeft,
kan zowel Guildsman als Senator agentvaardigheden
benutten.

2. VAARDIGHEID VAN EEN DISTRICT
Deze actie laat een speler die een district controleert (zie
pagina 8) toe om die unieke vaardigheid van dat district
te gebruiken. Een vaardigheid van een district benutten
is grotendeels hetzelfde als de vaardigheid van een agent:
volg de instructies op de vaardigheidskaart van dat
district.
Elk districtvaardigheid kan slechts één keer per seizoen
worden gebruikt, zelfs als de controle over het district
tijdens het seizoen naar andere handen gaat. Een speler
kan de vaardigheidskaart van het district (tijdelijk)
omdraaien om aan te geven dat de districtvaardigheid al
benut werd.
VOORBEELD: Britt controleert vijf Senaatsblokken. Dit
is meer dan elke andere speler, dus controleert ze de
Senate. In haar beurt gebruikt ze de vaardigheid van de
Senate om de VP-waarde van het Church-district te
verhogen van 5 tot 7. Later neemt Alex de controle over
de Senate over. Alex kan echter geen gebruik maken van
de vaardigheid van het Senate-district, want Britt heeft
deze al benut.
SPEELTIP: In het begin van de spel is het gemakkelijk
om de controle over een district te verkrijgen, omdat er
weinig invloedsstenen op het bord liggen. Dat is het
geschikte moment om Districtvaardigheden te
gebruiken, ook al omdat je minder agentvaardigheden
hebt om te benutten. Later in het spel wordt het
controleren van een district moeilijker omdat steeds
meer agenten wedijveren om controle. Wees voorzichtig
met een tegenstander toe te laten een district zonder
strijd te controleren.

beschikbaar zijn. Je kunt dit meerdere keren doen per
Seizoen, en het vereist geen agentvaardigheid.

4. BEZIELEN
Met deze basisactie kan een speler kronen besteden
om invloed te kopen in elke blok, in elk district. Elke
invloedsteen kost evenveel kronen als de huidige VPwaarde van het district waar je de invloedssteen
plaatst. Bijvoorbeeld, als een speler 3 invloedsstenen
wil plaatsten in een Senate-blok, en de Senate is op
dit moment zes VP waard, moet de speler 18 kronen
betalen. De enige beperking op de hoeveelheid
invloedsstenen die gekocht kunnen worden, is het
aantal kronen dat men kan besteden.
Een speler kan invloedsstenen niet spreiden voor
invloedsstenen gekocht met BEZIELEN. Alle
invloedsstenen worden in hetzelfde blok geplaatst. Een
speler kan meerdere keren BEZIELEN in een seizoen, en
het vereist geen agentvaardigheid.

SPEELTIP: Wacht niet tot je allerlaatste actie om voor
kronen invloedsstenen te kopen. Omdat je de gekochte
invloedsstenen maar in één enkel blok kunt plaatsen, en
je wacht tot je laatste beurt, is het beste waarop je hopen
kan, is de controle overnemen over een waardevolle
blok, wat waarschijnlijk niet resulteert in het
overnemen van de controle over het ganse district. Goud
heeft geen enkele waarde op het einde van het spel, dus
kan je het net zo goed besteden.

VOORBEELD: Diane (groen) heeft één extra blok
nodig om de controle van het Church district te
nemen. De huidige VP waarde voor Church is
drie. Ze kan een blok van Chris (geel) overnemen
door het plaatsen van twee invloedstenen in het
blok met de gele invloedssteen. Ze betaalt 6
kronen om twee invloedstenen te plaatsen in dat
blok. Een groene steen en de eenzame gele steen
worden beide verwijderd. Diane controleert nu
het blok – en het district.

3. KRIJG EEN KROON
Deze basisactie geeft de speler één kroon van de bank.
Dit is meestal een laatste redmiddel, en wordt meestal
vroeg in het spel genomen als er weinig opties
15

5. HERSTELLEN - RALLY
Deze basisactie laat een speler toe om met de beeldzijde
naar beneden gedraaide agenten om te draaien zodat ze
opnieuw kunnen worden gebruikt. De speler draait alle
agenten terug met de beeldzijde naar boven. Een agent
herstellen leidt niet tot het opnieuw uitvoeren van
"wanneer onthuld" effecten. Je kan meerdere keren in
een seizoen “herstellen”, en vereist geen
agentvaardigheid.
SPEELTIP: Dit is vaak je enige mogelijkheid om agenten
te die omgedraaid liggen terug om te draaien. Meestal
is het het beste om deze actie te houden tot de laatste
actie van een seizoen, zodat je je tegenstanders niet de
kans geeft om je agenten weer met de beeldzijdezijde
naar beneden te draaien. Je zal soms een specifieke
agentvaardigheid willen gebruiken, maar alle agenten
beschikbaar hebben om te “werven” is net zo effectief.

De speler draait
alle met de beeldzijde naar beneden
gedraaide agenten
om met de actie
HERSTELLEN.

dezelfde kenmerken te hebben en zo netwerkenbonussen
te kunnen krijgen, maar ook je strategie aan te kunnen
passen aan de steeds veranderende situatie.

7. VERVANGEN
Deze basisactie laat een speler toe om een agent in zijn
samenzwering om te wisselen met een agent uit zijn
hand. Verwijder de ongewenste agent uit het spel (dus
niet gewoon afleggen, maar echt voorgoed verwijderen),
en plaats de nieuwe agent in de rang van de vroige agent.
Verhoog de totale blootstellingsgraad van de speler met
+1, ongeacht de blootstellingsgraad van de nieuwe agent.
Voer mogelijke "wanneer onthuld" vaardigheden van de
nieuwe agent onmiddellijk uit.
BELANGRIJKE OPMERKING: Een agent in rang 7 kan
nooit vervangen worden! Die agent ben jij zelf, en je zou
nooit je macht afstaan!
De nieuwe agent komt in het spel met de beeldzijde naar
boven, ongeacht de toestand van de afgedankte agent.
Een agent mag ingeruild voor een kopie van zichzelf, en
de vaardigheid van een agent kan tot gevold hebben dat
diezelfde agent uit het spel wordt verwijderd. Je kan
meerdere keren “vervangen”in een seizoen, en deze actie
vereist geen agentvaardigheid.

