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EEN VERGOKTE ERFENIS

Een bliksemsnel opbodspel
voor 2 - 5 geslepen gokkers
vanaf 8 jaar

S

panning ten top in veilinghuis Wetherby. Nadat Lady Richmond plots en onverwachts
stierf in de armen van haar jonge minnaar Jacques Monetaire, komt de hele familie bij
elkaar om de erfenis te bemachtigen. Helaas heeft de eerzame Lady Richmond geen
testament nagelaten. De potentiële erfgenamen raken het er maar niet over eens hoe de
collectie kunstwerken, antiquiteiten én alle rommel verdeeld moeten worden.
De advocaat en curator van de familie, meester Harmsworth, vindt er niets beters op
dan elk voorwerp uit de omvangrijke verzameling onder de erfgenamen te veilen. Dat
verloopt echter niet van een leien dakje: in het veilinghuis Wetherby is een vrij explosieve
groep samengekomen.
Fiona Smith-Richmond: Fiona Smith-Richmond: Fiona, de dochter van
Lady Richmond, is een meer dan zelfbewuste trut. Ze is verwend, opvliegend
en gewetenloos. Dankzij het vermogen van haar moeder heeft ze altijd genomen wat ze wilde. Onderschat haar niet: omdat haar vader geen lord was
en zij daarom niet, net als haar moeder, de titel ‚lady‘ mag dragen, vreest ze
altijd te worden benadeeld.
Sir Harvey Devenport: De neef van Lady Richmond is niet echt een
groot licht. Als nakomeling van een oud, adellijk geslacht heeft hij veel meer
belangstelling voor de culinaire geneugten van het leven dan voor het harde
zakenleven. Laat je echter niet misleiden door zijn goedmoedige uitstraling:
hij weet exact hoeveel gevulde kwartelpasteitjes je voor elk voorwerp van de
veiling krijgt.
Sir Arthur Richmond IV: De broer van Lady Richmond heeft op financieel
gebied de erfenis van zijn zus absoluut niet nodig. Zijn familietrots laat echter niet toe dat de waardevolle kunstvoorwerpen in vreemde handen zouden
komen. Enkele stukken zijn tenslotte al generaties lang familiebezit. Deze
gentleman van de oude stempel wordt zo een onverbiddelijke en berekende
zakenman.
Lady Esther Richmond-Devenport: De jongste zus van Lady Richmond
en moeder van Sir Harvey Devenport is eigenlijk een vriendelijke, oude
dame. Door haar leeftijd ziet ze niet meer zo goed en is ze al een stukje
gekrompen. Ze is veel bescheidener dan haar overleden zus, maar uiteraard
wil ze ook een deel van de koek.
Jacques Monetaire: Enkele jaren geleden bracht Lady Richmond, na
een verblijf in Parijs, een jonge, aantrekkelijke minnaar mee als souvenir:
de vleiende Jacques Monetaire. Jacques beweert een grote Franse dichter
te zijn, die in Lady Richmond zijn muze en zielsverwant heeft gevonden. In
werkelijkheid heeft hij enkel oog voor haar erfenis. Sinds het overlijden van
Lady Richmond hoeft hij zijn arrogante houding en zijn ware bedoelingen
niet meer te verbergen.
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I N H O U D VA N H E T S P E L

