Vier nieuwe kwadranten met elk twee nieuwe steden bieden de
spelers vele nieuwe en interessante manieren om hun nederzettingen te bouwen. De zes nieuwe Kingdom Builder kaarten geven de
spelers nog meer manieren om aan het begeerde goud te komen.
Landbouwgrond wordt geïntroduceerd als nieuw type gebied.
Eénmaal per spelronde, mag elke speler op elk gewenst moment
van zijn beurt, één extra nederzetting bouwen op landbouwgrond.

Een spel van Donald X. Vaccarino
voor 2-4 spelers vanaf 8 jaar

Spelmateriaal
• 4 kwadranten

• 8 stad-overzichtstegels
Silo

Landbouwgrond

• 1 0 nederzettingsfiches
De uitbreiding introduceert een nieuw bebouwbaar gebiedstype,
dat op alle 4 kwadranten terug te vinden is: Landbouwgrond.
Ook is er op ieder kwadrant een nieuw niet-bebouwbaar gebiedstype: de silo. Daarnaast zijn er 8 nieuwe steden, telkens twee per
kwadrant.

2x waarde 5:

8x waarde 1:

• 2 verkennerfiches

• 16 stadstegels
• 6 nieuwe Kingdom Builder kaarten

2x Bazaar

2x Watermolen

2x Bergstation

2x Verkennershut

Woudloper Burgemeester
2x Kathedraal

2x Uitkijktoren

2x Universiteit

2x Palissade

Waard
Avonturier

Land
eigenaar Vagebond

• 1 spelregeloverzicht

Aanpassingen in de voorbereiding van het spel
De voorbereidingen zijn gelijk aan het basisspel, behalve de volgende aanpassingen:
• Schud de 4 nieuwe kwadranten samen met de 8 kwadranten uit het basisspel en kies uit deze 12 kwadranten willekeurig 4
kwadranten en vorm daarmee een rechthoekig speelveld.
• Als de kathedraal in het spel is dan worden de nederzettingsfiches naast het speelbord gelegd. Als de verkennershut in het spel
is dan worden de verkennerfiches naast het speelbord gelegd.
• Schud de 6 nieuwe Kingdom Builder kaarten samen met de kaarten uit het basisspel en trek hier willekeurig 3 kaarten uit.
Leg deze kaarten open naast het speelbord.
Opmerking: Je mag alle Kingdom Builder uitbreidingen naar believen combineren.
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Aanpassingen in het spelverloop
Nieuw bebouwbaar gebiedstype: Landbouwgrond
Elk van de 4 nieuwe kwadranten heeft een nieuw type
bebouwbaar gebied: Landbouwgrond. Eénmaal per
spelronde mag elke speler een landbouwactie uitvoeren
door een nederzetting op een aangrenzend veld met
landbouwgrond te bouwen. Als er meerdere velden
met landbouwgrond grenzen aan zijn nederzetting,
mag hij zelf beslissen waar hij zijn nederzetting b ouwt.
Als er geen velden met landbouwgrond grenzen aan
een nederzetting van een speler dan kan deze geen
landbouwactie uitvoeren. De landbouwactie kan op
elk moment voor of na de verplichte actie worden
uitgevoerd.
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Voorbeeld: Speler oranje gebruikt zijn
landbouwactie en bouwt een nederzetting op
landbouwgrond. Hij kan nu de 3 nederzettingen van zijn verplichte
actie zodanig bouwen dat hij verbinding maakt met het veld met de
palissade.

Opmerking: Nederzettingen mogen door weiden naar zo’n veld verplaatst worden of door herbergen of andere acties erop worden gebouwd.

Silo
Elk van de 4 nieuwe kwadranten heeft een silo. Aan
het einde van het spel, maar voordat de puntentelling
plaatsvindt, mag de speler voor elke silo die grenst aan
één of meer van zijn nederzettingen, tot drie nederzettingen bouwen of tot drie bestaande nederzettingen
verplaatsen. De spelers bouwen of verplaatsen hun
nederzettingen in de volgorde van de beurt, beginnend
bij de startspeler. De gebouwde of verplaatste nederzettingen moeten op bebouwbare velden worden geplaatst,
grenzend aan een bestaande eigen nederzetting. Nederzettingen naast een silo mogen ook worden verplaatst,
zelfs als ze daarna niet meer aan een silo grenzen.
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Voorbeeld: Speler oranje wil voor zijn nederzetting die grenst
aan de silo 3 nederzettingen verplaatsen. Hij kiest 3 willekeurige
nederzettingen uit en plaatst deze zodanig dat ze nu aan watervelden en een kasteel grenzen.

Opmerking: Spelers mogen niet twee nederzettingen bouwen en
één verplaatsen of omgekeerd.

Speciale acties van de nieuwe stadstegels – De bouwregels blijven van kracht
Bazaar
De speler mag een andere speciale actie herhalen in deze beurt.
Opmerking: een landbouwactie kan niet worden herhaald.

