Het thuisland verkeert in staat van ontbinding; de grondstoffen van het land raken uitgeput en er is beroering in de samenleving. De Hoge Graaf (The High Jarl) heeft een groep
dappere mensen uitgenodigd om hun geluk te beproeven in een nieuw ontdekte eilandengroep. Deze eilanden zijn rijk aan natuurlijke grondstoffen en jouw opdracht is deze
grondstoffen te veroveren uit de handen van de Barbaarse stammen, die nu de gebieden bezetten. Deze verovering mag op elke mogelijke manier gebeuren; door handel, door
religieuze bekering of door een direct treffen. Als je erin slaagt om de gebieden vredig te veroveren, kunnen de Barbaren zich bij jouw clan aansluiten en je in je opdracht helpen.
Er zijn overal gebieden op het eiland, die neutraal staan tegenover veroveraars en daar kun je grondstoffen kopen of verkopen en runen leren. Gedurende het spel probeert jouw
clan zijn regio op te bouwen en zijn rivalen de loef af te steken met weelde en grote rijkdommen. Bij het speleinde is de Clanleider, die de meeste roem heeft verkregen, door
veroverde gebieden, gebouwopwaarderingen en het meest vergaarde goud, de winnaar!

OVERZICHT

Bardagi - De claim op goud, is een strategisch spel voor 2 – 5 spelers van 10 jaar en ouder. Het doel van het spel is om meer roempunten te
scoren dan je rivalen. Je verkrijgt roem door bezette gebieden, verkregen goudmijnen, gebouwopwaarderingen en de hoeveelheid goud in jouw
bezit aan het einde van het spel. Alle goudmunten, die worden verkregen gedurende het spel, worden in je goudbuidel geheim gehouden. De
roemstatus van een speler is altijd zichtbaar op zijn spelersbord en beweegt omhoog of omlaag gedurende het spel. Zijn goudstapel zal echter
alleen worden onthuld bij het einde van het spel. Het spel eindigt na een zeker aantal spelronden, gebaseerd op het aantal spelers. De normale
speeltijd is 90 - 120 minuten en is afhankelijk van het aantal spelers en ervaring, want het gaat een stuk sneller als je het spel kent.

Spelcomponenten
1 Spelbord
5 Spelersborden
120 Spelerskaarten
5 Verwijskaarten
10 Puntentellers 50/100 & 150/200
45 Gebouwopwaarderingstegels
5 Berserkur (krijger)
5 Godi (priester)
5 Kaupmadur (handelaar)

5 Knerrir (Vikingschip)
120 Houten grondstoffen
200 Houten schijven
48 Runenfiches
20 Bijlfiches
80 x 1 goudmunten & 30 x 5 goudmunten
5 speler roemtellers
1 Rondenteller
1 Startspelerfiche

2 - 3 SPELERS - WINTER

SPEL OPZETTEN
Spelbordopzet
Plaats het spelbord tussen alle deelnemende
spelers in het midden. Er moet ook ruimte zijn
voor de spelersborden.

OCEAANVELDENBEWEGING
UPGRADES

Spelfiches en tegels
Plaats al de grondstoffen binnen bereik naast
het spelbord.
Wanneer je de doos voor het eerst uitpakt,
druk dan alle opwaarderingen uit van de spelersborden en alle fiches & tegels van de andere doordrukplaten. Sorteer de opwaarderingen op hun 3 types, maak 2 stapels van elk
niveau en schud elke stapel. Leg elk van de 6
stapels gedekt naast het bord.
Draai van de stapels drie niveau 1 tegels &
twee niveau 2 tegels open. Elk type gebouwstapel moet nu drie niveau 1 opwaarderingstegels & twee niveau 2 opwaarderingstegels
tonen, die je kunt kopen als je de juiste grondstoffen hebt.
In een spel met 2 of 3 spelers – toon dan alleen twee niveau 1 & één niveau 2 opwaarderingstegels van elk type.
Plaats de rondenteller op de eerste plek van
het rondenspoor.
Plaats de goudstapel binnen bereik naast het
spelbord.
Plaats alle soorten van de houten goederen,
in gegroepeerde stapels, binnen bereik naast
het bord. Om ruimte te besparen hoef je niet
alle schijven ineens te plaatsen. Er kan meer
worden toegevoegd tijdens het spel indien
nodig.
Plaats de Bijlen open naast het spelbord.
Leg de Runen gedekt naast het spelbord in
een stapel. Hun werking staat op de Runentabel. Gedetailleerde informatie over de Runen
staat in de Runen-sectie van deze spelregels.
Elke speler ontvangt 1 goud van de bank en
een willekeurige Rune van de Runenstapel.
Geef 1 verwijstabel aan elke speler, voor gemak en sneller spelverloop.

RONDENSPOOR

PRODUCTIEGEBIED

2 - 5 SPELERS - ZOMER
Speeltijd
HANDELSTABEL

Bardagi - De claim op goud kan óf met een
tijdslimiet worden gespeeld óf met een aantal
ronden, afhankelijk van het aantal spelers.

RUNETABEL
Goudstapel

Als met tijdslimiet wordt gespeeld, is het
minimum 30 minuten.
Als met aantal ronden wordt gespeeld, plaats
dan de rondenteller op de eerste plek op de
rondentabel. Het aantal spelronden varieert
tussen de 7 á 10, afhankelijk van het aantal
spelers. Zie Speeltijd voor meer informatie.

Bijlstapel

Startplek
Beschikbare kleuren, naar gelang het aantal
spelers:

Stapel van houten
grondstoffen

Runestapel Dicht

2 spelers - rood & geel.
3 - 4 spelers – alle kleuren, behalve zwart.
5 spelers - alle kleuren.
In een spel met 2 of 3 spelers, kan het hoofdbord gebruikt worden of de eilandenkaart aan
de andere zijde.
Kies de startplekken door een Houten
schijf van alle beschikbare kleuren te pakken,
Schud ze in je handen en laat er een voor
elke speler vallen. De ontvangen schijf is de
kleur en startplek waarmee de betreffende
Clanspeler zal spelen gedurende het spel.
Als alternatief kan iedere speler ook zijn eigen
clan kiezen.
De thuisstad van de spelers is het gebied op
het spelbord in de spelerskleur.
De startspeler is degene die het meest op een
Viking lijkt en hij of zij pakt de Startspelerfiche.
Het Startspelerfiche wordt tussen de ronden
tijdens het spel kloksgewijs doorgegeven
naar de volgende speler.

Thuisgebieden van spelers, getoond in spelerskleuren
Startspelerfiche

Spelersborden en kaarten
Op het Spelersbord beheer je jouw eenheden; je traint ze (rekruteren), waardeert gebouwen op en bewaart er je grondstoffen.
Het Spelersbord representeert je thuisstad
van jouw Clan op de hoofdkaart, afgebeeld
in jouw kleur. Dit is jouw startgebied en het
centrum van je weldra vermogende dynastie!
Jouw thuisstad heeft drie beheergebieden:
thuisstad, eenheidsgebouwen & gebouwopwaarderingen en opslag. Rondom is een
scorespoor waarop verloren en gewonnen
roempunten worden bijgehouden tijdens
het spel.

24 spelerskaarten - 6 van elk type.
Houd ze bij je, al je acties en bewegingen tijdens het spel doe je door het spelen van deze kaarten,
tot en met zes in één beurt; 1 kaart is 1 beweging of actie van het gekozen eenheidstype.
(priester), een Kaupmadur (handelaar) en het Vikingsschip Knerrir.
Neem de 24 spelerskaarten in jouw kleur; 6 kaarten van elk van de
vier eenheden. Leg het spelersbord voor je neer op de tafel.
Pak alle Houten schijven van jouw kleur en plaats 6 schijven op
elk van de drie gebieden (18 in totaal). De rest van de 40 schijven
worden binnen bereik van het spelersbord gelegd.
Plaats vervolgens de Berserkur, Godi en Kaupmadur op jouw
thuisgebied op het spelbord, afgebeeld in jouw kleur. Plaats je
Knerrir (Vikingschip) op de havenafbeelding van jouw spelersbord.
Plaats je roempuntenteller op het grote schild van je scorespoor.

Het thuisgebied is waar spelers hun
rekruten op plaatsen in de Claimfase. De
gebouwen naast het thuisgebied behoren
elk toe aan een van de drie verschillende
eenheden, die de speler tijdens het spel
controleert. De Virki is het Bersurkur-gebouw (voor krijger) en afgebeeld als barakken. De Hof is het Godi-gebouw (voor
priester) en afgebeeld als een tempel. De
Verslun is het Kaupmadur-gebouw (voor
handelaar) en afgebeeld als een handelaarspost. Hun actieve grondstoffen
(Berserkur – krijgers, Godi – goddelijke
krachten & Kaupmadur – goederen) worden
op het spelersbord gerepresenteerd door
houten schijven.

Jouw schijven
Elke eenheid heeft bij de start van het spel
6 schijven om te gebruiken. Deze schijven
kunnen worden aangevuld door het aantal
grondstoffen te betalen wat is aangegeven
op de eenheidsgebouwen (Verslun, Hof &
Virki).
Plaats 6 schijven op Verslun
Deze vertegenwoordigen zes goederen
naar keuze.
Plaats 6 schijven op Virki
Deze vertegenwoordigen zes
krijgereenheden.

Gedurende het spel ontvang je grondstoffen (rekruten, goud en goederen) van de
gebieden die je overneemt.
De ontvangen goederen worden bewaard in
je opslag. De maximum opslagruimte voor
elke goederensoort is 5, maar dat kan later
worden verhoogd door Gebouwopwaarderingen.

Plaats 6 schijven op Hof
Deze vertegenwoordigen zes Goddelijke
krachten.

