
  Spelmateriaal en voorbereiding met vier spelers
Algemeen spelmateriaal

•  1 voorraadbord met tijdspoor

• 168 kleine kaarten

• 1 spelregels

•  2 dubbelzijdige op-
gravingsoverzichts-
kaarten met daarop 
de verdeling van 
de artefacten in de 
vier verschillende 
opgravingsregio’s.

Aanpassingen in een spel met twee spelers:

Iedere speler krijgt 2 opgravings-
kaarten van elke regio en geen 
algemene opgravingskaart.

Aanpassingen in een spel met drie spelers:

Iedere speler krijgt 1 opgravings-
kaart van elke regio en 2 alge-
mene opgravingskaarten.

Spelmateriaal per speler in een 
spel met vier spelers

in de kleur van zijn 
keuze:

•  1 tijdmarker

• 1 spelerskaart

•  5 opgravingskaarten 
1 voor elke regio 
plus 1 algemene 
opgravingskaart

•  1 opgravings-
tabel

Een spel van Peter Prinz voor 2-4 spelers
Als archeologen verzamelen de spelers kennis om 
expedities naar Egypte, Mesopotamië, Kreta en Grie-
kenland te organiseren.

Wie heeft het in zich om de nieuwe Schliemann te 
worden en een tweede Troje te ontdekken?

artefactkaarten

4 voorraadvelden

stapel met 
 tijdmarkers

tentoon-
stellings-
kaarten

museumkaarten

professorenkaarten

Leg het voorraadbord in het mid-
den van de tafel. 

Iedere speler neemt zijn spelmate-
riaal. Plaats de tijdmarkers van de 
spelers in een willekeurige volgorde 
in een stapel op veld “0” van het 
tijdspoor. De spelers nemen de 
opgravingskaarten gedekt op hand 
en leggen de opgravingstabel voor 
zich neer.

Schud de overige kaarten en leg 
deze neer in een gedekte stapel. 
Neem daarna de bovenste kaart van 
deze stapel.

Als deze kaart een groene achter-
zijde heeft, leg deze dan open op 
het voorraadbord. Leg tentoon-
stellings- en museumkaarten op 

de daarvoor bestemde 
velden. Leg alle ove-
rige kaarten op de vier 
voorraadvelden. Als de 
achterzijde van de kaart 

een andere kleur heeft, dan is het 
artefact. Leg artefacten gedekt op 
de opgravingsvelden met dezelfde 
kleur. Op deze manier wordt er 
voor elke regio een afzonderlijke 
opgravingsstapel gemaakt.

Ga door tot op elk voorraadveld 
minstens 1 kaart ligt en de bovenste 
kaart op de stapel een groene 
achterzijde heeft. Het spel kan nu 
beginnen.

Een uitgebreide beschrijving van alle kaarten staat op blz. 5 en 6 van deze spelregels.
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Belangrijk: Je mag geen artefactkaart van de vier 
opgravingsstapels nemen!

Opmerking: Leg artefactkaarten 
altijd direct op de betreffende 
 opgravingsstapel.

In het overzicht op blz. 5 en 6 zijn de verschillende 
kaarten met hun functies beschreven.

Actiekaarten zijn gemarkeerd met , 

en presentatiekaarten met .

Voorbeeld: Blauw is aan de beurt. 

Opmerking: Als een speler op een veld eindigt waar reeds 
een of meer tijdmarkers staan, dan plaatst hij zijn tijdmar-
ker bovenop de stapel.

Het kloksymbool op de kaarten geeft het 
aantal weken aan, dat een speler moet 
investeren om deze actie uit te voeren.

