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Een prehistorische variant op het legspel Carcassonne varl Klaus liirgen Wrede.
Voor 2 5 spelers vanaf 8.jaar

€otqe áwízenden yren locrdof ds sfíd Cnrc,rrJonnq mcf z,Jn mrchtí4e sfadswollen cnfitond, wrj
het 4ebLerl ol berloonrl ?e mensen Lw.fden Ln stommen en mofrten jt<ht op wilds dreren.1)erder
Leefdon zij ';n.lsr'rn9st en hef lorzomelen lon l'essen,J.oddestcclen en nofen.'leccnt : ijn
orcheclo4irche rcnrlster qeàqqe ie Áe lele qroíten dre het 4ebied met z1n hclftsteen4roná ri,l rs
€r zil1n tnllcze prachtt4e ,irofschi.lderLngen en ondei.e s1'r'en ron een rroegc bescha'in,i
Oe behendsfe be"rnden alch in [}scorl.

SpelmateÍiaal
. /9 Lrndregels (w;raroníler een :;trrttetel met een vulkann)
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Het doel van het spel
De spelers leggen onr de beurt landtegels neer EÍ onBr.un weiden, bossen en rivier€n, waarop de spelers hun
sranrleden en hutten kunnen inzenen om punfen |e verdi€nen. onrdat men zowel tijdens als na afloop van het
spel punren kan verdienen, staat de \{,innairr pns irirn hef einde van het spel vasr.

De voorbereiding
De starnegel rnetde vulkaan en de zwaÍe C op de rchrerlunrwordt open op trfel gelegd. De ovefige /8 land
regels worden gedekt geschud en over rneefdere gedekre srapels verdeeld, opdrt iedere€n €r goe.l bii kan. De l2
bonusregek worden ook geschud en als gedekte srrpel ferzljde gelegd. Hef s(orebord wordr.ran de r.rnd v.rn de
tal'el gelegd nrer de 5 scoreiiches emaaí. ledere speleÍ onNirngr 6 srrmleden en 2 hLrrten in ziin kleur en zef l
van ziin Íamleden op vak 0 van het scoreboíd. De overige 5 strnleden en 2 hunen worden .rls voorrrad voor de
rpelers Selegd. De 

'ongste 

sp€ler bepaali, welke speleÍ beginr.

Het verloop van het spel
EÍ wordt mer de wrjzers van de klok mee gespeeld. De speler die aan de beLrrr is, voerr de ondeÍsrarnde acries in
de aangegev€n volgorde uit.
1. De spel€r rrekr een landtegel van een van de gedekte stapels oiiet de srrpel nler bonustegels) en past die met de

zljden regen elkaar aan het beÍaande landschap.
2. De speler mag één van zljn srarnleden ofhurten uitsluitend op de zojuisi aangelegde tegel plaatsen.
L Als door het aanleggen van de tegel afgebouwde bosseÍ ofrivi€r€n onrsta:Ln, moeren deze nr gewaardeeÍd

Het leggen van landtegels
Ak eefsre acde in zijn beurr moet een speler een landtegel van één \,rn de gedekre srapels lrekken. Hij laat
dete arn alle andere speler! zien Godarze hem goed kunnen "aílviseren") en pasr deze open aan het bestarnde
lirndschap.
Hii is.ran de volgende voorwaarden gehouden:
. De nieuwe regel (in de voorbeelden rood omrand) moet nret minsrens één zijde aar één ofmeer al op rafel

hggende regels worden gelegd. Hef is niet toegestaan om tegels hoek aan hoek dirgonaal aan elkaaf te leggen.
. De lrndschappen vrn aangrenzende regels zoak weiden, ri\rieren en bossen moeren aan elkaaf passen en

worden dus uirgebreid.
. Soms (zelden) kan een regel nierworden aangepast, onrdat eÍ geerr roegesrilne veririnding beÍaat. In dat geval

wordr de beÍetfende regel uit her spel genomen en moet de speler eer nieuwe tegel Íekken die dan wordr
aanSerego.

