
Verhaal en doel 
Wij, de Goblins, zijn erin geslaagd om het uitschot van de Vijf Volkeren te 
verdrijven uit de Hiddenlands. Nu is het land van ons en kunnen we vernielen 
en chaos verspreiden zoals wij dat graag zien!  
Maar het is niet gemakkelijk om samen te leven met de andere achterbakse 
Goblinstammen, vooral niet als we worden bedreigd door andere gevaren. 
Wij bouwen, handelen, onderzoeken, vechten tegen ziekten en nemen het op 
tegen de machtigste van alle stammen. Soms moeten we echter onze krachten 
bundelen in een “Pact“ met naburige stammen. Maar uiteindelijk zal alles toch 
allemaal van onze stam zijn - je zult het zien!
Door het rekruteren en spelen van Goblins – maar ook door pacten te vormen 
met je buren  - probeer je om de noodzakelijke taken zo efficiënt mogelijk uit te 
voeren. Aan het einde van het jaar, wanneer de winter komt, zullen de vruch-
ten van je werk te zien zijn en worden de machtsverhoudingen bepaald.

144 kaarten: 
78 Goblinkaarten

30 taakkaarten: 
12x lente, 12x zomer, 

6x herfst
12 bevelen 6 Goblinmeesters

5 Pactkaarten 6 specialistkaarten 5 dynamietkaarten 2 overzichts-
kaarten

startspelerfiguur 
(grijs) 

15 Goblinfiguren
5 markers

Spelmateriaal

Een niet zo heel erg coöperatief spel voor  
1 - 5 spelers, 10 jaar en ouder, 30 - 45 minuten 

De beginnersregels worden eerst uitgelegd,  
daarna de expert-, 2-speler- en soloregels.



Goblinkaarten 
De Goblinkaarten (verder “Goblins” genoemd) tonen elk van 6 verschillende 
Goblinsoorten: Sjamaan (wit), Bouwer (geel), Hoofdman (zwart), Wetenschap-
per (groen), Handelaar (blauw) en Krijger (rood).
Taakkaarten 
De gevraagde taken worden uitgevoerd door de Goblinstammen: een bouw-
werk oprichten, een vaardigheid leren, ziekten genezen, grondstoffen verhan-
delen, wetenschappelijk onderzoek en gevaarlijke wezens bevechten.
Specialistkaarten 
De 6 specialisten tonen elk een speciale actie, die je tijdens je beurt kunt uit-
voeren.
Goblinmeesters (alleen expertspel) 
De 6 Goblinmeesters horen bij de 6 verschillende Goblinsoorten. Ze zijn te 
herkennen aan 3 aangrenzende symbolen.
Dynamietkaarten (alleen expertspel) 
Op je dynamietkaart houd je je dynamiet bij. Je kunt je dynamietvoorraad  
omzetten in Goblinroem aan het einde van het spel, of het gebruiken tijdens  
het spel om andere Goblins uit te schakelen.
Bevelkaarten (alleen expertspel) 
De 12 bevelkaarten belonen je met Goblinroem aan het einde van het spel als 
aan de voorwaarden is voldaan. Als er niet aan de voorwaarden is voldaan, 
kan het echter minpunten opleveren.
Beginnersspel 
1. Voorbereiding beginnersspel 
1.1 Schud de Goblins en deel er 6 aan iedere speler. Houd je handkaarten 
geheim voor je tegenstanders. De resterende Goblins vormen de Goblinstapel. 
Plaats deze in het midden van de tafel en leg 4 kaarten open. 
1.2 Sorteer de kaarten op hun achterkant (lente, zomer, herfst) en schud ze 
afzonderlijk. Vorm de takenstapel door de 3 stapels op elkaar te leggen:  
de lentekaarten bovenop, dan de zomerkaarten en onderop de herfstkaarten. 
Met slechts 3 spelers verwijder je willekeurig 8 lentekaarten uit het spel.  
Met 4 spelers verwijder je 4 lentekaarten. Neem 4 kaarten van de stapel en  
leg ze open neer. 
1.3 Plaats een Pactkaart tussen elke twee naast elkaar zittende spelers. 
1.4 De speler die het meest groen gekleed gaat, wordt de startspeler en ont-
vangt de startspelersfiguur, die gedurende het hele spel bij deze speler blijft. 
1.5 Schud de 6 specialistkaarten en deel ze tegen de klok in, te beginnen met  
de speler rechts van de startspeler, totdat alle kaarten zijn gedeeld.  
Deze kaarten worden open voor elke speler gelegd. 



