Een spel over veldslagen tussen de machtigste naties uit de oudheid
voor 2-5 spelers | Speelduur: 45 minuten | Leeftijd: 10 jaar en ouder
Achtergrond
Zij waren de machtigste naties van hun tijd: de Carthagers, Romeinen, Grieken,
Egyptenaren en Perzen. Pergamemnon brengt al deze volkeren samen voor een epische
confrontatie. Iedere kant kan ook met mythische Schepsels goochelen om zo de strijd
in zijn voordeel te beïnvloeden en de overwinning te behalen. Pergamemnon is een
deck-building spel met rechtstreeks conflict, en bevat dus interactie in overvloed!

Onderdelen
» 110 Kaarten:
11 Legerkaarten voor elk van de vijf naties (Carthagers, Romeinen, Egyptenaren,
Perzen en Grieken)
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Iedere speler neemt de leger- en stads1
kaarten van zijn natie. Hierna plaatst
Charisma kaart(en)
iedere speler zijn natie kaart in het
midden van de tafel met de aktieve kant
naar boven. In geval van 2 spelers zijn
de natie kaarten niet nodig.
Iedere speler plaatst zijn Stadskaart voor
zich met het rode veldteken naar boven.
3 Hand kaarten
Op de achterkant van de kaart is het
veldteken grijs.
Iedere speler neemt één Charisma kaart en schuift deze onder zijn stadskaart zodat de
“1“ zichtbaar is. Leg ongebruikte Charisma kaarten terzijde als voorraad.
Iedere speler schudt zijn eigen stapel legerkaarten om zo een trekstapel te maken die
hij rechts van zijn stadskaart legt.
Iedere speler trekt 3 kaarten van deze trekstapel en neemt deze op hand zonder aan de
andere spelers te tonen.
Schud de 24 Schepsel kaarten en neem 4 keer zoveel kaarten als spelers (bijvoorbeeld:
16 in een 4-spelers spel) om de Schepsel stapel te maken. Niet gebruikte Schepsel
kaarten worden blindelings terug in de speldoos gelegd.
Trek 2 keer zoveel Schepsel kaarten als spelers van de stapel en plaats die zichtbaar in
het midden van de tafel (bijvoorbeeld: 8 in een 4-spelers spel).
De meest charismatische speler begint het spel.
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Spelverloop
Tijdens zijn beurt heeft een speler 2 mogelijkheden: een Schepsel aanwerven of een
andere speler aanvallen.
Een Schepsel aanwerven
Om een Schepsel aan te werven is een bepaalde hoeveelheid charisma vereist
(Charisma kost).
Om de benodigde charisma te behalen neemt de speler zijn handkaart met de hoogste charisma waarde, voegt hierbij ten minste 1 charisma kaart die halfweg onder
zijn stadskaart geschoven is, en “betaalt” het totaal benodigde charisma voor het

Schepsel. Er wordt geen “wisselgeld” voor charisma gegeven (overbetaalde charisma is verloren). De speler plaatst de Schepsel kaart samen met alle
overgebleven handkaarten zichtbaar op zijn aflegstapel links van zijn Stadskaart.
Plaats de “overwonnen kaarten“ (» zie gevecht) gebruikt om een Schepsel aan te
werven terug in de speeldoos. Plaats Charisma kaarten gebruikt om een Schepsel
aan te werven bij de ongebruikte Charisma kaarten (voorraad). Trek onmiddellijk
een nieuw Schepsel van de Schepsel stapel, indien beschikbaar, en voeg deze toe bij
de zichtbare Schepsel kaarten .
Wat gebeurt er na het aanwerven van een Schepsel?
De aktieve speler draait zijn Natie kaart naar de inaktieve kant en de volgende speler in
klokwijzerszin, waarvan de Natie kaart nog op de aktieve kant ligt, start zijn beurt.
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Voorbeeld:
De Hand kaart (Agamemnon
- Charisma 5) wordt bij één
van de 2 Charisma kaarten
onder de Stadskaart gevoegd.
Hierdoor is het mogelijk de
Centaur (Charisma kost 6)
aan te werven. De kaart
“Centaur“ en alle handkaarten worden zichtbaar op de
aflegstapel geplaatst (links van
de Stadskaart). De gebruikte
Charisma kaarten worden
opzij gelegd bijde ongebruikte
Charisma kaarten (voorraad).

