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Een spel van Donald X. Vaccarino 
voor 2-5 spelers vanaf 8 jaar

Nomaden trekken door het koninkrijk en beschikken 
over speciale vaardigheden.

Vier nieuwe landschappen met interessante steden zor-
gen voor nog meer afwisseling in het spel.

Een nieuwe soort Kingdom Builder-kaarten maakt het 
de spelers mogelijk om tijdens het spel goud te verdie-
nen, wat zorgt voor nog meer interactie.

r��4 kwadranten - Deze uitbreiding introduceert nieuwe, 
niet-bebouwbare gebiedsvelden: nomadenvelden. Deze 
vervangen op de nieuwe kwadranten de kasteelvelden. 
Tevens zijn er 4 nieuwe steden – één op elk kwadrant.

r�����Z[HKZ[LNLSZ - elke stad maakt een nieuwe speciale 
actie mogelijk.

r�����UVTHKLU[LNLSZ - deze maken speciale acties 
 mogelijk, die slechts eenmaal in het spel gebruikt 
 kunnen worden.

De voorbereiding van het spel is hetzelfde als het basisspel met de volgende wijzigingen:
r��3LN�KL�4 nieuwe kwadranten bij de 8 kwadranten uit het basisspel en kies, uit al deze 12 kwadranten, willekeurig 4 

kwadranten en vorm daarmee een rechthoeking speelveld. 
r��:JO\K�KL����UVTHKLU[LNLSZ�TL[�KL�aPQKL�TL[�KL�HMILLSKPUN�UHHY�IV]LU�KVVY�LSRHHY��3LN�KHHYUH�VW�LSR�UVTHKLU]LSK�¥¥U��

willekeurig getrokken, [LNLS met de zijde met het pictogram naar boven.
r��:JO\K�KL���UPL\^L�2PUNKVT�)\PSKLY�RHHY[LU samen met 10 kaarten uit het basisspel. Trek daarna 3 kaarten en leg 

deze open naast het speelveld.

6VR�PU�LLU�ZWLS�TL[�]PQM�ZWLSLYZ�ISPQ]LU�KL�YLNLSZ�]HU�OL[�IHZPZZWLS�]HU�RYHJO[�PUJS\ZPLM�OPLYIV]LU�ILZJOYL]LU�^PQaPUNLU�

r����UPL\^L�2PUNKVT�)\PSKLY-kaarten – deze nieuwe soort 
kaarten maakt het de spelers mogelijk om ook tijdens 
het spel goud te verdienen.

r���Z[HK�V]LYaPJO[Z[LNLSZ�

r����Z[LULU�T\YLU�- deze komen met de 
speciale actie “steengroeve” in het spel en 
ISVRRLYLU�NLIPLKZ]LSKLU��3LN�aL�UHHZ[�OL[�
spelbord.

r�����ULKLYaL[[PUNLU�LU� 
��NV\K�THYRLLYZ[LLU�� 
- voor een 5e speler

r���ZWLSYLNLSZ

nomadenveld

stadstegels

 2x steengroeve 4x karavaan 4x dorp 4x tuin

 7x gift  2x verhuizen  2x voorposten 2x zwaard 2x schat

1x gezinnen

Een uitgebreid overzicht van de nieuwe 
Kingdom Builder-kaarten is te vinden on-
der het kopje “Kingdom Builder-kaarten” 

op pagina 3 van deze spelregels.

1x herders 1x ambassa-
deur De kaarten “handelaren” 

en “arbeiders” uit het ba-
sisspel moeten permanent 
worden vervangen door 
deze nieuwe “handelaren” 
en “arbeiders” kaarten

:WLSTH[LYPHHS

>PQaPNPUNLU�]VVYILYLPKPUN�]HU�OL[�ZWLS

r����]LY]HUNLUKL�RHHY[LU
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Elke nomadentegel maakt een speciale 
actie mogelijk, die ZSLJO[Z�LLUTHHS�
[PQKLUZ�OL[�ZWLS�\P[NL]VLYK kan worden.

