2 – 5 spelers | 10 jaar en ouder | 45 minuten

Spelmateriaal

5 luxegoederenkaarten

10 beschavingskaarten

48 machtkaarten
(24 gebouwkaarten en
24 landschapskaarten)

pijlkaart
72 geldkaarten

houten onderdelen
15 fiches
(3 elk in 5 kleuren)
5 grijze rampfiches

5 rampkaarten (pest,
aardbeving, noodweer,
droogte en instorting)
veroveringskaart

2 overzichtskaarten
(inkomen en einde van
het spel/eindtelling)

Achtergrond en doel van het spel
De Peloponnesos – thuis van de poleis, de machtige en trotse stadstaten.
Leid een van deze stadstaten door de tijd, vergroot de macht, rijkdom en welvaart,
en verweer je tegen de rampen die je overkomen.

Ontwikkel je beschaving in de
loop van 8 ronden, waarin je
nieuw land in gebruik neemt,
prestigieuze gebouwen bouwt en
je bevolking laat groeien. Lukt
het jou om een balans te vinden
tussen macht en bevolking?

Voorbereiding

Machtkaart

1. Ramp
2. Bouwkosten (alleen bij
gebouwen)
3. Naam en afbeelding
4. Waarde (minimumbod)
5. Eenmalig inkomen/
inwoners
6. Machtpunten
7. Speciale functie
8. Productie

Elke speler kiest een kleur.
Geef elke speler de 3 fiches in zijn
kleur en een luxegoederenkaart.
De spelers leggen de luxegoederenkaart voor zich neer.
Schud de beschavingskaarten en geef er blind één aan elke speler. De spelers leggen de beschavingskaart ook voor zich neer. De overgebleven beschavingskaarten
gaan terug in de doos.
Gebruik één gekleurd fiche van elke speler om de speelvolgorde bij te houden.
Bij het begin van het spel wordt de volgorde bepaald door de beschavingskaarten
van de spelers. De speler met de beschavingskaart met het laagste getal naast de
pijl (linksonder op de kaart) wordt de startspeler. De andere spelers volgen in
oplopende getalwaarde. Leg de gekleurde fiches in deze speelvolgorde in een rij
naast de pijlkaart.
Elke speler legt een van zijn andere gekleurde fiches op veld ‘0’ van zijn luxegoederenkaart.
Schud de geldkaarten gedekt en geef
elke speler zoveel geldkaarten als
aangegeven op zijn beschavingskaart.
Spelers nemen deze kaarten zo in de
hand dat ze de grondstof/graan/
bevolkingskant kunnen zien. De
overblijvende geldkaarten vormen de
geldtrekstapel. Leg de
veroveringskaart (‘conquest’) midden op tafel.
Leg de 5 rampkaarten op tafel, goed zichtbaar voor alle spelers. De
volgorde is niet belangrijk. Leg een grijs rampfiche op het eerste veld
van elke rampkaart (aangegeven met een bliksemschicht).
Leg de 2 overzichtskaarten op tafel, goed zichtbaar voor alle spelers.
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Sorteer de machtkaarten in 3 stapels ‘A’, ‘B’ en ‘C’, schud elke stapel afzonderlijk
en leg de stapels daarna op elkaar om een machtkaartenstapel te vormen. De ‘A’kaarten komen bovenop en de ‘C’-kaarten onderop.

Spelverloop
1. Machtkaarten openleggen
2. Rampen/verzorging
3. Veiling
4. Speelvolgorde
5. Machtkaarten ontvangen
6. Inkomen

1. Machtkaarten openleggen

Trek evenveel machtkaarten van
Startopstelde trekstapel als er spelers meeling voor 3
doen. Leg ze midden op tafel.
spelers
Trek daarna extra machtkaarten
om aan een totaal van 6 machtkaarten te komen.
Leg deze extra kaarten naast de veroveringskaart (om zo een veroveringsrij te
vormen).
De rampsymbolen op de eerste twee getrokken machtkaarten geven aan welke
rampen een stap dichterbij komen. Verplaats de bijbehorende rampfiches een stap
vooruit.

2. Rampen/verzorging

Als een rampfiche het laatste veld op een rampkaart
bereikt, vindt de bijbehorende ramp plaats (→ pagina 9).
Als een van de getrokken machtkaarten een verzorgingssymbool toont (eenmaal in de ‘B’-kaarten en eenmaal in
de ‘C’-kaarten), volgt er een verzorgingsfase (→ pagina 6).