Spelersbord opzetten

Elke speler neemt een spelersbord, zijn
thuisstad & alle eenheden in de spelerskleur; een Berserkur (krijger), een Godi

Jouw eenheden – Kort overzicht

Jouw clan heeft elke ronde 4 eenheden om te spelen;

BERSERKUR

Berserkur. Thuisbasis: Virki (barakken).
Beweging: 1 veld met 1 kaart.
Aanvulkosten: 4 voedsel.

Thuisgebied - Nieuwe rekruten en Runen worden hier neergelegd en opgeslagen.
De Knerrir is alleen een zeetransporteenheid en kost niets om te gebruiken, alleen kaarten.

GODI

Godi. Thuisbasis: Hof (tempel).
Beweging: 2 velden met 1 kaart.
Aanvulkosten: 4 wol.

KAUPMADUR

Kaupmadur. Thuisbasis: Verslun (winkel).
Beweging: 2 velden met 1 kaart.
Aanvulkosten: 4 huid.

HET SPEL
Bardagi - De claim op goud wordt gespeeld in een aantal rondes, die afhankelijk is van het aantal spelers. Elke ronde is verdeeld in vier fases; planning, welke alle spelers tegelijkertijd uitvoeren,
actie, welke elke speler individueel uitvoert in startspelersvolgorde, bouwen, individueel in startspelervolgorde en claim, alle spelers tegelijkertijd.

Het begin van het spel

Bij de start van het spel, starten alle spelers in
hun Thuisgebied - het gebied op het spelbord
in de spelerskleur.
Spelers bewegen hun eenheden uit het startgebied naar aangrenzende gebieden naar
keuze volgens de gespeelde kaarten.
BELANGRIJK!
ALLE GEBIEDEN op het bord (met uitzondering van heilige plekken en zeevelden) zijn bezet door ten minste EEN BARBAAREENHEID!
Dit betekent dat als een speler de grondstoffen van een gebied wenst te verkrijgen, dat
gebied door de speler BEZET moet zijn; op het
gebied moet een schijf in de spelerskleur liggen om de grondstoffen te ontvangen van dat
gebied in de claimfase.
Om eigendom te verkrijgen van een gebied,
dienen spelers deze te veroveren van de
Barbaren OF van andere spelers.

EIGENDOM VERKRIJGEN - VEROVEREN VAN GEBIED:

Berserkur

Verovert gebieden met één krijger (schijven)
meer dan de tegenstander - als er geen
schijf is op het gebied, dan zijn twee schijven
nodig om het gebied te veroveren. Als er twee
vijandelijke schijven zijn, dan zijn er 3 schijven
nodig om het gebied te veroveren, 4 schijven
vereisen er 5 om te veroveren etc.

Godi

Kan alleen gebieden bekeren die bezet zijn
door Barbaren, door het gebruik van twee
Goddelijke krachten (2 schijven). Godi kan
geen gebieden bekeren die bezet zijn door
andere spelers.

Kaupmadur

Verovert door handel. Hij kan alleen land
kopen van Barbaren door 2 keer de grondstof
van het gegeven gebied (2 schijven) te betalen.
Kaupmadur kan geen gebieden kopen die in
bezit zijn van andere spelers.

De spelronden
Bardagi wordt gespeeld in 7 - 10 ronden,
afhankelijk van het aantal spelers.
Alle beweging, aanval, opwaardering en handel gebeurt door het neerleggen van kaarten.

1 actie of beweging - 1 kaart.
Elke ronde is verdeeld in 4 fases;

1. Planningsfase – Kies je kaarten
Elke speler kiest 6 kaarten (6 acties) van zijn gehele stapel,
die hij in deze ronde van plan is te spelen. Een makkelijker
alternatief is om de kaarten pas te kiezen wanneer een
speler aan de beurt is. Ervaren spelers dienen 8 kaarten te
kiezen na ronde 5. Kaarten worden geheim gehouden totdat
ze worden gespeeld.
Wanneer alle spelers hun kaarten hebben gekozen, zal elke
speler, beginnende met de startspeler en daarna met de klok
mee, de volgende stappen uitvoeren:

2. Actiefase – Voer uit. Speel je kaarten en voer de acties
van de kaarten uit. Alle spelers in startspelervolgorde,
kloksgewijs.

3. Bouwfase - Nadat deze ronde alle spelers hun beurt

Je kaarten

Elk eenheidstype heeft 6 kaarten; 6 Berserkur kaarten, 6 Godi kaarten,
6 Kaupmadur kaarten & 6 Knerrir kaarten –
in totaal 24 kaarten.
Elke kaart telt als een actie voor die eenheid
(Berserkur, Godi, Kaupmadur & Knerrir).
Elke beurt kunnen spelers tot en met 6
kaarten spelen in elke gewenste kaarttypecombinatie. Bijvoorbeeld:
2 Berserkur kaarten, 2 Godi kaarten & 2 Knerrir kaarten OF
zes Berserkur kaarten. Dit geeft je dan twee acties voor de
Berserkur, twee acties voor de Godi & twee acties voor de
Knerrir OF zes acties voor de Berserkur. In het algemeen
geldt dat elke actie die je wilt doen, 1 kaart kost om te
activeren. Er is één uitzondering, de Kaupmadur kan met
1 kaart zowel een handels- als aanvulactie doen in zijn
thuisgebied.Je hoeft niet elke beurt alle kaarten te spelen,
maar ten minste EEN kaart moet worden gespeeld.
Let op! Als een geavanceerde optie voor
ervaren spelers; wanneer de 5e ronde start,
kunnen alle spelers 8 KAARTEN kiezen om
te gebruiken in hun beurt! Dit geeft meer
opties tijdens elke beurt, maar zal ook het
spel licht verlengen.

hebben gehad. Koop 1 Gebouwopwaardering, indien gewenst
& je de benodigde grondstoffen bezit – startspelervolgorde,
kloksgewijs.

Voor meer informatie over de eenheden
- zie Berserkur-, Godi-, Kaupmadur- &
Knerrirsecties.

4. Claimfase

Met elke kaart - actie, kun je;
Berserkur

A) Claim de roempunten volgens gebieden in bezit, verloren
& gewonnen - alle spelers tegelijk.
B) Claim grondstoffen, goud & rekruten van jouw gebieden,
koop Bijlen bij een Barbarenkamp - alle spelers tegelijk.
Als een vijandelijke Godi op een van jouw gebieden staat,
verkrijg je geen grondstoffen van dat gebied.

C) Plaats rekruten op de gebouwen voor eenheden (let op de

schijflimieten) & Bijlfiches op gebieden op het bord voor extra
verdediging. Pak de gespeelde kaarten, alle kaarten zijn elke
ronde beschikbaar om van te kiezen.
Schuif de rondenteller 1 vooruit. Volgende ronde.

Bewegen of aanvallen. Verovert gebieden
door strijd. Vul je Berserkur schijven aan.

Godi

Bewegen, bekeren, gebied beïnvloeden, koop
runen, tover runen of verwijder runen van
gebieden. Vul je Godi schijven aan. Verovert
gebieden door te bekeren.

Kaupmadur

Bewegen, koop land, koop Runen op heilige
plekken, handel en vul alle eenheden in
thuissteden aan.
Verovert gebieden door handel.

Knerrir

Bewegen – alleen een transporteenheid
op zeeroutes. 1 kaart beweegt een schip 3
velden. Is neutraal in alle andere acties.

HET SPELBORD – GEBIEDEN & FICHES

Het spelbord is verdeeld in gebieden. Elk gebied is omgeven door een witte grenslijn. Wanneer je je eenheid beweegt, telt het als een beweging van een gebied naar een ander gebied.
Als gebieden die je bezit met elkaar zijn verbonden – worden ze beschouwd als één gebied.
Dus zelfs als je verbonden gebied 3 bij 3 gebieden groot is, telt het gewoon als één gebied en
kost het slechts één kaart om doorheen te bewegen. Algemene regel: Rivieren kunnen alleen
worden overgestoken over houten - of landbruggen. Bergen kunnen nooit worden doorkruist,
je kan er alleen omheen lopen, nooit er overheen of er doorheen.

Thuisgebied

Dit is jouw thuisgebied, alles wat je doet op jouw spelersbord gebeurt feitelijk hier.
Jouw eenheden starten vanuit dit gebied. Wanneer je met je Knerrir op een zeereis
gaat of met je Kaupmadur wilt handelen of wanneer je Berserkur rekruten zoekt voor
zijn machtige leger – ze moeten allen naar jouw thuisgebied gaan om de gewenste
actie uit te voeren. Thuisgebieden kunnen nooit worden aangevallen of worden betreed door andere spelers, behalve door de Kaupmadur. Als een optionele regel, kan
hij andere spelers dwingen om te handelen in hun thuisgebieden. Zie de Kaupmadur
sectie voor meer informatie.

Productiegebied
Dit zijn de gebieden die je wil veroveren om grondstoffen en rekruten te verkrijgen.
Elk gebied is gescheiden door een witte grenslijn en geeft je een grondstof of rekruut
als je het gebied bezit aan het begin van de Claimfase van elke ronde.
Van het houthakkersgebied krijg je een hout.
Van het schapengebied krijg je een wol OF vlees. Van het rundveegebied krijg je een
huid OF vlees.
Deze vier grondstoffen zijn de basisgrondstoffen die het meest worden gebruikt voor
het verkrijgen van nieuwe eenheden – gebouwen voor eenheden vullen met meer
schijven.
Rondom bergen, kun je vinden:
Steengroeven die je steen geven.
Goudmijnen die je goudmunten geven.
IJzerertsmijnen die je ijzer geven.
Goudmijnen zijn de enige plaatsen waar je direct goudmunten van het bord krijgt.
Voor elke goudmijn die je bezit, krijg je 1 GOUDMUNT.
Wanneer je een goudmijn van een andere speler verovert, krijg je meteen 1 roem
extra, bovenop het normale roempunt dat je voor het gebied verkrijgt in de Claimfase. Op dezelfde manier verlies je direct een roempunt wanneer je jouw goudmijn
kwijtraakt aan andere spelers.
IJzermijnen en steengroeven zijn mijngrondstoffen en die zijn waardevoller dan de
basisgrondstoffen. Je kan met handelen een IJzer of Steen voor twee basisgrondstoffen ruilen; hout, wol, huid of vlees.
Dorpen
Hier kan je Kaupmadur, door een actie te gebruiken, handelen volgens de
handelstabel. Als je een Dorpsgebied verovert, krijg je 1 extra schijf (rekruut) voor
elk Dorp dat je bezit in de Claimfase!
Plaats schijven in je Stadsgebied op je eenheidsgebouwen naar keuze om te rekruteren; Virki, Verslun of Hof. Een Dorp levert je ook direct 1 roempunt op wanneer
deze wordt veroverd van andere spelers, maar net als bij goudmijnen kost het je ook
direct 1 roempunt bij verlies aan andere spelers. Kaupmadur kan handelen met de
“bank” in andere spelersdorpen, tenzij het een Bijlfiche heeft, zie Barbarenkamp.