15 bedrogkaartjes

1 spelbord

50 munten

1 geldkistje
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1 veilingsteen

2x

10x

8x

6x

4x

4x

1x

+

2x
2x
12 veilingmeesterkaarten

37 voorwerpkaarten

Tijdens de woelige veiling proberen de erfgenamen de beste stukken uit de nalatenschap
op te kopen en de waardeloze rommel aan hun concurrenten te geven. Ze spelen het
spel niet altijd eerlijk: ze spelen vals, verwisselen en lenen ongevraagd geld bij een
andere bieder.
Wie in de drukte van de veiling het overzicht kan behouden en zijn geld doordacht inzet,
slaagt erin de beste stukken te verkrijgen en het turbulente gokspel om de erfenis van
Lady Richmond te winnen.
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O P B O U W VA N H E T S P E L
Leg het spelbord in het midden van de tafel. Zet het driedelige geldkistje
in elkaar en zet het naast het spelbord. Schud alle speelkaarten met de
afbeelding naar beneden en maak er een afneemstapel van. Laat plaats
open voor een aflegstapel.
Plaats de veilingsteen in het midden van het spelbord. Leg
op elk veld van het spelbord een kaart van de afneemstapel, met de afbeelding naar beneden.
Elke speler kiest een karakter en legt de bijbehorende
3 bedrogkaartjes (vals spelen, verwisselen, lenen)
open voor zich. Bovendien krijgt elke speler een
persoonlijke voorraad met 10 munten. De resterende munten en bedrogkaartjes worden weer
in de doos gelegd.
Tip: Tijdens het spel kun je je eigen muntvoorraad het best geheim houden. Wie heeft er nu
graag dat er iemand anders in zijn portemonnee neust?

V E R L O O P VA N H E T S P E L
Er wordt om de beurt gespeeld met de wijzers van de klok mee. De oudste speler begint
en draait een willekeurige kaart op het spelbord om, zodat iedereen die goed kan zien.
Telkens als een kaart op het spelbord wordt omgedraaid, kan elke speler beslissen of hij
een veiling wil starten. Daartoe moet hij de veilingsteen nemen. Op alle open kaarten
wordt een bod gedaan.
Wil niemand een veiling starten? De volgende speler (met de wijzers van de klok mee)
draait nu de volgende kaart om, zodat iedereen die goed ziet. Ga verder tot een speler
met een veiling start.
VEILING
◆◆ Veilingsteen nemen:
Om een veiling te starten, moet je als eerste de veilingsteen nemen.
◆◆Openingsbod uitbrengen:
Daarna moet je jouw openingsbod uitbrengen en evenveel van je munten voor je op
tafel leggen. Je biedt op alle open kaarten op het spelbord.
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◆◆ Verhogen of passen
Na het openingsbod kan de speler links van jou je bod met minstens één of meerdere munten verhogen en zoveel munten voor zich leggen. Als hij niet mee wil bieden,
kan hij passen. Om beurten met de klok mee kunnen zo alle spelers bieden door
telkens het laatste bod met minstens één of meerdere munten te verhogen (en evenveel munten voor zich te leggen) of door te passen. Wie gepast heeft, mag in deze
veilingronde niet meer bieden.
◆◆ Toewijzing
Er wordt geboden tot geen enkele speler het bod wil verhogen. De speler met het
hoogste bod krijgt de toewijzing. Hij gooit het geboden aantal munten in het geldkistje en neemt alle open kaarten op het spelbord als verborgen stapel. De andere
spelers mogen hun geboden munten weer bij hun voorraad leggen.
De speler die de toewijzing heeft gekregen, draait de volgende kaart op het spelbord om.
Belangrijke regels bij de veiling:
◆◆Opgelet! Heb je de veilingsteen genomen en kun je geen openingsbod doen omdat
je geen munten hebt? Schud dan je al geveilde kaarten (met de afbeelding naar
beneden), haal er een willekeurige kaart uit en leg deze als straf op de aflegstapel.
◆◆ Eerlijk kaarten omdraaien: Ook als het er bij de veiling druk aan toegaat, moet je
de nieuwe kaart altijd zo omdraaien dat alle medespelers deze tegelijk kunnen zien.
Dat betekent: neem de kaart vast aan de kant die het verst van jou verwijderd is en
draai de kaart snel om. Dat lukt het beste als je voordien het spelbord zo draait dat
de kaart vlak voor je ligt.