Toelichting voor een spel met andere uitbreidingen:
Door het herhalen van een speciale actie krijgt een speler geen extra eenheden of fiches
zoals verkennerfiches (4e uitbreiding) of soldaten, koetsen, schepen, stedentegels
(2e uitbreiding). Deze kunnen echter wel tijdens een beurt opnieuw geplaatst of verplaatst
worden door het herhalen van de speciale actie.
De bazaar actie kan alleen gebruikt worden in combinatie met de speciale acties van
stadstegels, niet met de nomadentegels (1e uitbreiding).
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Watermolen
Bouw een nederzetting op een bebouwbaar gebiedsveld naast een
waterveld. Er moet, indien mogelijk, aangrenzend aan een eigen
nederzetting worden gebouwd.

Bergstation
Bouw een nederzetting op een bebouwbaar gebiedsveld naast een
bergveld. Er moet, indien mogelijk, aangrenzend aan een eigen nederzetting worden gebouwd.

Verkennershut
Tijdens zijn beurt mag een speler de twee verkennerfiches plaatsen op
bebouwbare gebiedsvelden, watervelden of bergvelden die grenzen
aan een eigen nederzetting
Ze tellen gedurende de beurt als nederzettingen waaraan aangrenzend
gebouwd mag worden. Verkenners die naast een stadsveld worden
geplaatst leveren geen stadstegels op. Verkenners worden aan het eind
van een spelers beurt van het bord verwijderd en kunnen door de
volgende speler met een verkennershut worden gebruikt.
Opmerking: De verkenners leveren geen punten op bij de volgende
Kingdom Builder kaarten: Burgemeester en vagebond uit de
4e uitbreiding en ambassadeur, families en herders uit de 1e uitbreiding.
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Voorbeeld: speler oranje plaatst de beide verkennerfiches op bergvelden en
bouwt dan zijn 3 nederzettingen aangrenzend hieraan. Op deze manier kan
hij al in deze beurt het kasteelveld bereiken.

Kathedraal
Voor deze speciale actie zijn de nederzettingsfiches nodig. Elke beurt
mag de speler kiezen om een extra fiche te nemen of om een aantal
fiches naar keuze terug te geven, om hetzelfde aantal nederzettingen op
bebouwbare gebiedsvelden, overeenkomend met de getrokken gebiedskaart, te bouwen. Er moet, indien mogelijk, aangrenzend aan een eigen
nederzetting worden gebouwd. Als een speler een kathedraaltegel pakt,
dan pakt hij ook gelijk een nederzettingsfiche met waarde 1.

Uitkijktoren
Bouw een nederzetting op een bebouwbaar gebiedsveld aangrenzend
aan een nederzetting van een andere speler. Er moet, indien mogelijk,
aangrenzend aan een eigen nederzetting worden gebouwd.

Universiteit
Bouw een nederzetting op een bebouwbaar gebiedsveld aangrenzend
aan een stadsveld (hier gelden ook kastelen, paleizen, silo’s en nomadenvelden). Er moet, indien mogelijk, aangrenzend aan een eigen nederzetting worden gebouwd.

Palissade
Verplaats een nederzetting naar een bebouwbaar gebiedsveld dat
grenst aan hetzelfde nederzettingsgebied.
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De 6 nieuwe Kingdom Builder kaarten

2 goud

=6
goud

2 goud
2 goud

Opmerking: Bekijk elke hoek van het gehele
speelbord, niet van elk kwadrant. Een nederzetting
op een hoekveld telt niet twee keer.

2 goud

8x

5x

11 x

12 x

= 12
goud

= 4 goud

Als een speler een nederzetting bouwt of
verplaatst en hierdoor een horizontale
lijn van vier of meer nederzettingen
ontstaat, markeert hij dit met een
nederzetting uit zijn voorraad die hij
naast het speelbord plaatst ter hoogte
van deze lijn. Dit is alleen mogelijk
als een andere speler deze lijn nog niet
gemarkeerd heeft.
De nederzettingen van een gemarkeerde lijn kunnen daarna
weer verplaatst worden. Aan het einde van het spel krijgt de
speler 4 goud voor elke gemarkeerde lijn.
Voorbeeld: Speler oranje
plaatst 3 nederzettingen
op woestijnvelden en krijgt
hierdoor 4 nederzettingen
op een horizontale lijn. Hij
plaatst nu nog een nederzetting naast het speelbord
om dit te markeren.

Voor de vagebond krijgen spelers al
tijdens het spel goud.
De speler die aan de beurt is, controleert na
elke nieuw gebouwde nederzetting, of aan
de voorwaarden op de kaart wordt voldaan.
Als dit het geval is dan wordt het goud
direct bijgeteld op het goudtelspoor. De
vagebond wordt niet meegerekend in de
puntentelling aan het eind van het spel.

= 1 goud

= 1 goud

= 8 goud voor
speler zwart.
= 12 goud voor
speler oranje.
= 4 goud voor
speler blauw.

Voorbeeld: Speler oranje bouwt zijn eerste nederzetting
naast de toren en neemt de betreffende stadstegel.
De beide andere nederzettingen bouwt hij naar links
zodat de derde nederzetting in een ander kwadrant
staat. Hij heeft deze beurt dus in twee kwadranten
gebouwd en krijgt daarvoor 2 goud, hij telt dit direct
bij op het goudtelspoor.
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