SPECIALE GEBIEDEN

BETAAL 2 GOUD,
ONTVANG 3 RUNEN
Hier kun je Runen kopen om
je op weg te helpen naar de
Overwinning! Kaupmadur &
Godi kunnen beiden Runen
kopen, maar je Godi is de enige
eenheid die ze kan gebruiken.
Runen geven je meer grondstoffen en/of kunnen andere
spelers hinderen. EENMAAL per beurt, kun je 2 goud betalen
en 3 willekeurige runen trekken van de dichte Runenstapel
- Godi of Kaupmadur moeten er staan om te kunnen kopen.
Het kost vervolgens 1 actie - EEN kaart & EEN goddelijk
fiche om 1-2 Runen te toveren.
Heilige gebieden kunnen niet worden veroverd of in bezit
zijn.
HEILIGE PLEKKEN

VEROVEREN: 4 SCHIJVEN
VERKRIJG 2 BIJLFICHES
De aanwezige barbaren vallen
je niet aan, maar kunnen je
wel blokkeren. Deze gebieden
kunnen alleen betreed worden
door je Berserkur, totdat het
veroverd is.
Berserkur kan ze bestrijden & veroveren met 4 schijven,
3 om te veroveren en 1 om te claimen. De beloning: ze
sluiten zich bij jou aan en je ontvangt direct 2 Bijlfiches om
op gebieden naar keuze te plaatsen, tijdens de Claimfase,
als extra verdediging. Elk gebied met een Bijlfiche kan niet
worden betreden door vijandige Godi of Kaupmadur en telt
als +2 verdediging tegen vijandige Berserkur.
Als het vervolgens toch verslagen wordt, door 2 meer
schijven te gebruiken, wordt de Bijlfiche verwijderd van
het bord en is de verdedigingswaarde van het gebied weer
normaal, volgens de aanwezige schijven. In de Claimfase,
heb je ook de optie om voor 1 goud 1 Bijlfiche te kopen van
elk Barbarenkamp in je bezit. Wanneer het veroverd wordt
op andere spelers, krijg je niet direct een Bijlfiche, je hebt
alleen de koopoptie in de Claimfase.
BARBARENKAMP

HAVENS

JE IN- EN UITGANG VOOR JE KNERRIR
Knerrir start en eindigt zijn
zeereizen hier.

Je telt beweging van de Knerrir
alleen vanuit de haven, dus de
volgende zeeroute wordt geteld als de eerste beweging en
eindigen in een haven telt als de laatste beweging.
Je eenheden van je spelersbordhaven naar land verplaatsen
telt niet als een beweging.
Zie Knerrir voor meer informatie.

GRONDSTOFFEN; HANDEL, GOUD & ROEM

Het doel van Bardagi - De claim op goud is om meer roempunten te vergaren dan je tegenstander. Dit doe je door de meeste gebieden te claimen, de meeste Gebouwopwaarderingen te
bouwen, de meeste Dorpen en goudmijnen te veroveren en als laatste zoveel mogelijk goud te
vergaren. Zoals eerder uitgelegd, spelers verkrijgen grondstoffen, rekruten en goud gedurende het spel in de Claimfase in elke ronde, en ook roem. De speler die nu het gebied bezet,
overeenkomstig de kleur van de aanwezige schijf; verkrijgt van dat gebied de grondstoffen,
rekruut, goud en roem.

Grondstoffen
Vlees
Vooral om Berserkur aan te vullen.
Verkregen van Rundvee en Schapen.
Huid
Vooral om Kaupmadur aan te vullen.
Verkregen van Rundvee.

GRONDSTOFFEN
Gebieden op het spelbord worden veroverd door aanvallen (Berserkur), bekering (Godi) of handel (Kaupmadur). Wanneer het
gebied door jou is veroverd, markeer het met een schijf in jouw kleur. Aan het eind van elke ronde komt de Claimfase. Dan
ontvangen spelers grondstoffen voor hun gebied.
Verkregen grondstoffen moeten op de juiste opslagplekken op je spelersbord worden gelegd. Het maximum is 5
grondstoffen van hetzelfde type op elke opslag. Dit kan worden verhoogd door gebouwopwaarderingen. Als je het maximum aantal
grondstoffen van een type hebt, dan kun je deze ronde niets meer ontvangen!

AANVULLEN, HANDELEN & OPWAARDEREN VAN GEBOUWEN
De opgeslagen grondstoffen op je spelersbord kun je voor 3 hoofdtaken gebruiken:
Vul je schijven op de eenheidsgebouwen aan - Virki, Verslun & Hof
Gedurende het spel zullen deze schijven meermaals opraken; je gebruikt ze om andere gebieden aan te vallen, voor
het bekeren van barbaren, runen te toveren & land te kopen. Elk van je eenheden kan zijn eigen schijven aanvullen en
Kaupmadur kan van elke andere eenheid de schijven aanvullen. Elke aanvulling kost een actie. De kosten voor elke
aanvulling van grondstoffen staan op het corresponderende gebouw voor eenheden op je spelersbord;

Virki - 4 vlees, Hof - 4 wol en Verslun - 4 huid.
Handelen
Jouw Kaupmadur is de enige eenheid die ontvangen en op je spelersbord opgeslagen grondstoffen kan verhandelen.
Hij kan of een grondstof ruilen voor een andere grondstof of voor goud. Alle handel wordt uitgevoerd volgens de handelstabel, die is afgebeeld op de hoeken van het grote spelbord.
De Handelstabel heeft twee kolommen, een kolom met de vier basisgrondstoffen; hout, huid, wol & vlees en de andere
kolom met IJzer & Steen. Dit betekent niet dat je vier van dezelfde soort moet hebben om te kunnen handelen, het toont
het verschil in de waarde van grondstoffen. Steen & IJzer zijn waardevoller dan de vier andere; hout, huid, wol & vlees.
In elke kolom zijn de grondstoffen gescheiden door een pijl. De pijl toont hoeveel grondstoffen je links nodig hebt om in
te ruilen voor de grondstoffen rechts. Ruilen tegen hetzelfde type kan beide kanten op.
Bijvoorbeeld:
als je IJzer nodig hebt, dan mag je elke combinatie van 2 van de 4 uit de linkergroep inruilen: 2 huid voor een IJzer
OF 1 huid & 1 wol voor 1 IJzer. Als je goud wilt dan mag je elke combinatie van 4 uit de linkergroep inruilen voor 1
goudmunt. Elke combinatie van 8 geeft je 3 goudmunten. Aan de andere kant heb je 2 IJzer / Steen nodig OF een van
elk voor een goud.
Eenheidsgebouwen opwaarderen – Virki, Verslun & Hof.
In de Bouwfase wil je wellicht je gebouwen opwaarderen. De opwaarderingen geven je bepaalde voordelen voor een
eenheid en daarnaast ook roem na het bouwen. Er zijn twee typen Gebouwopwaarderingen voor elk van de 3 gebouwen; 1e niveau opwaardering & 2e niveau opwaardering.
Je betaalt voor opwaarderingen met grondstoffen; 1e niveau opwaarderingen kosten 3 hout, 1 IJzer & 1 goud. 2e niveau
opwaarderingen kosten 3 Steen, 2 IJzer & 2 goud. Let op dat elke opwaardering er voor zorgt dat je meer schijven
ontvangt wanneer je de opgewaardeerde eenheid aanvult. Gebouwopwaarderingen worden op de lege plekken rechts
van het betreffende gebouw gelegd op je Spelersbord. Het is verplicht om eerst een 1e niveau opwaardering te bouwen
voordat je een 2e niveau gebouw van dat type kan bouwen.
Zie Gebouwopwaarderingen voor meer informatie.

Wol
Vooral om Godi aan te vullen. Verkregen
van Schapen.
Hout
Vooral voor 1e niveau Gebouwopwaarderingen. Verkregen van Houthakker.
Steen
Vooral voor 2e niveau Gebouwopwaarderingen. Verkregen van Steengroeve.
IJzererts
Vooral voor Gebouwopwaarderingen.
Verkregen van IJzermijn.

GOUD

Dit is waar je op mikt, zoveel mogelijk goud verzamelen! Je verkrijgt goud van je Goudmijnen in de Claimfase. Eén goudmijn
geeft je één goudmunt. Er zijn manieren om dit te verhogen, bijvoorbeeld door je Godi zijn beweging te laten eindigen op een
Goudmijn (behalen van +1 grondstof), een rune toveren die de waarde verhoogt of opwaarderingen kopen. Een combinatie van
sommige of al deze factoren kunnen nog veel betere resultaten geven. Kleine munt telt als 1, grote munt telt als 5 goud.
Goud kan gedurende het spel worden gebruikt voor noodhandel, als je bepaalde grondstoffen nodig hebt voor het aanvullen
of voor Gebouwopwaarderingen mag je EEN goud voor EEN IJzer of Steen of EEN goud voor TWEE hout, huid, wol of vlees
spenderen. Goud kan ook gebruikt worden door Godi voor twee Rune-gerelateerde taken:
- Spendeer 2 goudmunten op een Heilige plek en trek 3 willekeurige Runen om te houden.
- Spendeer 1 goud op een gebied om een daar geplaatste Rune en zijn effect op dat gebied te verwijderen.
Om een Rune te verwijderen of te kopen op een Heilige plek, moet Godi op het gebied staan om zijn vaardigheid te benutten. Let
op dat Kaupmadur ook Runen kan kopen op Heilige plekken.

