Carpe Diem
Alea, 2018
Stefan FELD
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Een opbouwspel, rijk aan afwisseling, in het oude Rome.
Voor 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar.

Spelidee

SPELIDEE

We bevinden ons in Rome in het jaar nul. Als invloedrijke patriciërs proberen de
spelers er alles aan te doen om hun eigen stadswijk tot grote bloei te brengen,
door het verstandig en doordacht bouwen van waardevolle gebouwen en het
aanleggen van winstgevende landschappen. Daarbij geldt dat men volgens het
motto ‘carpe diem’ indachtig, de dag steeds zinvol moet benutten, door in de
wijngaard sappige druiven te plukken, in de vijver een lekkere en gezonde vis te
vangen en dit materiaal dan op de markt voor een flinke stuiver te verkopen.

De spelers kruipen in de rol van
Romeinse bouwheren.

Men moet er ook steeds voor zorgen dat de eigen werknemers een fatsoenlijke
huisvesting hebben om bijzonder hardwerkend en productief te zijn.
Ook de eigen villa’s mag men zeker niet verwaarlozen want uiteindelijk draait
alles om aanzien en prestige.

Na elke etappe volgt er een
waardering.

In vier etappes van 7 rondes
verzamelen de spelers verschillende
bouwtegels die ze verstandig en
doordacht in hun stadswijk moeten
inbouwen.

Ronde na ronde verzamelen de spelers vele verschillende bouwtegels en kunnen
ze hun eigen stadswijk verfraaien, zodat er meer gebouwen en landschappen
ontstaan. In vier waarderingsrondes worden deze aanwinsten dan gebruikt voor
zegepunten en andere dingen.
De speler die aan het einde de meeste zegepunten bezit, is de winnaar.

Spelmateriaal

De speler die aan het einde van het
spel de meeste zegepunten bezit,
is de winnaar van het spel.

 1 speelbord
 9 stanskartons:
- 84 bouwtegels (lichtgroene rugzijde)
- 39 bouwtegels (donkergroene rugzijde)
- 16 speelkaderdelen
- 24 goudmunten
- 18 broden
- 36 banderollen
- 1 startspelermarker (hand)
 4 stanskartons:
- 4 bouwborden
- 4 overzichtsborden
 150 speelkaarten
- 60 waarderingskaarten
- 24 waterputkaarten
- 66 zegepuntkaarten (van 1, 3, 5, 10 en 25)
 44 houten onderdelen
- 4 spelfiguren (telkens 1 patriciër per spelerskleur)
- 20 schijven (telkens 5 per spelerskleur)
- 20 goederen (telkens 5 druiven, kruiden, kippen, vissen)

Als men de spelregels voor de eerste keer leest, raden wij aan om voorlopig de gedrukte tekst in
de randkaders niet te lezen. Deze teksten zijn beknopte spelregels waarmee men, na een tijdje
CARPE DIEM niet meer gespeeld te hebben, vlot opnieuw in het spel kan stappen.
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Spelvoorbereiding

SPELVOORBEREIDING

Voor het eerste spel moeten alle onderdelen zeer voorzichtig uit de veelvuldige stanskartons
worden gedrukt.

Het speelbord wordt in het midden van de tafel gelegd.

Het speelbord wordt op de tafel gelegd.