Spelverloop

1. Spelersvolgorde
De speler, wiens tijdmarker op veld “0” bovenop 
de stapel ligt, is de startspeler. In het verdere spel 
is steeds de speler aan de beurt, wiens tijdmarker 
de laatste positie op het tijdspoor inneemt. Als er 
meerdere spelers op de laatste positie staan, dan is 
de speler die bovenop die stapel ligt aan de beurt. 
Een speler kan meerdere keren achterelkaar aan de 
beurt zijn. Deze speler blijft aan de beurt, totdat hij 
een tijdmarker van een andere speler inhaalt op het 
tijdspoor.
Zoals in het echte leven, kost het uitvoeren van 
een actie “tijd”. In dit spel wordt gerekend in we-
ken. Elke stap vooruit op het tijdspoor staat voor 
één week.

2. Eén actie uitvoeren

De speler, die aan de beurt is, moet één van onder-
staande acties uitvoeren. Passen is niet toegestaan!

 Eén kaart nemen

 Eén actiekaart uitspelen

 Eén opgraving uitvoeren

De afzonderlijke acties:

 Eén kaart nemen

De speler neemt één van de vier kaarten op de 
voorraadvelden op het bord.

Als dit een actiekaart is, dan neemt hij deze gedekt 
op hand. Alle andere kaarten legt hij open voor 
zich neer. Als de speler aan de minimale voorwaar-
den voldoet, mag hij een presentatiekaart nemen.

Daarna verplaatst hij zijn tijdmarker het aantal 
op de kaart aangegeven velden op het tijdspoor 
vooruit. Pas in zijn volgende beurt mag de speler 
gebruik maken van het voordeel van deze kaart.

Als één van de vier voorraadvelden leeg is, wordt 
er een nieuwe kaart getrokken. Handel deze op 
dezelfde wijze af als bij de voorbereiding.

Als de stapel met kaarten uitgeput is, dan volgt de 
eindwaardering en is het spel direct afgelopen.
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 Eén actiekaart spelen

De speler kiest een actiekaart uit zijn hand en legt 
deze open voor zich neer. Hij voert de actie op de 
kaart uit en verplaatst zijn tijdmarker het aantal 
op de kaart aangegeven velden op het tijdspoor 
vooruit. Daarna wordt de gespeelde kaart uit het 
spel genomen.

 Eén opgraving uitvoeren

Als de speler aan de minimale voorwaarden 
 voldoet, dan kan hij een opgraving uitvoeren.

De minimale voorwaarden zijn:

•  De speler bezit een geldige opgravingskaart – 
d.w.z. een opgravingskaart van deze regio of een 
algemene opgravingskaart.

•  De speler heeft minstens één kennispunt van 
deze regio.

De speler legt de opgravingskaart van de regio 
waar hij de opgraving wil uitvoeren af. Deze kaart 
wordt uit het spel genomen. Daarna bepaalt de 
speler het aantal kennispunten dat hij heeft van 
deze regio. 
Kennispunten krijgt een speler vanwege kaarten die 
hij voor zich heeft liggen:
•  regionale kennis (boeken met dezelfde kleur als 

de regio) 
• algemene kennis (open boeken, gelden voor elke 

regio)
•  assistent kaart (assistent met een boek, kan 

eenmalig worden gebruikt voor een regio naar 
keuze)

Elk boek levert één kennispunt op.

Tel eerst de regionale kennis en daarna de alge-
mene kennis.

Belangrijk: Een speler mag niet meer algemene 
kennis gebruiken dan regionale kennis. Overtollige 
algemene kennis wordt genegeerd bij de opgraving.

Daarna bepaalt de speler hoe lang de opgraving gaat 
duren. Een opgraving moet minstens 1 week en mag 
 maximaal 12 weken duren. De speler zegt duidelijk hoe-
veel weken hij over de opgraving gaat doen en verplaatst 
zijn tijdmarker dat aantal weken vooruit op het tijdspoor.

Voorbeeld: Jeroen beschikt voor zijn opgraving in Mesopota-
mië over 4 kennispunten. Hij heeft 2  regionale kennispunten 
en 3 algemene kennispunten, maar hij mag het overtollige 
algemene kennispunt niet gebruiken voor deze opgraving.