3. Veiling

In speelvolgorde biedt elke speler op een machtkaart of past hij
en trekt 3 geldkaarten.
Om te bieden neemt een speler
zoveel geldkaarten uit zijn hand

als hij wil bieden, en legt ze naast de machtkaart waar hij op biedt, samen met zijn
derde houten fiche.
De hoogte van elk bod (= het aantal kaarten) moet goed zichtbaar is.
De waarde van een machtkaart (linksonder op de kaart) geeft aan wat het minimumbod moet zijn, ofwel het minimum aantal kaarten dat voor een bod gebruikt
moet worden.
Als een speler op een kaart wil
bieden waarop al een andere
speler heeft geboden, moet
hij een hoger bod uitbrengen,
waardoor de overboden speler
gedwongen wordt onmiddellijk
elders een bod uit te brengen.
Die speler moet zijn geldkaarten
en fiche verplaatsen naar een
andere machtkaart zonder de
hoogte van zijn bod te veranderen.
Als een speler zijn bod verplaatst
naar een andere machtkaart
waarop al geboden is, moet zijn
bod natuurlijk hoger zijn dan het huidige bod. Dit kan leiden tot een kettingreactie
waarbij biedingen moeten worden verplaatst.
Een bod moet altijd voldoen aan het minimumbod. Als een speler overboden
is, mag hij er voor kiezen zijn hele bod terug te nemen en te passen. In dit geval
neemt hij alle geldkaarten in zijn bod terug in de hand, samen met 3 extra geldkaarten van de trekstapel. Hij ontvangt deze ronde geen machtkaart.
De waarde van de machtkaarten in de veroveringsrij is 3 hoger (+3) dan het minimumbod dat op
de machtkaarten
is afgebeeld. Wil
een speler
bijvoorbeeld bieden op een kaart
met waarde 2 in
de veroveringsrij,
dan moet hij 5
bieden.
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Het voordeel van een bod doen op een kaart in de veroveringsrij is dat deze niet
overboden kan worden – de speler is er zeker van dat hij deze machtkaart zal
ontvangen.
Als alle spelers gepast hebben of niet overboden zijn, eindigt de veilingfase. Leg
machtkaarten waarop geen bod is uitgebracht terug in de doos, deze komen niet
meer terug in het spel.

4. Speelvolgorde

De hoogte van de biedingen bepaalt de nieuwe speelvolgorde. De speler die het
hoogste bod heeft uitgebracht wordt de startspeler. De overige spelers volgen in
aflopende hoogte van hun biedingen. Pas de volgorde van de fiches aan naast de
pijlkaart.
Als twee of meer spelers een gelijk bod hebben uitgebracht, blijft hun onderlinge
volgorde ongewijzigd. Passen geldt als een bod van 0.

5. Machtkaarten ontvangen

De spelers ontvangen nu de machtkaarten waarop ze succesvol hebben geboden.
Neem alle geldkaarten waarmee geboden is en leg ze op een open aflegstapel naast
de geldkaartenstapel. Als de geldkaartenstapel leeg raakt wordt de aflegstapel geschud en wordt hiermee een nieuwe -dichte- trekstapel gemaakt. De houten fiches
gaan terug naar de bijbehorende spelers.

Machtkaarten toevoegen

Een speler legt gebouwkaarten links van zijn beschavingskaart,
direct naast de beschavingskaart of links van de laatst aangelegde
gebouwkaart.
Als een speler kan en wil, betaalt hij onmiddellijk de gevraagde
grondstoffen (hout/steen).
Als hij dat niet kan (of nu niet wil), neemt hij een geldkaart naar
keuze uit zijn hand en schuift deze deels onder de gebouwkaart – dit
gebouw is nu ‘in aanbouw’, maar wel volledig bruikbaar. Het levert inkomen op en
de speciale functies kunnen gebruikt worden. De speler moet de grondstoffen om
het gebouw te voltooien betalen tijdens de volgende verzorgingsfase.
Als een speler noch de benodigde grondstoffen heeft noch de geldkaart om het
gebouw in aanbouw te brengen, gaat het gebouw verloren en gaat terug in de doos.
Een speler legt landschapskaarten rechts van zijn beschavingskaart, direct naast de
beschavingskaart of rechts van de laatst aangelegde landschapskaart.
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Grondstoﬀen betalen voor gebouwenkaarten

Als een speler
grondstoffen (hout/
steen) betaalt voor een
gebouw, gebruikt hij
eerst zijn productie
op de machtkaarten voor zich (hout en/of steen, rechtsonder op de kaarten) – de
zojuist gekochte gebouwkaart telt daarbij nog niet mee. Als de productie niet
toereikend is, kan deze aangevuld worden met geldkaarten
uit de hand waarop het missende hout en/of steen staat
afgebeeld.

