TAPESTRY
Reikt jouw beschaving tot de sterren?

Creëer de beschaving met de meest indrukwekkende historie, vanaf het ontstaan van de mensheid tot en
met de verre toekomst. De paden die je kiest, verschillen enorm met die uit de geschiedenis van de echte
wereld. Jouw beschaving is uniek!
In Tapestry start je met niets en ontwikkel je je op de 4 ontwikkelingssporen (wetenschap, technologie, ontdekkingsreis en
militair} om steeds betere beloningen en voordelen te ontvangen. Je kunt je op een specifiek spoor richten of voor een evenwich
tige aanpak kiezen. Je verbetert ook je inkomen, bouwt aan je hoofdstad, buit je unieke vaardigheden uit, verdient overwinnings
punten en trekt tapijtkaarten, die het verhaal van jouw beschaving vertellen.

VOORBEREIDING

1. SPlliBORD: leg het speelbord op tafel (grote landkaart voor 4-5; kleine landkaart voor 1-3 spelers).
2. lICHKAARTIN (33 stuks): schud de techkaarten. Leg deze als gedekte stapel naast het speelbord. Trek
dan 3 kaarten en leg deze open naast elkaar op tafel.
3. TAPIITKAARTEN (50 stuks): schud de tapijtkaarten en leg deze als gedekte stapel naast het speelbord.
4. GEBIEDS- (48 stuks) en RUIMmEGELS (15 stuks): schud de gebiedstegels en leg deze als gedekte stapel
naast het speelbord. Doe hetzelfde met de ruimtetegels.
5. BEZIENSWAARDIGHEDEN (18 stuks): zet bezienswaardigheidsminiaturen op de bijbehorende velden
van het bezienswaardighedentableau. Zet de resterende bezienswaardigheden bij de stapel tech
kaarten.
6. DOBBELSTENEN (één 12-zijdige en twee 6-zijdige): leg de wetenschapsdobbelsteen (groen) bij het weten
schapsspoor en de veroveringsdobbelstenen !rood en zwart) bij het militaire spoor.

VOORBEREIDINGEN PER SPELER

1. HOOFDSTADTABLEAU (6 stuks): iedere speler neemt een willekeurig hoofdstadtableau* en gaat erbij
zitten. Hij zet 2 voorposten !hexagonale speelstukken in zijn kleur) op het gebied op het speelbord
dat het cijfer op zijn hoofdstadtableau toont. Hij bewaart zijn andere 8 voorposten naast zijn
inkomenstableau.
*In een spel met 1-3 spelers: vorm tweetallen van hoofdstadtableaus op basis van de cijfers op
het speelbord. tedere speler neemt een willekeurig paar. Daarvan houdt hij 1 tableau en legt hij het
andere af.

2. INKOMENSTABLEAU (5 stuks): iedere speler zet op elk veld van de inkomenssporen op zijn inkomens
tableau het bijbehorende gebouw (5 bruine boerderijen, 5 grijze huizen, 5 gele markten en 5 rode
pakhuizen). Het meest linkse veld van elke rij blijft leeg. De speler legt voor elk middel een markeer
steen in de betreffende kleur op veld "O" van het voorraadspoor onderaan zijn inkomenstableau.
3. BESCHAYINGSTABLEAU (16 stuks): iedere speler trekt 2 willekeurige beschavingstableaus. Hij houdt er
1 en legt het andere af. Schud daarna alle ongebruikte en afgelegde beschavingstableaus en leg
deze als gedekte stapel naast het speelbord.
4. MARKEERSTENEN (13 stuks): iedere speler legt 1 markeersteen in zijn kleur op elk van de startvelden
van de 4 ontwikkelingssporen !meest linkse cirkels op het speelbord) en 1 op veld "O" vah het
scorespoor. Hij bewaart de overige markeerstenen voor later.

De startpeler (door loting bepaald) b egint. Daarna wordt met de klok mee verder gespeeld.
iedere speler begint met een inkomensronde (zie Inkomen).

SPELVERLOOP
Een speler mag in zijn beurt INKOMEN nemen om zo een nieuw tijdperk te beginnen of zich ONTWIKKELEN door tegen be_taling zijn markeersteen op één van de 4 ontwikkelingssporen aan de randen van het speelbord vooruit te zetten. Hij ontvangt de bijbehorende beloningen/voordelen. Daarna 1s de volgende speler (met de klok mee) aan de beurt.

INKOMEN
Gebruikt een speler zijn beurt
om inkomen te nemen, dan
begint hij een nieuw tijdperk
voor zijn beschaving. Afgezien
van de eerste inkomensronde,
waarmee de spelers beginnen,
voeren ze op versch illende
momenten hun inkomensronden
uit.
De speler voert de volgende
stappen in volgorde uit Jhet overzicht op zijn inkomenstableau laat
zien welke ervan in inkomensronde 1-5 van toepassing zijn):
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1. Beschavingseigenschappen activeren

INKOMENSRONDE

'''
'

1

Een tapijtkaart op het meest linkse
Q-. 2. veld
van zijn inkomenstableau spelen

''' ~
'' t <D
''
''' ~

tb

1

~

BESCHAVING GEBRUIKEN ( 1 )
indien van toepassing

!indien van toepassing).
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!indien mogelijk voor het betreffende
tijdperk). Hij moet een tapijtkaart uit
zijn hand spelen*.
BELANGRIJK: start de speler het nieuwe
tijdperk eerder dan zijn buren, dan
ontvangt hij de op het juist bedekte
veld aangegeven middelen.
*In het zeldzame geval dat een speler
geen tapijtkaart uit zijn hand kan
spelen, legt hij de bovenste kaart van
de gedekte stapel tap1ïtkaarten gedekt
op zijn inkomenstableau.

EEN TAPIJTKAART SPELEN(~ )

1 techkaart opwaarderen !optioneel;
zie Technologie) en overwInrnngspunten ontvangen voor alle zichtbare
OP-symbolen op de sporen van zijn
inkomenstableau.

4. Inkomen nemen voor alle zichtbare
~ middelen-. gebiedstegels- en tapijtkaartensymbolen op zijn inkomenssporen.
Een speler kan van elk middel (munten.
werkers, voedsel en cultuur) niet meer
dan 8 exemplaren bezitten.

{!) Hij krijgt 1 OP voor elke techkaart
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naast zijn inkomenstableau.

~ Hij krijgt 1 OP voor elke voltooide
rij en kolom in zijn hoofdstad (zie
Gebouwen & Hoofdstad!.

