
Speelmateriaal • 8 tegels met nieuwsberichten 
• 6 vrouwelijke horigen in 6 kleuren
• De spelregels 
Voorbereiding Schud de tegels met nieuwsberichten en leg deze als 
gedekte stapel naast het scorespoor. Iedere speler zet de vrouwelijke 
horige in zijn kleur naast zijn horige op veld “0” van het scorespoor. 
Iedere speler heeft zo 2 scorestenen op het scorespoor.
Spelverloop  De spelregels van het basisspel zijn van kracht. Elke keer 
dat een speler punten ontvangt, mag hij kiezen welke van zijn 2 scoreste
nen hij op het scorespoor vooruit zet. De actieve speler (en alleen hij) 
ontvangt een nieuwsbericht als een van zijn beide scorestenen door de 
telling op een donker veld (0, 5, 10, 15, ...) eindigt. Hij trekt de bovenste 
tegel van de stapel nieuwsberichten en draait deze om. Hij heeft nu 
2 mogelijkheden:
 • Hij voert de actie uit die op de tegel staat beschreven.
OF  • Hij ontvangt 2 punten (zie rechtsonder in het zegel).
Nadat de speler heeft besloten, schuift hij het nieuwsbericht weer 
gedekt onder de stapel. 
De nieuwsberichten: 

1.) Kortste weg tellen: de speler kiest een weg waarop hij 
ten minste 1 eigen horige heeft (hij hoeft er niet de meer
derheid te hebben). Kan hij uit meer wegen kiezen, dan 
moet hij de weg kiezen die bij de eindtelling de minste 

punten zou opleveren. Hij verwerkt deze punten op het scorespoor. De 
horige blijft op de weg staan.
 2.) Kleinste stad 

tellen: gelijk aan het 
nieuwsbericht hier
boven, maar dan voor 
steden.
4.) Elk schild 2 punten: de speler krijgt voor elk schild 
in de steden waar hij met ten minste 1 horige aanwezig is 
(hij hoeft niet de meerderheid te hebben), 2 punten.
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3.) Kleinste klooster 
tellen: gelijk aan het 
nieuwsbericht hierbo
ven, maar dan voor 
kloosters.
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5.) Elke ridder 2 punten: de speler krijgt voor 
elke eigen ridder (horige in een stad) 2 punten. 
De ridders blijven in het spel. 

6.) Elke boer 3 punten: de speler krijgt voor 
elke eigen boer (horige op een weide) 3 punten. 
De boeren blijven in het spel. 

7.) Nog 1 tegel leggen: de actieve speler mag nog een 
tegel trekken en aanpassen. Hij mag volgens de gebruikelij
ke spelregels ook een nieuwe horige in het spel brengen.

8.)  Een  horige  tellen  en  van  het  speelveld  nemen:  de 
speler kiest een van zijn ingezette horigen. Heeft hij de meer
derheid in het betreffende project, dan mag hij dit nu tellen 
(uitsluitend voor hem). Hij ontvangt zoveel punten als hij bij 
de eindtelling gekregen zou hebben. Daarna neemt hij de horige in zijn 
voorraad terug.

Extra spelregels: worden meer projecten in één keer geteld, dan moe
ten de punten voor elk afzonderlijk project aan 1 scoresteen toegewe
zen worden. Een speler kan maar 1 nieuwsbericht per telling ontvan
gen, ook al worden er meer projecten in één keer geteld. Het is echter 
wel mogelijk dat een speler door de punten die het nieuwsbericht zelf 
oplevert een nieuw nieuwsbericht krijgt.

Belangrijk: uitsluitend de actieve speler kan nieuwsberichten ontvan
gen, ook al eindigen de scorestenen van andere spelers in zijn beurt op 
donkere velden.

Iedere speler telt aan het einde van het  spel, vóór de eindtelling, de 
punten van beide horigen bij elkaar op en zet een van de twee op het 
betreffende getal. Hij doet de andere horige in de doos. Bij de eindtelling 
worden geen nieuwsberichten meer vergeven. 
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Extra, De graancirkels: in elke mini
uitbreiding bevindt zich 1 tegel van de 
7e miniuitbreiding “De graancirkels”. 
Deze uitbreiding is ook met 1 tegel 
te spelen, maar is nog leuker met 
alle 6 tegels. De spelregels zijn te 
vinden op www.999games.nl. 