ROEMPUNTEN

Hier draait alles om; om meer roem te vergaren dan je tegenstanders en de eilanden te ontvangen van De Jarl als een beloning voor zijnde de speler die het meeste roem heeft vergaard gedurende het spel. Tijdens het spel, verkrijg je 1 roem in elke ronde voor elk van de gebieden die je bezit in de Claimfase. Dit verandert gedurende de ronden wanneer je gebieden verliest of buit maakt.
Scoren van roempunten - Elke ronde:
- 1 roem voor elk gebied in bezit - geteld en elke ronde opgeteld, in de Claimfase.
- 1 roem voor elk veroverd Dorp van spelers tijdens een beurt. Onmiddellijke beloning. Als een speler een Dorp verliest, verliest hij ook 1 roempunt.
- 1 roem voor elke veroverde Goudmijn van spelers tijdens een beurt. Onmiddellijke beloning. Als een speler een Goudmijn verliest, verliest hij ook 1 roempunt.
- 3 roem, elke keer als een speler een 1e niveau Gebouwopwaardering bouwt. Claimfase.
- 5 roem, elke keer als een speler een 2e niveau Gebouwopwaardering bouwt. Claimfase.
- Alle roem verkregen door opwaarderingen; x aantal of 1 roem voor elke gebiedstype in bezit.
Scoren van roempunten – Speleinde
Ruil al je resterende grondstoffen in voor goud volgens de Handelstabel. Scoor dan de volgende speleinde roempunten:
- 15 punten bij het speleinde voor de speler die het meeste goud heeft. Bij een gelijk aantal, meeste goudmijnen in bezit, als dat gelijk is, meeste Dorpen, als dat gelijk is – verdeel de punten,
naar beneden afgerond.
- 12 punten bij het speleinde voor de speler die de meeste gebieden bezit. Bij een gelijk aantal, meeste goudmijnen in bezit, als dat gelijk is, meeste Dorpen, als dat gelijk is – verdeel de punten,
naar beneden afgerond.
- 1 punt voor elke goudmunt (5 bij grote) in het speleinde.

SPEELDUUR
TIJDSLIMIET

Goed voor spelers met weinig tijd of als ze meer agressiviteit willen. De minimum tijdslimiet mag niet onder de 30 minuten liggen, het kost tijd om je dynastie te laten groeien tot het punt dat je
pas goed kan beginnen met goud te vergaren, gebouwopwaarderingen te bouwen en meer gebieden te claimen. In andere woorden, de basis om roempunten te scoren en het spel te winnen.
De normale speelduur is 90 - 120 minuten, afhankelijk van het aantal spelers.

VOORAF BEPAALD AANTAL RONDEN

Op het spelbord ligt de Rondenteller op het Rondenspoor. De spiraal toont hoeveel ronden er in het spel zijn, gebaseerd op het aantal spelers, 7 tot 10 ronden. In de laatste ronde, eindigen
eerst alle spelers hun beurt en dan aan het eind worden de punten geteld. De hoogst scorende speler wint! De laatste ronde vindt plaats wanneer de teller op het eiland is voor het nummer
van het aantal spelers. In een spel met 4 spelers bijvoorbeeld, begint de laatste ronde wanneer de rondenteller op nummer 5 staat. Dit is omdat de rondenteller aan het eind van de huidige
ronde wordt verzet.

MEER GEAVANCEERDE SPELOPTIES

Om het spel een beetje meer strategisch te maken, kunnen spelers de volgende optionele regels toepassen (potentieel langere speelduur):

1) Bij de start van Ronde 5, kunnen ALLE spelers tot en met 8 kaarten kiezen, die ze deze ronde willen spelen! Zoals eerder, houden ze de gekozen kaarten gescheiden van de stapel en ze
kunnen niet tijdens de ronde worden gewisseld. Wat je op je hand hebt is waar je mee speelt, maar de 2-voor-1-weggooien regel is nog steeds van toepassing! Nadat alle spelers hun 8
kaarten hebben gekozen, begint de startspeler met zijn kaarten te spelen en gaat de ronde verder als normaal.
2) Gedwongen handel! De Kaupmadur van de tegenstander kan op jouw thuisgebied handelen zoals HIJ DAT WIL. Als hij zijn grondstoffen voor jouw goud wil ruilen, moet je daaraan meewerken. Traditionele handelsregels zijn van toepassing. Spelers handelen met hun eigen grondstoffen. Koopjes & vrije handel is mogelijk! Dit kan worden vermeden door een Bijl te plaatsen!

BERSERKUR

BIJZONDERE GAVE

Aanvallen: Alle gebieden.
Beweging: EEN gebied per gespeelde kaart.
•
•
•
•
•

Telt voor 4 gevechtseenheden - schijven.
De enige eenheid die Barbaarkampgebieden kan veroveren om Bijlfiches te verkrijgen.
Jouw enige Aanvals- & Verdedigingseenheid en de enige eenheid die alle gebieden kan veroveren op het bord, ook de
Barbaarkampgebieden en goed verdedigde gebieden van andere spelers.
Berserkur is de aanvoerder van de groep en hij telt voor vier eenheden. Berserkur kan nooit de thuisgebieden van
andere spelers betreden!
Je Berserkur beweegt een gebied per gespeelde kaart, hij kan meer gebieden per beurt bewegen met meer kaarten.
Berserkur kan vrijelijk lopen over ELK GEBIED zonder aan te vallen en hij kan zijn beweging eindigen in een gebied
dat niet van hem is.
Gebieden van andere spelers, met een Bijlfiche, kunnen nooit worden doorkruist zonder conflict.

AANVAL (1 kaart) - Aanvaller kan altijd terug naar het uitvalsgebied zonder een actiekaart.
1) Versla eventueel aanwezige Berserkur
Aanvaller verwijdert 5 schijven van Virki, de verdediger 4 (als mogelijk)
2) Versla Bijlfiches (indien van toepassing)
Aanvaller verwijdert 2 schijven per Bijl, verwijder Bijlfiches

3) Versla de verdedigers (aanwezige schijven)
Aanvaller verwijdert net zoveel schijven van Virki als aanwezig is in het
gebied
4) Claim het gebied door het plaatsen van een schijf op het gebied

De een–meer–regel
Wanneer Berserkur een gebied wil veroveren, heeft hij maar een krijger meer nodig (schijf/eenheden aanwezig in Virki)
dan er nu staan in dat gebied.
Bijvoorbeeld: voor een gebied met een schijf erop (of geen schijf in het geval van Barbarengebied) heb je twee schijven
nodig om het te veroveren, voor een gebied met twee schijven erop heb je drie schijven nodig om het te veroveren etc.
Als je niet genoeg schijven in je Virki hebt – kun je een ander gebied niet veroveren.
Om een gebied te veroveren, verwijder je als aanvaller alle schijven van het gebied en hetzelfde aantal van jouw Virki –
slachtoffers van de veldslag. Bijvoorbeeld: als een gebied een schijf erop heeft (of geen schijf als het een Barbarengebied
is in het begin van het spel) verwijder je die schijf en geef je het terug aan de eigenaar, daarna verwijder je een schijf van
jouw Virki en legt het bij je stapel ongebruikte schijven. Dan plaats je een schijf, te pakken van je Virki, op het net veroverde
gebied om het te claimen.
Een succesvolle verovering door een Berserkur van gebieden verdedigd door een Berserkur van een andere speler is
gebaseerd op de normale een-meer-regel zoals hierboven uitgelegd. In dit geval moet de aanvaller eerst de verdedigende
Berserkur verslaan voordat hij het gebied aanvalt.
Voorbeeld: De Berserkur van de rode speler staat op een gebied dat ook een rode schijf heeft. De blauwe speler kondigt
zijn aanval aan en valt binnen met zijn Berserkur vanuit een aangrenzend gebied. Hij valt eerst de vijandelijke Berserkur
aan, door 5 schijven te verwijderen van zijn Virki. De rode verdedigende speler, verwijdert 4 schijven van zijn Virki (als hij
ze heeft) en hij verwijdert ook zijn Berserkur van het aangevallen gebied en plaatst het op zijn thuisgebied op zijn spelbord.
Nadat de Berserkur is verslagen en verwijderd, vervolgt de blauwe speler zijn aanval als normaal.

SAMENVATTING

- Kan alle gebieden aanvallen.

- Telt voor 4 eenheden bij verdediging van het gebied waarin hij
staat.
- Kan Berserkur van andere spelers aanvallen & neutraliseren.
- Kan eenheden rekruteren, kan een aantal schijven van
gebieden pakken of schijven herverdelen op het bord, met een
actie - 1 kaart, in zijn beurt.