VOEDSEL

0

(1) Hij krijgt het aangegeven aantal OP.
{!} Hij krijgt 1 OP voor elk gebied op het

MIODEL
NAAR KEUZE

speelbord dat hij onder controle heeft.
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WERKER

MUNT

TECHKAART OPWAARDEREN ( t )& OVERWINNINGSPUNTEN NEMEN ((1))

CULTUUR

1

GEBIEDSTEGEL TAPIITKAART

INKOMEN NEMEN (_,.)
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DEZE BELONING
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Heeft de tapijtkaart een "ALS GESPEELD"-eigenschap, dan voert de speler
die nu uit. Heeft de kaart een "DIT TIJDPERK"-eigenschap, dan geldt deze
tot het begin van zijn volgende inkomensronde.
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Stan de speler lijn tweede mkomensronde eerder dan lijn buren. dan neemt hlï
1middel naar keuze

ONTWIKKELEN

In de meeste ronden zal de speler zijn markeersteen op een
ontvvikkelingsspoor vooruitzetten. Hij voert de volgende stappen in
volgorde uit:

1. Hij betaalt de kosten lde middelen die onder de categorie zijn
aangegeven waarnaar hij vooruitgaat).

2. Hij zet zijn markeersteen 1 veld op dat spoor vooruit.
en neemt dan de beloning.

3. Indien van toi assing mag hij eenmaal betalen om de bonus te
~
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nemen 10 : betekent bijvoorbeeld "betaal 1 middel naar
keuze om 1 tapijtkaart te ontvangen"!.

Hij waardeen de Zeppelins naar de m1ddelsre flj op en
krijgt dan het voordeel m de Clfkel.
Hij krijgt 1OP voor elk van zijn techkaanen (x2). / OP voor
elke voltooide flj en kolom in zijn hoofdstad (x3) en 1 OP
voor elk gebied dat hij conlloleen /x1 ).
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BELONING
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Hij neemt 3 munten. 4 werkers. 1voedsel.
1gebiedsregel. 2 cultuur en 1 tapijtkaan.
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BONUS

Oe speler betaalt 1middel naar keuze om zijn markeersteen vooruit te zetten.
Hij kri1gt een ontdekkersbelonmg Daarna mag hij 1middel naar keuze betalen
om 1 tapfftkaart te ontvangen

Elk ontvvikkelingsspoor is in categorieën verdeeld. De speler die
als eerste zijn markeersteen naar een nieuwe categorie I11-IV)
verplaatst (op welke manier dan ookl. ontvangt de bijbehorende
bezienswaardigheid en zet deze in zijn hoofdstad (zie Gebouwen
& Hoofdstad!.
De belangrijkste beloningen per spoor staan op blz. 3 beschreven.
Alle afzonderlijke beloningen staan op het overzichtsblad. We
raden aan om de belangrijkste beloningen aan nieuwe spelers uit
te leggen en de specifieke pas als deze zijn bereikt.

t!) ONTDEKKINGSREIS

~ WETENSCHAP
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ONTDEKKEN
De speler kiest eerst 1 gebiedstege\ uit zijn
voorraad en legt deze op een nog niet verkend
veld op het speelbord dat aan een door hem
gecontroleerd gebied grenst. Hij mag de oriëntatie van de tegel zelf bepalen.

Daarna krijgt hij 1 OP voor elke zijde van het
verkende gebied dat aan identiek terrein (water,
bergen, woestijn, enzovoort, max. 6 OP) grenst.
Negeer "rivieren" tussen terrein en de zijde
van een tegel (deze dienen puur grafische doeleinden).

ONDERZOEK
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Daarna mag hij zijn markeersteen op het betreffende ontwikkelingsspoor kosteloos vooruitzetten (hij mag ervoor kiezen om dat niet te doen
na het zien van het resultaat van de worp). Is hij
de eerste speler die een nieuwe categorie (Il-IV)
betreedt, dan krijgt hij de bijbehorende bezienswaardigheid.

UITVINDEN

VEROVEREN

De speler krijgt 1 techkaart, waarbij hij uit de
3 open kaarten mag kiezen of de bovenste van
de gedekte stapel trekt. Vervang een genomen
open kaart direct door een nieuwe van de
gedekte stapel. Is de gedekte stapel leeg, schud
dan de afgelegde kaarten en gebruik deze als

De speler zet eerst een voorpost uit zijn voorraad
op een gebied waar niet meer dan 1 voorpost
op staat en dat aan een door hem gecontroleerd
gebied grenst.
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Techkaarten geven beloningen als ze worden
opgewaardeerd (t ). De speler kiest bij een
opwaardering een techkaart uit zijn onderste of
middelste rij en schuift deze dan omhoog naar
de volgende rij. Kaarten in de bovenste (derde)
rij kunnen niet worden opgewaardeerd.

Staat er een X op het onderzoekssymbool (tl,
dan krijgt hij de beloning en de bonus (indien
aanwezig) niet.

Daarna krijgt hij de beloning van de juist gelegde
gebiedstege\ (bijvoorbeeld 1cultuur/.
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Bereikt een speler categorie IV van het ontdekkingsreisspoor, dan waagt hij zich in de ruimte.
Ruimtetegels bieden krachtigere beloningen dan
gebiedstegels. Ontdekt een speler een ruimtetegel, dan legt hij deze naast zijn inkomenstableau en ontvangt hij de erop aangegeven
beloningen (ruimtetegels worden niet aan elkaar
gelegd). Zijn de ruimtetegels op, dan kan een
speler deze niet meer verdienen.

Krijgt de speler één van deze beloningen, dan
mag hij zijn markeersteen op het betreffende
ontwikkelingsspoor kosteloos vooruitzetten
en daarna (als er geen X op staat) de beloning
nemen en betalen om de bonus te nemen (indien
aanwezig).

Daarna werpt hij de 2 verovermgsdobbelstenen.
Hij ontvangt dan naar keuze 1 van de
2 geworpen beloningen. De rode dobbelsteen
bevat onder andere een symbool((!}) dat
1 OP voor elk door hem gecontroleerd gebied"
betekent. De zwarte dobbelsteen bevat onder
andere een symbool ((Dl dat de beloning op de
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Zet de speler een voorpost in het gebied van een
andere speler, dan verovert hij het en "brengt
hij diens voorpost ten val " (hij legt deze op zijn
kant). Omdat zich daar nu 2 voorposten bevinden,
kan dat gebied niet opnieuw worden veroverd.

Staat er geen X op het onderzoekssymbool !•l.
dan krijgt hij de beloning en mag hij betalen om
de bonus te ontvangen (indien aanwezig).