Elke speler ontvangt:
 4 toevallige speelkaderdelen, die de speler zoals een puzzel en zoals hij ze
heeft gekregen, met de voorzijde naar boven in een vierkant kader samenlegt en
voor zich neerlegt.
 1 toevallig bouwbord, dat hij op zo een manier in zijn speelkader
legt dat de schop loodrecht in de grond gaat. Het speelkader en
het bouwbord vormen samen zijn stadswijk die hij in de loop van
het spel moet verfraaien om zegepunten te verkrijgen.
 9 banderollen, die hij op de negen passend gemarkeerde velden van zijn
bouwbord legt.
 1 overzichtsbord, dat hij naast zijn speelkader legt. Op dit bord worden niet
alleen de belangrijkste spelregels in het kort uitgelegd, maar het bevat ook een
opslagplaats voor de aanwinsten.
 1 spelfiguur (patriciër) in de kleur van zijn keuze die hij op een willekeurig vrij
veld van de zeven halfronde velden in het centrum van het speelbord plaatst.
 5 houten schijven van dezelfde kleur die hij vooreerst op zijn opslagplaats legt.
De 60 waarderingskaarten worden naar hun vier rugzijden gescheiden en
als vier goed gemixte en verdekte stapels klaargelegd.
Afhankelijk van het aantal spelers moet nu een bepaald aantal kaarten van
elke stapel worden genomen die in dit spel worden gebruikt (bijvoorbeeld in een
spel met 3 spelers telkens 2 A- en C-kaarten alsook telkens 3 B- en D-kaarten).
Zo zal elke nieuw spelletje ‘Carpe Diem’ bijna zeker andere waarderingskaarten
bevatten en dus zorgen voor nieuwe uitdagingen.
vier rugzijden

Elke speler ontvangt:
- 4 speelkaderdelen die hij
samenlegt tot het een
vierkant vormt
- 1 bouwbord dat hij in zijn
kader legt
- 9 banderollen die hij op de
passende velden legt
- 1 overzichtsbord dat hij vóór
zich neerlegt
- 1 spelfiguur die hij naar keuze op
een vrij leeg halfrond speelveld
plaatst
- 5 schijven: 1 op het banderollenspoor en 4 op zijn opslagplaats

De waarderingskaarten worden telkens,
afhankelijk van het aantal spelers,
voorbereid en open op het speelbord
gelegd:
- 2 spelers: 8 kaarten
2x A + 2x B + 2x C + 2x D
- 3 spelers: 10 kaarten
2x A + 3x B + 2x C + 3x D
- 4 spelers: 12 kaarten
3x A + 3x B + 2x C + 4x D

Deze 8, 10 of 12 kaarten (bij 2, 3 of 4 spelers) worden
vervolgens zeer grondig gemixt en net zoals ze worden
getrokken, open op de passend gemarkeerde velden
links op het speelbord gelegd.
Bij 2 spelers blijven de vier hoekvelden onbezet,
bij 3 spelers twee tegenover elkaar liggende hoekvelden.
Bij 4 spelers worden alle 12velden belegd.

2 bij 2 spelers
2 bij 3 spelers
3 bij 4 spelers

3 spelers

De resterende waarderingskaarten zijn niet meer nodig en
worden terug in de doos gelegd.
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De 24 waterputkaarten worden als goed gemixte verdekte stapel
naast het speelbord klaargelegd.

De 66 zegepuntkaarten worden gescheiden naar waarde
en als vijf stapels naast het speelbord klaargelegd.

De bouwtegels worden gescheiden naar hun rugzijde (licht- en donkergroen) en
als goed gemixte en verdekte voorraadstapels naast het speelbord klaargelegd.
Op elk groot vierkant aflegveld van het speelbord worden vier toevallige
lichtgroene bouwtegels verdekt neergelegd (= 28 tegels in totaal) en daarna
blootgelegd.
Op elk van de 11 vierkante velden (met zegel) aan de onderste rand van het
speelbord wordt een toevallige bouwtegel met donkergroene rugzijde gelegd en
vervolgens blootgelegd.
De 20 goederen (telkens 5 druiven, kruiden, vissen en kippen) alsook alle
goudmunten en broden worden naast het speelbord klaargelegd.
Het startspelerskaartje wordt gegeven aan de speler die als laatste
in Rome is geweest (anders wordt er geloot). Hij legt één van zijn
vijf schijven op het startveld links op het banderollenspoor aan de
bovenste rand van het speelbord.
De andere spelers volgen om de beurt met de wijzers van de klok
mee en leggen hun schijf telkens op de andere schijven.
Bovendien neemt de startspeler zegepuntkaarten met een totaalwaarde van 8.
De speler na de startspeler neemt zegepuntkaarten met een totaalwaarde van 9
(in het spel voor twee spelers), respectievelijk 9, 10 en 11 zegepunten (in het spel
voor vier spelers).