Aanvulkosten

4x

Het is mogelijk om op deze manier een vijandelijke Berserkur te verslaan, zonder het aangevallen gebied te claimen. Nadat
de Berserkur is geneutraliseerd, kan de aanvaller zich terugtrekken naar het gebied waar hij vandaan kwam.
De verslagen Berserkur kan alleen worden gereactiveerd door een Virki schijf-aanvulactie door de Kaupmadur.
De gereactiveerde Berserkur start zijn beweging van zijn Thuisstadgebied op het bord.
Let op! Alle aanwezige defensieve Runen en Bijlfiches op het strijdgebied worden opgeteld bij de defensieve kracht van
de verdediger. Nadat een nieuw gebied is geclaimd en veroverd, kan de Berserkur elk aantal schijven ter verdediging op
het net veroverde gebied plaatsen zonder een extra actie te gebruiken. Extra verdediging wordt gepakt van de beschikbare
schijven op de Virki. Elke schijf telt als één verdediging. 4 Geplaatste schijven zijn daarom 4 in verdediging op een gebied.
Tijdens je beurt kun je ALLE schijven in jouw kleur op het bord herverdelen of verwijderen door een Berserkur-kaart - 1
actie te gebruiken. Je kan verdedigingen versterken door schijven te verplaatsen van een gebied op het bord naar een
ander gebied op het bord. Let op dat je alleen schijven mag verplaatsen die al op gebieden zijn geplaatst. OF gebruik je
beschikbare schijven van jouw Virki. Je mag geen schijven pakken van andere gebouwen om die op het bord te plaatsen.
Je kan ook schijven van het bord verwijderen met deze actie, verwijderde schijven worden op je Stad gelegd om tijdens de
Claimfase naar gelieve te rekruteren.

godi

BIJZONDERE GAVE

Verkrijgt grondstoffen - Blokkeert grondstoffen. Wanneer hij op eigen gebied staat +1 grondstof,
wanneer hij op gebied van andere speler staat, geeft dat gebied geen grondstof.

Aanvallen: Alleen Barbaargebieden (bekeren).
Beweging: Twee gebieden per gespeelde kaart.
•
•
•
•
•
•

Je Godi is een goddelijke man, een meester van Runen en heilige rituelen.
Hij is geen agressieve man en hij neemt nooit deel aan een direct treffen. Hij gebruikt zijn runen om je te helpen en zijn
Goddelijke krachten kunnen je productie verhogen of productie van anderen manipuleren.
Godi gebruikt zijn bekeringsgave om in het begin van het spel controle te verkrijgen over Barbaargebieden, hij kan ook
gebieden bekeren zonder schijven erop, maar dat is ineffectief tegen andere spelers.
Godi kan eenmaal per beurt 3 Runen kopen voor 2 goud van een heilige plek, als hij op het gebied staat.
Hij kan ook zijn schijven aanvullen op Hof in zijn Thuisgebied voor 4 wol.
Godi neemt zelf nooit deel aan een aanval en als hij in een gebied aanwezig is bij een aanval, dan moet hij zich terugtrekken
naar gebieden in het bezit van zijn Clan. Eveneens kan hij nooit gebieden van andere spelers betreden die een Bijlfiche
erop hebben.

De schijven op Hof representeren zijn Goddelijke kracht. Hij gebruikt zijn Goddelijke kracht als hij Barbaren bekeert en als hij
Runen tovert. Bij bekeren gebruikt hij twee schijven, een om te bekeren en een om het gebied te claimen als eigendom. Omdat
het betreffende gebied was bewoond door Barbaren wordt de tweede schijf van zijn Hof niet weggegooid, maar in zijn Stad gezet.
Eén Barbaar is bij hem gekomen als extra rekruut en kan, in de Claimfase, worden geplaatst op elk eenheidsgebouw (Hof, Virki
of Verslun). Godi kan geen extra verdedigingsschijven plaatsen op geclaimde gebieden, dat kan alleen de Berserkur.
Godi heeft gebied-beïnvloedingskracht om productie te verhogen of blokkeren op gebieden. Als je jouw beurt eindigt op een
gebied dat je bezit, verkrijg je +1 grondstof in de Claimfase.
Als Godi zijn beweging beëindigt op een gebied van een andere speler, dat GEEN Bijlfiche erop heeft, dan krijgt die speler in de
Claimfase GEEN grondstoffen van dat gebied.

GODI RUNES

Godi heeft de kracht om Runen te gooien. Gebruik EEN kaart om t/m TWEE Runen te gebruiken – hij moet OOK een Goddelijke kracht - EEN SCHIJF afleggen. Runen kunnen op elk gebied op het bord worden gegooid. Afstand is niet van belang!
Hij kan elke beurt zoveel Runen gebruiken als hij wil, zolang hij de kaarten en de Goddelijke krachten (schijven aanwezig
op zijn Hof) maar beschikbaar heeft. Sla je Runen op in je thuisgebied.

Goddelijk

Geen grondstoffen – Vloek

Zeebeweging

Hun is mijn – Vloek

Verdediging

Tweemaal de grondstof

Wanneer op EIGEN gebied geplaatst, geeft
het +1 grondstof van het gebiedstype in de
Claimfase.
Je mag je Knerrir t/m 10 zeevelden
verplaatsen met EEN Knerrir kaart. Leg de
kaart af na gebruik.

SAMENVATTING
- Kan Barbaargebieden bekeren.
- Kan productie verhogen met +1 op eigen gebied of productie
blokkeren van andere onbeschermde spelersgebieden door erop
te staan in de Claimfase.
- Kan 1 kaart & 1 schijf gebruiken om t/m 2 Runen te toveren.
- Kan gebieden behoeden van een Runenaanval door andere
spelers, door op het gebied te staan.
- Kan Runen verwijderen van gebieden - betaal 1 goud.

Aanvulkosten

4x

Wanneer op EIGEN gebied geplaatst, geeft
het +1 verdediging op dat gebied.

Plaats op gebied van andere speler, geen
grondstoffen van dat gebied.
Wanneer op gebied van andere speler
geplaatst, ontvang jij de grondstoffen en
niet de gebiedseigenaar.
Wanneer op EIGEN gebied geplaatst, geeft
het + 2 grondstoffen van dat gebied

Per type kan maar EEN Rune op een gebied worden geplaatst (behalve op Thuisgebieden en Heilige plekken – daar kan niets
worden geplaatst). Wanneer een gebied is veroverd door andere spelers en het gebied heeft Runen erop, dan blijven de Runen
op dat gebied – en dus ook hun effecten. Als een Rune op een gebied is geplaatst, dan kan het alleen worden verwijderd als een
Godi naar het gebied gaat en 1 goudmunt betaalt om de Rune van het gebied te verwijderen – Het kost GEEN actie om een Rune
te verwijderen - alleen 1 goud per verwijderde Rune. Een verwijderde Rune wordt teruggelegd in de trekstapel. Godi kan Runen
van andere spelers verwijderen. Het aantal runen wat verwijderd wordt, eigen of van een ander, is ongelimiteerd. In een gebied
kan op hetzelfde moment maar 1 Vloekrune liggen.
Alle gebieden waar de Godi van andere spelers staan zijn immuun voor Runen; je kan nooit een Rune toveren op een gebied dat is
bezet door de Godi van een andere speler. Als je een “Hun is mijn” Rune op een ander spelersgebied plaatst om de grondstoffen
aan jou te geven, plaats dan een schijf op de Rune (afkomstig van de aflegstapel) om eigenaarschap van de Runebetovering aan
te tonen. De Vloekrunen zijn de enige Runen, die op gebieden van andere spelers kunnen worden gelegd, alle andere Runen
kunnen alleen op eigen gebieden worden gelegd, maar indien veroverd krijgt de nieuwe eigenaar ook de effecten.

kaupmadur

BIJZONDERE GAVE

Aanvallen: Koopt alleen gebieden van Barbaren.
Beweging: Twee gebieden per gespeelde kaart.
•
•
•
•
•
•
•

Ruilt grondstoffen voor goud.
Kan alle gebouwen aanvullen met één actie.

Iedereen houdt van goud, maar jouw Kaupmadur houdt er iets meer van!
Hij is je expert in handelen en deals maken. Hij handelt in zijn thuisgebied, maar kan ook handelen in andere Dorpen.
Hij kan grondstoffen ruilen voor goud of een aantal grondstoffen voor andere grondstoffen. Om te handelen, heeft hij één
actie nodig en hij kan zoveel handelen als hij wil deze beurt.
Wanneer hij beweegt, kan hij TWEE gebieden bewegen met één kaart.
Als een Kaupmadur zijn beweging eindigt op een Dorp, verkrijgt hij EEN goud in de Claimfase.
Kaupmadur neemt zelf nooit deel aan aanvallen, maar wanneer hij in een gebied aanwezig is gedurende een aanval, kan
hij in dat gebied blijven.
Kaupmadur kan elk gebied vrijelijk doorkruisen, behalve gebieden met Bijlfiches erop, en hij is de enige eenheid die
thuisgebieden van andere spelers kan betreden. Zie de optionele geavanceerde regel - Gedwongen Handel.