Er zijn ook beloningen die, net als bij onderzoek,
een speler toestaan om op een bepaald ontwikkelingsspoor vooruit te gaan.

Een speler controleert een gebied als_zijn ..
voorpost er de enige rechtopstaande 1s. H_1j mag
geen voorpost op een gebied zetten dat hij al
controleert.

Hij legt de kaart in de onderste rij rechts van zijn
hoofdstad. Er is geen limiet aan zijn aantal techkaarten. De kaart geeft geen directe beloning.

Mocht onderzoek er toe leiden dat een markeersteen het ontwikkelingsspoor verlaat (voorbij het
12° veld). dan gebeurt er niets.

Voorbeeld: 2 zijden van de juist gelegde tegel
grenzen aan ten minste 1identiek terrein. De
speler krijgt 2 DP.
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De speler werpt de wetenschapsdobbelsteen.
Het resultaat is een symbool dat met een

\ MILITAIR

'\\ TECHNOLOGIE

De beloning voor een opwaardering van een
techkaart naar de middelste rij staat in de
cirkel (bijvoorbeeld vooruitgaan op het ontdekkingsreisspoor zonder beloning en bonus te
ontvangen).
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De beloning voor de opwaardering van een techkaart naar de bovenste rij staat in het vierkant.
Om dat te mogen doen, moet de speler of één
van zijn buren aan de op de kaart aangegeven
voorwaarden voldoen (bijvoorbeeld ten minste
categorie Il van het ontdekkingsreisspoor bereikt
hebben). ~
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Probeert een speler een door een andere speler
gecontroleerd gebied te veroveren, dan moet hij
op zijn hoede zijn voor valkaarten. Deze bevinden
zich in de stapel tapijtkaarten. Legt de andere
speler zo'n kaart uit zijn hand af, dan houdt hij
de controle over het gebied (de speler die aan
de beurt is, krijgt wel de beloning van de veroveringsdobbelstenen).

Een speler mag a spra en met andere spelers
maken en breken ("Ik val jou niet aan als jij mij
niet aanvalt"), maar hij mag geen concrete zaken
ruilen. Staan alle voorposten van een speler op
het speelbord, dan kan hij de rest van het
spel geen gebieden meer veroveren.

GEBOUWEN &HOOFDSTAD
Een spelèr zet gebouwen permanent in zijn hoofdstad om Il) wijken te voltooien en zo direct middelen te ontvangen en 121 rijen en
kolommen af te bouwen om overwinningspunten te verdienen. Een speler mag een gebouw op vrije velden naar keuze in zijn hoofdstad
zenen. Sommige velden zijn geblokkeerd 1e 1.Hij mag daar niet bouwen, maar deze velden tellen wel mee bij de voltooiing van wijken,
rijen en kolommen.

ER ZIJN 2SOORTEN GEBOUWEN:
INKOMENSGEBOUWEN (11 fJ A,

fi ):krijgt een speler een boer-

derij. huis, markt of pakhuis, dan neemt hij het meest linkse van
zijn inkomenstableau !waardoor verbeteringen van zijn inkomen
zichtbaar worden) en zet het in zijn hoofdstad.

BEZIENSWAARDIGHEDEN: bezienswaardigheden geven aan welke
beschaving als eerste een bepaalde ontwikkelingscategorie heeft
bereikt of een bepaalde uitvinding heeft gedaan !sommige techkaanen). Elke bezienswaardigheid is een specifieke miniatuur met
een unieke vorm, die de speler op vrije velden in zijn hoofdstad zet.
Elke miniatuur kan niet meer dan eenmaal worden verkregen. Vindt
een speler een manier om een bepaalde miniatuur nogmaals te
verkrijgen, dan krijgt hij deze niet.

01t Is een voltooide wijk

Je klijgt / C )zodra Je
het laatste vnje veld ,n
een WIJk hebt belet.

OVERIGE OPMERKINGEN
• Heeft een speler alle vrije velden in één van de 9 wijken lde
omrande gebieden van 3 bij 3) gevuld, dan heeft hij de betreffende wijk voltooid. Hij krijgt dan direct 1 middel naar keuze.
• Een speler krijgt bij een telling van zijn hoofdstad l~).1 OP
voor elk van zijn afgebouwde rijen en kolommen.
• Een speler mag zijn gebouwen zo in zijn hoofdstad zenen dat
deze buiten het tableau vallen !naarmate het spel vorden, wordt
de stad steeds voller en passen de gebouwen niet altijd meer).

l Ja l

Oeze hoofdstad heeft 3 afgebouwde flJen en kolommen, dus bij elke
telling krijgr de speler 3 OP

OVERIGE BELANGRIJKE SPELREGELS

BESCHAVINGEN: het is mogelijk om extra beschavingen te krijgen
!einde van het militaire spoor, techkaanen, enzovoorl). De speler
legt zo'n beschaving links van zijn huidige beschavingstableau.
Heeft hij geen markeerstenen meer, dan gebruikt hij reservestenen.

DVERIAPPENDE RONDEN:als de beun van een speler niet door die
van de voorgaande speler wordt beïnvloed, mag hij met zijn beun
stallen. Dit is vooral van belang bij een inkomensronde na het
spelen van zijn tapijtkaarl.
omONEEL OF VERPLICHT: alle bonussen in het spel zijn optioneel.
Beloningen en bezienswaardigheden zijn verplicht.

BUREN (Ut) of ( tft ):sommige elementen in het spel hebben
betrekking op buren. Dit zijn de spelers die direct links en rechts
van de speler zinen.

PRESTATIES:op het speelbord staan 3 prestaties beschreven. Leven
een speler de betreffende prestatie voor het eerst, dan legt hij één
van zijn markeerstenen op het hoogste beschikbare OP-veld onder

die prestatie. Hij mag een prestatie niet tweemaal leveren en kan
deze ook niet meer verliezen.