Spelers aanvallen
De aanvaller kiest een andere speler van wie de Natie kaart nog aktief is en daagt
hem uit tot een gevecht.
Wat gebeurt er na een gevecht?
De aanvaller wint: de Natie kaart van de verdediger wordt naar de inaktieve kant gedraaid en de aanvaller wint alle kaarten die de verdediger in het gevecht gebruikt heeft.
Hierna mag de verdediger een aantal van zijn hand kaarten op zijn aflegstapel leggen.
De aanvaller krijgt nog een beurt.
Gelijkspel: de Natie kaart van de aanvaller wordt naar de inaktieve kant gedraaid
en alle kaarten tijdens het gevecht gebruikt door beide spelers worden in hun eigen
aflegstapel gelegd. De verdediger krijgt een Charisma kaart die hij halfweg onder zijn
Stadskaart schuift zodat de “1“ zichtbaar is en begint hierna zijn beurt.

De verdediger wint: de Natie kaart van de aanvaller wordt naar de inaktieve zijde gedraaid en de verdediger wint alle kaarten die de aanvaller in het gevecht gebruikt heeft.
De verdediger krijgt ook nog een Charisma kaart die hij halfweg onder zijn Stadskaart
schuift zodat de “1“ zichtbaar is, waarna zijn beurt begint. De aanvaller mag een aantal
van zijn hand kaarten op zijn aflegstapel, links van zijn Stadskaart, leggen.
Beide spelers die deelnamen aan het gevecht vullen hierna onmiddellijk hun hand terug
aan tot 3 door kaarten van hun trekstapel te nemen. Indien de trekstapel op is, wordt de
aflegstapel geschud en vormt deze de nieuwe trekstapel.
Een speler van wie de Natie kaart inaktief is, kan enkel opnieuw aangevallen worden of
een Schepsel kaart aanwerven nadat zijn Natie kaart terug aktief is. Wanneer alle Natie
kaarten inaktief zijn, of alleen de Natie kaart van de aanvaller aktief is, worden alle
Natie kaarten onmiddellijk terug naar hun aktieve kant gedraaid.
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De speler die aan de beurt is, wordt de “aanvaller”. En de speler die hij kiest om aan te
vallen, de “verdediger”.
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Einde van het spel
Van zodra er minder Schepsel kaarten zichtbaar in het midden liggen dan het aantal
spelers, stopt het spel onmiddellijk (bijvoorbeeld, wanneer er slechts 4 Schepsels over
zijn en één wordt aangeworven in een 4-spelers spel).
Het spel kan eveneens eindigen wanneer een natie niet meer voldoende Legerkaarten
bezit (minder dan drie).

Winnaar
Iedere speler neemt al zijn kaarten (Hand kaarten, trekstapel, aflegstapel, alsook de Veilige Punten onder zijn Stadskaart – maar niet overwonnen Legerkaarten en Schepselkaarten gebruikt voor het charisma onder de Stadskaart)
en telt alle punten samen die op sommige van deze kaarten gedrukt zijn. De
speler met de meeste punten wint.
In geval van gelijkstand wint de speler met het machtigste Schepsel (hoogste punten
waarde).

Speciale behendigheid
Ontsnappen: Schepsels en legers met de macht om te “ontsnappen“ (icoon
onderaan links op de kaart), worden terug in de speeldoos gelegd nadat ze
werden verslaan. Ze kunnen niet gevangen genomen worden door de vijand
(Uitzondering: » Egyptenaren).
Veilige Punten: Schepsels of legers met de mogelijkheid om “punten veilig
te stellen“ (icoon rechts onderaan kaart), worden volledig onder hun eigen
stad gelegd nadat ze verslagen worden en zijn punten waard op het einde van
het spel. Ze kunnen niet overwonnen worden door de vijand.

Overwonnen leiders
Indien de leider (met het rode veldteken bovenaan de kaart) overwonnen
wordt in een gevecht, moet de speler zijn Stadkaart omdraaien en de rest van
het spel verder zetten met de vermelde nadelen. De speler wint zijn natie’s
voordelen niet terug indien hij zijn leider in een later gevecht herovert.