1.6. Onthul ten slotte tegelijkertijd een van de 6 Goblins uit je hand en plaats 
deze naast je specialistkaart. Deze Goblin is het begin van je display.
Plaats alle ongebruikte spelmaterialen terug in de doos. 
De overzichtskaarten tonen de acties en tellingen.
 

2. Spelverloop 
Als je aan de beurt bent, heb je de volgende opties: 
rekruteer Goblins     of 
speel Goblins. 
Ten slotte mag je taken voltooien (» 2.2.) 
Daarna is de volgende speler met de klok mee aan de beurt.

2.1. Rekruteer of speel Goblins 
Rekruteer Goblins: Neem 2 Goblins uit het midden en neem ze op hand.  
Je kunt kiezen uit de open Goblins of je trekt van de stapel. 
Nadat je beide Goblins hebt genomen, trek je nieuwe kaarten van de stapel om 
het aanbod aan te vullen, zodat er weer 4 open Goblins liggen. 
Als de Goblinstapel leeg is, schud je de aflegstapel en vormt een nieuwe Go-
blinstapel.

Voorbereiding 
beginnersspel



Als er niet genoeg Goblins in de stapel zijn om de 4 open Goblins aan te vullen, 
moeten alle spelers hun hand terugbrengen tot 5 kaarten. Schud vervolgens 
de afgelegde kaarten om een nieuwe stapel te vormen. Elke speler mag kiezen 
welke kaarten hij aflegt.
Speel Goblins: Speel tot 3 Goblins uit je hand in je display. Leg de kaarten 
deels verschoven neer, zodat alle spelers de soort en het aantal Goblins in je 
display kunnen zien.
2.2. Taak/Taken vervullen 
Na het rekruteren of spelen van Goblins mag je 
een of meer open taakkaarten vervullen.  
Elke taak vereist een bepaald aantal en soort 
Goblin. Welke en hoeveel staat op elke kaart 
afgebeeld. Er zijn twee manieren om aan die 
voorwaarde te voldoen:
Je vervult de taak alleen, met behulp van 
Goblins uit je display. Plaats die Goblins op de 
aflegstapel, pak de taakkaart en plaats deze 
open en horizontaal voor je. 
Je vervult de taak door een pact met je rechter- of linkerbuur. Neem zoveel 
van de vereiste Goblins van je buur als je wilt, en voeg eigen Goblins toe om 
de taak te vervullen. Plaats ze allemaal op de aflegstapel. Je buur kan dit niet 
tegenhouden!
Plaats vervolgens de vervulde taak open op de 
Pactkaart tussen jullie in. Je moet tenminste een 
van je eigen Goblins gebruiken en tenminste een 
van je buur.  
Daarna trek jij (en alleen jij!) een Goblin als 
beloning van de Goblinstapel (niet van het open 
aanbod) en neemt die op hand.
Volgende taken die via een pact worden vervuld, 
worden verschoven op al vervulde taken gelegd, 
zodat ze altijd deels zichtbaar zijn.  
Je kunt meerdere taken in dezelfde beurt  
voltooien, volgens dezelfde regels.  
Eventueel ontvang je hiervoor nog een Goblin 
van de stapel. 
Nadat een of meer taken zijn vervuld, trek je kaarten van de taakstapel om  
het aanbod van 4 open kaarten weer aan te vullen.
Daarna is de volgende speler met de klok mee aan de beurt.