De schijven op zijn Verslun-gebouw representeren grondstoffiches naar keuze, maar geen goud.
Als een uitstekende handelaar, kan hij gebieden kopen van Barbaren. Als hij koopt (verovert) van Barbaren, betaalt hij twee
grondstoffen voor het gebied. Hij kan elk gebied kopen dat hij wil, uitgezonderd een Barbarenkamp – hij moet alleen wel genoeg
schijven hebben op zijn Verslun.
Wanneer hij van de Barbaren koopt, krijgt hij een eenmalige bonus - één grondstof van het gebiedstype.
Bijvoorbeeld: Hij wil een bosgebied kopen dat geen schijf erop heeft en dus bezet is door de Barbaren. Hij pakt twee grondstoffen
(schijven) van zijn Verslun, legt EEN schijf terug op de ongebruikte schijven-aflegstapel en hij plaatst de andere schijf op het
gebied om het te claimen. Daarna neemt hij ÉÉN houtfiche van de “bank”, zijn eenmalige bonus, en hij plaatst het op zijn houtkrat
in zijn opslaggebied op zijn spelersbord.
Kaupmadur kan ALLEEN betalen voor de gebieden met de schijven die hij op zijn Verslun heeft - niet genoeg schijven - dan is
het niet mogelijk om te kopen. Hij kan voor dit doel niet de beschikbare grondstoffen gebruiken uit de opslag.
Kaupmadur kan zoveel ruilen als hij wil met één kaart - 1 actie in elk Dorp. Hij kan alleen ruilen met de op dat moment aanwezige grondstoffen in zijn opslag.
Kaupmadur kan ruilen EN/OF alle schijven op alle gebouwen voor eenheden tegelijkertijd aanvullen met één kaart - 1 actie in
zijn thuisgebied. De grondstoffen dienen voor het ruilen en aanvullen wel in zijn opslag aanwezig te zijn.
Bijvoorbeeld: Kaupmadur gaat naar zijn thuisgebied door het spelen van een kaart. Daarna speelt hij een andere kaart om alle
schijven aan te vullen; hij betaalt 4 hout om Virki-schijven aan te vullen, 4 wol om Hof-schijven aan te vullen & ten slotte 4 huid
om zijn Verslun-schijven aan te vullen. Hij pakt de benodigde grondstoffen daarvoor van zijn opslag op zijn Spelersbord.
Als hij niet de benodigde grondstoffen heeft, kan hij eerst een kaart spelen om de benodigde grondstoffen via ruilen te
verkrijgen en dan alsnog zijn gebouwschijven aanvullen met nog een kaart. Hij kan alleen ruilen met goederen die op dat moment aanwezig zijn in zijn opslag.

SAMENVATTING
- Kan Barbaargebieden kopen voor 2x de gebiedsgrondstoffen,
gepakt van zijn Verslun.
- Kan grondstoffen ruilen voor andere grondstoffen of goud in
Thuisgebied en Dorpen.
- Kan Runen kopen op Heilige plekken.
- Kan alle eenheidsgebouwen aanvullen met één actie.
- Verkrijgt 1 goud in Claimfase, als hij op een Dorp staat.

Aanvulkosten

4x

Kaupmadur mag 3 Runen trekken op een Heilige plek, als hij daarop staat, door 2 goudmunten te betalen.
Kaupmadur doet al zijn handel volgens de Handelstabel, aanwezig op het
spelbord. Hij kan 1 om 1 ruilen in zowel de basisgroep (vlees, hout, wol &
huid) als in de mijngroep (Steen & IJzer). Wanneer hij een grondstof van
de basisgroep ruilt tegen de mijngroep, dient hij twee basisgrondstoffen te
betalen voor een mijngrondstof.
Als hij voor goud wil ruilen, heeft hij 4 van welk type dan ook nodig van de
basisgroep om 1 goud te krijgen of 2 van de mijngroep nodig om 1 goud te
krijgen. Om 3 goud te krijgen heeft hij 8 basis- of 4 mijngrondstoffen nodig.
Zijn Gedwongen Handel met spelers wordt volgens de Handelstabel uitgevoerd. Zie geavanceerde opties voor meer informatie.

KNERRIR

BIJZONDERE GAVE

Aanvallen: Doet nooit mee.
Beweging: Drie oceaanvelden per gespeelde kaart.

Kan alle 3 eenheden tegelijkertijd meenemen.
Kan oppikken en afzetten tijdens zijn beweging

Knerrir is je zeetransport. Hij verplaatst je tussen havengebieden op de eilanden, via de oceaanvelden gemarkeerd op het bord;
spiraalcirkels verbonden door een zeeroute-stippellijn. Elk oceaanveld telt als één beweging. Eén Knerrir-kaart - beweeg Knerrir
3 Oceaanvelden.
Knerrir kan elke keer alle drie je eenheden meenemen en hij neemt nooit deel aan een direct treffen. Knerrir kan niet worden
aangevallen. Knerrir wordt altijd geactiveerd als een van je eenheden wenst te zeilen vanaf een havengebied, gemarkeerd door
een ankersymbool. Eenheden aan boord van de Knerrir zijn inactief tijdens het zeilen.
ZEILEN:
Speel een kaart om een eenheid naar een havengebied te bewegen, waar de Knerrir zijn reis zal beginnen. De Knerrir telt als onderdeel van jouw verbonden gebied, dus je kunt je eenheid direct op de Knerrir aan boord laten gaan als hij in een haven komt die
jij bezit. Wanneer je eenheid in de haven arriveert, verwissel hem met de Knerrir op je spelersbord door hem op de thuishaven op
jouw spelersbord te plaatsen en plaats de Knerrir in de haven waar je eenheid vandaan wil varen. Jouw eenheid is nu aan boord
van de Knerrir. Beweeg de Knerrir door het neerleggen van Knerrir-kaarten. Wanneer je het bestemmingshavengebied binnen
vaart, verwijder de eenheid van je Spelersbord en plaats het op het gebied dat je betrad. Eenheden kunnen vanaf daar vrijelijk
bewegen, het kost geen extra beweging om van de Knerrir op het landgebied te stappen dat hij net heeft betreden. Plaats de
Knerrir terug op de spelersbord-thuishaven. De Knerrir is nu beschikbaar voor andere eenheden om te gebruiken vanaf andere
havenlocaties. Als de Knerrir op het spelbord staat, kan het niet door andere eenheden op het bord worden geactiveerd.
Knerrir kan eenheden oppikken en afzetten gedurende zijn beweging. Sommige Gebouwopwaarderingen of Runen maken het
Knerrir mogelijk om +2 verder te bewegen dan de basis van 3 velden per Knerrir kaart. Tijdens zijn beweging kan Knerrir naar
een Haven gaan – een of meer eenheden afzetten of oppikken – en dan zijn huidige beweging voortzetten – gestart door maar
één kaart.

OPWAARDERINGEN

Voorbeeld: De Knerrir van een speler heeft een Gebouwopwaardering gekregen die ervoor zorgt dat hij +2 oceaanvelden kan
bewegen met één kaart. Zijn Berserkur is aan boord (te zien, omdat zijn Berserkur-figuur op het havengebied op zijn Spelersbord
staat). Hij gebruikt 1 beweging om 1 veld verder te bewegen, dan nog een beweging om een haven binnen te varen. Daar zet hij zijn
Berserkur af door zijn Berserkur-figuur te verzetten van zijn thuishaven naar het nieuw betreden havengebied op het spelbord (dit
kost geen extra beweging voor de Berserkur). Zijn Godi stond al op het gebied dat de Knerrir net betreedt. Een Godi-kaart wordt
afgelegd als een bewegingsactie om de Godi op de Knerrir te plaatsen (de Godi-figuur wordt op de thuishaven op het Spelersbord
gezet om aan te tonen dat hij nu aan het zeilen is – de Godi kan zijn “tweede” beweging niet bewaren voor toekomstige beurten).
Knerrir heeft nog steeds 3 bewegingen over van zijn beweging – gestart met alleen één kaart, dus hij gaat verder met zijn beweging op het bord, beweegt drie oceaanvelden en beëindigt zijn beweging op open zee.

Tijdens het spel kun je gebouwen opwaarderen, wat je in staat stelt om meer roem of goud te vergaren, meer grondstoffen te ontvangen of je eenheden te verbeteren. De opwaarderingen
zijn opgedeeld in 1e niveau opwaarderingen & 2e niveau opwaarderingen. Je moet eerst minimaal een 1e niveau opwaardering van hetzelfde gebouwtype hebben voordat je een 2e niveau
opwaardering kan krijgen; Zo dien je bijvoorbeeld eerst een niveau een Virki-opwaardering te kopen voordat je een niveau twee Virki opwaardering aanschaft. De opwaarderingskosten zijn
hetzelfde voor alle 1e niveau opwaarderingen (3 hout, 1 ijzer & 1 goud) en voor alle 2e niveau opwaarderingen (3 steen, 2 ijzer & 2 goud). Je mag je tweede 1e niveau opwaardering kopen nadat
je al een 2e niveau opwaardering hebt gekocht van hetzelfde gebouwtype, je hoeft niet eerst beide 1e niveau opwaarderingen te kopen vóór de 2e niveau opwaardering.
Op elk moment, zijn er drie 1e niveau opwaarderingen en twee 2e niveau opwaarderingen van elk van de 3 gebouwtypes (Virki, Hof & Verslun) beschikbaar om te worden gekocht zoals ze open
worden getoond in hun stapels. Wanneer je er 1 gekocht hebt, draai je een nieuwe kaart open om de volgende beschikbare opwaardering te tonen van dat specifieke type.
Opwaarderingen verbeteren altijd je huidige status, plus voor elke 1e niveau opwaardering krijg je 3 roem & voor elke 2e niveau opwaarderingen krijg je 5 roem. Deze roem wordt maar 1x
verkregen, op het moment dat het gebouw wordt opgewaardeerd! Opwaarderingen geven je altijd EXTRA schijven om te mogen plaatsen op je opgewaardeerde gebouw, geldig vanaf de eerstvolgende keer dat je je schijven aanvult. De aanvulkosten voor een opgewaardeerd gebouw zijn hetzelfde als voor een normaal gebouw; 4 vlees voor Virki, 4 huid voor Verslun & 4 wol voor Hof.
Je kan tot en met twee 1e niveau opwaarderingen bouwen, maar 1 is voldoende voordat je jouw 2e niveau opwaardering van hetzelfde type bouwt. Elk 1e niveau opwaardering geeft je 1 extra
schijf om te gebruiken en 2e niveau opwaarderingen geven je 2 extra schijven om te gebruiken, van dat eenheidstype waarvan je een gebouw opwaardeert. Het maximale aantal schijven
voor elk eenheidstype is daarom 10 schijven en 12 met de Medehal opwaardering. Je kan slechts één exemplaar van precies hetzelfde opwaarderingstype hebben, bijvoorbeeld: je kan niet
twee “Alchemist” opwaarderingen op Hof hebben. Je kan echter wel een “Alchemist” opwaardering op Hof & “Munt” op Verslun hebben - een verhoging van 4 extra goud elke ronde, dus de
opwaarderingen stapelen zich op! Een Opwaardering kan niet worden verkocht, maar je kan ze in de stapel afleggen & herschudden als je ze wilt vervangen. De vervangende opwaardering
moet worden gekocht maar geeft geen roem.

