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40 knalerwtenfiches ~ ~ J:'ecli. tkah.f~M"i.J. ,k,w. ~ 'l:<LJ. ~ ~ ~ ~ ~ &.. ( 30 narrenkruidfiches ) (251wmde l, I01w,ardeZ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ J"Bl 1i\i! W 1fi!i' 'W ~ · en 51 waarde 3J 

Kort speloverzicht 
Om met deze uitbreiding te kunnen spelen, is het basisspel "De Kwakzalvers van Kakelenburg" vereist. Let op: om met 5 spelers te 
kunnen spelen, is daarnaast ook de uitbreiding "De Kruidenheksen" vereist. 

(We raden aan om "De Alchemisten" eerst uitsluitend met het basisspel te combineren. Hebben de spelers meer ervaring met deze 
uitbreiding, dan kunnen ze die ook met "De Kruidenheksen" combineren.) 

De spelers worden als alchemisten door patiënten met wonderlijke ziektes bezochLAan het begin van het spel kiezen ze een patiënt 
uit die ze gaan behandelen. Iedere patiënt heeft als medicijn een speciale essentie nodig. De spelers bereiden deze in hun alchemisten
pistons en krijgen daar bijzondere bonussen voor. w 



Voorbereiding 
Bereid bel buisspcl tOlls 1cbraikclljk voor 

Schud de nieuwe w11m:11uijkurtca door die van 
bel b1.1!11pd. Sommige waarzc11crijhartcn r.1Jn 
u1t1lu1ttnd in combinatie met · oc Alcbcm1stcn" 
of "De Knildcnbt.k~ n" te ~ bruikcn Die kaarten 
rijn aan een 1ymboctl in de rechtcrondcrbock te 
ht.rkcnneo De taarten tonder symbool 111n ook 
te gebruiken als de spelen bel bu isspcl tonder 
u1lbrtidia1co spc.lco. 

Kit1 U n Ho de l01redilatenboekco voor hel 
nurcnkniid en let dit op tafel. Duc inartdif.nlcn· 
boûtn horen nicl blJ een sel Elk nurcnkru1d kan 
du bij elke KI 1t.brulkt -.·orden 

Vcrdcr lniJ&I iedere sptlt.r de 1lcbcmi1tcnpistoa, 
bel tueaticfitbc en ◄ euentit.kurtco In tiJn kleur 
(de '1Mir- CD 1thttrillllto VID de cu cntick11rtcn 
tonen vcric.hlllcndc cucntics) Iedere speler lcat 
1ijn alcbcmistcnpistoo bo,·cn aan 1ljn ketel en het 
wcnlicticbc op \-ckl O \'&n lijn alchcmi,tenpiston. 

Doe de 8 palllntennchu In ttn buidel en lrtk er 
! n.11, 
lAek dao de bijbthortnde palilnlentablea111 en leg 
dctt opu middCD op tafel 
Doe aUt 8 pa,lli:oteofithes u de ru1uende S pat!En· 
lutable.111 1er111 In de doos. 
ltdttt. ,pdu kiest 01 •·el.te van de J openli11eode 
p,;Ulatea hij •tl btundcleo u le1t dao de be.tref· 
femSe usenlieb11t op 11µ1 aldtemisteop111on (een 
speler mac UJo t1KDlitk111teJJ bek11ken voordat bij 
etn patiéllt kiesti 

De avu11e t.Utnt1es lijn dit sptl 
o~ oodlt Lel die terue io de doos. 
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Spelverloop 

