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60 burgerkaarten
Deze vormen 5 stapels met elk 12 kaarten.
Voorkant
... toont het effect en het jokersymbool (bovenaan) evenals  
de dobbelvoorwaarden (onderaan).

Achterkant
... wordt in het spel gebruikt als superjoker  
(symbool in het midden).

  

4 overzichtskaarten
Deze zijn dubbelzijdig  
identiek bedrukt en geven  
aan het einde van het spel  
de puntenverdeling weer.  

I N H O U D  VA N  H E T  S P E L :    

2 spelbordonderdelen  
Op elk deel zijn 15 landschapsvelden afgebeeld

30 burchtkaartjes:
Op de voorkant van de burchtkaartjes is een bepaald land
schapstype afgebeeld. Elk landschapstype komt twee keer terug 
op het spelbord.
De achterkant van alle burchtkaartjes is hetzelfde.

Voorkant (elk 2x):

  
 
    

Achterkant 

droom wordt werkelijkheid. Je hebt je konin 
kr i jk omgetoverd van een t r ieste woesteni j tot een k leurr i jke en welvarende 
toekomst. Dwergen, el fen, feeën, kabouters en mensen zi jn van overal 

gekomen om samen in vrede te leven in jouw koninkr i jk. Maar zo langzamerhand 
wordt het wat krap. Er moet nieuw land gekoloniseerd worden. Met handigheid 

en geluk dobbelen jul l ie de beste gebieden. Dwergen kennen de winstgevende 
gebieden, el fen delven edelstenen, feeën verdr i jven draken, kabouters veroveren 
vreemd land en mensen sluiten de beste vastgoedcont racten. Wie de beste 
plaat sen en de meeste edelstenen heef t, wint het spel. 

Belangrijk: de ver
schillende achtergrond
kleuren van de stapel 
zijn alleen bedoeld om 
de kaarten eenvoudig 
te sorteren en hebben 
verder geen betekenis 
voor het spel.

Burcht

Stapel 1 Stapel 2 Stapel 3 Stapel 4 Stapel 5 

Mopperige 
koopman

Arrogante 
dievegge

IJverige draken
bezweerder 

Gekke  
vechtersbaas

Rijke groot
grondbezitter 

18 witte 
edelstenen

6 gouden 
edelstenen

6 dobbel
stenen 

15 draken
vuren

64 spelersmarkers
… 16 per speler in de kleuren  
paars, geel, blauw en zwart

Stapel 1   Stapel 2   Stapel 3   Stapel 4      Stapel 5

Padden
stoelenbos

Landbouw
grond

Grotten 
  

Vulkaan Dennenbos Gebergte Lava

Steppe Bloemen
veld

Kust Moeras 
 

Weide WoestijnRivierbed

Edelsteen
groeve
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De positie van de spelbordonderdelen, en het aantal en de 
plaatsing van de drakenvuren variëren per aantal spelers. 
De volgende afbeelding voor opbouw van het spel geeft de 
beginopstelling weer. 

1   Leg de twee spelbordonderdelen als landkaart in het mid
den van de tafel. 

2   De drakenvuurvelden op de landkaart worden met burcht
kaartjes en drakenvuur bezet: Zoek het burchtkaartje dat 
overeenkomt met het drakenvuurveld, leg deze open (burcht
zijde omhoog) op het overeenkomstige landschapsveld op 
de kaart, en plaats er vervolgens een drakenvuur op.

3   Zet alle overige drakenvuren in een algemene voorraad 
naast de landkaart.  

4   Schud alle overige burchtkaartjes en leg ze met de achter
kant naar boven als algemene voorraad naast de landkaart.  
Trek vervolgens 2 willekeurige burchtkaartjes en leg ze 
ongezien terug in de speldoos. Maar let op: niemand mag 
weten welke burchtkaartjes zijn weggehaald!

5   Plaats 6 witte en 4 gouden edelstenen volgens de afbeelding 
van de spelopbouw direct op de corresponderende land
schapsvelden.

6   Elke speler krijgt een witte edelsteen, die hij in zijn persoon
lijke spelersgebied voor zich neerlegt.

7   Leg alle overige edelstenen in een algemene voorraad naast 
de landkaart.

8   Daarnaast kiest iedere speler een spelerskleur en legt de bijbe
horende gekleurde spelersmarkers (16 stuks) en de bijpassend 
gekleurde overzichtskaart in zijn persoonlijke spelerszone.