SCORESPOOR: overschrijdt een speler 100 OP, dan legt hij één van zijn
markeerstenen op veld "100" en telt hij met een tweede markeersteen door. Bereikt hij 200 OP. dan verplaatst hij zijn markeersteen
van veld "100" naar "200", enzovoorl.
VARIABEII UN61I: hoewel iedere speler een gelijk aantal inkomensronden speelt 15), verschilt het aantal ontwikkelingsronden per
speler.
INIIWGENII ROBOTS: de beloning van deze ontwikkeling kan enoe
leiden dat een speler meerdere markeerstenen op 1 spoor heeft.
De speler mag in zijn beun kiezen welke hij vooruitzet. Is de positie
van een markeersteen op een bepaald spoor van belang, dan kijkt
de speler altijd naar de steen die het verst is gevorderd.
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Een speler kan dezelfde prestatie niet tweemaal leveren. Voor de
middelste prestatie mogen de 2 voorpcsten die een speler ten val brengt
(door verovering of een va/kaart) van dezelfde speler of van
2 verschil/ende spelers zi1n Wat betreh de meest rechtse prestatie: als
een speler het centrale eiland wil veroveren en de huidige eigenaar speelt
een va/kaart. dan wordt het el/and niet veroverd en levert de speler die

aan de beurt is de prestatie dus met

EINDE VAN HET SPEL
Het spel Is voor iedere speler op een ander moment afgelopen_._Een
speler beëindigt zijn spel na zijn laatste 15') inkomensronde. H1J
krijgt dan nog de voordelen van zijn beschaving, 1 opwaardering en
de op zijn inkomenstableau aangegeven overwinningspunten. Hij
mag geen tapijtkaanen meer spelen en geen inkomen meer
nemen Het is mogelijk dat een speler na het beëindigen van zijn
spel nog overwinningspunten krijgt voor passieve beschavingseigenschappen. maar hij kan geen andere punten meer scoren.
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Bij een gelijke stand wint van hen de speler
die de meeste middelen overheeft. Is dat
ook gelijk, dan delen deze
spelers de winst. Een
v
score van 300 OP wordt
als zeer goed
beschouwd.
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Hebben alle spelers hun spel beëindigd, dan wint de speler met de
meeste overwinningspunten.
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Neem 2 gebiedstegels lieg
deze open in je
voomiad).
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Onderzoek: werp
de wetenschapsdobbelsteen om
kosteloos op een
spoor vooruit te
gaan ije kriJgt
geen beloning/
bonus).
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Uitvinden- neem
1 techkaart en leg
deze rechts van Je
hoofdstadtableau
in de onderste rij.
Kies je voor een
open kaart, vul
de lege plek dan
direct op.
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Veroveren· zet
een voorpost op
een gebied dat
aan een door Iou
gecontroleerd
gebied grenst
Werp de 2
verovermgsdobbelstenen en
kies 1 van de 2
resultaten.
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Ontdekken- leg 1 Ontdekken of
gebiedstegel uit 1boerderij nemen.
je voomiad op
het speelbord,
ontvang 1 OP per
passende zijde en
neem de beloning
die erop staat
Daarna mag je
1 middel betalen
om 1 tapijtkaart te
trekken

,&.~, 1 ,;-,ff
X
~
[0_:_ff)

STEIIDIKUND[

NAYl'-ITil

WISIIINDI

!ENHU VAN !RUIDEN

-

Trek 1 tapijtkaart
Daarna mag je
1 middel betalen
om 1 huis te
nemen.

Onderzoek ije
knJgt geen
beloning/bonus)
of neem 1huis.
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Trek 1 tapijtkaart 1 techkaart
uitvinden of
Daarna mag je
1middel betalen 1markt nemen.
om 1 markt te
nemen
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1 gebiedstegel
nemen, daarna
ontdekken.

GENIIS!UND[

i-!)I

-

Krijg 1 OP voor elk
door jou gecontroleerd gebied.
Daarna mag je
1 middel betalen
om 1 boerderij te
nemen.
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SCHUKUND[
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Onderzoek,
waarbij je de
beloning/bonus
ontvangt {indien
aanwezig).
Daarna mag je
2 tapijtkaarten uit
je hand afleggen
om50Pte
ontvangen.
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Je mag alle
3 open techkaarten afleggen
en door nieuwe
vervangen. Vind
daarna 1 techkaart uit
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Ontvang
1 OP voor elke
techkaart in je
voorraad. Trek
ook 1 tapijtkaart

1

Neem 1 gebiedstegel en
1 boerderij.
Daarna mag je
1 middel betalen
om te ontdekken.

Onderzoek,
waarbij je de
beloning/bonus
ontvangt !indien
aanwezig), of
neem 1huis.
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Trek 1 tapiJtkaart 1 gebied
Daarna mag je
veroveren of
1 middel betalen 1 pakhuis nemen.
om 1 pakhuis te
nemen.
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Neem 1 werker
en ontvang 1 OP
per gebiedstegel
in je voomiad.
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Neem 2 gebieds- Neem 1 boerderij.
tegels, daarna
Daama krijg Je
ontdekken
1 OP voor elke
boerderij in
je hoofdstad.
Vervolgens mag
je 2 gebiedstegels
afleggen om 5 OP
te ontvangen.
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Neem 2 gebiedstegels. Daarna
mag je waar dan
ook op het speelbord ontdekken.
Vervolgens mag je
1 middel betalen
om 1 tapijtkaart
te trekken.
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1 gebied
Verover 1 gebied
veroveren en
en trek 1 tapijt1 pakhuis nemen. kaart. Daarna
mag je 1middel
betalen om
1 pakhuis te
nemen.
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Je mag alle
3 open techkaarten afleggen
en door nietme
vervangen. Vind
daarna léén
voor één) 2 techkaarten uit.
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Verover 1 gebied.
Was het gebied
door een andere
speler geconlroleerd. dan krijg je
de beloningen
van beide
veroveringsdobbelstenen.
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Neem 1 OP voor
elk pakhuis in
je hoofdstad en
neem 1 markt
Daarna mag je
1 middel betalen
om 1 techkaart uit
te vinden.

Krijg 1 OP voor
elk veld dat je
Je op het technologiespoor
hebt ontwikkeld.
Daarna mag je
3 gebiedstegels
afleggen om
100Pte
verdienen.
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Ontwikkel je op
1van deze
sporen. Neem
de bijbehorende
beloning en je
mag betalen
om de bonus te
nemen !indien
aanwezig).
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Neem 1 huis.
Ontvang daarna
1 OP voor elk huis
in je hoofdstad.

Neem een boerderij, een huis of
een pakhuis.
Daarna mag je
1 middel betalen
om 1 techkaart
op te waarderen.
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Kies één van je
markeerstenen
op een ontwikkelingsspoor.
Ontvang de bijbehorende beloning
en je mag betalen
om de bonus te
nemen !indien
aanwezig).
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Neem 1markt
Ontvang daarna
1 OP voor elke
markt in Je hoofdstad. Vervolgens
mag je 1 middel
betalen om
1 techkaart op te
waarderen.
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In volgorde naar
keuze: waardeer
1 techkaart op
en ontvang het
cirkelvoordeel van
1 techkaart in je
middelste rij.
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Verover 1 gebied
waar dan ook op
het speelbord.
Daarna mag je
1middel betalen
om 1 tapijtkaart
te trekken.
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Ga 1 veld op 1
van deze sporen
terug Neem de
biJbehorende
beloning en je
mag betalen
om de bonus te
nemen !indien
aanwezig).
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Ontvang 1 OP per
veld op het militaire en weten·
schapsspoor dat
je je hebt ontwikkeld.
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Neem 3 ruimtetegels en ontdek
er 1van {leg deze
naast je inkomenstableau).