ffi ffiK ffiffi
Aa de liltkerzijáe vr'aràl
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Het plaa8en van stamleden of hutten
Als de speler een regel heefi gelegd, mag hij er één sramlid oféén hut op phalsen.
Hi' nloet aan de volgende loofwrarden voldoen:
. Ht mag slechts één sramlid oféén hur plaasen.
. Hi moet hel stamlid oíde huruitzljn voorraad kunnen nerner.
. H t mág het sÍamlid oÍ de hur uicluit€nd op de zojuist gelegde tegel pla atsen.
. Ht moet beslÈsen op welk deel van d€ tetel het speektuk wordt geplaarsr.
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De spelef zet. i i i  stanr l id in i ls. .
vtrzrnEhff ofaLs of ht plaatr t  een hut

ol fe.l rtuier af tnfr

& FB.
Raol ko zijtt std tlitl dlsvcna k'ldar of dls vi\s.t'itzdt 1.
Als irger kd hij aLb t ol tl! kLeí ( wtjtle lt'tt \itnlitl i zett l,
zte tu roLLe l1iiL. OIJ t! !'ote write stadt imm!15 ol ee jol/.r.

Als een speler ztn Íarr1l id alsjager i fzer,  zer hi j  dczc nief re.htop. nraar legt henr plat neef in een weide. Meer
der rr l .  mrr 1.  gr .  ,  n rurcn \r 'dr  lpn on bl l  , .

. op de d oof d e nieuwe tegel veÍbonde n bo\sen, rivie Íen of weiden mag geen andeÍ (ooft geen eigeÍ )
stámliíi Íaan. Het is niet van belang ho€ groof dc :rhtrnd vrn her srarnlid tor de nieuwe tesel r!. Voodreeld:

!W.
BLaLw kalt a ff &tt sÍdmlnl nLs jasel
itz(tt t, v/anÍ ï ÍdaÍ. itt h€t tas dl

Desondrnks <an het voorkornen. dar meerdere stLrkten op een arnecngesLoren gebicd (bos. -ivier, weidc) srran.
Hoe dirf mogelr.Jk rs. wordr op de volgerde bladzijde uirgelegd.

Als een speler in de loop van het spel geen starrll€den of huÍcn nreer in zijn voonaad heeft, k,rn hij íleen nog
landschapsregels aanleggen. Maar geen paniek, men kan ziln stanleden ook weer terugkr!gen, zie "De teru*eer
van stamleden naar hun eigeíaaÍ" op blz. 5. HLrtlen blijven d.r.rr€ntegcn ror hcreírde van herspelsraan, waar
ze gephrEr zijn.

Hiernr is de ireurt van de speler afgelopen. De volgende speler (|ner de wiizers van dc klok mec) is .r.rn de beurr.
Uitzondering: Als door het,ranleggen van eer tegel een íivieÍ ofeen bos wordt afuebouwd, worden eersr
de pLrnren geteld, voordat de volgende speler aan zijn beurfbegint. Ditgeldt nietals €en weide wordt
afgebouwd.

De puntentelling van afgebouwde rivieren en bossen

Êen afgebouwde rivier
Een Íi\rieÍ i\ rigcbouwd als deze ran beide uitenrden eindigt in een meer of een bron ofaG deze een geíoren
ciÍkel vormr. Een rivier krn rLrssen deze begrenzinger binnen de mogeliikheden v.rn het spel een onbeperkre
lengre hcbben. Een speler die op eeÍ afgebouwd€ rivier de 

'neerderheid 
in vissers heeft(zie ook blz. a

ondernrn), kr'jgtvoor ied€re tetel, waaÍ de rivier uit bestant, I p nt, Als de rivier wordtbegr€nsd
door I of2 meren, krijgtht voor iedere vis ook I punt

Rood kqít 6 pi,iet':
De dÍ,t&o vtule rivkr b.sta.,Í
uit 3 .cgls O. ), l). kt1ï( t,'Se|
1,:r,:rt I lutu op. Het 1n of
rfgÈl 1 bel,n.1 vis. h(t m..r ol
tegl I bew.2 r,is\.tt. Dat l.vttl
fiagnndl\ ) lLnr. oP.

Rood krijgí ) pulrtrn!
(2 tegelt e1i 1 vis)
Ook ak blduw dr rieltw€
tegel zou hebbtn gdegd ant
ijlt bos 1tir íe breiden, knjgt
raod ,le punten, otfi,lar de
tirirr aÍgebauwl Lt en híi
dnar etn visser hefr sndn.