Naties
Romeinen (rood):
Hoofdstad: Rome | Leider: Caesar | Troepen: Centurion, Praetorian, 2 x Spearman, 2 x
Ballista, 2 x Horseman and 2 x Bowman
De Romeinse speler start met 5 Charisma kaarten in plaats van
één (5 Charisma kaarten worden in waaier onder zijn Stadskaart
geschoven).
-1
Indien Caesar wordt overwonnen in een gevecht moet de Romeinse
speler 1 van iedere verdedigingswaarde per kaart aftrekken. Hij is
echter niet verplicht een Charisma kaart af te geven!
Tip: De Romeinen moeten zo snel als mogelijk een Schepsel aanwerven
om de beperkingen van hun gevechten te overwinnen.
Zwaktes: een enorme handicap indien Caesar verloren is.
Egyptenaren (geel):
Hoofdstad: Thebes | Leider: Nefertiti | Troepen: 3 x Mummy, Guard, 2 x Chariot, 2 x
Swordsman, Camel Rider and Bowman.
De Egyptische speler neemt alle verslagen tegenstanders die de
behendigheid hebben om te “ontsnappen“ en plaatst deze op zijn
aflegstapel.
-1
Indien Nefertiti wordt overwonnen in gevecht, moet de Egyptische
speler onmiddellijk al zijn kaarten met de behendigheid om te
“ontsnappen” uit het spel verwijderen, en dit zowel Handkaarten
als kaarten in zijn trek- of aflegstapel. Dit kan het spel beëindigen
indien Egypte in totaal minder dan 3 kaarten over heeft.
Tip: De Egyptenaren zijn defensief sterk. Hun sterkte is Nefertiti’s charisma, en
Egypte kan krachtige Schepsels aanwerven met haar hulp.
Zwaktes: waarde borstplaat, waarde aanval.
Grieken (grijs):
Hoofdstad: Athene | Leider: Agamemnon | Troepen: Hercules, Guard, 3 x Chariot, 2 x
Spearman, 2 x Bowman and Horseman.
Indien Agamemnon overleeft tot het einde van het spel, is iedere
punten kaart een half punt extra waard.
Indien Agamemnon wordt overwonnen in een gevecht is er een extra
-1
charisma nodig telkens een Schepsel wordt aangeworven (betekent +1/2 -1
dus dat hij charisma min 1 heeft).
Tip: De Grieken hebben sterke aanvallers en kunnen best de machtige Hercules gebruiken voor de laatste klap in een gevecht.
Zwaktes: waarde borstplaat, lage charisma.

Carthagers (blauw):
Hoofdstad: Carthago | Leider: Hannibal | Troepen: 2 x Elephant, 2 x Elite, 2 x Spearman, 3 x Slinger and Horseman.
De Carthago speler heeft steeds 1 charisma minder nodig om een
Schepsel aan te werven (betekent dus charisma plus 1).
Indien Hannibal wordt overwonnen in een gevecht, verliest Carthago
+1 -1
-1
dit voordeel en wordt zijn aanvalswaarde met één verminderd per
kaart.
Tip: De Carthago speler moet een Schepsel aanwerven telkens hij dit
kan, gezien hij minder charisma nodig heeft om te doen.
Zwaktes: waarde schild, extreme handicap indien Hannibal overwonnen is.
Perzen (groen):
Hoofdstad: Babylon | Leider: Xerxes | Troepen: War Rhino, Guard, Horseman, 2 x
Chariot, 2 x Spearman and 3 x Bowman.
De Perzische speler heeft vier Handkaarten. Het spel kan beëindigd
worden indien de Perzische speler minder dan 4 kaarten over heeft.
Indien Xerxes wordt overwonnen in een gevecht, ontsnappen alle le-1
gers van nu af aan (» ontsnappen) indien een gevecht verloren wordt.
Vanaf nu mag tevens de Perzische speler slechts drie Handkaarten
hebben, zoals alle andere spelers.
Tip: De Perzen zijn de meest aktieve natie en hebben de hoogte aanvals
waardes.
Zwaktes: waarde helm.
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