Ontdek een
ruimtetegel uit je
voomiad !leg deze
naast je inkomenstableau). Daarna
mag je 1middel
betalen om nog
een ru1mtetegel te
ontdekken.
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Ontwikkel je op 1
van deze sporen.
Neem de beloning.
Je mag betalen om
de bonus te nemen
!indien aanwezig)
Doe dit nog een
keer lop het2elfde of
een ander spoor).
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In volgorde naar
keuze: waardeer
1 techkaart op
en ontvang het
v1erkantvoordeel
van 1 techkaart
inje bovenste
rij. Daarna mag
1e 3 techkaanen
afleggen om 10 OP
te ontvangen.
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Neem 1 pakhuis
en ontvang 1 OP
per tapijtkaart lin
je hand en op je
inkomenstableau).

Ontvang 1 OP
Tel punten in
per veld dat je je je hoofdstad
op het ontdekDaarna mag je
kingsreisspoor
3 tapijtkaarten
hebt ontwikkeld. afleggen om
Speel ook een
100Pte
tapijtkaart op je ontvangen.
huidige tapijtkaart Alleen de
nieuwe is actief.
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Werp de wetenschapsdobbelsteen
4x om je te ontwikkelen ijekrijgt
geen beloningen/
bonussen). Ontvang
50Pvoor elk
resultaat dat je van
het spoor af leidt
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Verwijder Je
maooiersteen
van het technologiespoor en leg deze
op het startveld
van een ontwikkelingsspoor naar
keuze Neem van elk
middel 1exemplaar.
Dit spoor geldt nog
als voltooid.
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Verover 1 gebied
!neem de resultaten van beide
veroveringsdobbelstenen). Trek
daarna een extra
beschavingstableau.
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VARIANT "SCHADUWRIJK"
KORT SPELOVERZICHT
Om meer interactie in een spel met 2 menselijke spelers te brengen.
kunnen de spelers het Schaduwrijk toevoegen, een eenvoudige
virtuele tegenstander. We raden wel aan om Tapestry eerst een paar
keer zonder deze variant te spelen.

Actieve deel

Het Schaduwrijk doet niets anders dan zich op de ontwikkelingssporen te ontwikkelen (zonder beloningen en bonussen te
ontvangen) om zich zo op bezienswaardigheden en de prestatie
"een ontwikkelingsspoor voltooien" te richten.

VOORBEREIDING
1. Kies een kleur voor het Schaduwrijk.
2. Leg 1 van zijn markeerstenen op elk van de startvelden van de
ontwikkelingssporen en leg 1 markeersteen opzij.
3. Werp de wetenschapsdobbelsteen en zet een voorpost naast
het geworpen spoor. Dit is het favoriete spoor van het
Schaduwrijk.
~

r"'g7

4. Schud beslissingskaarten 1-12 (grijze achtergrond van
de kaartnummers, de vorm is niet van belang) en leg
deze als gedekte besl issingstapel op tafel.

©

OP EEN ONTWIKKELINGSSPOOR VOORUITGAAN

EEN TWEETAL BESLISSINGSKAARTEN
In de beurt van het Schaduwrijk bepaalt een tweetal beslissingskaarten op welk spoor het Schaduwrijk zich ontwikkelt.

De zwarte sporenindicator met een "S" op de sporenkaart geeft
1 of meer geldige sporen voor het Schaduwrijk aan.
De geldige sporen zijn:
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Sporenkaart

[D

Tiebreakerkaart

We noemen de linkerkaart de sporenkaart en de rechterkaart de
tiebreakerkaart. Alleen het paars gemarkeerde actieve deel wordt
gebruikt.

OVERZICHT VAN EEN BESLISSINGSKAART

Een beurt van het Schaduwrijk

Tiebruers voor sporen

Het Schaduwrijk houdt zich net als menselijke spelers aan de
gebruikelijke beurtvolgorde en volgt de volgende procedure:

____,
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1. Als de beslissingsstapel leeg is:

Sporenindicator van
het Schaduwrijk

a. Schud de 12 beslissingskaarten opnieuw en vorm een nieuwe
beslissingsstapel.
b. Heeft de markeersteen van het Schaduwrijk het einde van zijn
favoriete spoor bereikt of is er een andere markeersteen die
verder is gevorderd, dan wordt zijn nieuwe favoriete spoor
bepaald door een ~ -Verplaats zijn "favoriete" voorpost
daarnaartoe (dat zou hetzelfde spoor kunnen zijn).

Beslissingskaarten bevatten de volgende elementen:
Kaarttype en kaartnummer hebben geen speltechnische functie en de in
de afbeelding donker gemaakte delen worden in deze variant
niet gebruikt.

Bij het vooruitgaan op de ontwikkelingssporen kan het Schaduwrijk
uitsluitend bezienswaardigheden krijgen (verwijder die dan van het
bezienswaardighedentableau) en de prestatie "een ontwikkelingsspoor voltooien" leveren.

2. Trek de 2 bovenste kaarten van de beslissingsstapel en leg ze als
tweetal beslissingskaarten open naast elkaar op tafel.
3. Het Schaduwrijk gaat 1 veld op een ontwikkelingsspoor vooruit.
4. Leg het tweetal beslissingskaarten af.
Je mag op elk moment de kaarten in de aflegstapel bekijken.

Alle sporen waarvan het Schaduwrijk het einde nog niet
heeft bereikt.
Het/ de spoor/ sporen met de kortste afstand van de
markeersteen van het Schaduwrijk tot een ongeclaimde
bezienswaardigheid of het einde van het spoor. Negeer
sporen waar het Schaduwrijk het einde al heeft bereikt.
Het/de spoor/ sporen met de kortste afstand van de
markeersteen van het Schaduwrijk tot het einde van het
spoor. Negeer sporen waar het Schaduwrijk het einde al
heeft bereikt.
Zijn er meerdere geldige sporen. dan gaat het Schaduwrijk
vooruit op het spoor dat als eerste op de tiebreakerlijst
van de tiebreakerkaart staat (van onder naar boven).
Geeft het favoriete spoor van het Schaduwrijk aan.