VOORBEELD: Britt besluit dat ze meer senatoren nodig
heeft in haar samenzwering. Zij vervangt Emaldus
Bennett in haar vierde rang met Lorenzo Osorio uit
haar hand. Emaldus Bennett wordt uit het spel
verwijderd, en Lorenzo Osorio vult nu Britt's vierde
rang.

8. WITWASSEN
Met deze basisactie pas je je blootstellingsgraad aan omhoog of omlaag. Elke aanpassing van de
blootstellingsgraad kost kronen, gelijk aan het huidige
seizoen plus twee, en spelers kunnen hun
blootstellingsgraad aanpassen door voor elke stap te
betalen. Een speler kan meerdere keren per seizoen
“witwassen”, en deze actie vereist geen
agentvaardigheid.
SPEELTIP: Terwijl de speler met de laagste
blootstellingsgraad altijd de laatste actie in elk seizoen
uitvoert, kan de zondebok acties uitvoeren voor iemand
dat kan voorkomen. Het aanpassen van je
blootstellingsgraad, zodat je net voor de speler met
Orazio Nesca staat, houdt je krachtigste agent levend
voor de volgende beurt.

6. REKRUTEREN
Deze basisactie laat een speler toe om de bovenste twee
kaarten van de agentenkaarten deck te trekken, één
ervan aan zijn hand toe te voegen en de andere af te
leggen. Er is geen handlimiet voor het aantal
agentkaarten. Een speler kan meerdere keren in een
seizoen zijn hand aanvullen, en deze actie vereist geen
agentvaardigheid.
SPEELTIP: Meer agentkaarten in je hand, geeft je meer
keuzes tijdens de SAMENZWERINGSFASE. Dit helpt om
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Nieuwe agenten komen in het spel
met de beeldzijde naar boven.
Voer eventuele "onthullingeffecten” onmiddellijk uit.
Verwijder een
vervangen agent
uit het spel.

WINSTPUNTEN

ANDERE REGELS

Het spel eindigt nadat alle spelers al hun acties in het
zevende seizoen hebben afgerond.

Hier worden een paar speciale items behandeld,
die niet netjes elders in de regels passen.

Alle spelers tellen hun punten. Voor elke speler, tel op:

NIEUWE AGENTEN KIEZEN

• de VP-waarde van ieder gecontroleerd district,
• de VP-waarde van elk gecontroleerde blok (zoals
aangegeven op het bord), en
• de bonus overwinningspunten voor het controleren
van specifieke agenten.
Trek vervolgens als volgt winstpunten af van dat totaal
voor de blootstellingsgraad van die speler:
• De speler met de laagste totale blootstellingsgraad
verliest geen VP. Bij gelijke stand, verliest geen van
de spelers VP.
• De speler (s) met de hoogste blootstellingsgraad
verliest één overwinningspunt voor elke drie volle
punten van blootstellingsgraad.
• Elke andere speler verliest één overwinningspunt
voor elke vijf volle punten van blootstellingsgraad.
VOORBEELD: Aan het einde van het spel heeft Diane 12
blootstelling, Alex en Britt hebben allebei 14 blootstelling, en Chris heeft 15. Omdat Diane de laagste heeft,
verliest zij nul winstpunten (VP). Alex en Britt verliezen
allebei 2 VP. Chris verliest 5 VP, omdat hij de hoogste
blootstellingsgraad heeft.
De speler met de meeste overwinningspunten wint het
spel. Bij gelijke stand, boekt onder die spelers, de speler
met de meeste kronen nipt een overwinning. Als ook het
aantal kronen gelijk is, delen die spelers de overwinning
omdat hun samenzweringen elkaar vinden, een alliantie
hebben gesloten, en de anderen verpletteren.

Tussen Seizoen 3 en Seizoen 4 worden nieuwe agenten
gekozen, iedere speler krijgt acht agentkaarten van de
trekstapel.
Alle spelers kiezen een agentkaart en nemen deze op
handen, en geven de resterende kaarten naar links door
(met de klok mee). Elke speler kiest dan een tweede
kaart, en geeft de rest weer door. Herhaal dit proces
totdat elke speler vijf nieuwe agenten heeft gekozen. Leg
de agenten die niet werden gekozen af.
De spelers houden hun agentkaarten verborgen totdat ze
worden gespeeld.
SPEELTIP: Tijdens het kiezen van de nieuwe
agentkaarten heb je wellicht al een flauw vermoeden
van de strategie van de andere spelers. Dit is dus het
ideale moment om je strategie aan te passen, of
defensief die agenten te kiezen die de andere spelers
nodig hebben.

SPECIALE FACTIES
Door de politiek en de cultuur van de stadstaat, hebben
een aantal facties unieke voor- en nadelen. Drie facties
hebben speciale regels die van toepassing zijn op alle
agenten die daarvan lid zijn (dat wil zeggen, die de factie
zegel en achtergrond op hun kaart hebben).

CULTURE - CULTUUR
Artisans - die allen de Culture
factiezegel hebben - kunnen
vrijelijk bewegen in Tempest,
zonder daarbij achterdocht op te
wekken, dus wanneer een agent van
de Culture factie gaat “werven”, kan
die agent invloedsstenen plaatsen in
elk district. Echter, hun Bohemer
levensstijl dwingt hen te vertrouwen op rijke mecenassen
voor hun inkomen. Dus alle Artisans hebben een
basisinkomen van nul kronen.