Vervul de taak alleen

Vervul de taak door een Pact



3. Specialisten 
Je mag op elk moment tijdens je beurt maximaal één van je specialisten ge-
bruiken. Deze worden uitgelegd in de appendix. Nadien geef je onmiddellijk 
de gebruikte specialistkaart aan je rechterbuur. Op elk moment tijdens het  
spel kun je meerdere specialisten hebben, of zelfs allemaal of geen enkele.

4. Einde van het spel 
Als je de open taakkaarten niet meer kunt aanvullen tot 4 kaarten, wordt de 
ronde afgespeeld. De speler rechts van de startspeler is als laatste aan de beurt, 
zodat iedereen even vaak aan de beurt was.

5. Eindtelling 
Dynamietbonus: 

Tel alle dynamiet op van alle taakkaarten die je alleen vervuld hebt  
of samen met je twee buren.

De speler die het meeste dynamiet bezit, kiest een van de resterende open 
taken en voegt deze toe aan zijn alleen vervulde taken. Als meerdere spelers 
dezelfde hoeveelheid dynamiet hebben of als er geen open taakkaart meer 
beschikbaar is, krijgt niemand een extra kaart.
Puntentelling:

1 Goblinroem per taakkaart die jij en je twee buren via een pact hebben vervuld, 
2 Goblinroem per taakkaart die je alleen hebt vervuld, 
1 of 2 Goblinroem voor minstens 4 of 6 taakkaarten op een Pactkaart.

De speler met de meeste Goblinroem wint het spel. 
Bij een gelijkspel wint de betrokken speler met de meeste Goblins in zijn 
display.

Expertspel
De spelvoorbereiding (» 1.) is gelijk aan het beginnersspel met de volgende 
aanpassingen: 
1.5. Schud de 6 Goblinmeesters en deel er één open voor elke speler.  
Geef een dynamietkaart aan elke speler, die deze open voor zich legt. 
Elke speler kiest een kleur en neemt de marker en 3 Goblinfiguren in die kleur. 
Plaats je marker op het gemarkeerde startveld op je dynamietkaart. Plaats de 3 
figuren op de 3 symbolen op je Goblinmeesterkaart. 
Schud de 12 bevelkaarten en deel er 2 aan elke speler. Kies een of beide bevelen 
en schuif deze half onder je dynamietkaart. Je mag op elk moment tijdens het 
spel je kaarten bekijken. Plaats alle ongebruikte bevelen, evenals alle andere 
ongebruikte materialen, terug in de doos. 
Vervolgens onthullen de spelers, net als in het beginnersspel, tegelijkertijd een 
van de 6 Goblins in hun hand als het begin van hun display, en plaatsen deze 
open naast hun Goblinmeester (» 1.6.).



Voorbereiding expertspel
In plaats van Goblins rekruteren of spelen (» 2.1.), mag je nu ook een figuur 
plaatsen.
Een figuur plaatsen: Je plaatst een van 
de 3 figuren op je Goblinmeester op 
een taakkaart die door 2 aangrenzende 
spelers samen was vervuld, en die nog 
volledig zichtbaar is (» 2.2.).   
Je mag nooit een figuur plaatsen op 
een taakkaart die door een speler  
alleen is vervuld.
Op een taakkaart mag maximaal één 
figuur staan. De figuur blijft daar de 
rest van het spel staan.  
Afhankelijk van de Goblinmeesterkaart 
moet je 3, 4 of 5 identieke Goblins afleggen vanuit je hand en/of je display.  
Al deze Goblins moeten in kleur overeenkomen met de taakkaart waarop  
de figuur is geplaatst. 
Als je een figuur op een taakkaart hebt staan, telt deze voor jou als een extra 
vervulde taak: 1 Goblinroem, kleur van de taakkaart, en eventueel afgebeelde 
dynamiet. 