Voorbeeld: als het technologie- (favoriete) en militaire spoor geldig
zijn, geven de tiebreakers hierboven aan dat het Schaduwrijk zich op
het technologiespoor ontwikkelt (omdat dat zijn favoriete spoor is). .
Zou technologie niet zijn favoriete spoor zijn geweest, dan was het
militaire spoor gekozen.

EINDE VAN HET SPEL
Het Schaduwrijk beëindigt het spel als de laatste menselijke speler
zijn laatste inkomensronde heeft afgerond. Het Schaduwrijk doet
niet mee aan de eindtelling. Alleen menselijke spelers kunnen het
spel winnen.

~

Äutoma

Factory

TAPESTRY
AUTOMA
Spelregels van de solovariant

SPEELMATERIAAL

1 dubbelzijdig Automainkomenstableau

22 beslissingskaarten
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2 Automa-inkomenskaarten

2 Automa-beschavingskaarten 1.

.

2 Automa-overzichtskaarten
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VOORBEREIDING

Bereid het spel voor zoals je zou doen voor een spel met 3 spelers. Ongeacht het door jou gekozen
hoofdstadtableau, start je op het met "2/4" gemarkeerde gebied op het speelbord.
Bereid je eigen speelmateriaal op de gebruikelijke manier voor. Doe daarna het volgende voor de bots:

1. Kies een kleur voor de Automa. Geef hem het volgende speelmateriaal en verder niets:
a. Het Automa-inkomenstableau met de standaard kant naar boven .

b. Alle voorposten in zijn kleur. Leg er 2 van op het met "3/5" gemarkeerde gebied.
C. Alle markeerstenen in zijn kleur. Leg er 1 van op OOP en 1 op het startveld van elk van de ontwik-

kelingssporen.

KORT SPELOYERZICHT

Deze handleiding presenteert een systeem om 2 virtuele spelers aan het spel toe te voegen: de Automa
en het Schaduwrijk. Deze nemen de plaats van menselijke spelers in en staan bekend als bots.
Je kunt de Automa en het Schaduwrijk combineren als je solo speelt of je kunt uitsluitend het Schaduwrijk gebruiken als je met z'n tweeën bent. Lees in dit laatste geval de afzonderlijke bijlage.
De Automa en het Schaduwrijk hebben hun eigen, eenvoudigere spelregels. Alle spelregels die hier niet
expliciet worden gewijzigd, zijn van kracht. Menselijke spelers volgen de spelregels van het basisspel.

d. Werp de wetenschapsdobbelsteen en leg de beschavingskaart met het geworpen symbool naar
boven open op het Automa-inkomenstableau.

e.

2. Kies een kleur voor het Schaduwrijk. Geef hem het volgende speelmateriaal en niets anders:
a. Alle voorposten in zijn kleur.
b. 5 markeerstenen. Leg er 1 op het startveld van elk van de ontwikkelingssporen . Leg de overgebleven steen opzij .

c.
Opmtdi1& de naam van onze virtuele tegenstander
"Automa • komt van het Italiaanse woord voor
·automaten · Uiteraard is de naam "Schaduwrijk" daar
niet van afgeleid

Leg 1 van de voorposten van de Automa naast het door het hartsymbool op de beschavingskaart
aangegeven spoor. Dit is het favoriete spoor van de Automa.

Werp de wetenschapsdobbelsteen totdat er een ander symbool verschijnt dan het favoriete spoor
van de Automa. Leg 1 van de voorposten van het Schaduwrijk naast het betreffende spoor. Dit is
het favoriete spoor van het Schaduwrijk.

3. Schud beslissingskaarten 8-22 lmet rechthoeken in de rechteronderhoek, de

(I) (I)

kleuren zijn niet van belang) en leg deze als gedekte vooruitgangsstapel op tafel.

4. Schud de bovenste kaart van de vooruitgangsstapel en de 7 overgebleven beslissingskaarten
11-7, met een cirkel in de rechteronderhoek) en leg deze als gedekte beslissingsstapel
op tafel.

HET SCHADUWRIJK

BENODIGD SPEELMATERIAAL

Het Schaduwrijk zorgt voor strijd om bezienswaardigheden en de prestatie ·voltooi een
ontwikkelingsspoor".

Verwijder de volgende tapijtkaarten uit het spel : Zeiltijdperk*, Alliantie, Kolenbaron*, Dictatuur, Diplomatie*, Spionage•. Staatshuwelijk, Oliemagnaat, Gastheer Olympische Spelen, Spoorwegbaron*,
Handelseconomie* en 2 valkaarten.

• Het volgt een klein deel van de Automa-spelregels.

Verwijder de volgende beschavingen uit het spel: Futuristen*, Herauten*, Uitvinders* en Handelaren.

• Het zet zelf nooit voorposten neer. In plaats daarvan worden ze gezet als onderdeel van de
veroveringsacties van de Automa.

'Het is mogelijk o",,, deze onderdelen te gebruiken, maar ze kunnen op een positieve of negatieve
manier de balans van het spel verstoren.

• Het dient als buur en tegenstander voor zowel jou als de Automa.
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WAT DE BOTS NOOIT KRIJGEN
De bots krijgen uitsluitend wat specifiek in deze regels wordt beschreven (ze krijgen dus nooit inkomensgebouwen en grondstoffen, en het Schaduwrijk krijgt nooit OP).

1. Leg het tweetal beslissingskaarten van de vorige beurt af (indien van toepassing).

Beslissingskaarten bestaan uit verschillende elementen:

1

~~

Tiebreaker voor velden

~"

De bots voeren hun beurt
voor jouw beurt.

Moet je een beslissingskaart trekken en is de beslissingsstapel leeg, dan voeren de bots een inkomensronde uit (zie blz. 4/. Volg in andere gevallen de volgende procedure:

OVERZICHT VAN EEN BESLISSINGSKAART

r••••••••..~~

DE BEURT VAN DE BOTS
tegelijkertijd uit. Ben je startspeler, dan gebeurt dat na jouw beurt, anders

Sporenindicator voor de
Automa
Sporenindicator voor
het Schaduwrijk

2. Trek de bovenste 2 kaarten van de beslissingsstapel en leg deze willekeurig naast elkaar als
tweetal beslissingskaarten.
3. Is de beslissingsstapel nu leeg en toont de sporenkaart het inkomenssymbool, dan
voeren de bots hun inkomensronde uit. Sla dan stap 4 over.
4. Anders:
a. De Automa ontwikkelt zich op een spoor.
b. Het Schaduwrijk ontwikkelt zich op een spoor.

4-.