NOBILITY - ADEL
Sinds koning Arnaud IV een groot deel van zijn macht
aan de Senate heeft afgestaan, hebben de voormalige
heersers van Tempest weinig directe invloed op de
stadszaken. Een agent die deel uitmaakt van de Nobility
factie heeft geen invloedswaarde en kan nooit invloed
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verwerven door te netwerken. Om
dit aan te duiden, hebben Nobilty
agentkaarten een schuine streep
over hun invloedswaarde. Zonder
invloed kunnen deze agenten nooit
werven in de districten. Echter, ze
dragen kronen bij tot de
geldvoorraad van een speler en
hebben gedegen vaardigheden. Bovendien, als deze agent
een kenmerk delen met een ernaast liggende agent, kan
die andere agent volgens de normale gang van zaken een
extra invloedssteen krijgen door te netwerken (tenzij die
andere agent een lid zou zijn van de Nobility factie).

SHADOWMEN
Traditioneel houden de
Shadowmen (die allen het Knave
kenmerk hebben) vast aan de
Swamp waar hun criminele netwerk
het sterkst is. Echter, ze vertakken
ook naar andere districten. Bij het
spreiden van invloed, kan een
Shadowmen agent invloed spreiden
in een willekeurige blok, daarbij de regels voor
“aangrenzend” negerend (zie pagina 12). Je moet nog
steeds kronen betalen om dit te doen. Bijkomend – voor
de kost van één kroon – is een Shadowmen-agent niet
verplicht zijn of haar eerste invloedsteen in het Swamp
district te plaatsen.

VOORBEELD: Alex heeft Moira Callighan (een
Shadowmen agent met 3 invloed) in rang 1 van zijn
samenzwering. Hij kiest ervoor om drie kronen te
betalen aan om één van Moira Callighan’s
invloedsstenen te plaatsen in het Church district, één in
het Senate district, en één in het Merchant Quarter.
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APPENDIXEN
DE STADSTAAT TEMPEST
Een centrum van macht, educatie, en handel. Tempest is
de thuisbasis van meer dan 200.000 mensen. De meeste
voeren hun dagdagelijkse taken uit met weinig aandacht
voor de geheimzinnige strijd achter de schermen om de
heerschappij.
De stad zelf is verdeeld in acht districten van
verschillende grootte. Elk district wordt geassocieerd met
een stadsfactie.
• het ATHENEUM: een verzamelplaats voor de
intelligentsia.
• de GRACHTEN [“Canals”]: de slagaders van
communicatie en transport.
• de KERK: het kerkelijke centrum van de stad.
• het HANDELAARSKWARTIER [“Merchant Quarter”]:
het kloppende economische hart van de
internationale handel.
• de SENATE: het politieke brandpunt van het nieuwe
stadsbestuur.
• het MOERAS [“Swamp”]: drie buurten, die de
thuisbasis vormen van het gewone volk van de stad:
Corte Scalzo, The Estate, en The Warrens.
Voor het grootste deel blijven de Templars in hun abdij
in de heuvels.

DE MOERASDISTRICTEN
SCALZO: letterlijk "blotevoetentuin". De Corte
Scalzo is meer een sloppenwijk, bevolkt met de armste
burgers die de Tempest burgers weinig te bieden hebben,
een omgeving met niets meer dan tenten en spaanhouten
gebouwen op modder en slijk.
CORTE

THE ESTATE: hoewel niet zo groot als de Warrens, bevat
The Estate gildehuizen, ateliers, en veel van de
ondergewaardeerde aspecten van de groeiende, landerige
Stadstaat Tempest. De meeste kleinere gilden noemen
The Estate hun “thuis”, met hun eigen politie in plaats
van te vertrouwen op corrupte stadswacht van Tempest.
THE WARRENS: de thuisbasis van vele van de criminele
aspecten van de stad. The Warrens was ooit een
prominent en gerespecteerd gebied. Maar zoals de
behoeften van Tempest groeide, zo nam ook de honger
naar ondeugd toe. De bouw van de Senaatszetel, ver
verwijderd van the Swamp, verschoof het centrum van de
macht, en liet de arbeidersklasse aan hun lot achter.

VARIANTEN
ALLES KAN
In deze variant kunnen spelers kronen en handkaarten
ruilen, en zelfs toekomstige acties beloven. Ze kunnen
echter agenten niet in hun rangen veranderen, noch
elkaars blootstellingsgraad veranderen, of een ander
invloedsstenen geven.
Ruilen zijn bindend en worden onmiddellijk voltrokken.
Beloften van toekomstige acties zijn niet bindend. Dus
pas op!

CELLEN
Speel het gewone spel voor seizoenen 1, 2, en 3. Aan het
begin van Seizoen 4 draait elke speler zijn rang 1-agent
met de beeldzijde naar beneden. Deze kan nooit meer
worden terug omgedraaid of vervangen. Herhaal dit elk
seizoen, zodat enkel de agenten op de 3 hoogste rangen
kunnen werven of acties ondernemen.

EPISCH
Spelers voeren elk seizoen met elke agent één actie uit (te
beginnen met alle Rang 1 agenten, dan vervolgens alle
rang 2 , enz.). Als een agent aan de beurt is, kan de speler
kiezen tussen een vaardigheid van die agent, een
districtvaardigheid [tenminste als die nog niet werd
benut] of een andere basisactie.