'J?l.euive fue: cfe e.r.re11tiefa.re 
Nadal alle spelers de fase '"llel butiden van de drank• hebben ,-oltoold, mur nog v66r de puntentelling, • lndl er een extra fase plaats: de 
essfflhdue. 

~~~e;: J::~:~!~:~e:e ~~ree/:dse:!fa':e~~~~iii~~~tljd ~i:_nk (ongeacht or hun ketel al dan niet il ontploft)_ Net als bij het be.reiden 

Aan he.t bt&ln van de euenUcfaae legt iedere speler zijn essenlicficbe allljd op veld ·o· u n zijn alcbemistenpislon Net 
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OEenl 1el1 hiJ hoeveel verschillende inJ.rediénten (kleuren) zich in zijn 
kelt! bevrnden Knalerwten (wit) lelt hij daarbij nlel mee! Hij Ie,, 1i1n 

öj!nJ!e!:~ldnadeo!~:~~;e;:nd~o:~~ed;.di~ i!a1~j~lt~1~c:r:~~~~~s~o1n~1 
bij zijn euenllcficbe op de piston I veld vooruit. 
Gb de ketel van de speler llnka of de speler rechts van hem onlplort, dan 
ttt hij zijn essentlcfiche noa l veld vooruit. Zijn de ketels van zijn beide 
directe buren ontploft , dan zet hij zijn essentiefiche 2 velden vooruil 
~l~e~~nv~~:~~::t~e~5~1ers kan een speler zijn enentleficbe 10 ten hoogste ~--~------~~~----Voorbe, ld: indekttel van censpclt rbevindrnzich ... 0 

Z rode, 1 oranje en I bi.uw fiche. Dat z.ljn 3 verschil· 
lcnde kleuren.Hij leg11ijnessentid icheopveld3. 
Hij heeft ko.1lerwten met een wurde van preciu 7 in & -O.J & <J.J &~ ~~ 
1ijn kt tel.011rvoor zt1hijbet fkbe lveldvoorult. ~ V ~ V 
~~~ee~~v:~, ~ : i~~nu~:i~: !;?t~~-die van zijn rechterbuurman niet. Hij ui zfJD 

Daarna kin de speler ilen welke bonus hij als aevolg van de esseolie krijgt. 
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Dal ho een rallensteen, overwinolngspuoten of een bijzondere bonus voor de 
betrcffeade essentie tljn Sommige essenties slaan een speler ceo speciale actie 
toe, die hij in de volgende fase ï l tl bereiden van de drank· mag uitvoeren llij mag 
die actie ook uitvoeren als zijn buisje niet In een glas eindigt. Vanaf bit. 4 worden 
de bijzondere bonussen en acties van de essenties In detail beschreven. 

• Zijn er in het betreffende veld overwinningspunten afgebeeld, :;:;:=-::::::::;;;--,~!!!!!!!!!!~~ 
dan iet de speler zijn scoresteen direct hel betretrende aantal velden vooruit, 

• Is er in het betrerrende veld een rattensteen afgebeeld, 
dan ut de speler In de volgtnde ronde zijn rattensleen I veld vtrder vooruit. 

• Overwinningspunten en ra11ens1enen zijn altijd bonussen die een speler bovenop 
zijn palléntenbonus or ·actie ontvangt. 

• Toont hel actuele veld van de speler een bonus in een ovalen glas, P.111biu-

• ~~ :;::!/l~~r:~11!~~','!~~~r.'ri::en ;:adoen::;e~ili: ::s~l~u:e~
1
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van essenliekaarten moel hij namelllk iijn esscntlcticfe een aantal velden lerug· 
tellen. Hij ma1 daarbij niet onder O komen. llecft bij niet voldoende essentie om 
een aclle Ie "betalen·, dao mag bij de be.treffende actie niet uitvoeren. 

• ~Oa.o ;r:.~~: ;:~:s~=~l~f~~:e~~:::~::~~b,~j:~~j~ :::e;~~elf~~~:i1rn~r op veld 
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Laatste ronde 
In de 9" ronde voeren de spelers de laalsle essentldase uit. In deze ronde krl!aen de spelers geen van de In de essentie a.fgcbtclde 
bonussen (rallenstaarten or overwlnninppuolen). In pluts daarvan kriJ11 Iedere speler zoveel ovcrwlnnloppunten als het oummtr 
van hel veld in de alcbemlsteapislon waar zijn cssenllenche il &ellndigd. 