De waterputkaarten worden als
verdekte stapel klaargelegd.

De zegepuntkaarten worden verdeeld in
5 stapels en klaargelegd.

Telkens 4 lichtgroene bouwtegels
worden op de 7 grote vierkante
speelvelden blootgelegd.
De 11 zegepuntvelden worden belegd
met donkergroene bouwtegels.

Alle goederen, munten en broden
worden klaargelegd.

De startspeler ontvangt zijn passende
marker en 8 zegepunten.
Vervolgens krijgen de andere spelers
om de beurt 9, 10 en 11 zegepunten
(in het spel voor 2 en 4 spelers).
OPMERKING
In het spel voor 3 spelers worden
8, 9 en 13 zegepunten verdeeld.

OPMERKING
In het spel voor 3 spelers geldt een speciale regel: de startspeler ontvangt 8,
de volgende 9 en de derde speler zelfs 13 zegepunten.

stadswijk van een speler

spelopbouw in
een spel voor
3 spelers
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Spelverloop

SPELVERLOOP

“Vier weken lang werken we zeven dagen op zeven de klok rond
om elke dag zo goed mogelijk te benutten.”

Het spel verloopt over precies vier etappes van telkens zeven rondes.
Aan het einde van elke etappe komt het tot een waardering.
Na de vierde waardering volgt nog de slotwaardering.
Daarna eindigt het spel en de speler met de meeste zegepunten wint het spel.

Het spel verloopt over precies
4 etappes van 7 rondes.

Aan het einde van elke etappe vindt
een waardering plaats.

De startspeler doet de eerste speelbeurt, daarna gaat het om de beurt verder
(met de wijzers van de klok mee) tot na precies zeven rondes alle 28 blootgelegde
bouwtegels werden opgenomen.
De speler die aan de beurt is, verplaatst zijn spelfiguur naar één van de twee
tegenover elkaar liggende halfronde velden en neemt dan één van de daarnaast
liggende bouwtegels en bouwt deze in zijn stadswijk in (zie op pagina 6 onder
‘De bouwregels’).
Tegenover elkaar liggend,
betekent dat het steeds
precies de twee velden
zijn die via één lijn met
het uitgangsveld kunnen
verbonden worden.
In zijn volgende speelbeurt
trekt de speler dan vanuit
deze positie naar één van
de twee andere velden die
via één lijn kunnen worden
verbonden … enzovoort.

De speler die aan de beurt is, moet
zijn spelfiguur naar één van de twee
tegenover elkaar liggende velden
verplaatsen en vanuit deze positie
een tegel nemen en in zijn stadswijk
inbouwen.

Hierbij geldt:
- Er mag een willekeurig aantal spelfiguren op één veld staan.
- Geen enkele figuur mag blijven staan, een figuur moet verplaatst worden
(uitzondering: ‘brood’, zie onder ‘Het huis van de bakker’ op pagina 8).
- Eveneens moet een tegel ook worden opgepakt. Als men deze bouwtegel
aansluitend niet wil inbouwen of niet kan inbouwen volgens de spelregels, legt
men deze tegel verdekt op de opslagplaats van zijn overzichtsbord waar hij tot
het einde van het spel blijft liggen.

Als er geen bouwtegel meer naast het
veld ligt, moet de speler meteen zijn
spelfiguur verder verplaatsen
(hierdoor kan een speler ook terug
op zijn uitgangsveld landen).