SEMI-BLIND DRAW
Schud elke factie van agenten afzonderlijk, en leg ze met
de beeldzijde naar beneden op hun respectievelijke
districten. Schud Cultuur en Nobility tesamen, en schud
de Shadowmen en Commoner facties afzonderlijk. Te
beginnen met de zondebok en vervolgens met de klok
mee, trekt elke speler één kaart van twee verschillende
stapels. Ga zo verder tot elke speler heeft 10 agentkaarten
heeft. Elke speler gooit dan twee agentkaarten af en
vormt zo een startset van 8 agentkaarten. Schud alle
ongebruikte agenten in één enkele deck. Sla in deze
variant de fase “Nieuwe agentkaarten trekken” over die
normaal tussen Seizoen 3 en 4 plaatsgrijpt.

ENIGE AUTORITEIT
Deel 15 agentkaarten uit aan elke speler. Elke speler kiest
8 agentkaarten en vormt zo zijn starthand. Schud alle
ongebruikte agenten terug in de agentkaartenstapel. Sla
in deze variant de fase “Nieuwe agentkaarten kiezen”
over die normaal tussen Seizoen 3 en 4 plaatsgrijpt.

WOORDENLIJST
DOMINARE gebruikt een aantal speciale termen die
verwijzen naar de verschillende elementen van het spel:
AANEENGESLOTEN: Een

reeks aangrenzende
blokken. Elk blok moet deel uitmaken van een
groep, maar ze kunnen worden ingericht in welk
patroon de speler ook wil (bijvoorbeeld vier
aaneengesloten blokken kunnen een vierkant of
een lijn vormen).
AANGRENZEND: Twee

blokken zijn aangrenzend indien ze
een gemeenschappelijke zijde hebben – verticaal of
horizontaal, maar niet diagonaal. Districten zijn
aangrenzend als ze een grens delen. Hierdoor is het
Canals district aangrenzend aan alle andere districten, en
alle andere districten zijn alleen aangrenzend aan het
Canals district.
ACTIE: Wat

een speler doet, een beurt waarbij een speler
gebruik maakt van een vermogen / basisactie.
AFWERPEN: Agentkaarten die

afgeworpen worden,
worden met de beeldzijde naar beneden weggelegd. Als
de agentkaartenstapel op is, schud dan de afgelegde
kaarten om een nieuwe stapel te creëren. Afgelegde
gebeurteniskaarten worden uit het spel verwijderd.

BEELDZIJDE NAAR BOVEN:

De normale status voor agenten,
die altijd toegevoegd worden aan een samenzwering met
de beeldzijde naar boven. Agenten met de beeldzijde
naar boven hebben al hun normale vaardigheden.
BETALEN: Als

een speler wordt gedwongen om geld af te
geven. Als je minder hebt dan vereist, dan geef je alles af
wat je hebt. Tenzij anders vermeld, worden de kronen
betaald aan de bank.
BEZET: een

blok met minstens een invloedssteen op.

BLOK: Elke

vierkant gebied op de kaart binnen een
stadsdeel. De Church is echter een district. De hogewaarde-blok in het Church district vertegenwoordigt The
Great Basilica.

AGENT: Een

maatstaf voor hoe visibel en
kwetsbaar een samenzwering is. Elke agent van een
speler verhoogt diens totale blootstellingsgraad, die elk
seizoen de zondebok bepaalt.

BANK: De

CANALS-BLOK: Canals-blokken zijn niet vierkant, maar
voldoen aan alle regels van blokken. Speciale Canal-blok
regels zijn te vinden op pagina 7.

lid van een samenzwering. Agenten worden
voorgesteld door kaarten en hebben verschillende
vermogens.
voorraad aan kronen die niet bij de spelers is.

BEELDZIJDE NAAR BENEDEN:

Agenten kunnen door
verschillende acties met de beeldzijde naar beneden
worden gedraaid. Agenten met de beeldzijde naar
beneden bieden geen voordelen: hun inkomen en invloed
zijn nul, en ze worden beschouwd alsof ze geen
vaardigheden noch kenmerken hebben.

BLOOTSTELLINGSGRAAD: Een

CONTROLE: Een

speler controleert een blok als die speler
de enige speler is die er invloedsstenen in heeft. Het
maakt niet uit hoeveel invloedsstenen aanwezig zijn, één
enkele is even effectief als twintig. Een speler controleert
een district door het controleren van meer blokken dan
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elk van de andere spelers in dat district. Alleen het aantal
gecontroleerde blokken wordt geteld, niet het aantal
invloedsstenen in die blokken. Als twee of meer spelers
voor de meeste blokken evenveel blokken controleren,
dan controleert niemand het district.
DISTRICT: Elke

combinatie van blokken die behoren tot
dezelfde kaartregio, die wordt aangeduid met een
gekartelde rand, een naam, en de factiezegel. De Senate
bijvoorbeeld is een district. De blokken in elk district
hebben een kleur passend aan de factie.

agent kan zichzelf omdraaien.
ONTHULLEN:

Een effect dat plaatsvindt op het moment
een agent voor het eerst wordt toegevoegd aan de
samenzwering van een speler, hetzij door het vervangen
van een agent of door het spelen van een nieuwe agent
tijdens de SAMENZWERINGFASE. Zie pagina 9.
OPBRENGST: Als een

speler kronen verkrijgt, worden deze
van de bank genomen en aan de geldvoorraad van die
speler toegevoegd.

groep waartoe een agent behoort wordt
aangegeven door het symbool in de linker bovenhoek. De
meeste Facties worden geassocieerd met een specifiek
district van de stad. De facties Culture, Commoner,
Nobility, en Shadowmen zijn niet gelinkt aan een
specifiek district.