6. Inkomen

Als alle spelers de machtkaarten aan hun beschaving hebben
toegevoegd, ontvangen de spelers inkomen.
Eenmalig inkomen voor de zojuist aangeschafte machtEenmalig inkomen:
kaart staat rechtsboven op de kaart afgebeeld (geldkaar3 geldkaarten
ten of luxegoederen).
Inkomen aan het einde van elke ronde berekent een speler door alle inwoners op
zijn kaarten (beschavingskaart plus machtkaarten) op te tellen. De tabel op de
overzichtskaart geeft aan hoeveel geldkaarten een speler vervolgens mag trekken.

Verzorging

Als een machtkaart met een verzorgingssymbool wordt getrokken, moeten alle
spelers –nadat alle 6 machtkaarten
zijn getrokken- hun bevolking van
voedsel (graan) voorzien.
Spelers moeten nu ook voor alle
gebouwen in aanbouw betalen.
Om zijn bevolking te voeden, moet
een speler voor elk van zijn inwoners
(behalve die op zijn luxegoederenkaart!) één graan hebben.
7 inwoners maar slechts 4 graanproductie
Eerst gebruikt hij zijn graanproductie
op de machtkaarten voor zich (graan, rechtsonder op de kaarten). Als de
productie niet toereikend is, kan deze aangevuld worden met geldkaarten uit de
hand waarop het missende graan staat afgebeeld.
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Als een speler niet al zijn inwoners kan of wil verzorgen, kan hij het verschil betalen met het benodigde aantal geldkaarten uit de hand waarop een inwoner staat
afgebeeld, of door het afleggen van kaarten (machtkaarten en/of beschavingskaart)
totdat zijn bevolking
gelijk is aan zijn
graanproductie. De op
deze manier afgelegde
kaarten gaan terug in
de doos. Een combinatie van beide manieren
is mogelijk.
Gebouwen in aanbouw (gebouwen met een geldkaart eronder) moeten nu voltooid worden door grondstofproductie (hout en steen).
Let op: Als een speler meer dan één gebouw in aanbouw heeft, moet hij eerst zijn
totale grondstofkosten berekenen.
Daarna gebruikt hij zijn grondstofproductie om de totale kosten te betalen (om te
voorkomen dat een grondstof tweemaal gebruikt wordt in dezelfde beurt).
Als de productie niet toereikend is, kan deze aangevuld worden met geldkaarten
uit de hand waarop het missende hout en/of steen staat afgebeeld.
Als een speler de benodigde grondstoffen niet heeft (of wil betalen), gaat het
gebouw verloren en wordt het terug in de doos gelegd. De onderliggende geldkaart
wordt op de aflegstapel gelegd.

Luxegoederen

Luxegoederen worden geproduceerd als een speler een productieoverschot heeft:
1. Een speler bouwt een gebouw dat minder grondstoffen (hout/steen) kost dan hij
produceert. De productie van het nieuwe gebouw telt daarbij niet mee.
Voor elke teveel geproduceerde grondstof ontvangt de speler een luxegoed:
verplaats het fiche overeenkomstig.