De essenties 

~ cli'icli'ti.J li'eicf 
~~f1~:1~a~~~~rieo7 ;~da~.d~~nv~f~ l.n~~ete~ ~!~nb::ï:;i~!:

0
~\:;::Jef !~ 

"llel bcrtlden van Je drank" bel aan1crien untal hcbes uil je buidel Doe na het trekken 
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gen de riches In ,e ketel legl of etn nieuwe uit de buidel trckl en dat/: }e ke1el le11. 'Na ten 
kelelonlplofflng maa }e 1een opcoll11ende fiches mw in }e ketel le11c.a. 

Speciale situatie rood bock, set 1 trck je rode flcffl uil de buidel dan kun je deze zoab 
1ebrulkel11k pu nadal ;e bent 1es1opt lo je ketel le11en. 
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"llct bereiden van de drank• op buil van dlena waarde In Je ketel en voert even· 
tuee.1 de aclie van hel fiche ui! DIi berhu l Je zo vaak 111 Je essentie Je toestaat. 
J::tk Ï is dda:~~~;J~t~!~cr:~~~: ,'ict~ ~1:ao~ ::~~!nm: :tt!~ kei el Je ketel ontploft 

Spemle slluat\e: tood boek, sel 2: lrek }e een rood fiche, dan tel! dal mee bij hel 
101111 aan lal iet rokken fiches, ook als Ie het deze ronde niet In je ketel le11 

/(,ar!ïonfeh,euJ 
Aan het be1in van hel spel neem }e I u lra pompoen van waarde 1 en doet die In Je 
buidel Je start hel spel du, mei 10 fichu. 
Je krij1t eer,t u1ts1ullend de btrelkta. punten of de rat1en1taar1 al1 bonus De e11e.nU1ke 
funclle van deusenlie kun}e puin de fase" llel bereiden van dedtaDk. van de volaende 
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direct op bel volgende lege rob1Jnveld. Hel is daarbij niet van belang welke waar~e 
pompoen beeft 