OVERWINNINGSPUNTEN: Wat

GELDVOORRAAD: Elke

RANG: Elke

FACTIE: De

speler heeft zijn eigen voorraad aan

kronen.
INVLOEDSSTENEN PLAATSEN: Als een

speler invloedsstenen
plaatst (door middel van een actie of werving), dienen
deze onmiddellijk geplaatst te worden in een blok in het
juiste district. Invloedstenen kunnen nooit bewaard
worden.
KENMERK: De

posities en / of titels van een agent,
vermeld onder de naam van die agent. Kenmerken
worden gebruikt om te netwerken in de loop van de
WERVINGSFASE, om te bepalen welke agenten worden
geïmpacteerd door een vaardigheid en/of
gebeurtenis(sen), en om te bepalen of een agent in
aanmerking komt [of niet] voor het benutten van een
extra vaardigheid.
OMDRAAIEN: een

agentkaart ondersteboven draaien – van
met de beeldzijde naar boven naar met de beeldzijde
naar beneden [of omgekeerd]. De actie of gebeurtenis
geeft aan op welke manier de agent wordt gedraaid. Een
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spelers nodig hebben om het
spel te winnen. Sommige blokken leveren positieve of
negatieve overwinningspunten aan degene die het
controleert. Districten leveren hun huidige
winstpuntenwaarde op. Sommige agenten leveren ook
overwinningspunten op.
samenzwering heeft zeven rangen, of ze op dit
moment zijn gevuld met een agentkaart of niet. Rangen
vormen een rij, in volgorde afgelegd voor de speler met
de laagste (rang 1) links en de hoogste (rank 7) rechts.
Als agenten worden toegevoegd aan de samenzwering,
nemen ze steeds hogere rangen aan in de samenzwering
van de speler.
REKRUTEREN:

een speler trekt twee of meer agentkaarten,
en voegt één van die agenten toe aan zijn of haar hand.
Zie pagina 16.
SAMENZWERING: Elke

speler bestuurt een samenzwering
van agenten. Elke samenzwering bestaat uit zeven
rangen, en elke gespeelde agent neemt één van deze
rangen in.
THUISDISTRICT: De

meeste agenten hebben een
thuisdistrict, aangegeven door de factiezegel en de kleur
van de agentkaart, die overeenkomen met één van de
districten op het bord, of de Swamp als geheel. Tijdens
de WERVINGSFASE moeten de invloedsstenen van een
agent geplaatst worden in diens huisdistrict.

UITGEVEN:

Kronen gebruiken voor een bepaald doel.
Als je kronen moet betalen, moet je het volledige bedrag
betalen. Betaalde kronen gaan terug naar de bank.
VACANT: Elk blok zonder invloedsstenen.
VERMOGEN:

Wat een agent heeft of een wijk heeft, iets
waar een speler gebruik van maakt bij het nemen van een
actie. Er zijn drie soorten vaardigheden: agent, basis, en
district.
VERPLAATSEN:

Invloedsstenen nemen van een blok en
deze in een ander blok plaatsen. Men kan invloedsstenen
van elke speler verplaatsen.
VERVANGEN:

Bij het vervangen van een agent wordt deze
uit het spel verwijderd. Een nieuwe agent wordt in
dezelfde rang in de samenzwering geplaatst uit de hand
van de controlerende speler (of de bovenste kaart van de
agentenstapel als de speler geen handkaarten heeft). De
nieuwe agent wordt gespeeld met de beeldzijde naar
boven, ongeacht de toestand van de vervangen agent.
Een agent kan zichzelf vervangen.
VERWIJDEREN: Wanneer invloedsstenen worden

verwijderd, keren ze terug naar hun eigenaar. Tenzij
anders vermeld in de tekst van de vaardigheid, kan een
speler van gelijk welke speler invloedsstenen
verwijderen.
VERWIJDEREN UIT HET SPEL:

Wanneer een agent wordt
vervangen, wordt deze volledig uit het spel verwijderd, en
kan dus nooit terugkeren. In de Stadstaat Tempest
maken de sterke getijden het gemakkelijk om een
lichaam te laten verdwijnen ...
VP – VICTORY POINT:

Zie OVERWINNINGSPUNTEN

WITWASSEN:

De blootstellingsgraad verlagen door het
betalen van kronen. Zie pagina 16.
ZONDEBOK: De

speler die als eerste aan de beurt is, en die
vaak het doelwit is van gebeurtenissen. Zie pagina 10.

VOORBEELDRONDE
Alex, Britt, Chris, en Diane spelen Dominare. Seizoen 1 is
net afgelopen. In spelersvolgorde, de volgende situatie op
het bord.
Alex, speelt blauw (momenteel de zondebok met
blootstellingsgraad 5) gaat voor een Shadowmen / Guild
strategie. Zijn plan is om zijn invloedsstenen overal te
kunnen plaatsen. Alex heeft een invloedssteen op elk van
de 3 en 2 blokken van de Senate. Hij spreidde zijn
invloed bij het werven om één van de stenen in de Senate
te krijgen, en hij gebruikte de Canals vaardigheid om de
andere invloedssteen te verplaatsen van het Canal blok
naar de Senate.
Chris (geel en blootstellingsgraad 4) heeft een sterke
hand met een aantal handelaren. Hij begon in de Senate,
en mikt naar het opkrikken van de VP-waarde van het
Merchant Qaurter. Met een zware Merchant aanpak kan
hij invloedsstenen spreiden in de aangrenzende Canals,
en waar nodig bezielen. Chris heeft één invloedssteen op
de 3- en 2-waarde blokken van de Senate, meer bepaald
die blokken die uit de buurt van de Canals liggen. Chris
spreidde zijn invloed tijdens de WERVINGSFASE om de
controle over het Senate-district te krijgen.
Diane (groen en blootstellingsgraad 2) koos ervoor om te
beginnen met Atheneum agenten. Ze plant om niet louter
gefocust te blijven op het Atheneum, maar om ze te
gebruiken om haar opties uit te breiden. Na twee keer
haar hand aangevuld te hebben met nieuwe agenten (één
keer met Rouseau Baudin en één keer met de Atheneum
districtsvaardigheid), telkens met de bovenste vier
kaarten van de agentenstapel, heeft ze nu een zwakke
positie, maar een sterke hand om verder uit te bouwen.
Diane heeft één invloedssteen op de 2-waardeblok van
Atheneum.