Indicator voor
ten val gebracht~
~
voorpost

Inkomensindicator

Je mag op elk moment de kaarten in de aflegstapel bekijken.

Kaarttype

De blauwe sporenindicator op de sporenkaart geeft één of meer geldige sporen voor de Automa aan.
Het Schaduwrijk gebruikt dezelfde symbolen in het zwart en met een "S" erop.

Kaartnummer

Het kaartnummer heeft geen speltechnische functie. De andere elementen leggen we later uit.

OP EEN SPOOR VOORUITGAAN
De geldige sporen zijn:

-1
I_

Alle sporen waar de bot het einde nog niet heeft bereikt.
Het/de spoor/sporen met de kortste afstand van de markeersteen van de bot tot een nog
niet geclaimde bezienswaardigheid of het einde van het spoor. Negeer sporen waar de bot
het einde al heeft bereikt.

EEN TWEETAL BESLISSINGSKAARTEN

Beslissingskaarten worden altijd in tweetallen gespeeld om te bepalen wat de bots gaan doen:

Het/de spoor/sporen met de kortste afstand van de markeersteen van de bot tot het einde
van het spoor. Negeer sporen waar de bot het einde al heeft bereikt.

Actieve deel
t.q\.
\
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Is meer dan één spoor geldig, dan ontwikkelt de bot zich op het spoor dat als eerste in het
tiebreakerdeel van de tiebreakerkaart staat ga daarbij voor de Automa van boven naar
beneden en voor het Schaduwrijk van onder naar boven.
Geeft het favoriete spoor van de bot aan.

Voorbeeld: het militaire en het technologiespoor zijn geldig voor de Automa. De hiernaast
afgebeelde tiebreakers zorgen ervoor dat hij het technologiespoor kiest.

,_
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Sporenkaart

~

Tiebreakerkaart

We noemen de linkerkaart de sporenkaart en de rechterkaart de tiebreakerkaart. Tijdens de beurt
wordt alleen het actieve deel (paars gemarkeerd) gebruikt.

BELONINGEN
• Als een bot een veld_ op een spoor vooruitgaat, krijgt hij beloningen op basis van de tabel hieronder. Negeer beloningen en tekst die niet m de onderstaande tabel staan.
• Geeft een veld een beloning meermaals, dan krijgt de Automa deze slechts één keer.
• Het Schaduwrijk krijgt nooit beloningen.

AFSTAND

Sommige acties van de Automa vervvijzen naar een veld dat het dichtst bij een ander veld ligt. Het
gaat daarbij om het veld dat er het minste aantal velden vanaf ligt via de kortste route bestaande uit
velden zonder Automa-voorposten en 0-1 voorposten van jou (een route waarlangs de Automa een
serie veroveringen zou kunnen doen). Een route kan lege velden bevatten.

VEROVEREN

• Bots krijgen nooit bonussen.

De veroveringsacties van de Automa zijn in 2 procedures verdeeld:

NORMAU BELONING

AUTO MA-BELONING

1

l ot 1
e ote

1. Als de Automa conform de spelregels een door jou gecontroleerd gebied

Werp en ga vooruit op het betreffende spoor !met of zonder beloning).

kan veroveren, voer dan de procedure "Tegenstander aanvallen · uit.
2. Voer anders de procedure "Neutraal gebied aanvallen" uit.

Leg alle 3 open techkaarten af en vervang deze.

TEGENSTANDER AANVALLIN
Geldige gebieden:alle gebieden die jij controleert en die de Automa volgens de spelregels kan
veroveren, zijn geldig.

Zie Veroveren.

.lf.11,,

Tiebreakers
1. Kan de Automa de prestatie "centraal eiland" nog leveren, dan blijven uitsluitend de geldige

Zie Ontdekken.

.!!!ll.

gebieden die het dichtst bij het centrale eiland liggen geldig.
2. Gebruik de tiebreaker voor velden om 1 veld uit de geldige gebieden te kiezen.

Actie: zet een voorpost uit de voorraad van de Automa op het gekozen gebied en breng jouw voorpost
Werp • totdat één van de aangegeven sporen verschijnt. Ga op het
betreffende spoor 1 veld vooruit/achteruit.

ten val (of breng de voorpost van de Automaten val als je een valkaart speelt).

NEIITRAAL GEBIED VEROVEREN
Geldige velden

1

Geef de Automa een tapijtkaart en leg deze gedekt naast zijn tableau.

0,•utii& de Automata voert uitsluitend deze symbolen
uit omdat andere betrekking hebben op interacties
tussen spelers.

1. Alle velden die conform de spelregels door de Automa kunnen worden ontdekt of veroverd, zijn
geldig.
2. Velden die aan door jou gecontroleerde gebieden grenzen, zijn uitsluitend geldig als er
een 'iit-symbool op de tiebreakerkaart staat.

Zijn er geen geldige velden, dan vervalt de actie.

Tiebreakers
1. Kan de Automa de prestatie "centraal eiland" nog leveren, dan blijven uitsluitend de geldige
velden die het dichtst bij het centrale eiland liggen, geldig.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Als één van de bots een bezienswaardigheid krijgt, wordt deze op het -'.-veld van het inkomenstableau van de Automa gezet. Al deze bezienswaardigheden zijn eigendom van de Automa.

TIEBREAKER VOOR VELDEN

Alle procedures voor het leggen van tegels en het zetten van voorposten op het speelbord gebruiken
de tiebreaker voor velden om 1 veld uit een set van geldige velden te kiezen.
Start bij het veld waar de zwarte pijl op de tiebreakerkaart naar wijst. Ga daarn~ in de richtin.g va_
n de
pijl verder in deze rij. Bereik je op die manier geen geldig veld, ga dan naar de riJ waar de griJze p1JI
naar wijst, enzovoort, totdat je een geldig veld bereikt. De Automa kiest dat veld.

Voorbeeld: de paars omrande
velden ziJn geldig voor een ontdekkingsactie. Oe tiebreaker
voor velden (afbeelding links)
geeh aan mwelke volgorde je
de velden moet afgaan

Het eerste veld dat je op die manier bereikt is het met ·9· aangegeven veld. Oe Automa legt daar dus een
gebiedstegel

2. Controleer je gebieden met 1 speelstuk erop, dan blijven uitsluitend de geldige velden die het
dichtst bij zo'n gebied liggen, geldig.
3. Controleer je geen gebieden met 1 speelstuk erop, dan blijven uitsluitend geldige velden die het
dichtst bij een door jou gecontroleerd gebied ligt. geldig.
4. Gebruik de tiebreaker voor velden om 1 veld uit de geldige velden te kiezen.