9   Resterende spelersmarkers en overzichtskaarten zijn niet 
nodig en kunnen terug in de doos gelegd worden.

10   Sorteer de burgerkaarten in de verschillende stapels (zie 
Inhoud van het spel) en schud deze stapels afzonderlijk 
van elkaar. Vervolgens leggen jullie de 5 stapels met de 
afbeelding naar boven in een rij in het midden van de tafel. 
De bovenste kaart van elke stapel is zo altijd goed zicht
baar. Deze 5 burgerkaarten met de afbeelding naar boven, 
vormen de uitlegplaats voor kaarten.

Opmerking: leg de kaartstapels zo neer dat het panoramabeeld zichtbaar is. 
Tijdens het spelen is de volgorde niet relevant. De kaartstapels zijn van links naar 
rechts in oplopende moeilijkheidsgraad en effectkracht geordend.

 = Draken  
vuurveld  = Witte edelsteen

 = Gouden  
edelsteen

3 spelers: 2 spelers:

O P B O U W  VA N  H E T  S P E L 

2

2

4 spelers:

6
6

6

4

3
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5
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5

5
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5
5
5
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11   De dobbelsteen bepaalt wie de beginnende speler is: 
iedereen gooit een keer met alle 6 dobbelstenen. Wie de 
meeste 6en gooit, begint.

 

 
 

S P E L V E R L O O P :

„Kom, er is nieuw land om gekoloniseerd te worden!“
Speel om de beurt met de wijzers van de klok mee.  
De startspeler begint.
Een beurt bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: dobbelen

Fase 2: resultaat van de worp controleren

Fase 3a: burgerkaart gebruiken of 
Fase 3b: drakenalarm

Fase 1:    dobbelen

Wiens hulp wil je dit keer inroepen?
Neem de zes dobbelstenen en probeer een van de burger
kaarten in de uitlegplaats voor kaarten te dobbelen. 
Daarbij gelden de volgende regels:

• Je mag maximaal drie keer dobbelen.
•  Voor elke volgende poging, mag je beslissen welke  

dobbelstenen je laat liggen en welke je opnieuw gooit.
•  Pas na de derde keer dobbelen, wordt opgeteld wat je 

hebt gegooid. Je mag ook eerder stoppen met dobbelen.

Opmerking: het kan voorkomen dat er geen kaarten meer zijn in een of meerdere 
stapels. Geeft niets. Jullie spelen verder met de resterende stapels.

Fase 2:    resultaat van de worp controleren

„Hé jij daar - ja jij!“
Wanneer je aan de voorwaarde van één burgerkaart in de 
uitlegplaats voor kaarten kunt voldoen, neem je deze burger
kaart met de afbeelding naar boven en ga je verder met 
Fase 3a: Burgerkaart gebruiken.

Variant: In latere spellen en met meer ervaring kun je natuurlijk de landschaps
onderdelen anders rangschikken en het drakenvuur en de edelstenen naar wens of 
willekeurig verdelen.

Als je kunt voldoen aan de voorwaarden van meerdere burger
kaarten, moet je er eentje kiezen.  
Wanneer je aan geen voorwaarde van een burgerkaart in  
de uitlegplaats voor kaarten kunt voldoen, neem je een wille
keurige burgerkaart van de uitlegplaats voor kaarten en leg je 
deze met de afbeelding naar beneden (= zodat je de kant met 
de superjoker (     ) ziet) voor je neer. Ga verder met Fase 3b: 
drakenalarm.

Opmerking: alle dobbelvoorwaarden worden aan het einde van de handleiding 
uitgelegd.

Om het resultaat van je worp te verbeteren, mag je eerder 
verzamelde burgerkaarten inzetten (in de eerste zet kan je deze 
stap overslaan). 

Burgerkaarten gebruiken
Met telkens 2 bij elkaar passende burgerkaarten kan je het 
dobbelresultaat uitbreiden met een fictieve dobbelsteen met een 
bepaald aantal ogen en kleur.
Op elke kaart staat midden bovenaan een jokersymbool.  

•  Je kunt twee burgerkaarten met jokersymbool met een iden
tieke kleur en aantal ogen uit je eigen spelerszone weg
leggen. Zo voeg je een dobbelsteen met een bijbehorend 
aantal ogen en kleur toe aan je huidige dobbelresultaat.