Britt (rood en blootstellingsgraad 0) gaat voor een
Church / Shadowmen samenzwering, en poogt om
belangrijke blokken controleren door gebruik te
maken van de alomtegenwoordigheid van beide
facties. Ze is van plan om de District VP-waarden
terug te brengen tot nul en ieders
blootstellingsgraad te verhogen. Britt heeft twee
invloedsstenen op de Great Basilica (de 4-waarde
Church blok) en vier invloedsstenen in de enige
waardevolle blok in Corte Scalzo.

GEBEURTENISFASE

Het Merchant Quarter is 4 overwinningspunten waard.
Het Atheneum is 3 VP waard. Alle andere staan nog op
de startwaarde. Dit zijn de resultaten van de gebeurtenis
(Fearmongering) en Chris met behulp van de Senate
districtsvaardigheid.

Chris draait de bovenste kaart van de
gebeurtenissenstapel om: War of Words. Net als alle
andere gebeurtenissen, heeft de kaart een Seizoen 1
effect. Bovendien bevat ze de tekst "ook Seizoen 2" zodat
dat effect eveneens zal plaatsvinden.

SEIZOEN 2

Eerst gaan alle spelers het Seizoen 1 gevolg
doorworstelen. Chris verhoogt Diane’s blootstellinggraad
met 1. Dat doet Alex ook. In een poging later een
voorkeursbehandeling te krijgen, verlaagt Diane Britt’s
blootstellinggraad met 1. Britt gaat daar op in en
verhoogt Diane’s blootstellinggraad niet opnieuw, maar
verhoogt die van Alex.

De spelers zitten in een nek-aan-nek race om de beste
positie te creëren voor zichzelf.

SAMENZWERINGSFASE
Iedereen kiest de agent voor hun tweede rang en legt
deze tegelijk neer.
Britt onthult Antonia Salmeri en gaat naar
blootstellingsgraad 1. Chris legt Michael Elmen, en diens
blootstellingsgraad loopt op tot 7. Alex onthult Ernesto
Balsano, en gaat ook tot 7. Diane onthult Adnan
Riordan, en verhoogt haar blootstellingsgraad tot 5.
Omdat Alex de huidige zondebok is, wordt Chris de
nieuwe zondebok. Alex wordt 2de. Diane en Britt blijven
respectievelijk derde en vierde in spelersvolgorde.
Ernesto Balsano heeft een "onthullingseffect". Alex
gebruikt dit om de invloedssteen van Chris te verplaatsen
van de 3-waarde Senate blok naar de 2-waardeblok
ernaast. Alex controleert nu het Senate district met twee
blokken tegen één door Chris.

De nieuwe blootstellingsgraden zijn Alex op 8, Chris en
Diane op 7, en Britt op nul. Hoewel de blootstellingsgraden zijn veranderd, werd de spelersvolgorde van de
samenzweringsfase niet veranderd.
Vervolgens wordt het Seizoen 2 gevolg uitgevoerd, van
boven naar beneden. Ten eerste moet Chris – als
zondebok –drie kronen betalen. Dan hebben alle spelers
de kans om kronen te besteden om hun
blootstellingsgraad te verminderen. Chris heeft niet
genoeg geld meer, dankzij het eerste effect van de
gebeurteniskaart. Alex kiest ervoor zijn
blootstellingsgraad te verminderen, net als Diane. Britt,
op nul blootstelling, weigert te betalen. De nieuwe
blootstellingsgraden zijn Chris op 8, Alex op 5, Diane op
4, en Britt op nul.
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WERVINGSFASE
Ieders agenten netwerken (merk op dat Britt's agenten
netwerken, omdat de tekst op Antonia Salmeri ervoor
zorgt dat Giovanni Trabocchi ook de Knave kenmerk
heeft), zodat elke agent 1 extra invloedssteen mag
plaatsen.
Chris gaat eerst met zijn rang 1 agent. Hij plaatst alle drie
invloedsstenen in het 3-waarde Senate blok dat door Alex
wordt gecontroleerd. Hij neemt de controle over met zijn
twee overgebleven invloedsstenen. Dit geeft Chris ook
opnieuw de controle over het Senate district.
Alex plaatst zijn invloedsstenen in het Canals-blok aan de
linker benedenhoek van de kaart. Hij betaalt twee kronen
om zijn invloed te spreiden en plaatst een invloedssteen
in 1-waarde blokken in de Estate en de Atheneum.
Diane plaatst twee invloedsstenen in een lege 1-waarde
blok van het Atheneum.
Britt plaatst drie invloedsstenen in de 2-waarde blok van
de kerk naast de Great Basilica.

en vervolgens invloed spreiden naar de hoge-waarde
Church blokken.

EERSTE ACTIE
Chris maakt gebruik van Michael Elmen om drie kronen
te krijgen.
Alex gebruikt de Warrens districtvaardigheid om 2
kronen te stelen van elke speler. Omdat Diane nog maar
1 kroon heeft, levert dit Alex slechts 5 kronen op.
Diane gebruikt de agentvaardigheid van Adnan Riordan.
Ze wisselt de posities van Adnan Riordan en Rouseau
Baudin, en krijgt Diane het gebruik over een Scholar
vaardigheid. Nu dat Rouseau Baudin in rang 2 ligt, mag
zijn rang 2 vaardigheid Diane gebruiken, wat Diane
vervolgens ook doet. Ze kijkt naar de bovenste kaarten
van de gebeurtenissenstapel en legt ze terug. Rouseau
Baudin laat Diane ook toe nog een bijkomende Scholar
vaardigheid te gebruiken, maar omdat haar beide
agenten dit seizoen al gebruikt werden, is er geen Scholar
vaardigheid meer beschikbaar.