Voorbereiding 
expertspel

Plaats een figuur



Het nu zichtbaar geworden symbool op de Goblinmeesterkaart waarop jouw 
figuur voorheen stond, betekent dat jij vanaf dit moment een permanente extra 
Goblin bezit. Je kunt deze elke keer gebruiken als je een Goblin nodig hebt,  
en je buren kunnen hem gebruiken om taken te vervullen via een pact met jou. 
Elke speler kan maximaal 3 van deze permanent Goblins ontgrendelen op zijn 
Goblinmeesterkaart.
Dynamietkaart: Als je aan het einde van je beurt 5 verschillende soorten 
(kleuren) Goblins in je display hebt, verplaats je je marker 1 veld vooruit op je 
dynamietkaart. Verplaats hem 
2 velden vooruit als je alle 6 
Goblins in je display hebt. 
Je kunt niet verder dan het 
laatste veld op je dynamietkaart 
(4 dynamietstaven en 3 Goblin-
roem voor de eindtelling).  
Dynamiet kan ook worden 
gebruikt om een   Goblin die 
nodig is voor iets (een taak, een figuur, enz.) te “elimineren“: als je een Goblin 
tekort komt, mag je maximaal één benodigde Goblin elimineren: zet je marker 
1 veld terug op je dynamietkaart.

Telling expertspel
Dynamietbonus: 

Tel alle dynamiet op 
van alle taakkaarten die 
je alleen vervuld hebt 
of samen met je twee 
buren, plus: 
dynamiet op taakkaar-
ten waarop je figuren 
staan, plus: 
dynamiet voor het bereikte veld op je dynamietkaart.

De speler die het meeste dynamiet bezit, kiest een van de resterende open 
taken en voegt deze toe aan zijn alleen vervulde taken. Als meerdere spelers 
dezelfde hoeveelheid dynamiet hebben of als er geen open taakkaart meer 
beschikbaar is, krijgt niemand een extra kaart.
Puntentelling: 

1 Goblinroem per taakkaart die jij en je twee buren via een pact hebben 
vervuld, 
2 Goblinroem per taakkaart die je alleen hebt vervuld, 
1 Goblinroem per taakkaart waarop een van je figuren staat, 

Ontvang dynamiet

Dynamiet tellen



1 of 2 Goblinroem voor minstens 4 of 6 taakkaarten op een Pactkaart  
(Let op: Eigen figuren tellen als een extra taak!), 
roem voor het bereikte veld op je dynamietkaart, 
vervulde bevelen.

De speler met de meeste Goblinroem wint het spel. Bij een gelijkspel wint de 
betrokken speler met de meeste Goblins in zijn display. 

 
Pact voor twee (alleen aanbevolen met de regels voor het expertspel) 
Net als bij het spel voor 3 spelers, verwijder je eerst 8 lentekaarten zonder  
ze te bekijken. 
Als denkbeeldige speler neemt Helix deel aan het spel. 
Plaats een Pactkaart tussen jezelf en Helix, jezelf en je tegenspeler, en tussen  
je tegenspeler en Helix. 
Helix begint met één Goblin van de Goblinstapel die open voor hem geplaatst 
wordt. 
Je kunt taken vervullen met Helix, met je tegenspeler of alleen. Helix vervult 
nooit alleen een taak. 
Deel aan het begin van het spel 3 specialistkaarten aan jezelf en je tegenspeler. 
Nadat je er een hebt gebruikt, geef je deze onmiddellijk aan je tegenspeler. 
Verwijder de taken XI + XII, schud alle andere en deel er 3 aan jezelf en je 
tegenspeler. Je houdt 1 - 3 van deze, en schuift de gekozen kaarten zoals  
gewoonlijk half onder je dynamietkaart. 