Als een speler meer dan 8 luxegoederen heeft, gebruikt hij de achterzijde van de
kaart. Een speler kan nooit meer dan 17 luxegoederen hebben.
Spelers mogen niet met handkaarten betalen om extra luxegoederen te ontvangen.
Voorbeeld: Leonidas produceert 1 steen en 2 hout. Zijn zojuist gewonnen gebouw
kost 4 steen om te bouwen. Hij betaalt de 3 steen die hij tekort komt met kaarten uit
zijn hand. Hij ontvangt 2 luxegoederen voor het teveel geproduceerde hout.
Let op: spelers ontvangen geen luxegoederen wanneer ze gebouwen in aanbouw
voltooien in de verzorgingsfase. Ze ontvangen ook geen luxegoederen als ze ze
tegelijkertijd gebruiken om missende grondstoffen te vervangen.
Voorbeeld: Leonidas produceert 2 steen en 4 hout. Zijn zojuist gewonnen gebouw
kost 5 hout om te bouwen. Hij betaalt een luxegoed om het missende hout te vervangen. Hij ontvangt geen 2 luxegoederen voor het teveel geproduceerde steen.
2. Een speler produceert meer graan in de verzorgingsfase dan nodig.
Voorbeeld: Helena produceert 12 graan. Tijdens de verzorgingsfase heeft ze 9 inwoners. Ze ontvangt 3 luxegoederen voor het te veel geproduceerde graan.
3. Tijdens de inkomensfase ontvangt een speler onmiddellijk luxegoederen als hij
11 of meer inwoners heeft. De overzichtskaart geeft aan hoeveel.
Spelers mogen luxegoederen 1:1 gebruiken als grondstof, graan of geld. Een
luxegoed mag ook gebruikt worden als geldkaart om een bod uit te brengen bij een
veiling, om onder een gebouw in aanbouw te schuiven of als geld bij een ramp.
In zo’n geval past de speler zijn aantal luxegoederen aan en neemt het overeenkomende aantal geldkaarten van de trekstapel (zonder ze verder te bekijken).

Rampen

Als een rampfiche het laatste veld bereikt, vindt de bijbehorende ramp onmiddellijk plaats. Elke ramp kan maar eenmaal voorkomen. Het fiche blijft op het laatste
veld liggen, zelfs als er meer overeenkomende symbolen staan op later getrokken
machtkaarten.
Pest: De beschavingen van de spelers worden vernietigd. Elke
speler dekt zijn beschavingskaart af met een geldkaart uit zijn
hand, op zo’n manier dat alleen de eventuele rampsymbolen
zichtbaar blijven.
Als een speler dit niet kan of wil, neemt hij zijn beschavingskaart van tafel en legt hij deze terug in de doos.
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Aardbeving: Een derde (naar boven afgerond) van de gebouwen van
de spelers wordt beschadigd. Elke speler dekt de gebouwkaarten af
met geldkaarten uit zijn hand, op zo’n manier dat alleen de symbolen
aan de bovenkant van de kaart zichtbaar blijven. Elke speler mag
kiezen welke gebouwen hij afdekt.
Als een speler dit niet kan of wil, neemt hij de getroffen gebouwkaarten van tafel en legt hij deze terug in de doos.
Ook gebouwen in aanbouw mogen gekozen worden.
Noodweer: Een derde (naar boven afgerond) van de
landschappen van de spelers wordt beschadigd.
Elke speler dekt de landschapskaarten af met geldkaarten uit zijn hand,
op zo’n manier dat alleen de symbolen aan de bovenkant van de kaart
zichtbaar blijven. Elke speler mag kiezen welke landschapskaarten hij
afdekt.
Als een speler dit niet kan of wil, neemt hij de getroffen landschapskaarten van tafel en legt hij deze terug in de doos.
Droogte: Bij elke speler wordt de machtkaart (niet de beschavingskaart!) die het
meeste graan produceert getroffen door droogte.
Elke speler dekt de machtkaart af met een geldkaart uit zijn hand (en legt deze horizontaal neer),
op zo’n manier dat alleen de symbolen aan de
bovenkant van de kaart zichtbaar blijven.
Als een speler dit niet kan of wil, neemt hij de
getroffen machtkaart van tafel en legt hij deze
terug in de doos.
Als een speler meerdere machtkaarten heeft met de hoogste graanproductie, mag
hij kiezen welke van deze kaarten getroffen wordt door de droogte.
Instorting: Elke speler verliest al zijn luxegoederen en legt het fiche op 0.
Vervolgens dekt elke speler zijn luxegoederenkaart af met een geldkaart uit zijn
hand, op zo’n manier dat alleen de getallen 0-3 zichtbaar zijn.
Van nu af aan kan elke speler maximaal 3 luxegoederen bezitten.
Als een speler dit niet kan of wil, neemt hij zijn luxegoederenkaart van tafel en legt hij deze terug in de doos.
Hij kan de rest van het spel geen luxegoederen produceren.
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Spelers kunnen zich beschermen tegen rampen:
Spelers met een gebouw met een beschermingssymbool (midden
onder op de kaart) zijn beschermd tegen de bijbehorende ramp en
kunnen deze negeren.
Spelers met minstens 3 gelijke rampsymbolen (midden boven op de kaart, ook linksboven op enkele
beschavingskaarten) op hun macht/beschavingskaarten zijn beschermd tegen de bijbehorende ramp.
Bij bescherming tegen een ramp nadat de ramp heeft plaatsgevonden mag de speler, aan het einde van het spel, de geldkaarten
van de getroffen kaarten af nemen. De geldkaarten gaan op de
aflegstapel.
Op deze manier kunnen beschavings-, macht- of luxegoederenkaarten weer meedoen bij de eindtelling.