Let op: De spel€Í, die de rivier rtbouwr. is ffeestal dezelfde ;rls de spelcr die daar een vistcr heetf en .le
punten olltvangt. Dar hoettechter niet zo te ziiI. Het kart Voorkomen, dar een speler een rivier rftouwl
teru,iil een irndere speler d r een visser heeft staan en de punren incasseerr Zie hef voorbe€ld rechtsboven.
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ilTón nMrwatd. tat. tr stlkr rnct witissrkrs kd,1lrÍ tu\t+r,Nt LLt lens\ler nc.t tlrn

Een afgebouwd bos en de bonustegels
kt ol: filitig \,t 4kr nf rdtl orisrtd. tN ai rcdsson ( zic i/lAÍd.ídJ. t en bos is rf a ls het
helemarl omgeven is door weiden (geen vrije zijde rneer naanan nog bos Lan worden
gelegd) en rls €r geen grten in ziften, waar nog teg€ls in pls\€n. ten bos kan i]l zekere
zh een onbeperkre afmeting bereiken. ten speler, die in €en .rfgebo wd bos de
m€erd€rheid in verzamelaars heeft (zie ook trlz.4 ondeÍaan), kriigt voor iedere
deel, waaruit het bos bestaat,2 lrunten.

Na de telliÍg woídt vástgesteld ofer goudklompen in het bos Mnwezig zijn. In dar gev;rl rrtkt de speler,
die hetbos heeft afgebouwd, I tegel van de stapel bonustegels. Hij nlag de bonusleSel over?l cn volgens
de spelfegels aanleggen en er een stamlid oí hLrr op retren. Als ht zo weer een rivier oí bos irfborwr. wordr cr
nogflaals getel!:l Ak ht weer een bos mer gordklon]pen rftouwi, mag ht niet rog een bonustegel rrekkcn.
Als de Íapel met bonuÍegels op is, vervalr her rechr om er een te trtkl(enl
Sam€ngevat:
. De spelel, die eef verzamelaàr in een rigeboLr\'vd bos heefr, krijgt

. De spelef, die een bos mer goudklompen heeft afgebouwd, nrkr een
bonustegel. Voorbeeld rechrs: rls Rood her bos tunr atuouwen. had
hij zowel de punten als de bonLrsfeg€lgekregen. Als lllauw her bos
had afgebouwd. zou Rood de punten krijgen en Elruw de bonusregel.

. ten bonust€ge mag mer inachrneming varl de spelregels olenl
aan het speelveld worden gelegd.

. Het maakt niet uir hocveel goudklompen er in eef t os zi'n:
er lÏas alnjd nrrar I bonusr€gel worden getfokken. 2

. { l \  r  FFr bo. qFe" qurrr l l  , rmprn rc ,  rrdar ,  rrr .  r Ia3 e g"e
bonustegel wor den getrokken.

De bonustegels worden in d€tail uitgelegd op íle laatste bladzÍde.

Rood knjï + t'u,tte,l
t tn htr  l ,austcl  )  l t tnn)

Rood onwangt l0 pnieL
(ln lÊí b&sis\r.l E llrrtun)

Door het slim arnpisscn van r€geh kdn het voorkonren, drr nreerdere verzamelaars ill een bos srxan of meeÍdere
liss€rs op een rivier sr.un.
Ak een ÍgeboLrwd bos of rivief geteld wordt. wor.lt eersr bcparld ot een speler hier |lleer sfr|nleden bezii dan
elke andere speler treze spelef l(rijgt de punren dan als eni$.
Als meerdere spelers de meeste stamledeh bezitlen, onrvangcn ze allemaal hetvolle aantal punten

t{L vrbi it d. hkr

hnzeLjle hos.

Rooá hacft tu meerderlríd in dit bos

WaÍ gebeurt er als rneeÍdere stamledetr in een aftebouwd bos of op een afgebouwde
nuer staan í

en ot|ítryr nls enigc 12 punte ,
Rooal m Bl.rltw otivatÈ
ícn bciíkn l0 ttunÍ?n - -.I  eÍ  op:  re l  r t , .n l \e \  dt l

meerdere starnleden in eenzelfde bos ofweiland ofop e€nzeltde rivier nug niet. Door verbinding !rn eerder
bezene gescheiden bos' of weidesrukken dan\'\,el fivierdelen kan de sirurrie onrsr;ran. dar zulke landschappen wel
gezamenlyk bezetworden. Dir k n uiGluitend door het plaarsen van landregels. en nooitdoor het plaatsen van
stanrledenr



Op $ond viin de volgorde !àn ir.ries is her mogelijk. d.rfe€n \peler in d€zelide bellÍ een lirndt€gel plaatst. een
sranilid inze! her landschrp heefr :r hebo Lrwd, dez€ wtutteef! zLln score bilweÍkr en hei stirnrlid nreteen tefugkrijgr.
llt moel da;LÍvoori

l. nret de nieuwe tegel een bos of fivier

) .  daar een verzanreJarr of \ , issef plrrrser i :
l. lret afgebouwde bos ofde ri\,ier wirirílererl
' f .  de verzanrelaar ofvissef rerLrsrrenien.