VEILINGMEESTERKAARTEN
Net als bij een echte veiling, grijpt de veilingmeester steeds opnieuw in. Als een van de
blauwe veilingmeesterkaarten wordt omgedraaid, volgen jullie meteen de instructie op.
Jullie mogen geen veiling starten en dus ook de veilingsteen niet nemen!

+

+

◆◆ Pauze: De veilingmeester last een pauze in. Op dat moment
gebeurt er niets en is de volgende speler aan zet.

◆◆ Open kaarten afleggen: De veilingmeester is niet tevreden
omdat er geen biedingen zijn. Daarom worden alle open
kaarten onmiddellijk van het spelbord genomen en op de
aflegstapel gelegd.
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◆◆ Alle kaarten afleggen: „Mijn veiling, mijn regels“. De veilingmeester laat alle kaarten van het spelbord opruimen en
op de aflegstapel leggen. Daarna worden meteen 7 nieuwe
kaarten, met de afbeelding naar beneden, van de afneemstapel genomen en op het spelbord gelegd.
◆◆ Betalingsdag: De bank belt jullie op om jullie rekening te
vereffenen. Open het geldkistje. Spelers die minder dan 10
munten in hun eigen voorraad hebben, mogen deze weer tot
10 munten aanvullen. Voordien moeten spelers, die op dat
moment zelfs 11 munten bezitten (zie bedrogkaartje ‚lenen‘),
de overtollige munten afgeven.

Als de instructie van de veilingmeester is uitgevoerd, draait de volgende speler de volgende kaart om.
Als de rode veilingmeesterkaart ‘uitverkoop’ wordt omgedraaid, gebeurt het volgende:

+

+

◆◆ Uitverkoop: De veilingmeester is erg goed gezind. Daarom
brengt hij alle open en verborgen kaarten op het spelbord
nu onder de hamer. Neemt een speler de veilingsteen? Dan
begint de veiling van alle kaarten.