Einde van het spel

Het spel eindigt als de spelers de laatste ‘C’-kaarten hebben ontvangen na de 8e
veiling. Spelers krijgen nog eenmaal inkomen en er volgt nog een laatste verzorgingsfase, waarin spelers hun bevolking moeten voeden en hun gebouwen in
aanbouw moeten voltooien.

Ten slotte kijken spelers of ze bescherming hebben gekregen tegen rampen nadat
ze hebben plaatsgevonden. In dat geval nemen ze de afdekkende geldkaarten van
de betreffende kaarten en leggen het geld op de aflegstapel.
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Eindtelling

Bevolkingspunten: elke speler telt al zijn inwoners op:
- op kaarten voor zich op tafel
- op handkaarten (leg deze bij de kaarten op tafel)
- op de luxegoederenkaart, als deze niet is getroffen door instorting of uit het spel
is gegaan.

= 14 inwoners

Machtpunten: elke speler telt al zijn machtpunten op:
- op kaarten voor zich op tafel
- per 6 geldkaarten/luxegoederen: 1 punt
- op de luxegoederenkaart, als deze niet is getroffen door instorting of uit het spel
is gegaan.
Elke speler vergelijkt zijn bevolkingspunten met zijn machtpunten. De laagste van
de twee bepaalt zijn eindscore. De speler met de hoogste eindscore is de winnaar.
Bij een gelijke stand wint de betrokken speler wiens andere score het hoogste is.
Als er dan nog een gelijke stand is wint de betrokken speler met de meeste luxegoederen.

= 10 machtpunten
Voorbeeld: Dimitrios heeft 10 bevolkingspunten en 15 machtpunten. Zijn eindscore is
10. Helena heeft 17 bevolkingspunten en 12 machtpunten, dus haar eindscore is 12.
Helena is de winnaar!
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Speciale gebouwen

Haven (Port): de haven levert een extra geldkaart op in de inkomensfase en
beschermt tegen instorting.
Tempel van Apollo (Temple of Apollo): De tempel van Apollo levert een extra
geldkaart op in de inkomensfase en beschermt tegen droogte.
Leeuwenpoort (Lion Gate): de Leeuwenpoort beschermt tegen droogte.
Markt (Market) + agora: als een speler een van deze gebouwen voor zich op
tafel heeft liggen, is zijn bod altijd een ½ munt hoger dan zijn eigenlijke bod. Dit
betekent in de praktijk dat hij eenzelfde bod kan doen als een andere speler en hij
hem daarmee overbiedt. Als een speler beide gebouwen heeft, is zijn bod 1 munt
hoger dan het aantal geldkaarten in zijn bod. Let op: het verhoogde bod telt niet
mee voor het bepalen van de speelvolgorde.
Kazerne (Barracks) + palissade (Stockade): als een speler een van deze gebouwen
voor zich op tafel heeft liggen, mag hij voortaan 1 munt minder bieden voor kaarten uit de veroveringsrij. Als een speler beide gebouwen heeft, mag hij 2 munten
minder bieden.
Cyclopische muur (Cyclopean Masonry) + schatkamer van Atreus (Treasury of
Atreus): beide gebouwen beschermen tegen een aardbeving.
Bron (Well) + Aquaduct (Aqueduct): beide gebouwen beschermen tegen de pest.
Akrokorinthos (Acrocorinth) + Atelier van Phidias (Phidias Workshop): beide
gebouwen beschermen tegen noodweer.
Stoa: de stoa beschermt tegen instorting.
Landschaptegels met een verzorgingssymbool veroorzaken een verzorgingsfase,
maar hebben geen verder effect als een speler ze voor zich op tafel heeft liggen.
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