✘

opgravingskaart van een regio algemene opgravingskaart 

Regionale kennis van de vier opgravingsregio’s Mesopotamië, 
Egypte, Griekenland en Kreta.

algemene kennis

actiekaart assistent
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Tip: Bij de eindwaardering kan men de tijdmarkers en het 
tijdspoor als scoremarkers en scorespoor gebruiken.

Opmerking: Dit is een “straf” voor de speler die aan het 
einde van het spel vanwege een maximale tijdsinvestering 
voor een opgraving ver vooraan is komen te staan.

Ten slotte bepaalt de speler aan de hand van zijn 
opgravingstabel hoeveel kaarten hij van de opgra-
vingsstapel in deze regio mag trekken. Hij zoekt 
in de tabel naar het snijpunt van de kolom met 
de kennispunten en de rij met tijdsduur van de 
opgraving. Het cijfer in dat vakje geeft aan hoeveel 
kaarten hij mag trekken van de opgravingsstapel.

Tip: Als een opgraving langer duurt, mag de speler 
ook meer kaarten trekken.
De speler pakt de opgravingsstapel van de regio, 
schudt deze en trekt de bovenste kaart.

Kaarten met artefacten komen open voor de speler 
te liggen. Waardeloze kaarten worden terzijde 
gelegd. Waardeloze kaarten mag men niet houden, 
maar tellen wel mee voor het aantal getrokken 
kaarten. Dit gaat door, totdat de speler het aantal 
kaarten heeft getrokken, dat in de opgravingsta-
bel is aangegeven. Daarna legt hij alle waardeloze 
kaarten terug op de opgravingsstapel.

De opgraving is nu voorbij.

Zodra de stapel met kaarten is uitgeput, is het spel 
direct afgelopen en wordt de winnaar bepaald.

Eindwaardering

Iedere speler krijgt punten voor:

• elk artefact (zie punten op de kaart)

• elke tentoonstelling (zie punten op de kaart)

• elke professor (zie punten op de kaart)

• elk museum (zie punten op de kaart)

•  elk congres levert het aantal punten op dat op de 
kaart is aangegeven; dit aantal hangt af van het 
aantal congreskaarten, dat die speler heeft verza-
meld. 

•  elke 3 weken dat de tijdmarker van de speler 
achter de tijdmarker van de voorste speler staat, 
levert 1 punt op.

De speler met de meeste punten wint het spel.

In geval van een gelijke stand wint van hen de 
speler wiens tijdmarker het verst achteraan ligt op 
het tijdspoor.

Einde van het spel

Voorbeeld: Jeroen 
wil 11 weken 
investeren in zijn 
opgraving. Hij mag 
nu 4 kaarten van 
de opgravingssta-
pel van Mesopota-
mië trekken.

waardeloze  kaart - puin

Belangrijk: Je mag nooit de kaarten in een 
 opgravingsstapel tellen!

Het cijfer in de lauwerkrans op kaarten geeft aan 
hoeveel punten men krijgt voor deze kaart aan het 
einde van het spel.
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ARTEFACTEN

Deze vormen de vier opgravingssta-
pels. 

Op de voorzijde staat hoeveel punten 
dit artefact waard is. 

Let op! Er zijn ook waardeloze artef-
acten (scherven, puin). 

Op de achterzijde is met een sym-
bool de opgravingsregio aangegeven.

REGIONALE KENNIS

Er zijn kaarten met regionale kennis 
voor elk van de vier regio’s met 
verschillende waardes:

 … 1  2  en 3.

ALGEMENE KENNIS

Algemene kennis kan voor alle vier de regio’s 
worden ingezet. 
Elk boek op een kaart levert 1 kennispunt op.

CONGRESSEN

De spelers verzamelen congreskaarten. Hoe 
meer congreskaarten een speler bezit, hoe 
meer punten hij daarmee verdient.
De tabel hieronder geeft aan hoeveel punten 
men verdient.

Aantal congreskaarten

Aantal punten aan het einde van 
het spel

Als een speler minstens 4 regionale 
kennispunten van een regio heeft, 
dan krijgt hij direct de professoren-
kaart van die opgravingsregio. Hij 
neemt de kaart en legt deze open 
voor zich neer. Zodra een andere 
speler meer kennispunten van deze 
regio heeft, wisselt de kaart van 
eigenaar. 