Acties
1. Als de Automa een leeg veld verovert: trek een gebiedstegel en leg het willekeurig open op het
gekozen veld.
2. Zet een voorpost uit de voorraad van de Automa op het betreffende gebied.
3. Staat het --- -symbool op de tiebreakerkaart en is het veroverde gebied niet het centrale eiland,
leg dan één van de voorposten van het Schaduwrijk op zijn kant (ten val gebracht) op het betreffende gebied.

ONTDEKKEN

Geldige velden: alle velden die de Automa conform de spelregels kan ontdekken.
zijn geldig. Zijn die er niet, dan vervalt deze actie.

Tiebreakers

t•

1. Is het militaire spoor niet het favoriete van de Automa, dan blijven uitsluitend de geldige velden
die het verst van door jou gecontroleerde gebieden liggen, geldig.
2. Gebruik de tiebreaker voor velden om 1 veld uit de geldige velden te kiezen.

Actie: trek een gebiedstegel en leg deze willekeurig open op het gekozen veld.
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VALKÄARTEN
Verover je een door de Automa gecontroleerd gebied en heeft deze een tapijtkaart naast zijn tableau:
1. leg 1 willekeurige tapijtkaart van de Automa af.
2. Gaat het om een valkaart, dan houdt de Automa controle over het gebied en komt jouw voorpost ten val
gebracht in het spel.

Opmerking: in tegenstelling tot menselijke spelers krijgt Automa OP voordat hij een tapijtkaart speelt
en hij scoort vrijwel uitsluitend OP tijdens zijn inkomensronden.

tfl

Als de Automa de eerste is die een nieuw tijdperk start, krijgt hij het aangegeven aantal OP.

3. Herhaal deze procedure totdat de Automa een valkaart heeft afgelegd of geen tapijtkaarten meer heeft.

PRESTATIES

---x2

• De Automa levert prestaties op dezelfde manier als jij. Uitzondering: uitsluitend jouw voorposten
gelden voor hem met betrekking tot de prestatie ·2 vijandelijke voorposten ten val brengen".

t----xl

• Het Schaduwrijk kan uitsluitend de prestatie · een ontwikkelingspoor voltooien" leveren. maar hij
krijgt daar geen DP voor.

INKOMENSRONDEN
De Automa ontvangt van boven naar beneden, linkerkolom eerst, alles wat op zijn inkomenstableau staat.
Voert de Automa tijdens een inkomensronde een actie uit waar een tiebreaker voor nodig is, gebruik
dan in ronde 1 de bovenste kaart van de vooruitgangsstapel !schud deze er daarna weer door) en in
inkomensronden 2-5 de als laatste gebruikte tiebreakerkaart.
-

'V'

•

Heeft de markeersteen van een bot het einde van zijn favoriete spoor bereikt of is er
een markeersteen die verder is gevorderd dan die van hem, dan wordt zijn nieuwe favoriete spoor dat wat door "a of ~ zou worden gekozen. Verplaats zijn "favoriete"
voorpost daarnaartoe !het is mogelijk dat beide bots hetzelfde favoriete spoor hebben).
Zet de markeerstenen van beide bots 1 veld op een ontwikkelingsspoor vooruit op basis
van het als laatste gebruikte tweetal beslissingskaarten. De Automa krijgt de beloning
!indien aanwezig}. Dat betekent dat de Automa in 1 ronde zowel een inkomens- als een
ontwikkelingsronde uitvoert. Het betekent ook dat een tweetal beslissingskaarten soms
tweemaal wordt gebruikt.

1

De Automa ontvangt de inkomensrondebonus !indien aanwezig) van zijn beschavingskaart.

Voorbeeld: in mkomensronde 3 zijn de vermenigvuldigingsfactoren respectievefiJk x2, xl en xl Dat bereken/
dacde Automa 2 DP krijgt per door hem geconcrofeerd gebied, 2 DP per bezienswaardigheid op zijn cab/eau,
en 1DP voor elk veld dat hij zich op het militaire, hec wetenschaps-, het oncdekkingsreis- en het techno/og,espoor heefr omwikkeld. Als hij de eersce is die hec nieuwe cijdperk scart, krijgt hij nog 3 DP.

~
~

De Automa krijgt OP voor elk veld dat hij zich op de aangegeven sporen heeft ontwikkeld.

leg een kaart van de gedekte stapel tapijtkaarten gedekt op het meest linkse vrije veld van

• l!_ het Automa-inkomenstableau.
.....r Schud alle kaarten van de beslissingsstapel uit het vorige tijdperk !gedekte en aflegstapel,

~

De Automa krijgt DP voor elke bezienswaardigheid op zijn tableau en voor elk van zijn
gecontroleerde gebieden.

Voeg de 2 bovenste kaarten van de vooruitgangsstapel bij de afgelegde beslissingskaarten.

inclusief alle kaarten die er deze inkomensronde bij zijn gekomen} en gebruik deze als
nieuwe gedekte beslissingsstapel.

EINDE VAN HET SPEL
D_e eindtelling is gelijk aan die van het basisspel. Alleen de Automa of jij kan winnen. het Schaduwrijk
met.

Om het aantal OP te bepalen, vermenigvuldig je het aantal ontwikkelingsvelden/ bezienswaardigheden/gebieden met de meest linkse factor die niet door een tapijtkaart is bedekt.

MOEILIJKHEIDSGRADATIES

Je kunt het niveau van de Automa uit de tabel hiernaast kiezen om de uitdaging te krijgen die je wilt.
De spelregels gaan uit van niveau 2. Bedek voor niveaus 1, 3 en 4 het inkomenstableau van de automa
met de betreffende inkomenskaart. Draai voor niveaus 5 en 6 het inkomenstableau van de Automa
naar de andere kant
• Spoorsymbolen geven aan dat markeerstenen als eerste stap in inkomensronde 1 op de gebruikelijke manier op de betreffende sporen vooruitgaan.
• Op niveau 6 start de Automa met een extra beschaving !jouw keuze}. Het favoriete spoor op
die kaart heeft geen functie. Handel tijdens een inkomensronde de eerste beschavingskaart af
voordat je aan de tweede begint.
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INKOMENSRONDE 1: JU

1-Automa,de zwakke broeder
2-Automa, de gemiddelde
3-Automa, de ietwat dominante
4-Automa, de geweldige
5-Automa, de fantastische
6-Automa, de onverslaanbare

INKOMENSRONDE 1: BOTS

INKOMENS-

TABLEAU
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Ontwikkeling op
favoriete spoor

Moeilijk

.,~~~

Moeilijk
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