Neemt geen enkele speler de veilingsteen? Dan draait de
volgende speler de volgende kaart op het spelbord om en
vervalt de veiling ‘uitverkoop’.
Het kan gebeuren dat bij een latere veiling nog een veilingmeesterkaart ‘pauze’, ‘betalingsdag’ of ‘uitverkoop’ open op het spelbord ligt. In dat geval neemt diegene die de
toewijzing krijgt, ook die kaart.
BE DRO GK A ARTJ ES
Elke speler die bij de veiling aan de beurt is, kan steeds vóór hij een bod doet of past,
een of meerdere bedrogkaartjes uitspelen om de andere spelers het leven zuur te maken:
◆◆ V
 als spelen: Wat komt er nog aan? Bekijk in het geheim twee willekeurige kaarten (met verborgen afbeelding) op het spelbord. Leg ze
daarna weer met de afbeelding naar beneden terug.
◆◆ Verwisselen: Met dit bedrogkaartje kun je een van je al geveilde kaarten met een kaart op het spelbord wisselen. Als je een open kaart van
het spelbord neemt, moet je jouw kaart ook open op het vrijgekomen
veld leggen. Als je een verborgen kaart van het spelbord neemt, leg je
ook jouw kaart verborgen op het vrijgekomen veld.
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◆◆Opgelet! Als je een veilingmeesterkaart open terug op het spelbord legt, wordt die
daar niet weer actief! Als je deze weer verborgen op het spelbord legt, wordt de
instructie weer gespeeld als de kaart wordt omgedraaid.
◆◆ Belangrijk! Het huidige bod blijft geldig, ook als een kostbare oldtimer bijvoorbeeld
een lelijke pot ingemaakte eieren geworden is
◆◆ Lenen: Als je krap bij kas zit, kun je een munt ‘lenen’. Die blijft toch in
de familie ... Kies een speler die jou een munt uit zijn eigen voorraad
moet geven. Als de desbetreffende speler geen munten meer heeft,
heb je pech gehad en blijf je met lege handen achter.
Als je een bedrogkaartje hebt uitgespeeld, draai je het om en mag je het later in het spel
niet meer gebruiken.
Als alle kaarten op het spelbord zijn geveild, neem je 7 nieuwe kaarten en leg je die
met de afbeelding naar beneden op het spelbord. Als een speler de laatste kaart op het
spelbord heeft omgedraaid en geen enkele speler de veiling wil starten, worden alle resterende kaarten opgeruimd en op de aflegstapel gelegd. Vervolgens neem je 7 nieuwe
kaarten en leg je die met de afbeelding naar beneden op het spelbord. Daarna draait
de speler die aan de beurt is, een kaart om en gaat het spel voort, zoals beschreven.
E I N D E VA N H E T S P E L
Het spel is afgelopen als alle kaarten zijn geveild of op de aflegstapel zijn gelegd en de
afneemstapel leeg is.
Tel nu de punten op jullie voorwerpkaarten op en trek negatieve punten af. De speler
met de meeste punten wint de jacht op de erfenis van Lady Richmond. Bij een gelijke
stand wint de speler met de meeste voorwerpen uit dezelfde categorie (bijv. de grootste
verzameling pluchen dieren).
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KO RTE HAN DLE I D I N G
D O E L VA N H E T S P E L
Waardevolle erfstukken veilen om de meeste punten te verzamelen
VO O R B E R E I D I N G VA N H E T S P E L
◆◆ Spelbord klaarleggen, veilingsteen in het midden van het spelbord.
◆◆ Speelkaarten schudden, als verdekte afneemstapel klaarleggen, op elk veld een kaart
van de afneemstapel met de afbeelding naar beneden leggen.
◆◆ Geldkistje maken.
◆◆ Elke speler krijgt: 3 bedrogkaartjes van een karakter en 10 munten.
V E R L O O P VA N H E T S P E L
Kaart van het spelbord omdraaien
- Niemand wil een bod doen? → Volgende kaart omdraaien
- Een speler wil een bod doen? →Veilingsteen nemen
- Veiling: veilingsteen nemen /→openingsbod uitbrengen /→ om de beurt verhogen medespelers het bod of passen ze /→ iedereen behalve één speler past? Diegene met het hoogste
bod gooit het geboden aantal munten in het geldkistje en neemt de kaarten
- Volgende kaart omdraaien
Zijn alle 7 kaarten van de uitlegplaats geveild/opgeruimd of omgedraaid en wil niemand een
bod doen? Leg dan 7 nieuwe kaarten van de afneemstapel met afbeelding naar beneden.
BL AUWE VEILINGMEESTERK A ARTEN
◆◆ Pauze: geen bod toegestaan.
◆◆ Open kaarten afleggen: open kaarten onmiddellijk op de aflegstapel leggen.
◆◆ Alle kaarten afleggen: alle open kaarten op de aflegstapel leggen, 7 nieuwe kaarten van
de afneemstapel met de afbeelding naar beneden leggen.
◆◆ Betalingsdag: geldkistje openen, geldvoorraad tot 10 munten aanvullen of verminderen.
R O D E K A A R T ‘U I T V E R KO O P ’:
◆◆ Uitverkoop: Alle kaarten op de uitlegplaats (open en verborgen) kunnen geveild worden.
BE DRO GK A ARTJ ES:
Kunnen telkens eenmaal uitgespeeld worden (enkel vóór de speler zelf biedt of past),
daarna omdraaien.
◆◆ Vals spelen: speler mag twee verborgen kaarten op het spelbord bekijken.
◆◆ Verwisselen: al geveilde kaart wisselen met een kaart op het spelbord.
◆◆ Lenen: munt van een medespeler nemen.
E I N D E VA N H E T S P E L
Afneemstapel leeg en spelbord leeg = einde van het spel
Meeste punten = winnaar
Gelijkspel: speler met hoogste aantal voorwerpkaarten van een categorie = winnaar
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