Opmerking: Zodat jullie niet continu in de handleiding moeten kijken, zijn de 
landschapsvelden van de spelbordonderdelen ook voorzien van kleine symbolen. Deze 
symbolen zijn niet relevant voor het spelverloop.

Voorbeeld, joker
symbool voorkant

Op de voorkant 
staat een dob
belsteen in een 
bepaalde kleur en 
aantal ogen.

Voorbeeld, jokersymbool 
achterkant (superjoker)

Op de achter
kant staat een 
dobbelsteen in 
een willekeurige 
kleur en aantal 
ogen 
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Bijvoorbeeld
Na de derde keer gooien, heeft Michi het volgende resultaat:  
 

Hij wil graag de volgende burgerkaart  
van stapel 3 nemen:

•  De superjoker op de achterkant van de kaart kan elke kleur 
en aantal ogen aannemen. Hij kan met elk andere joker
symbool op de voorkant gecombineerd worden.

•  Heb jij zelfs twee superjokers, dan kunt je die combineren 
tot een dobbelsteen van de gewenste kleur en het gewenste 
aantal ogen.

Belangrijk: er moeten altijd 2 kaarten uit de persoonlijke spelerszone weggelegd 
worden. Het enige voordeel van de superjoker, is dat hij een gewenste kleur en aantal 
ogen kan aannemen.

Opmerking: je kunt natuurlijk ook 4 of meer kaarten wegleggen om aan je  
dobbelresultaat 2 of meer fictieve dobbelstenen met bijbehorend aantal ogen en kleur 
toe te voegen.
 

Opmerking: kan je met de dobbelvoorwaarde voldoen aan een burgerkaart, dan 
moet je dat ook doen. Je mag niet vrijwillig besluiten om door te gaan met fase 3b: 
drakenalarm. Natuurlijk geldt dat alleen voor het oorspronkelijke dobbelresultaat uit  
fase 1. Je wordt niet gedwongen om burgerkaarten als joker in te zetten. 

+ +

+

+

Om aan de dobbelvoorwaarde te voldoen, ontbreek echter  
nog een 6 in een willekeurige kleur. Gelukkig heeft Michi al  
de volgende burgerkaarten verzameld in zijn persoonlijke 
spelerszone:

Hij zou de Vechtersbaas en de Grootgrondbe
zitter kunnen wegleggen. Daarmee voegt bij 
nog een rode 6 toe aan zijn dobbelresultaat:

Michi had ook een superjoker kunnen 
combineren met een van de twee rode 
jokers met de 6 om weg te leggen:

En natuurlijk had hij beide 
superjokers kunnen wegleggen 
voor een rode 6:

Michi legt de afgelegde burgerkaarten weer terug in de doos en gaat verder met fase 3a.

Michi had zelfs bij het volgende dobbelresultaat aan de dobbel
voorwaarde van stapel 3 kunnen voldoen, door de Vechtersbaas 
en Grootgrondbezitter voor een rode 6 af te leggen en de twee 
superjokers voor een 1 (in willekeurige kleur).

Dobbelresultaat:           Gewenste  
burgerkaart  
uit de uitleg 
plaats:

+
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Fase 3a:   burgerkaart gebruiken

„Heel aardig, dankjewel!“
Leg de gegooide burgerkaart open voor je neer. De ruimte 
voor je is je persoonlijke spelerszone. Deze is voor alle spelers 
zichtbaar. Je mag geen kaarten, spelersmarkers, edelstenen of 
drakenvuur geheim houden.
Vervolgens voer je alle effecten van de nieuw getrokken burger
kaart uit. 
 
Opmerking: de kaarten in een stapel onderscheiden zich voornamelijk in de  
dobbelvoorwaarden (onderaan) en het jokersymbool (midden bovenaan). De effecten 
(links en rechtsboven) van alle kaarten in een stapel zijn, op enkele uitzonderingen  
na, identiek.