Nu iedereen heeft kunnen werven met hun rang 1
agenten, gaan spelers door met hun rang 2 agenten.

Britt maakt gebruik van Antonia Salmeri. Ze krijgt een
extra actie na alle gewone acties door alle spelers werden
uitgevoerd.

Chris plaatst de 3 invloedsstenen van Michael Elmen in
het Merchant Quarter blok met de hoogste waarde.

TWEEDE ACTIE

Alex, met nauwelijks nog kronen, plaatst drie
invloedsstenen in een 1-waarde blok in de Warrens. Hij
moet zijn geldvoorraad aanvullen om invloed te kunnen
spreiden.
Diane plaatst drie invloedsstenen in het Atheneum blok
dat Alex controleert. Dit gooit Alex uit het Atheneum.
Britt plaatst twee invloedsstenen in de Canals die
grenzen aan de Great Basilica om te beletten dat een
Canals agent daar invloedsstenen zou kunnen plaatsen
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Chris is geneigd om te witwassen om zo de zondebok
positie te vermijden, maar zijn volgende geplande agent
heeft een lage blootstellingsgraad, dus denkt hij dat hij
veilig zal zijn. In plaats daarvan gebruikt hij de Senate
districtvaardigheid om de VP-waarde van de Merchant
Quarter met 2 VP te verhogen tot 6.

Alex maakt gebruik van Ernesto Balsano om geld te
stelen. Hij wil van Diane stelen, maar deze heeft geen
kronen meer. Hij wil van Chris stelen, maar hij vermoedt
dat Chris een samenzwering opbouwt die veel kronen zal
genereren, en dus niet zou worden geschaad door
Ernesto's kleine afpersing. Dus richt hij zich op Britt.
Britt betaalt 3 kronen en heeft er slechts 2 over.
Diane ziet dat niemand echt hard voor de Senate gaat. Ze
maakt gebruik van de vervangen basisvaardigheid. Ze
legt Rouseau Baudin af en speelt Dante Straziami in de
vrijgekomen rang. Dit verhoogt Diane’s
blootstellingsgraad met slechts 1, ook al heeft Dante
Straziami een blootstelling van 5, en dat geeft Diane een
krachtige stem in de Senate. In de volgende beurt, tussen
werving en zijn vaardigheid gebruiken, zal Dante
Straziami tot zes invloedsstenen kunnen plaatsen in de
Senate, de controle over de wijk te nemen, en de VPwaarde ervan te verhogen met twee.
Britt voert haar tweede actie uit. Ze maakt gebruik van de
Corte Scalzo districtvaardigheid om de VP-waarde van
elk district te laten zakken met 1.
Tot slot, krijgt Britt haar bonusactie van Antonia
Salmeri. Ze gebruikt de Church districtvaardigheid om
twee invloedsstenen te plaatsen in een lege 2-waarde
blok in de Merchant Quarter.
En zo is het pad geëffend voor Seizoen 3.

CREDITS
DOMINARE
Design: jim pinto
Contributing Design: Edward Bolme, Murray Chu,
Jeremy Holcomb, Bryan Reese, Mark Wootton
Development: Edward Bolme, jim pinto
Art Direction: Edward Bolme, Hal Mangold, jim pinto
Cover Art: Andrew Hepworth
Graphic Design: Thomas Deeny, Kali Fitzgerald, Hal
Mangold, jim pinto
Cartography: Andrew Hepworth
Writing: Seth Mason
Editing: Gabe Covert, Ken Grazier, Kevin Kennedy,
William Niebling, Jeff Quick

Harshman, Ryan Harshman, Kevin Hay, Rob Herman,
Alexander Holewinski, Joe Huntzinger, David Ingle,
Travis Ingle, Brent Keith, Kevin Kennedy, Tony Konrad,
Aaron Kutzmann, David Lepore, Colin Lindberg, Leo
Martinez, Barbara Mattison, Dave Mayhew, Melissa
Mayhew, Kavin McCaig, Patrick McCarthy, Jim McClain,
Julie McClain, Rob McDiarmond, Jim McClain, Juli
McClain, David McInnich, Ben Misky, David C. Myers,
Dinh Nguyen, Jason Nicholl, Erik Noble, Matthew
Orwig, Aryn Orwig, Russ Ostrand, Wes “Mr. The Wes”
Overhults, Jeff Plummer, Vicki Pomerleau, Marion
Racela, Rachel Racela, Angela Reese, Bryan Reese, Craig
Roberts, Kathy Rowland, Dan Rudd, Chris Schnebelen,
Justin Scioli, James Self, Courtney Shelton, Lee Shelton,
Wayne Shermann, Chris Shorb, David Sieber, Charles
Sisson, Chad Smith, Brandon Snyder, James
Sommerfeldt, Silvia Stalzer, Mike Stanich, Thomas
Staudt, Jeff Stone, Jonathan Stone, John Stonebraker,
Holly Straw, Christopher Sullivan, Bethany Sweet, Jared
Van Meter, Shannondoa Virtue, Jed Wegner, Dirty
Weston, Joel White, Joseph Williams, Brian Yoon, Ken
Zavodney, Kurt Zdanio, John Zinser, and the Fairborn
group who didn’t give us their last names.