Om de professorenkaart “grootste kennis” 
te krijgen moet de speler in totaal minstens 
10 kennispunten hebben. Daarvoor tellen 
zowel  algemene als regionale kennispunten. 
De professorenkaart “grootste kennis” hoort 
niet tot een bepaalde regio. Ook nu wisselt 
de kaart van eigenaar als een speler meer 
kennispunten heeft.

Aan het einde van het spel krijgt de speler voor elke 
 professorenkaart die voor hem ligt het daarop aangegeven 
aantal punten.

Overzicht kaarten

Professoren

Mesopotamië Egypte Griekenland Kreta
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Overzicht kaarten

Actiekaarten

Actiekaarten zijn te herkennen aan de hoofdlet-
ter “A” in de linker bovenhoek. Spelers nemen 
deze kaarten gedekt op hand. Spelers spelen deze 
kaarten tijdens hun beurt uit. Het spelen van een 
actiekaart kost de aangegeven hoeveelheid tijd. 
Actiekaarten worden na gebruik uit het spel verwijderd.

ALGEMENE OPGRAVINGSKAART

Deze kaart maakt het mogelijk een opgra-
ving uit te voeren in een regio naar keuze. 
Uitzondering: het spelen van deze kaart kost 
geen tijd!

DIEF

Er is een diefkaart voor elke opgravingsregio.
Schud de betreffende opgravingsstapel. 
Daarna trekt de speler een willekeurige 
kaart  van deze stapel en legt deze open voor 
zich neer, of (indien waardeloos) terug op de 
opgravings stapel.

GRAFROVER

Er is een grafroverkaart voor elke opgravings-
regio.
De speler zoekt een kaart uit de betreffende 
opgravingsstapel en legt deze open voor zich 
neer. Als er zich enkel waardeloze kaarten in 
de stapel bevinden, dan krijgt hij geen kaart.

WETENSCHAPPER

De speler mag alle kaarten in een opgravings-
stapel naar keuze bekijken.

ASSISTENT

Een assistent levert 1 kennispunt op bij een 
opgraving in een regio naar keuze.

Presentatiekaarten

Presentatiekaarten zijn te herkennen aan de hoofd-
letter “P” in de rechter bovenhoek. Spelers kunnen 
deze kaarten krijgen als ze aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Het verkrijgen van deze kaarten kost tijd.
Presentatiekaarten blijven na het verkrijgen tot het 
einde van het spel in het bezit van die speler.

TENTOONSTELLING

Een speler mag een tentoonstellingskaart 
nemen als hij aan de minimale voorwaarden 
van deze kaart voldoet. Op elke tentoonstel-
lingskaart is aangegeven hoeveel artefacten 
uit een bepaalde regio de speler minstens 
moet hebben om deze tentoonstelling te orga-
niseren. De waarde van de artefacten speelt 

daarbij geen rol! De speler laat de benodigde artefacten zien, 
neemt de tentoonstellingskaart en legt deze open voor zich 
neer. Daarna verplaatst hij zijn tijdmarker het aangegeven 
aantal weken vooruit. De speler behoudt zijn artefacten!

MUSEA

Als de speler een museumkaart wil nemen, 
dan moet hij het aangegeven aantal arte-
facten uit willekeurige regio’s permanent aan 
het museum doneren.
De artefacten worden uit het spel genomen.
De speler legt de museumkaart voor zich neer.

 

Voorbeeld: Als een speler deze tentoonstellingskaart wil nemen, 
dan moet hij minstens 3 artefacten uit Mesopotamië hebben. 
De tentoonstelling kost hem dan 9 weken tijd. Als hij daarnaast 
ook 2 artefacten uit Kreta heeft, dan kost het hem slechts 5 
weken en met nog een artefact uit Egypte slechts 3 weken.

Deze tentoonstelling kost:

9 weken

5 weken
+ +

3 weken
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