Stapel 1: Mopperige dwerg
„Ik heb wel iets in de aanbieding … zullen we onderhandelen?“

K O R T E  U I T L E G
•  1, 2 of 3 burchtkaartjes trekken,  

1 daarvan plaatsen
•  indien * = 3  één edelsteen uit  

de voorraad nemen

Afhankelijk van het aantal dobbelvoorwaarden van deze kaart 
waaraan je hebt voldaan, trek je 1, 2 of zelfs 3 burchtkaartjes 
uit de algemene voorraad die je zo neerlegt dat alle spelers 
ze kunnen zien. Kies er één uit, schud de andere kaartjes met 
de afbeelding naar beneden en leg ze ongezien terug in de 
algemene voorraad. 
Plaats het uitgekozen burchtkaartje met de achterkant naar bo
ven op een vrij landschapsveld van het overeenkomstige type. 
Zet er een van je spelersmarkers op. Vrije landschapsvelden zijn 
landschapsvelden zonder burchtkaartje. 
Als er op het landschapsveld een edelsteen ligt, neem je deze 
en leg je die in je persoonlijke spelerszone.
Als je aan de volledige dobbelvoorwaarde hebt voldaan (alle 
dobbelstenen tot aan het kleine edelsteensymbool), ontvang je 
ook één edelsteen uit de algemene voorraad en plaats je deze 
in je persoonlijke spelerszone.

Opmerking: aan het begin van het spel liggen twee gouden en meerdere witte edel
stenen in de algemene voorraad. Wanneer de gouden edelstenen eenmaal zijn verdeeld, 
krijgen jullie door het vervullen van deze kaart alleen nog witte edelstenen.
In het onwaarschijnlijke geval dat er geen edelstenen meer zijn in de voorraad, heb je 
pech en blijf je met lege handen achter.

Stapel 2: Arrogante dievegge
„Pssst …. kijk eens, daar!“
In deze stapel zijn er twee verschillende effecten:  
burgerkaarten stelen (     ) of edelstenen stelen (     ):

K O R T E  U I T L E G
• 2 burchtkaartjes trekken, 1 daarvan plaatsen
•  1 open burgerkaartje van een willekeurige 

medespeler stelen

Trek 2 burchtkaartjes uit de algemene voorraad en leg ze zo 
neer dat alle spelers ze kunnen zien. Kies er één uit, schud  
de andere kaartjes met de afbeelding naar beneden en leg  
ze ongezien terug in de algemene voorraad. 
Plaats het uitgekozen burchtkaartje met de achterkant naar bo
ven op een vrij landschapsveld van het overeenkomstige type. 
Zet er een van je spelersmarkers op. Vrije landschapsvelden zijn 
landschapsvelden zonder burchtkaartje. 
Als er op het landschapsveld een edelsteen ligt, neem je deze 
en leg je die in je persoonlijke spelerszone.
Daarnaast mag je een willekeurig open burgerkaartje van een 
willekeurige medespeler stelen en in je persoonlijke spelerszone 
leggen.

Opmerking: je mag geen superjoker stelen.

K O R T E  U I T L E G
• 1 burchtkaartje trekken en plaatsen
•   1 willekeurige edelsteen van een willekeurige 

medespeler stelen

Trek 1 burchtkaartje uit de algemene voorraad en leg dat zo 
neer dat alle spelers het kunnen zien. 
Plaats het burchtkaartje met de achterkant naar boven op een 
vrij landschapsveld van het overeenkomstige type. Zet er een 
van je spelersmarkers op. Vrije landschapsvelden zijn land
schapsvelden zonder burchtkaartje. 
Als er op het landschapsveld een edelsteen ligt, neem je deze 
en leg je die in je persoonlijke spelerszone.
Daarnaast mag je een willekeurige edelsteen (goud of wit) 
van een willekeurige medespeler stelen en in je persoonlijke 
spelerszone leggen.
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Stapel 3: IJverige drakenbezweerder
„Draken hier, draken daar - draken overal!“

K O R T E  U I T L E G
•  1 willekeurig drakenvuur vervangen door een 

eigen spelersmarker
•  aan het einde van het spel +4 punten voor het 

meeste drakenvuur

Vervang een willekeurige drakenvuur op de landkaart met 
een eigen spelersmarker uit je persoonlijke voorraad. Zet het 
drakenvuur in je persoonlijke spelerszone.
Als er op het landschapsveld een edelsteen ligt, neem je deze 
en leg je die in je persoonlijke spelerszone.

Opmerking: aan het einde van het spel krijgt de speler met het meeste drakenvuur 
in zijn persoonlijke spelerszone, 4 extra punten. Bij gelijkspel krijgen alle betreffende 
spelers 4 extra punten.

Opmerking: het vraagteken moet je eraan herinneren dat je elke willekeurige 
draak op de landkaart kunt overwinnen. Elfen kunnen namelijk vliegen.