Al .  ?.  .Fler eer hrnu. l . , . r r  mag trel l . ,  n n.rq h r , ' . r . r  . 'p l ret  r r .  r ! r , ; ; l " ! , ' ,nr t . r r r r l rdopr re.  n rr-n,r ' .

Hutten
Hutten worden uitsluitend op rivieren ofnrer'en
geplratst. Mer ellaar verbondef fivier en/of nrere|
\rorrnen rivierenstelsels, H€t (ornplete rivieref srelsel,
waarop eef hur siairt, hooÍ bii di€ h t.
Meren onderbreken een ri\,ierenstelsel niel. f eil
ÍivierenÍelsel eindist bt een bron ofaan de r;nd vrn
het speelveld. Aan de hand van 'hun r iv iefensrelse
$,orden hutten aaf het einde van her spel gewaardeer.l.

Het plaatse van hutteÍ is gebonder aa|l de
volgende voorwaaÍden: op het rivierenÍekel. rvadr een
speler een hut wil pla;rtsen, mag zich geen andere hut
tevÍrden (ook nier van de speler zelf). Als een hut eerr
ma.rl rs gepharsr mag deze nierword€n teruggefoffen.
Let op: hLrtten en vÉsers sraan elkrar niet in de r'r,eg.

Het r:|',ifftns 1\(L Lít*t is
vd BLritrlt. HtÍ riviarctl
J.cLcl rcdr6 r\ r/rr nrd.

,n rn vt  r .* lz i1n, l .  r . tkt t t t rhott ,bn.
á Alh itrrr\ bevind. zirh i dndíle wtik

Weiden
Weiden wordeÍ Íiet getelít. Ze dienef uir5luitend om jrgeN te plartsen. AlsjageE eenlnaal zijn geplaatst,
kunneí ze niet meer woídeí teruSgeÍomeÍ. Ieg de j;rgers p];rt neer, opd;t 1e duidelij]( zijn te ondcrscheidcn
vin rechtopstaande vi55er5 en verzamelarb. Die kdn nren h de loop van het $,el wel rerugkrilgen.
Jaters leveren pas aan het einde van het spel punten op (zie L)e eindrellnrg).

Líiks' D. . jaS(E hthb dk
h\n (i{tt wtitlr. Bos. rivi(rdt
en 1r ranl van her sydbor,l
sdri,len de wri,lcn van .|kaar.
Rethtst Nn l?t amtle$.n va

Let op: D.:Ner di( de t(Ltvt t.í(l h$JÍ

ttbgl. nS u g.ltl íd1.r |'laatstn, ondat
er dl j,lrr\ in te weitk ÍdL1]1.

Het einde van het spel
Aan her €inde vrn dc bcurf, waarin dc laatsre lxndschapstegel (geen bonustegel) wordr gelegd, gebcun hct vol
gende: de spelers ncmcn rlle stamleden. die op onaig€boLrwde bossef en rivieren stllan. terug. Niet af8€bouwd€
rivi€ren en bossen worden niet gewaardeerd. Hutten op rivierenstelsels enjageK op weiden blíven op
hetspeelveld stáan. Nu volgt d€ eindt€llint.

De terugkeer van stamleden naaÍ hun eigenaaÍ
Ndrre€n bos oteen Íivier i\ rfgeboLrwd en ger€ld, en alleen dan, $.rn d€ ri.h drar bevindende strnrleden rerug
n.r.rr hun eigcnircn. De spel€(s) n€lnen hun Íaínlcdcn rcrug cn rnogcn dczc v.rnaf de volgende ro|de \,veer inzerten.