Proofreading: Roger Giner-Sorolla, Kevin Kennedy, Ryan
Metzler

Vertaling: Luk Van Baelen

Layout: Kali Fitzgerald

TEMPEST

Typesetting: Edward Bolme, Kali Fitzgerald

Original Concept: Mark Wootton, John Zinser

Production: David Lepore
Art: Andrew Hepworth, Jeff Himmelman
Playtesting: Tanweer Ahmad, Rainer Alfors, Kim
Bertrand, Anna Bort, Paul Bort, Amberle Browne, Ed
Browne, Sam Browne, Chad Brozik, Dan Cain, Erika
Clapp, Gabe Covert, Arnold Daly, John Davis, Shelly
DiGiacinto, Todd DiGiacinto, James Dunlap, Glenn
Getyina, Jim Getz, Sarah Getz, Ken Grazier, Mike Guinn,
Jon Hall, Tex Hammack, Christine Hammack, Chris

Conceptual Team: Andrew Hepworth, Mark Jelfo, Brent
Keith, jim pinto, Todd Rowland, Lucas Twyman, Justin
Walsh, Mark Wootton, and John Zinser; with Shawn
Carman, Jon Hall, Leticia Hayler, Dave Lepore, and
Bryan Reese
Project Development: Edward Bolme, jim pinto, Todd
Rowland
Brand Management: Edward Bolme

DESIGNER’S NOTES
Voor mijn broer, andrew thomas pinto. Because it
wouldn’t matter to him that I did, that’s precisely why it
is.
Je hebt dit spel in handen dankzij het hard werk van te
veel mensen om op te noemen. Maar ik moet boven alles
Andrew Hepworth bedanken. We werkten nauw samen
aan dit project en dat maakte alles veel makkelijker. Veel
van de coole karakters zijn te danken aan Andy. Ik wil
ook Kevin, Ryan, and William bedanken. Gebruik
kunnen maken van jullie breinwerk voor ideeën en
inzichten was zeer waardevol.
Tenslotte, bedankt voor de aanschaf van mijn spel. Ik
heb nooit het gevoel gehad dat we hebben moeten
bezuinigen om het tot bij jou te krijgen. Ik hoop dat er
veel plezier aan beleeft.
© 2012 Alderac Entertainment Group.
Tempest, Dominare, and Alderac Entertainment Group
and all related marks are TM and © Alderac
Entertainment Group, Inc. All rights reserved.
Printed in China.
Warning: Choking hazard! Keep away from small
children!
For more information, visit our websites:
www.alderac.com/tempest and www.alderac.com/forum
Questions? Ask CustomerService@alderac.com
23

REFERENTIE

COMMONERS
Kunnen werven in alle Moeras
districten

CULTURE
Kunnen overal werven

NOBILITY
Heeft nooit invloed

C. Inkomen
D. Blootstellingsgraad
E. Kenmerk[en]
F. Vaardigheden
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Naar aanleiding van de gevechten tussen de
koopmanshuizen, kwamen veranderingen in de
levenswijze in Tempest al snel naar voren. Hoewel de
nieuwe leiders van de politieke beweging van de stad
billijkheid beloofde voor de mensen, wezen de geruchten
erop dat hun machtsspel veel sluwer was. Het werd
duidelijk dat diegene met geld of goede connecties het
makkelijker hadden om meer “billijkheid” dan de
anderen te kopen. Niet elke rijke man kwam nochtans
aan de macht, terwijl onderdrukking zich voortzette en
alleen zij die de juiste vrienden hadden gemaakt zich niet
aangetast wisten door kerk of staat ... of de Shadowmen.
Het duurde niet lang voordat vele van de burgers van
Tempest met spijt terugkeken, zich een krachtige
monarchie herinnerend die nooit een dergelijke
tumultueuze tijd zou hebben toegestaan.
A Contemporary History of Tempest
Declan Jahani

HET VERHAAL BEGON IN …

A. Factie
B. Invloed

EPILOOG

SHADOWMEN
Werven normaal gezien in alle
moerasdistricten.
Bij het spreiden (aan een kost
van 1 kroon per blok) moet er
niet aangrenzend geplaatst
worden. Ze kunnen de eerste
invloedssteen van een agent
overal plaatsen tegen een kost
van 1 kroon.

TERMEN ENGELS  NEDERLANDS
Ability

Vaardigheid

Spend

Uitgeven

Onthullen

Reveal

Adjacent

Aangrenzend

Spread influence

Invloed spreiden

Rang

Rank

Canvass

Werven

Trait

Kenmerk

Rekruteren

Recruit

Conspiracy

Samenzwering

Whitewash

Witwassen

Samenzwering

Conspiracy

Contiguous

Aaneengesloten

Thuisdistrict

Home district

Discard

Afleggen

Uit het spel verwijderen

Remove from play

Exposure

Blootstelling(sgraad)

Uitgeven

Spend

Face down

Met de beeldzijde naar beneden

Vaardigheid

Ability

Face up

Met de beeldzijde naar boven

Verplaatsen

Move

Faction

Factie

Vervangen

Replace

Flip

Omdraaien

Remove

Inkomen

TERMEN NEDERLANDS  ENGELS

Verwijderen

Gain

Werven

Canvass

Home district

Thuisdistrict

Aaneengesloten

Contiguous

Witwassen

Whitewash

Influence

Invloedssteen

Aangrenzend

Adjacent

Zondebok

Scapegoat

Inspire

Bezielen

Afleggen

Discard

Move

Verplaatsen

Betalen

Pay

Occupied

Bezet

Bezet

Occupied

Pay

Betalen

Bezielen

Inspire

Rally

Herstellen

Blootstelling(sgraad)

Exposure

Rank

Rang

Factie

Faction

Recruit

Rekruteren

Inkomen

Gain

Remove

Verwijderen

Invloed spreiden

Spread influence

Remove from play

Uit het spel verwijderen

Kenmerk

Trait

Replace

Vervangen

Met de beeldzijde naar beneden

Face down

Reveal

Onthullen

Met de beeldzijde naar boven

Face up

Scapegoat

Zondebok

Omdraaien

Flip