Stapel 4: Gekke vechtersbaas
„Grrrrr …. Aanvallen“

K O R T E  U I T L E G
•   dichtstbijzijnde spelersmarker van een medespe

ler vervangen door een eigen spelersmarker. 

Vervang de dichtstbijzijnde spelersmarker van een medespeler 
op de landkaart met een eigen spelersmarker uit je persoonlijke 
voorraad.
Dichtstbijzijnde betekent dat je alleen die spelersmarkers mag 
vervangen die naast jouw eigen spelersmarkers zijn geplaatst 
(dus 1 veld verder). 
Zijn er geen naastgelegen spelersmarkers, dan kan je alleen 
een spelersmarker vervangen die 2 velden van je eigen spe
lersmarker verwijderd is. Zijn er ook geen spelersmarkers die 
2 velden verder liggen, dan kan je alleen een spelersmarker 
vervangen die 3 velden van je eigen spelersmarker verwijderd 
is, enzovoorts.

Opmerking: het uitroepteken herinnert je eraan dat het wel uitmaakt,  
waar de spelersmarker van de medespeler zich op de landkaart bevindt. Trollen zijn 
nogal lui, daarom wordt er niet lang gezocht.

Opmerking: heb je geen eigen spelersmarker op de landkaart geplaatst, dan zijn  
alle spelersmarkers op de landkaart voor jou de dichtstbijzijnde.

Stapel 5: Rijke grootgrondbezitter
„Ja inderdaad, hier tekenen graag“

K O R T E  U I T L E G
• 2 burchtkaartjes trekken en beide plaatsen

Trek 2 burchtkaartjes uit de algemene voorraad en leg ze neer. 
Plaats beide burchtkaartjes met de achterkant naar boven op 
vrije landschapsvelden van het overeenkomstige type. Zet er 
een van je spelersmarkers op. Vrije landschapsvelden zijn land
schapsvelden zonder burchtkaartje.
Als er op het landschapsveld edelstenen liggen, neem je deze 
en leg je die in je persoonlijke spelerszone.

Opmerking: Mocht je op basis van een kaarteffect meer burchtkaartjes moeten 
trekken dan er aanwezig zijn in de algemene voorraad, trek er dan zoveel je kunt.



Voorbeeld bij stapel 1:
Nadine heeft na haar derde keer gooien, 5 rode 
dobbelstenen gegooid. Daarmee voldoet ze aan 
de dobbelvoorwaarde. Nadine mag 2 burcht
kaartjes trekken, een daarvan mag ze plaatsen. 
Ze wil echter de extra edelsteen uit de voorraad!
Daarom legt ze twee van haar burgerkaarten  

met een identiek jokersymbool weg (     ). Haar dobbelbeurt 
wordt uitgebreid met een rode dobbelsteen. En daarmee is  
aan de volledige dobbelvoorwaarde voldaan. Ze trekt 3 burcht
kaartjes, plaatst een daarvan en neemt een witte edelsteen  
uit de algemene voorraad (de gouden edelstenen zijn helaas  
al weg).

306403_Anl_Wuerfelkoenig_NL.indd   7 26.08.21   16:14



98

Fase 3b:   Drakenalarm

Als je niet aan een van de dobbelvoorwaarden kunt voldoen, 
heb je al een willekeurige burgerkaart van de uitlegplaats 
voor kaarten genomen en met de afbeelding naar beneden in 
je spelerszone gelegd. Deze kaart kan je in latere beurten als 
superjoker gebruiken.
Trek daarnaast één burchtkaartje uit de algemene voorraad en 
leg dat neer. 
Plaats het burchtkaartje met de achterkant naar boven op een 
vrij landschapsveld van het overeenkomstige type. Zet er een 
drakenvuur op uit de algemene voorraad. Vrije landschaps
velden zijn landschapsvelden zonder burchtkaartje.
Ligt er op het landschapsveld een edelsteen, dan blijft deze 
daar liggen tot een speler dat drakenvuur verdrijft met een  
IJverige drakenbezweerder (stapel 3).

Opmerking: In het onwaarschijnlijke geval dat er geen drakenvuur meer in de algeme
ne voorraad is, moet je een drakenvuur uit je eigen persoonlijke voorraad plaatsen. Heb 
je geen drakenvuur meer, dan plaats je een drakenvuur van een willekeurige medespeler.