Zeiloren 
Je krijgt cent uitslullend de bertlkte punten or de rattenstaart ah bonlll. De cieenlijke 

~~~~ :b~ik~~ètk!:rntl f:'~~ :1/~;'1':k~:!~~ :r~:; drank" van de volgende 

~~!~!;de:r ::! Z:e1v::o~~~e!:.~!e;:ir:c::rJ~l~~~f/!~; : ~l~dne~~ 
(onlfbankehjk van de waarde van het fkbe} 
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Je doet hel fiche in je buidel terug. In dat 1eval moet jt je essentie met 3 verminderen. 

~e t~~e, ::,ka::." beide acllcs afzien en het fiche volgens de gebruikelijke spelregels In 
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Je krijgt aan het einde van de essentiefase direct de aangegeven bonus. 
Neem 3 robijnen. 

Vul je fles. 

Rail een fiche nn wurde 

~ekl~e3:ir~ VlD 

klrur. 

Neem I robijn, 
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1,,, 

'. 1111 1 " ' 
Ztl jedruppd 
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Ruil een fiche nn wurde l 
uil je ketel legea een fiche van 
wurde • van deztlfde kleur. 

Dobbel 4 keer to neem 
na elke worp de 
gedobbelde bonus. 

Je krijgt eerst uitsluitend de bereikte punten or de rallenstaarl als bonus. 
De eigenlijke functie van de essentie kun je pas in de fase "Het bereiden 
van de drank" van de volgende ronde gebruiken. Elke keer dal je een 
fiche op een robijnveld legt, mag je je essentie gebruiken. Verminder deze 
daartoe met 2 velden. Afhankelijk van bel juist gelegde fiche krijg je de 
op de patiëntenkaarl aangegeven bonus. Voor deze actie geldt altijd de op 
bel fiche afgebeelde waarde. Je mag natuurlijk ook afzien van bel gebruik 
van deze actie. 

Mag je als bonus een fiche nemen, dan doe je het direct in je buidel. 
Dobbel je een druppel, dan zet je je druppel direct vooruit (eventueel op 
een fiche). Je al in de ketel liggende riches worden daardoor echter niet 
verschoven. 

Lel op: rood boek, sel 2: leg je nadat je bent gestopt nog rode fiches 
in je ketel, dan mag je daarmee geen essentie-acties meer uitvoeren. 

Y°e,;Jeetacli'ti:Jli'eiá -
Je neemt aan het begin van het spel I extra kraaienschedel van waarde 1 
en I extra vliegenzwam van waarde I en doet deze beide in je buidel. Je 
begi nt het spel dus met Il fiches. 
Je krijgt eerst de bereikte punten als bonus. De eigenlijke functie van 
de essentie kun je pas in de fase "Het bereiden van de drank" van de 
volgende ronde gebruiken. Je mag op elk i:nom~n! in je beurt. e~n 
gekleurd fiche naar keuze (behalve narrenkru1d) uit Je ketel terug ID Je 
buidel doen. Verminder je essentie daarvoor met zoveel velden als de op 
hel fiche afgebeelde waarde. De posities van de andere fiches in je ketel 
veranderen daardoor niet. Er kunnen dus "gaten" in je ketel ontslaan. 

Lel op: je mag geen wille fiches in je buidel terugdoen. 

Bij een fiche nn waarde I neem je I robijn. 

Bij tea fiche vin wurdc !of eeo doocbboofdvllndcr 
dobbel je eenmaal met de bonusdobbe.lsteen. 

Bij een ricbe van wurde 3 or een gwte111dem neem 
je een alruinworlcl van wurde 1. 

Bijeen fiche Vin wurde 4 of een muren· 
kruid knjg je 3 overwinningspunten. 

Y°ampieri.Fme 
Als je essentiefiche op veld I eindigt, krijg je aan het begin van de volgende 
ronde I e~tra raltenstaart. Eindig je op een ander veld, dan mag je direct 
aan het emde van de essentiefase een extra fiche voor de bereikte waarde 
~open. Doe dit fiche direct in je buidel. Dit beert op geen enkele manier 
mvloed op het kopen van fiches tijdens de puntentelling. 

De nieuwe ingrediëntenboeken 
Nadat je in de essentiefase de verschillende kleuren fiches in je ketel hebt geteld en 
je essenlieficbe op het betreffende veld hebt gelegd, mag je voor elk narren kruid in je 
ketel je essentiefiche I extra veld vooruitzellen. Heb je bijvoorbeeld 2 narren kruid in 
je ketel, dan mag je daarvoor in totaal 3 velden vooruit: 1 veld omdat het narrenkruid 
zelf ook een afzonderlijke kleur in de ketel is en 2 extra velden voor beide narren
kruidacties. 

Voordat je het narrenkruid in je ketel legt, tel je hoeveel verschillende kleuren ingre
diënten lgeen wit) je al in je ketel hebt. De waarden van de fiches zijn niet van belang. 

Let op: als dit je eerste narrenkruid is, mag je het meetellen, hoewel het zich 
nog niet in je ketel bevindt. Leg het narrenkruid daarna het betreffende aantal 
velden naar voren in je ketel. 

Leg het narrenkruid eerst op het volg_ende lege veld in je ketel. Daaarna mag je een 
gekleurd fiche naar keuze lgeen wit) terug in je buidel doen. De posities van alle 
andere fiches in de ketel blijven onveranderd. 

- --
Voordat je het narrenkruid in je ketel legt, tel je de afgebeelde waarden van alle wille 
fiches in je ketel bij elkaar op. Leg het narrenkruid het betrelfende aantal velden 
naar voren in je ketel. Liggen er geen wille fiches in je ketel, dan is de reikwijdte van 
het narrenkruid 1. 
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