- Als een figuur (na enkele rondes) op een halfrond veld landt waarnaast geen
bouwtegel meer ligt, gaat de speler meteen verder (conform de spelregels)
tot hij op een veld komt waarnaast nog minstens één tegel ligt.
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AANDACHT: Belangrijk in het spel voor twee en drie spelers !
In het spel voor twee spelers worden de twee resterende bouwtegels van een
veld verwijderd, zodra van daar de tweede bouwtegel wordt weggenomen.
In het spel voor drie spelers wordt steeds de laatste bouwtegel van een veld
verwijderd, zodra van daar de voorlaatste bouwtegel wordt weggenomen.

2 spelers: altijd de laatste twee tegels
verwijderen
3 spelers: altijd de laatste tegel
verwijderen

De verwijderde bouwtegels worden niet meer gebruikt en dus terug in
de doos gelegd.
Op deze wijze trekken de spelers precies zeven rondes lang van veld naar
veld en dan eindigt de eerste etappe (er ligt dan geen bouwtegel meer bloot).
Het komt nu tot de eerste waardering (zie pagina 9: ‘De waarderingen’).

De bouwregels

DE BOUWREGELS

De eerste tegel die een speler neemt, moet hij op zijn veld met de schop leggen.
Alle volgende bouwtegels, die de speler inbouwt, moeten volledig aan één zijde
(diagonaal volstaat niet !) aan minstens één neergelegde tegel grenzen.
De speelkaders tellen uiteraard niet als een tegel.
Alle tegels moeten steeds passend worden ingebouwd. De tegels mogen wel naar
keuze worden gedraaid en hebben dus geen boven of onder.
Passend aanleggen betekent dat alles wat aan elkaar grenst ook met elkaar moet
overeenstemmen. Dus een vijver aan een vijver, een weide aan een weide, een
villa aan een villa, een geel huis aan een geel huis, … enzovoort.
Alle andere combinaties zijn verboden !

De eerste bouwtegel moet op het veld
met de schop.

Alle andere tegels moeten passend
aan al neergelegde tegels worden
aangelegd (meet een volledige zijde
grenzen aan).

De speelkaders gelden allemaal als weide, dat betekent dat hieraan alleen maar
bouwtegels met een weidezijde mogen worden aangelegd.
Als een speler een bouwtegel op een veld legt waarop een banderol ligt, verwijdert
hij deze (terug in de doos) en gaat onmiddellijk met zijn schijf op het banderolspoor
één veld vooruit. Als het veld daar is bezet, legt hij zijn schijf bovenop.
Als een speler een gebouw of een landschap afwerkt, ontvangt hij hiervoor in de
meeste gevallen meteen een beloning. Bovendien zijn deze gebouwen en
landschappen tijdens de waardering nuttig en leveren aan het einde van het spel
nog zegepunten op (bekijk hiervoor ook het overzichtsbord).
foutief

correct, maar niet afgewerkt
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De villa’s
De villa’s

De villa’s kunnen willekeurig groot worden.
Een afgewerkte villa bestaat uit minstens twee
naast elkaar gelegen tegels die geen opening
meer hebben
Afgewerkte villa’s leveren onmiddellijk geen beloning op, maar wel zegepunten aan
het einde van het spel (zie pagina 12: ‘Einde van het spel’). Een speler mag een
willekeurig aantal afgewerkte en niet afgewerkte villa’s van verschillende grootte in
zijn stadswijk hebben.

- kunnen willekeurig groot zijn
- kunnen worden benut tijdens de
waarderingen (schoorstenen)
- leveren, als ze zijn afgewerkt,
zegepunten op aan het einde
van het spel

De vier cultuurlandschappen

De cultuurlandschappen

De vier cultuurlandschappen bestaan uit twee tot vier tegels van dezelfde soort.
Van zodra een landschap is afgewerkt, levert het zijn bezitter onmiddellijk en
éénmalig een bepaalde hoeveelheid aan goederen van de voorraad op.
Het aantal goederen dat dit oplevert is steeds het aantal verbruikte tegels min 1.
De goederen legt de speler op de opslagplaats van zijn overzichtsbord.
Een speler mag een willekeurig aantal cultuurlandschappen van gelijk welke soort
en van gelijk welke grootte bezitten.