E I N D E  VA N  H E T  S P E L

Het spel is afgelopen, zodra er aan het einde van fase 3 geen 
burchtkaartjes meer liggen in de algemene voorraad, d.w.z. dat 
alle tot 2 landschapsvelden op de landkaart na bezet zijn.

Punten tellen
Nu telt elke speler zijn punten bij elkaar op:

•  3 punten voor elk bezet veld in zijn grote,  
aaneengesloten gebied.  
Indien de speler meerdere even grote gebieden bezit,  
telt slechts een ervan als groot gebied.

•  1 punt voor elk bezet veld buiten dit gebied.  
•  4 punten voor de speler met het meeste drakenvuur  

in de persoonlijke spelerszone.  
Indien meerdere spelers de meeste drakenvuren hebben,  
krijgen al die spelers ieder 4 punten.

•  3 punten voor elke gouden edelsteen in de  
persoonlijke spelerszone

•  2 punten voor elke witte edelsteen in de persoonlijke  
spelerszone

De speler met de meeste punten wint het spel. Bij gelijkspel wint 
de speler die het meeste drakenvuur heeft. Als ook hier de stand 
gelijk is, winnen beide spelers.

Opmerking: mocht een speler zijn 16 spelersmarkers geplaatst hebben en moet hij 
nog een spelersmarker plaatsen, dan wint hij direct. 

Voorbeeld van een puntentelling:

2

2 2

3

2
3

3
1
1

Voorbeeld bij  
stapel 4                            Chrissy wil graag 

een landschaps
veld van Nico 
veroveren. 
Maar al Nico‘s 
spelersmarker 
zijn 2 land
schapsvelden van 
de spelersmar
kers van Chrissy 
verwijderd. 
De spelersmar
kers van Michi 

zijn zelfs 3 landschapsvelden van Chrissy verwijderd. Twee 
spelersmarkers van Nadine liggen naast een spelersmarker van 
Chrissy. Daarom heeft Chrissy geen andere keus en moet ze een 
van de twee spelersmarkers van Nadine vervangen.
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Het totaal van alle rode dobbelstenen moet groter of gelijk zijn aan de 
aangegeven waarde.

Het totaal rode dobbelsteenogen moet groter 
zijn dan het totaal blauwe dobbelsteenogen, 
dat weer groter moet zijn dan het totaal 
groene dobbelsteenogen.

         

12 > 5 > 1 OK 12 > 6 > 0 OK   12 = 12 > 5 NIET  OK 

 
Je moet met zoveel dobbelstenen als afge
beeld een straat kunt maken. D.w.z., de 
gegooide getallen moeten elkaar opvolgen.

In dit specifieke geval is het een dobbel voorwaarde van stapel 1 en kan je 
een straat bouwen van 4, 5 of 6 dobbel stenen. 

Lukt het je een straat te bouwen van 6 dobbelstenen, dan krijg je een extra 
edelsteen uit de algemene voorraad. 

         
* = 1           *= 2                * = 3 en een edel

steen uit de voorraad

K A A R T E N O V E R Z I C H T

Voorwaarde van de worp

     
 

Je moet met zoveel dobbelstenen als staan afgebeeld op de kaart,  
de weergegeven kleur gooien.

  
    

Je moet met zoveel dobbelstenen als afgebeeld, het weergegeven aantal 
ogen gooien.

   
 
     

Met het resultaat van je worpen moet je cijferparen kunnen maken: elk 
symbool staat voor een bepaald getal. Daarbij moet je erop letten dat ver
schillende symbolen niet voor hetzelfde getal staan. Je mag zelf bepalen voor 
welke getallen de symbolen staan. Het afgebeelde aantal geeft aan hoeveel 
dobbelstenen je ervoor nodig hebt.

    

Het totaal van alle dobbelstenen moet groter of gelijk zijn aan de  
aangegeven waarde.