Zodra een speler een nederzetting bouwt op een veld dat 
NYLUZ[�HHU�LLU�UVTHKLU]LSK, neemt hij de bijbehorende 
UVTHKLU[LNLS (mits nog beschikbaar) en legt deze voor 
zich neer.

De speciale actie kan alleen in de ]VSNLUKL�YVUKL worden 
gebruikt. Aan het einde van die ronde wordt de tegel uit 
het spel genomen, ook al is de speciale actie niet gebruikt.

5VTHKLU]LSKLU�LU�UVTHKLU[LNLSZ

:WLJPHSL�HJ[PLZ�]HU�KL�UVTHKLU[LNLSZ���KL�IV\^YLNLSZ�]HU�OL[�IHZPZWLS�ISPQ]LU�]HU�RYHJO[

Oranje bouwt na zijn verplichte actie 3 
nederzettingen op bloemenvelden.

De speler verplaatst een eigen nederzetting 3 
velden verder en mag de nomadentegel, die 
daar ligt, pakken. Daarna verplaatst hij een 
andere nederzetting een veld verder.

De speler bouwt nederzetting A en B naast 
een stadsveld en nederzetting C, met 
behulp van de voorpost naast een noma-
denveld.

(A) 

(B) 

(C) 

afbeelding  pictogram

Gift
Bouw 3 extra nederzettingen uit de voorraad op de soort 
 gebiedsveld, die de nomadentegel aangeeft. Deze speciale actie 
kan worden uitgevoerd voor of na de verplichte actie.

Opmerking: De 3 extra nederzettingen, die op water- of bergvelden 
worden gebouwd, leveren geen goud op vanwege de Kingdom Builder-
kaarten “vissers” en “mijnwerkers”.

:JOH[
Ontvang bij het pakken van deze noma-
dentegel direct 3 overwinningspunten. De 
tegel wordt daarna uit het spel verwijderd. 

Zwaard
Verwijder een nederzetting van een andere 
speler van het speelveld en leg deze terug 
in de voorraad. Deze speciale actie kan 
worden uitgevoerd voor of na de verplichte 
actie.

Voorposten

Zet de voorpost in bij het bouwen van een nederzetting om niet 
aangrenzend te moeten bouwen.

Deze actie kan worden gebruikt bij het bouwen van één van de 
3 nederzettingen bij de verplichte actie of bij een speciale actie. 
De nederzetting moet worden gebouwd op het gebiedsveld, dat 
aangegeven wordt door de verplichte of speciale actie.

=LYO\PaLU

Verplaats max. 4 nederzettingen in totaal 4 velden verder. 
 Nederzettingen mogen enkel naar aangrenzende vrije  bebouwbare 
velden worden verplaatst. Het is dan niet verplicht om te grenzen 
aan een eigen nederzetting.
Deze speciale actie kan worden  uitgevoerd voor of na de 
 verplichte actie.
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Deze uitbreiding introduceert een nieuwe soort King-
dom Builder-kaarten (met een rood kader), die het 
de spelers mogelijk maakt om tijdens het spel goud te 
verdienen. De speler, die aan de beurt is, controleert 
UH�OL[�IV\^LU�]HU�LSRL�HMaVUKLYSPQRL�ULKLYaL[[PUN, of hij 
aan de voorwaarde van de Kingdom Builder-kaart heeft 
voldaan. Is dat het geval, dan krijgt hij direct het goud 
en voegt dit toe aan het goudtelspoor.
Deze nieuwe Kingdom Builder-kaarten spelen geen rol 
bij de puntentelling aan het einde van het spel.

+L���UPL\^L�2PUNKVT�)\PSKLY�RHHY[LU

Oranje verdient in deze beurt in totaal 2 
goud.

Oranje heeft zijn 
nederzettingen in 
de volgorde A-B-C 
gebouwd. Hij verdient 
deze beurt 2 goud.

Oranje bouwt zijn derde ne-
derzetting C. Deze nederzet-
ting grenst niet aan onbezet 
bloemenveld. Hij verdient 
2 goud.