Telling expertspelJe eindscore is als volgt: 
7 Goblinroem voor vervulde taakkaarten via een pact (4+3) 
+ 2 Goblinroem voor alleen vervulde taken 
+ 2 Goblinroem voor de 2 geplaatste figuren 
+ 2 Goblinroem voor 6 vervulde taakkaarten met je linkerbuur 
(4 kaarten + 2 figuren) 
           + 2 Goblinroem (dynamietkaart) 
           + 2 Goblinroem voor vervulde  
                 bevelen (1 + 1) 
           = 17 Goblinroem



Elke keer dat Goblins worden gerekruteerd (» 2.1.), trek je meteen een andere 
Goblinkaart van de stapel en plaatst deze in het display van Helix. Mogelijk 
kun je nu nog een taak met Helix vervullen.  
Alle andere spelregels blijven gelijk. 

Pact solo
Gebruik alleen de 6 specialisten en één Goblinmeester. De dynamiet- en  
bevelkaarten heb je niet nodig. Net als bij het spel voor 3 spelers, verwijder  
je 8 lentekaarten zonder ze te bekijken. 
Helix en Ferdix nemen deel aan het spel als 2 denkbeeldige spelers. 
Plaats een Pactkaart tussen jou en Helix, tussen jou en Ferdix, en tussen Helix 
en Ferdix. 
Helix en Ferdix beginnen elk met een Goblin van de Goblinstapel die open 
voor hen geplaatst wordt. 
Je kunt taken alleen vervullen, of via een pact met Helix of Ferdix.
Aan het begin van het spel heb jij alle 6 specialisten. Je mag elk van hen 1x in 
het hele spel gebruiken. Leg ze daarna af. Let op: als je de specialistkaart gebruikt 
waarmee je een andere kunt kopiëren, mag dat alleen een al afgelegde kaart zijn. 

Voorbereiding 
Pact voor twee

Helix



Als je in je beurt een Goblin rekruteert, of maximaal één Goblin speelt, plaats je 
aan het einde van je beurt de meest rechtse taakkaart in het aanbod op de Pact-
kaart tussen Helix en Ferdix. Schuif de resterende 3 taakkaarten naar rechts en 
vul de lege positie links aan met de bovenste kaart van de stapel.  
Trek na elke beurt twee Goblins van de stapel en plaats er één open in het 
display van Helix en één open in het display van Ferdix. 
Als een van hen een taak alleen kan vervullen, doe dat dan voor hem (eerst 
Helix, dan Ferdix). Als er meerdere taken zijn die ze kunnen vervullen, vervul 
dan altijd eerst de meest linkse. Alle benodigde Goblins worden afgelegd en de 
taakkaart wordt bij Helix of Ferdix gelegd. 
Daarna worden de taken weer naar rechts geschoven en aangevuld tot 4 open-
liggende kaarten. Alle andere spelregels blijven gelijk. 

Telling solospel
Dynamietbonus:

dynamiet op alle taken die je alleen vervuld hebt of samen met Helix of Ferdix, 
dynamiet op taakkaarten waarop je figuren staan.

Puntentelling:
2 Goblinroem per taakkaart die je alleen hebt voltooid, 
1 Goblinroem per taakkaart voltooid met Helix of Ferdix, 
1 Goblinroem per taakkaart waarop een van je figuren staat, 
1 of 2 Goblinroem voor minstens 4 of 6 taakkaarten op een Pactkaart  
(Let op: Eigen figuren tellen als een extra taak!),

Als je meer Goblinroem bezit dan Helix of Ferdix, mag je een tweede, derde  
of vierde ronde spelen.