1E NIVEAU OPWAARDERINGEN
berserkur 3x
virki +1

godi
hof

KOSTEN
3x
+1

Alchemist - Ontvang twee
goud elke ronde in de
Claimfase.
Vakmanswijk - Ontvang een
roem voor elke IJzermijn in je
bezit in de Claimfase.
Hof van Bards - Ontvang een
roem voor elk Rundveegebied
in je bezit in de Claimfase.

Verbeterde Romp – Beweeg je
Knerrir +2 oceaanvelden met
elke gespeelde Knerrir-kaart
Medehal – Je kan twee extra
schijven op je Virki hebben,
tot een maximum van 12.
Stallen – Je kan twee extra
gebieden bewegen met elke
gespeelde kaart, in totaal 3.
Oorlogsbendes – Verkrijg een
goud voor elk met je Berserkur aangevallen gebied,
elke ronde.
Wapensmid – Elke IJzermijn
geeft je +1 schijf om te
rekruteren in de Claimfase.

Grotere Zeilen – Beweeg je
Knerrir +2 oceaanvelden met
elke gespeelde Knerrir-kaart.
Beeldhouwer - Ontvang een
roem voor elke Groeve in je
bezit in de Claimfase.

2E NIVEAU OPWAARDERINGEN
berserkur 5x
virki +2

Kampioenenhal 1 roem voor elk van andere spelers
veroverd gebied deze ronde. Als geen
gebied is veroverd, krijg je één roem.
Jarls Bolwerk 3 roem erbij elke ronde in de Claimfase.

Mederij – Elke andere eenheidskaart
kan worden gespeeld als 1
Berserkur-actie, mogelijk + 1
Berserkur-actie elke ronde.
Schatkist Ontvang 3 goud elke ronde in de
Claimfase.
Wilde Razernij –
Berserkur - kracht versterkt met
twee. Berserkur telt nu als 6 in
verdediging.

godi
hof

KOSTEN
5x
+2

Godenkreupelbos –
Ontvang 3 roem elke ronde in de
Claimfase.

Kruidenkenner – De kracht van
elke Bijlfiche is verhoogd met twee.
Bijlfiches tellen nu als 4 schijven in
verdediging.
Orakel Godi kan elke ronde 1 gratis actie
doen, zonder gebruik te maken van
een kaart.
Runencirkels Een gratis willekeurig getrokken Rune
elke ronde voor elk Dorp in bezit.
Runensteen Elke Steengroeve in je bezit geeft elke
ronde 3 roem.

kaupmadur 3x
verslun +1

Munt - Ontvang twee goud
elke ronde in de Claimfase.

Zonnesteen - Beweeg je
Knerrir +2 oceaanvelden met
elke gespeelde Knerrir-kaart.
Handelskaravaan - Ontvang
een goud voor elk Dorp in je
bezit in de Claimfase.
Wever - Ontvang een goud
voor elk Schaapgebied in je
bezit in de Claimfase.
Hout Bewerken - Ontvang een
goud voor elk Bosgebied in je
bezit in de Claimfase.

kaupmadur 5x
verslun +2

Juwelier Ontvang 3 roem elke ronde in de
Claimfase.
Koopmansvloot Ontvang 3 goud elke ronde in de
Claimfase.
Koopmansgilde -

Thuisgebiedacties hebben geen
Kaupmadur nodig in het thuisgebied om
uitgevoerd te worden. Elke ronde een
gratis thuisgebiedactie.

Pakhuis –
Grotere opslag. Je kan 8 grondstoffen
van elk type opslaan.
Huidhandelaar - Kaupmadur kan elke
ronde t/m 4 huid voor 4 goud ruilen.
Een huid is gelijk aan een goud.

Ronde- en beurtvoorbeeld
1. PLANNINGSFASE - Kies je kaarten. Alle spelers tegelijkertijd.

Bij de start van elke ronde kiezen spelers tegelijkertijd 6 kaarten (of 8 kaarten na ronde 5) om tijdens hun beurt te spelen. De
kaarten worden geselecteerd uit alle 24 beschikbare kaarten. Je kan elke kaartcombinatie kiezen die je wenst. Als alle spelers hun 6 kaarten hebben gekozen, worden de overgebleven kaarten in een stapel naast het bord gelegd. Als een algemene
regel, kunnen kaarten niet worden gewisseld tijdens de ronde. Je moet je beurt spelen met de kaarten die je in het begin
hebt gekozen. Het is natuurlijk mogelijk dat de ronde zich op een manier ontwikkelt, waardoor je de gekozen kaarten niet
kan spelen. Als dat gebeurt dan mag je de 2-voor-1-weggooi-regel doen: tijdens je beurt gooi je 2 kaarten uit je hand weg
voor een kaart naar keuze, in andere woorden je mag je hele hand afleggen voor 3 nieuwe kaarten. In de makkelijkere versie
kiezen spelers hun kaarten pas wanneer het hun beurt is, maar in dat geval is het wel handig om de keuze van kaarten alvast
te plannen om tijd te besparen.

2. ACTIEFASE – Voer uit. Leg je kaarten open. Alle spelers in startspelervolgorde.
Start met de speler die op dit moment de Startspelersfiche heeft. Die speler legt al zijn vooraf gekozen kaarten voor hem neer.
De kaarten moeten open liggen, zodat iedereen ze kan zien.
Voorbeeld: in deze beurt speel je al je 6 kaarten; 2 Berserkur-kaarten, 2 Kaupmadur-kaarten,1 Godi-kaart & 1 Knerrir - kaart.
Voer uit - Speel de kaartacties uit.
Speel de acties van de kaarten uit - beweeg, val aan, bekeer, handel, waardeer op etc. Wanneer een actie is uitgevoerd, draai
dan de kaart dicht om te laten zien dat hij is gebruikt.
Voorbeeld: Je bent blauw en je staat op de rode spelers gebied (a), die je in vorige ronde aangegaan zonder aangifte een aanval
(als je uit van de acties). Op dat veld zijn er drie rode schijven. Je eerste Berserkur kaart (driehoek 1) wordt gebruikt om een
aanval tegen de rode speler verklaren. Je gebruikt 3 van je 6 beschikbare schijven op Virki om de 3 schijven van de andere
speler in gebied (b) te neutraliseren. Ze worden allen afgelegd in de schijvenstapel naast het spelersbord - jij legt jouw 3 schijven af en de andere speler legt haar 3 schijven af. Je 4e schijf wordt nu op het bord gelegd om het als van jou te markeren (c).
Je moet ALLE benodigde schijven op de Virki hebben. Niet genoeg schijven - niet mogelijk om aan te vallen. In de Claimfase
van deze ronde, zal je grondstoffen krijgen van dit nieuwe gebied.
Gebruik de bijzondere gave van je Berserkur om je verdediging te versterken en plaats de laatste 2 schijven van je Virki op
dit nieuwe gebied (vrije actie), welke nu 3 schijven heeft (d). Jouw Virki is nu leeg - het heeft geen schijven meer. Je hebt alle
zes de schijven, die op je Virki lagen, deze beurt gebruikt (3 in de aanval, 1 voor het claimen van eigenaarschap en 2 voor
gebiedsversterking).
De 2e Berserkur-kaart (driehoek 2) gebruik je om je Berserkur aan boord van de Knerrir te bewegen (e), door je Berserkur te
verwisselen met de Knerrir op je spelersbordhaven (om aan te geven dat de Berserkur nu aan het varen is). De Knerrir, met je
Berserkur aan boord, is klaar voor een oceaanbeweging.
Je 3e en 4e kaarten zijn Kaupmadur-kaarten. Eén kaart (driehoek 3) wordt gebruikt om je Kaupmadur (cirkel 2) te bewegen
naar het thuisgebied (f) en de andere kaart (driehoek 4) wordt gebruikt voor het rekruteren van 6 nieuwe krijgereenheden
(schijven) door te betalen met 4 voedselfiches (g), gepakt van de opslag. Plaats 6 nieuwe schijven op de Virki en hij is weer vol,
klaar voor een nieuw gevecht in de volgende ronde!
Nu heb je nog twee kaarten over om te spelen, een Godi-kaart & een Knerrir-kaart. Je speelt nu de Godi-kaart (driehoek 5)
om je Godi (cirkel 3) te bewegen naar het goudmijngebied (h), daarbij om de bergen heen lopend (v) omdat het niet mogelijk
is om er overheen te gaan (x). Deze plaatsing van Godi geeft je EEN EXTRA grondstof van dat gebied in de Claimfase van deze
ronde. Deze beweging van de Godi (of elke andere eenheid) kun je doen in je eigen gebied. Je kan dit doen om je verdediging
te versterken, voorbereiden voor de volgende ronde of om extra grondstoffen te verkrijgen. Je kan een kaart spelen om elk van
de 3 eenheden vrijelijk binnen jouw gebied te bewegen, het aantal velden doet er niet toe, zolang ze maar zijn verbonden. Je
hebt wel de juiste kaart nodig, de Berserkur-kaart om Berserkur te bewegen, de Godi-kaart om Godi te bewegen etc.
In deze beurt heb je 2 Berserkur-kaarten gespeeld voor aanval en beweging voor verscheping op de Knerrir en 2 Kaupmadur-kaarten voor beweging & Virki aanvullen met schijven. Je laatste kaart is een Knerrir-kaart (driehoek 6), die je gebruikt
om je Knerrir 3 velden naar open zee te laten uitvaren (cirkels 1, 2 & 3), met de Berserkur aan boord, zoals te zien is aan de
Berserkur-eenheid, die op de blauwe spelersbordhaven staat. Je geeft aan dat je klaar met je beurt en de volgende speler
begint haar beurt.