Deze afbeelding laat 2 voorbeelden 
zien van het bouwen in een rechte 
lijn tijdens de verplichte actie.

Opmerking: Er wordt na het bouwen van LSRL�HMaVU-
derlijke nederzetting gekeken of aan de voorwaarde 
van deze Kingdom Builder-kaart is voldaan.

Had hij zijn nederzet-
tingen in de volgorde 
C-B-A gebouwd, dan 
had hij geen goud 
verdiend.

2 goud

2 goud

(A) 

(C) 

(A) (B) (B) 

(C) (C) 

1 goud
0 goud

1 goud

horizontale, diagonale lijn

2PUNKVT�)\PSKLY�RHHY[LU

.LaPUULU

Bouw nederzettingen in een lijn.

��NV\K voor het bouwen van de 3 nederzettingen 
in een rechte (horizontale of diagonale) lijn bij de 
verplichte actie.

Voeg het goud direct toe aan het goudtelspoor. 

Herders

Afgesloten gebieden.

��NV\K voor elke eigen nederzetting, die niet 
grenst aan een onbezet gebiedsveld van de soort, 
waar deze nederzetting op is gebouwd.

Voeg het goud direct toe aan het goudtelspoor. 

(TIHZZHKL\Y

Bouw naast nederzettingen van andere spelers.

��NV\K voor elke eigen nederzetting, die naast 
TPUZ[LUZ�¥¥U nederzetting van een andere speler is 
gebouwd.

Voeg het goud direct toe aan het goudtelspoor. 

De kaarten “handelaren” en “ar-
beiders” uit het basisspel moeten 
permanent worden vervangen door 
de nieuwe “handelaren” en “arbei-
ders” kaarten.
Deze worden ook gebruikt als er 
zonder uitbreiding wordt gespeeld.
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Deze uitbreiding introduceert 4 nieuwe steden:  
steengroeve, karavaan, dorp en tuin

Nieuwe steden en speciale acties

:[LLUNYVL]L

Bouw 1 of 2 stenen muren op vrije bebouwbare gebiedsvelden, 
KPL�JVYYLZWVUKLYLU�TL[�KL�NL[YVRRLU�NLIPLKZRHHY[��:[LULU�T\YLU�
moeten op velden worden gebouwd, die grenzen aan een veld 
met minstens één eigen nederzetting.

:[LULU�T\YLU�aPQU�]HU�NLLU�]HU�KL�ZWLSLYZ�LU�SL]LYLU�NLLU�NV\K�
op. Zij blokkeren deze velden voor de rest van het spel.

Tuin

Bouw een extra nederzetting op een bloemenveld. Deze moet, 
indien mogelijk, aangrenzend worden gebouwd

Karavaan

Verplaats een eigen nederzetting in een richting naar keuze 
(horizontaal of diagonaal) in een rechte lijn, tot je een hindernis 
tegenkomt. De nederzetting wordt op het eerste vrije bebouwbare 
gebiedsveld geplaatst, dat direct voor de hindernis ligt.

Hindernissen zijn: water-, berg-, kasteel-, stads- en nomadenvel-
den en velden waarop een nederzetting is gebouwd.

Dorp

Bouw een extra nederzetting op een vrij bebouwbaar gebieds-
veld, dat aan minstens 3 gebiedsvelden met eigen nederzettingen 
grenst.

Oranje heeft de gebiedskaart woestijn getrokken en bouwt in zijn 
verplichte actie zijn 3 nederzettingen . Daarnaast bouwt hij een 
stenen muur naast een van zijn zojuist gebouwde nederzettingen. 
Hij kan niet nog een stenen muur bouwen, omdat hij deze niet 
naast een eigen nederzetting kan bouwen.

Oranje wil een eigen nederzetting verplaatsen. Hij heeft daarvoor 
4 mogelijkheden. De andere richtingen zijn niet mogelijk, omdat 
hindernissen die richting blokkeren.
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