Chrissy Michi Nico Nadine

3 x 3 punten  
= 9 punten

3 x 3 punten  
= 9 punten

5 x 3 punten  
= 15 punten

2 x 3 punten  
= 6 punten

5 x 1 punt  
= 5 punten

3 x 1 punt  
= 3 punten

1 x 1 punt  
= 1 punt

4 x 1 punt  
= 4 punten

0 drakenvuur 
= 0 punten

1 drakenvuur 
= 0 punten

2 drakenvuur 
= 4 punten

1 drakenvuur 
= 0 punten

1 x 3 punten  
= 3 punten

0 x 3 punten  
= 0 punten

0 x 3 punten  
= 0 punten

3 x 3 punten  
= 9 punten

0 x 2 punten  
= 0 punten

4 x 2 punten  
= 8 punten

0 x 2 punten  
= 0 punten

2 x 2 punten  
= 4 punten

Summe 17 punten 20 punten 20 punten 23 punten

Auteur:  Nils Nilsson 
Illustrator: Gus Batts  
Redactie:   Markus Singer 
 

©HABASpiele Bad Rodach 2021 Art.Nr. 306403

                  O N Z E  T I P

Wil je nog meer Dobbelkoningactie?  
Dat vind je hier: Art.Nr. 303487
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Fase 3a: burgerkaart gebruiken
Effecten van de nieuw getrokken burgerkaart uitvoeren:

 Stapel 1: 1,2 of 3 burchtkaartjes trekken,  
een daarvan plaatsen. Indien *=3: edelsteen  
uit voorraad nemen.
 Stapel 2a: 2 burchtkaartjes trekken, een daarvan 
plaatsen. Een open burgerkaartje van een wille
keurige medespeler stelen.
Stapel 2b: Een burchtkaartje trekken en plaatsen. 
Een willekeurige edelsteen van een willekeurige 
medespeler stelen.
Stapel 3: Een willekeurig drakenvuur vervangen 
door een eigen spelersmarker.
Stapel 4: Dichtstbijzijnde spelersmarker van een 
medespeler vervangen door een eigen spelers
marker.
Stapel 5: 2 burchtkaartjes trekken en beide 
plaatsen.

Fase 3b: drakenalarm
Burchtkaartje open uit de voorraad trekken en plaatsen met 
drakenvuur erop 

D O E L  VA N  H E T  S P E L

Met een beetje geluk en de juiste tactiek de beste burgerkaartjes 
bij elkaar gooien, zodat je met een zo groot mogelijk aaneen

V O O R B E R E I D I N G  VA N  H E T  S P E L

•  Spelbordonderdelen, drakenvuur met bijpassende burcht
kaartjes en edelstenen opbouwen afhankelijk van het aantal 
spelers

•  Burgerkaarten in de 5 stapels verdelen, elke stapel goed 
schudden en met de afbeelding naar boven in een rij als 
uitlegplaats voor kaarten neerleggen

•  Elke speler krijgt de spelersmarkers en overzichtskaart in 
zijn eigen kleur

•  Burchtkaartjes met de afbeelding naar beneden schudden 
en er 2 uithalen zonder te kijken

•  Resterend drakenvuur en edelstenen als voorraad klaarleggen
• De startspeler krijgt alle 6 dobbelstenen

E I N D E  VA N  H E T  S P E L

Het spel is afgelopen zodra alle burchtkaartjes uit de voorraad 
geplaatst zijn. De speler met de meeste punten wint:  

•  3 punten per veld in het grote aaneengesloten gebied
•  1 punt per veld buiten dit gebied

•  4 punten voor de speler met het meeste drakenvuur
•  3 punten voor elke gouden edelsteen
•  2 punten voor elke witte edelsteen  

gesloten gebied op de landkaart en veel edelstenen de meeste 
punten verzamelt.    

V E R L O O P  VA N  H E T  S P E L

Er wordt om de beurt met de klok mee gespeeld en elke speel
ronde bestaat uit 3 fasen:
Fase 1: gooien
Met alle 6 dobbelstenen gooien. Maximaal twee keer nogmaals 
gooien met gewenst aantal dobbelstenen.
Fase 2: resultaat van de worp controleren
Optioneel (meerdere mogelijk)
Burgerkaarten wegleggen om het dobbelresultaat uit te breiden 
met fictieve dobbelstenen:

•  2 identieke jokersymbolen maken samen de betreffende 
dobbelsteen

•  1 jokersymbool + 1 superjoker maken samen de betreffen
de dobbelsteen van het jokersymbool

•  2 superjokers maken samen willekeurige dobbelsteen
Kan aan de dobbelvoorwaarde van een burgerkaart in de 
uitlegplaats voor kaarten worden voldaan?

Ja: Neem deze burgerkaart en leg deze met de afbeelding 
naar boven in de eigen spelerszone.  Ga door met fase 3a.
Nee: Neem een willekeurige burgerkaart en leg deze  
met de afbeelding naar beneden in de eigen spelerszone.  
 Ga door met fase 3b.

K O R T E  H A N D L E I D I N G
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