Voorbereiding 
Pact soloHelix

Ferdix



Spel 2: Start het spel met een andere Goblinmeester en houd alle Goblins  
uit het eerste spel in je display, evenals je handkaarten. Van de afgelegde  
specialistkaarten mag je er 2 kiezen en terug op hand nemen. Na elke beurt 
trek je 4 Goblins van de stapel en plaats je er 2 open in de displays van Helix  
en Ferdix.
Spel 3: Start het spel opnieuw met een andere Goblinmeester en houd alle  
Goblins uit spel 2 in je display, evenals je handkaarten, en kies 2 van de  
afgelegde specialistkaarten om terug op hand te nemen. Na elke beurt trek 
 je 6 Goblins van de stapel en plaats je er 3 open in de displays van Helix en 
Ferdix.
Spel 4: Start het spel weer met een andere Goblinmeester en houd alle Goblins 
uit spel 3 in je display, evenals je handkaarten, en kies 2 van de afgelegde  
specialistkaarten om terug op hand te nemen. Na elke beurt trek je 8 Goblins 
van de stapel en plaats je er 4 open in de displays van Helix en Ferdix. 
Als je alle 4 spellen op rij wint, mag je jezelf “Goblin-Grootmeester van Pact” 
noemen. 
 
 
Specialistkaarten

Na het spelen van 
Goblins mag je een extra 
Goblin spelen.

Na het rekruteren van 
Goblins mag je een 
Goblin in je display 
spelen.

Schuif een van de 4 open 
taakkaarten onder de 
stapel (indien aanwezig) 
en trek een nieuwe ter 
vervanging.

Kopieer de specialistkaart 
van een tegenspeler.

Na het rekruteren van 
Goblins mag je een extra 
Goblin rekruteren.

Je mag één benodigde 
Goblin elimineren wan-
neer je Goblins nodig 
hebt. Je hebt er nu dus 
één minder nodig.



Bevelkaarten
I. Als je op je dynamietkaart 
het veld “3 dynamiet,  
1 Goblinroem“ bereikt: +1  
Goblinroem. Voor de veld  
“4 dynamiet, 2 Goblinroem“ 
geldt: +2 Goblinroem. Geen 
van beide: -2 Goblinroem.

II. Als je 6 of meer taken  
hebt vervuld op een Pactkaart 
met één van je buren:  
+1 Goblinroem. Met beide 
buren: +3 Goblinroem. Geen 
van beide: -2 Goblinroem.

III. Als je aan het einde 
van het spel 5 verschillende 
Goblins in je display hebt: +1 
Goblinroem. Als je alle 6 hebt: 
+2 Goblinroem. Geen van 
beide: -2 Goblinroem.

IV. Als je 2 figuren hebt  
geplaatst: +1 Goblinroem,  
alle 3 figuren: +3 Goblin-
roem. Geen van beide: -2 
Goblinroem. 

V. Als je 2 herfsttaken hebt 
vervuld: +1 Goblinroem.  
3 of meer herfsttaken: +3 
Goblinroem. Geen van beide: 
-1 Goblinroem. 

VI. Als je 2 taken alleen hebt 
vervuld: +2 Goblinroem.  
3 of meer taken alleen  
vervuld: +4 Goblinroem. 
Geen van beide: -1 Goblin-
roem. 

VII. Als je 3 blauwe of rode 
taken hebt vervuld: +2 Goblin-
roem. 4 of meer taken:  
+4 Goblinroem. Geen van 
beide: -1 Goblinroem.

VIII. Als je 3 groene of gele 
taken hebt vervuld: +2  
Goblinroem. 4 of meer taken:  
+4 Goblinroem. Geen van 
beide: -1 Goblinroem.

IX. Als je 3 zwarte of witte 
taken hebt vervuld: +2  
Goblinroem. 4 of meer taken: 
+4 Goblinroem. Geen van 
beide: -1 Goblinroem.

X. Als je aan het einde van 
het spel de dynamietbonus 
wint, mag je alle resterende 
taakkaarten nemen in plaats 
van slechts één. 

XI. Als meer taken hebt ver-
vuld met je rechterbuur dan 
je linkerbuur: +2 Goblinroem. 
Doe je dit niet: -1 Goblinroem.

XII. Als meer taken hebt 
vervuld met je linkerbuur dan 
je rechterbuur: +2 Goblinroem. 
Doe je dit niet: -1 Goblinroem.