De eindtelli g

Hutten
Een speler die als enig€ een hutop eerr ÍivieÍenstelsel bezit,
ontvanSt vooÍ iedeíe vis in dit rivierenstêlsel I p ní Als Ineerdere
spelers een hur op di f  f iv ier?n{elsel  ber i t ten, onLV.rngerr re r l len heL lol le
:rr f l r l  punren. AIs een speler cie meesre hrtref op een r i r iererrsrelsel
be/ i r  kr i igt  hi j  r ls enige lret  lo l le r i rnr i r l  puften. Voof de wir i Í ler i fs ! . rn
hurÍen is l letrr iefvrn bel lng ofher r iv ierennel5el is r l .geboLr\ ' \d ofnier
Op de/e n]rrier worder irlle lrLrrten gew.rarieerii

EÍouw olttvnngt 5 yuttÍ?n ó ri\sr,l).
JageÍs
fen spel€r die als enige eenjager op een weide bêzit, ontvlngt de volgemíle purten:
ieder stuk wild, iedere mirmrroet en iedere oeros (t leen op bonustegels) levert 2 punten op.
SabeltandtijgeÍs zijf ron(urrenten in de ia.ht. 1e iagen uitslurrend op wild en \À/igcn zi.h nier.rrI n.rnrnroeten
ofoeroxen. Voor iedere sabeltandtijger in een weide wordt I stul wild 

'rrind€r 
geteld, Onr het overzicht

te bewireÍ kunnen de 5pelers de Sroene fi(hes Sebnriken en er íeeds per weilxnd ccn r!ger en een stLrk wild
nree bedekken l)e punten voor de r€Í vrn het wild. de manrnroeren en de oerossen worden drrnrr bij elkr,rr
opgeteld. Alr €r meer qgers op de weide st;an dan wild kriist e€n +relef S€en minpunrcn
Als rrreerdeÍe speleÍs de nreestejagers op een weide trezitteÍ, ontvaÍ8en ze allerr het volle arntal
punten, Áls I speleí de meestejageÍs trezit, krligt h, als enige de punten.
Voor de wa.rderi fs vl ln i isers is her nier v i ln bel ins ofe€n weide is afgebouwd of nier.  Op dere ml,r ie,  wor. ie|
alle jagers op het speeloppervlak gewaardeern. Na een telling worden de groene fi.hcs vflr her bdr.l veiwii.lerf er
evennreel gebruikt bij een volgende telling.

Wei. le I t  I t r i l t l  Aroe o tvnt l r r ) l  nL
Wti.le 2i t wiltl. I lrhtutk€t. I rii{.I.
Aecl. Rood krijt 1l1(itl.tt ) pu|ti wor
tu u t t )i. Hrt trilrl i\ \,D Lii. tiÈrr.
Weide Jt) t r i l t l , )  t  t | tu lotr t ' l ,1o os,  I  t i l

Sï. Rood h(Ít t. tk\'\rc ),tttt\. Hij ] trinrt
dLs flti*.1. S yttÍt,l1 e lt ltllrltt\i +lu
Íot .  Io. tos=) l  nr t , t t ,  l t r iL l  )  ,an' . , t )
WeAe +: ) rijg!:!, I wiu. Bla w ktíjrt q(

ItlnÍot. t]t ook !.. tnit41tn1rc],.

lvaat hct avrrzitht zijn .t 
^1tlr' 

:t .., /qj.f
dt d wílt tur $\.1 itrl|\,4ràbkt)

,. rd1, , l:

De speler mer í le rree5te punten wint het spel.

BescftrÍving van de bonustegels
De tesds ,noetel' vollen: de gebruikelíjke reíels wonlen aangelegd, DnantnLst g.ll. te ',olg' l€ bitzotd& n !c1\:

Hèt nrt reiitdlt nll. tijiu\ r tl. $r'\lt.
óDk àl\ rr *n jrltr ol tl. kttlllt. Htr
,lorr wottt nib wil,l11,l. w.Ll. !ít11.

t  t ,  t t ' . , . t , t . t t " , .  t . t , . I  g ' - t -  /  1 t . ,  1. , . t

4gn' ," ' " ' , ,  '
. . . t .1 '  t . ,  ' t , t . t  t1, t , r .  dai  id. , t  '1r ._, . . .

Ak etrspekr tle regelnet her oiolnhis.lE holB(rk r., h{ srcltcl,!N\t or bijln. arm)ni ldntr r r I,tt l
l.St, o .J'duíÍ híi,k d|Llrtr dlbei.lrze jafet,l, tfu,n v'or ln tuenl{ H.r ,tddh in lÍt qewl ntu rn. hDtrtl
.rdcre jnrís zi.* 
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Dir 5pel trevrt kleiDe onderdelen L r ze nierslinseren itr d.
buurr vdn kleine kindeÍer.
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