Let op dat als je de makkelijkere versie speelt, alle spelers de 6 kaarten die ze willen spelen pas kiezen aan het begin van hun
beurt, in plaats van dat alle spelers kiezen aan het begin van de ronde zoals normaal.

STARTSPELERFICHE

IHet startspelerfiche geeft aan wie
er begint in de rondes. Aan het beAls je de juiste grondstoffen hebt bij het begin van de Bouwfase, kun je een Gebouwopwaardering bouwen. Je moet ten minste gin van het spel wordt de startspeeen 1e niveau gebouw van dat gebouwtype hebben gebouwd, voordat je een 2e niveau gebouw kan bouwen. In de voorbeeldronde ler gekozen.
was er geen Gebouwopwaardering gebouwd.
Wanneer de ronde eindigt, wordt de
4. CLAIMFASE – Claim buit – Alle spelers tegelijkertijd
startspelerfiche overhandigd aan

3. BOUWFASE - Bouw 1 gebouwopwaardering – Alle spelers in startspelervolgorde

A) CLAIM JE ROEMPUNTEN VOOR DEZE RONDE

de speler die links zit van de laatste startspeler en hij is nu
de nieuwe startspeler. De fiche wisselt elke ronde van hand.

Om zeker te zijn van welk gebied je al roem hebt ontvangen, leg je een schijf op het gebiedsteken (grondstofsoortafbeelding) van
het gebied, als teken dat je de roem van dat gebied hebt geïnd.

SCOREFICHE

Elke speler ontvangt een roem voor elk gebied dat een schijf in zijn kleur erop heeft in de Claimfase. Blauw heeft 7 schijven op
het bord, dus hij ontvangt 7 roem en beweegt zijn roemteller overeenkomstig. Hij krijgt geen 1 roem extra voor het veroveren
van een goudmijn eerder deze ronde, omdat de mijn geen eigendom was van een andere speler, dus hij krijgt alleen 7 punten in
totaal deze ronde.

Als je klimt op de scoretabel op je spelersbord, passeer je
op een gegeven moment het startpunt. Wanneer dat voor de
Voor elke schijf die je op een gebied hebt, krijg je ten minste een GRONDSTOF van dat gebied (Godi kan de productie verhogen 1e keer gebeurt, plaats je de “50”-teller in jouw kleur op het
als hij op een gebied staat wanneer de Claimfase begint & sommige runen kunnen extra productie geven). Doorgaand met het grote schild om aan te geven dat je meer dan 50 punten hebt
spelvoorbeeld; blauw heeft schijven op twee houtgebieden – dus krijgt hij twee hout, blauw heeft een schijf op een Steengebied gescoord.
– dus krijgt hij een Steen, hij heeft ook een schijf op een IJzermijngebied, dus blauw krijgt ook een ijzer
Zoals links is verteld, heeft blauw 7 roempunten ontvangen en
Blauw heeft zijn schijf op Rundveegebied, dus hij mag kiezen of wanneer hij ze telt legt hij zijn “50”-teller op het grote schild
hij huid of vlees ontvangt. Hij heeft vlees nodig, omdat hij net al en op de 6e plek. Als je meer dan 100 punten scoort, draai
zijn vleesgrondstoffen heeft gebruikt voor het aanvullen van zijn dan de teller om naar de “100”-puntenkant & gebruik de
Berserkur-schijven op Virki, dus hij kiest voor een vlees. Deze “150/200”-teller wanneer je de 150 punten passeert.
beurt heeft blauw een schaapgebied veroverd met zijn Berserkur en
wederom kan hij kiezen: vlees of wol? Hij neemt wol.

B) CLAIM GRONDSTOFFEN, REKRUTEN & GOUDMUNTEN

Verkregen grondstoffen worden op de opslagruimte op je spelersbord gelegd. Je mag maximaal 5 grondstoffen van hetzelfde type op
elk van je opslagvelden hebben. Dit kan later worden opgewaardeerd door Gebouwopwaarderingen. Alle grondstoffen, die boven
dat aantal gaan, kunnen niet worden geïnd deze ronde. Goudmijnen
in bezit geven je 1 goudmunt per mijn als een basisregel, dit kan
worden verhoogd door Runen of Godi’s beïnvloedingskracht. Dat is nu het geval, want blauw heeft zijn Godi op zijn goudmijn, dus
hij claimt een extra goudmunt.
Als blauw het Dorp had veroverd, dan zou hij een schijf voor een rekruut hebben gekregen. Je ontvangt niets van je Thuisgebied!
Aanvullend, als blauw eigenaar zou zijn van een Barbarenkamp, kon hij 1 Bijl voor 1 goud hebben gekocht voor elk kamp op dit
moment in zijn bezit.
Om zeker te zijn van welk gebied je al alles hebt ontvangen, verwijder je de schijf, die momenteel op het gebiedsteken
(grondstofsoortafbeelding) van het gebied ligt, als teken dat je de grondstoffen hebt geïnd.

C) PLAATS REKRUTEN, NEEM KAARTEN - VERSCHUIF DE RONDENTELLER VERDER

Plaats alle verkregen rekruten (van Godi bekeren of Dorpen) op gebouwen van jouw keuze, houd in gedachten dat gebouwen
nooit meer dan hun huidige schijflimiet kunnen bevatten – als het er meer zijn, dan mag je de overgebleven schijven op de Stad
leggen voor de volgende beurt. Plaats Bijlfiches op gebieden naar keuze als extra verdediging, als je ze wenst te bewaren voor
later is dat mogelijk.
Stop alle gebruikte kaarten van deze ronde terug in de stapel en verwijder alle weggegooide fiches van het bord. Schuif de rondenteller een veld verder op het rondenspoor.
Als het de laatste ronde is, tel de roempunten van de ronde als gewoonlijk en tel dan de einde spel roempunten voor meeste
glorie, meeste goud en aantal goud en de winnaar wordt uitgeroepen!

RONDE- & BEURTOVERZICHT

EENHEIDSOVERZICHT
Berserkur - Virki

Beweeg 1 gebied – kaart.

1) Planningsfase - Kies je kaarten - alle spelers tegelijkertijd.

Verovert gebieden door strijd.

Selecteer de 6 kaarten die je deze ronde van plan bent te gebruiken, elke kaartcombinatie.

Beschikbare Acties - 1 kaart per actie:
Bewegen of aanvallen. Aanvullen van je
Berserkur schijven.

2) Actiefase - Leg je kaarten open neer & speel de acties uit. Alle spelers in startspelervolgorde.

Godi - Hof

3) Bouwfase – Nadat alle spelers hun beurt hebben gehad.

Beweeg 2 gebieden – kaart.

Koop 1 Gebouwopwaardering - startspelervolgorde. Alleen de open gebouwfiches kunnen worden gekocht. Indien
gekocht, draai de fiche eronder open.

Verovert gebieden door bekeren.
Beschikbare Acties - 1 kaart per actie:
Bewegen, bekeren, beïnvloed gebied, koop runen,
gebruik runen of verwijder runen van gebieden.
Aanvullen van je Godi schijven.

4) Claimfase - alle spelers tegelijkertijd.
A) Claim Roem
Van gebieden, dorpen & goudmijnen verkregen of verloren en van Gebouwopwaarderingen Plaats een schijf op het
gebiedsteken om te tonen dat het gebied roem heeft gegeven.

Kaupmadur - Verslun

Beweeg 2 gebieden - kaart.

Verovert gebieden door handel.

B) Claim grondstoffen, goud & rekruten

Beschikbare Acties - 1 kaart per actie:
Bewegen, koop land, koop Runen op heilige
plekken, handel en aanvullen van alle eenheden
op thuisgebied. Handel in dorpen.

Verwijder de schijf van het gebiedsteken om te tonen dat het gebied heeft geleverd.

C) Plaats rekruten op gebouwen & plaats Bijlfiches. Schuif de rondenteller 1 verder.
Nieuwe ronde.
Als laatste ronde van het spel - wissel goederen voor goudmunten volgens de handelstabel.

Knerrir

Beweeg 3 gebieden – kaart.

Tel eindspel roem – Kondig een winnaar af!

SPELSCORE

Beschikbare Acties - 1 kaart per actie:
Bewegen en transporteren van eenheden.
Alleen op zeeroutes. Verovert geen land.

Tijdens het spel, wordt roem geteld als gebieden worden veroverd of verloren. Eindspel roem alleen op het einde van het spel!

EINDSPEL ROEM

Elk gebied gemarkeerd met
jouw schijf
Dorpen veroverd of
verloren

Dorpen veroverd +
Dorpen verlost -

Goudmijnen veroverd Mijn veroverd +
of verloren
Mijn verloren -

Game design
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1 Roem

Opwaarderingen geven goud en glorie elke ronde:
/

2 Roem
2 Roem

Elke goud in bezit

? Roem
? Goud

OPWAARDERINGEN GEEF GLORIE ALLEEN BIJ AANKOOP
1e niveau gebouw
3 Roem
2e niveau gebouw
5 Roem
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Kristján Dereksson voor de goede adviezen en ideeën, alle Kickstarter
Ontwikkelingsteam
Svavar Björgvinsson, Luca Simeone, Martino Bellincampi, donateurs en testers van spellen voor hun waardevolle bijdrage.
Stefano Tamascelli, Mauro Simeone

Nederlandse vertaling
Kolja van der Vaart

www.gamiagames.com

Meeste goudmunten in
bezit
Meeste gebieden in bezit

1 Roem
15 Roem
10 Roem

Bij gelijk, meeste Goudmijnen – nog gelijk, meeste Steden –
nog gelijk, meeste IJzermijnen – nog gelijk, geen roem.

Graphic Design Management
Stefano Tamascelli
Grafisch ontwerper
Valentina Scamardì
Het is geen speelgoed!
Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
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