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De WINTER KINGDOM-kaarten in detail
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Voor elk apart terreinbord:

4 OP voor de speler met 
de langste ononderbroken 
rechte lijn van eigen hui-
zen op dat terreinbord.

In het geval van een 
gelijkspel ontvangt elke 
speler die bij het gelijkspel 
is betrokken 4 OP.

Voor elk berggebied:

3 OP voor de speler die  
de meeste huizen aangren-
zend aan dit berggebied 
heeft gebouwd.

In het geval van een 
gelijkspel ontvangt elke 
speler die bij het gelijkspel 
is betrokken 3 OP.

1 OP voor elk eigen huis 
grenzend aan minstens 
twee berg- en/of ijsvelden.

2 OP voor elk dorp dat 
door een eigen ononder-
broken rij huizen is verbon-
den met een berggebied.

1 OP voor elk eigen huis 
in een ononderbroken 
rechte lijn van min-
stens vier eigen huizen 
(ongeacht de richting van 
de lijn).

2 OP voor elke buitenrand 
van een terreinbord waar-
op minstens één eigen 
huis is gebouwd.

Kies een lijn op het 
speelbord, in een van 
de drie richtingen (hetzij 
horizontaal of een van de 
diagonalen).

2 OP voor elk eigen huis 
op deze lijn.

3 OP voor elk kasteel dat 
door een eigen ononder-
broken rij huizen is ver-
bonden met een rand van 
het terreinbord waarop dat 
kasteel staat.

1 OP voor elk eigen huis 
grenzend aan minstens 
drie andere huizen (eigen 
huizen of huizen van andere 
spelers).

1 OP voor elk eigen huis 
dat deel uitmaakt van 
een eigen huizengebied 
dat niet groter is dan drie 
huizen.

2 OP voor elk eigen huis 
gebouwd in het eigen op 
één na grootste huizen-
gebied.

Aan het begin van het spel 
kiest men één van de drie 
richtingen van het speelbord.

2 OP voor elke lijn op het 
speelbord, in de gekozen 
richting, waarop tenminste 
twee eigen huizen werden 
gebouwd.
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De TWISTKAARTEN in detail
WOLVEN UITBREIDING DOODLOPENDE STRAAT
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WEGEN

Als men vier of meer huizen bouwt in zijn 
speelbeurt  moet men aan het einde van die 
speelbeurt één eigen huis van het speelbord ver-
wijderen, en dat huis terug in de speldoos leggen.

De velden aangrenzend aan de huizen van 
andere spelers worden als bezet beschouwd en 
men mag er geen huis op bouwen of er door-
heen trekken als men zich verplaatst.

Als men een huis bouwt, wordt elk veld tot op 
2 velden afstand van een eigen huis beschouwd 
als aangrenzend aan dat huis, zelfs over hinder-
nissen heen.

Als men een talentkaart koopt of opwaardeert, 
mag men deze onmiddellijk benutten.

1 OP voor elk eigen huis 
op elk terreinbord, met 
een maximum van 5 OP 
per terreinbord.

Aan het begin van het spel 
kiest men het terreinbord 
dat het onderste is (behalve 
het middelste).

1 OP voor elk eigen huis 
gebouwd op het onderste 
terreinbord.

2 OP voor elk eigen huis 
gebouwd op een ijsveld.

Als men een huis aangrenzend aan een dorp 
bouwt en het is het enige eigen huis dat aan 
dat dorp grenst, mag men nog een huis aan-
grenzend aan een eigen huis naar keuze.

Als men een tunnelkaart benut voor een eigen 
huis, mag men dat huis één veld  
in een richting naar keuze verplaatsen.

Alle terreinborden van het speelveld worden 
als niet verbonden beschouwd.

Het kopen of opwaarderen van talentkaarten 
kost spelers één munt minder dan normaal. 
Bovendien mag men nu elke speelbeurt twee 
talentkaarten kopen en/of opwaarderen.

1 OP voor elk eigen huis 
aangrenzend aan een tun-
nelveld of maximaal twee 
velden verwijderd van een 
tunnelveld.

Voor elk dorp: 3 OP voor 
de speler die de meeste 
huizen aangrenzend aan 
dit dorp heeft gebouwd.

In het geval van een 
gelijkspel ontvangt elke 
speler die bij het gelijkspel 
is betrokken 3 OP.

5 OP voor elk dorp dat 
door een eigen ononder-
broken rij huizen is ver-
bonden met een kasteel.