- bestaan uit 2 tot 4 tegels
- leveren het overeenstemmend aantal
goederen op zoals kruiden, vissen,
kippen of druiven (het aantal tegels
min 1)
- kunnen nuttig zijn tijdens de
waarderingen

Afhankelijk van de soort van landschap ontvangt de speler:

Deze vijver van 3 levert 2 vissen op.

De vier huizen
De vier huizen bestaan altijd uit precies twee identieke helften.
Een speler mag een willekeurig aantal afgewerkte en niet afgewerkte huizen
van gelijk welke soort bezitten.
Afhankelijk van de soort van een afgewerkt huis (kleur van het dak) ontvangt de
speler onmiddellijk en éénmalig het volgende:

Het huis van de handelaar
De speler legt al zijn goederen (vissen, kruiden,
kippen en druiven) terug in de algemene voorraad
en ontvangt hiervoor een overeenkomstig aantal
munten plus één extra munt uit de voorraad, die
hij op zijn opslagplaats legt.

De huizen
- bestaan uit 2 tegels
- zijn eventueel nuttig tijdens de
waarderingen
- leveren verschillende beloningen op:
goederen = munten + 1

Als een speler bij de afwerking van een handelaarshuis geen goederen heeft om
te ruilen, neemt hij alleen de extra munt uit de voorraad.
Voorbeeld
Marc werkt een geel huis af en legt al zijn goederen (2 vissen, 1 kip, 1 druif) terug in de
voorraad en neemt hiervoor 5 munten.
Munten kunnen bij de waarderingen als joker voor alle goederen (vissen, kruiden,
kippen en druiven) worden gebruikt (meer details hierover kan men vinden op
pagina 10: ‘De waarderingskaarten’).
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Het huis van de bakker
De speler neemt twee broden uit de voorraad en
legt die op zijn opslagplaats.

+ 2 broden

Brood kan voor twee verschillende doeleinden
worden benut:
1. De speler die één brood vóór de beweging van zijn spelfiguur terug in de voorraad legt, mag de normale bewegingsregel negeren en zijn spelfiguur naar een
plaats naar keuze verzetten (inclusief ook blijven staan), om daar een bouwtegel
op te pakken.
2. De speler die tijdens een waardering drie broden afgeeft, heeft hiermee
automatisch de vereiste van één van de twee aangrenzende waarderingskaarten
eenmalig vervuld. Dit geldt zowel voor alle groene vereisten (zaken die men
gewoon moet hebben) alsook voor alle rode vereisten (waarbij men zaken moet
afgeven). Voor meer details kan men de uitleg lezen op pagina 10 onder het
hoofdstuk: ‘De waarderingskaarten’.

1 brood afgeven betekent
de spelfiguur verzetten
naar keuze of zelfs blijven
staan
3 broden afgeven
betekent dat een
waarderingskaart
is vervuld

OPMERKING
Als een speler als uitkering brood ontvangt en hiermee zijn aantal broden op drie
stuks brengt, mag hij deze broden nog in dezelfde waardering inzetten.

Het huis van de rentmeester
De speler gaat met zijn schijf op het banderolspoor
twee velden vooruit. Als het veld daar is bezet,
legt hij zijn schijf bovenop.

+ 2 stappen vooruit

Het huis van de handwerker
De speler neemt naar keuze één van de blootgelegde bouwtegels aan de onderste rand van het
speelbord en bouwt deze tegel, conform de spelregels in zijn stadswijk in. Als hij hiermee iets kan
afwerken, ontvangt hij de passende beloning.

+ 1 bouwtegel

In het geval dat dit een volgend handwerkershuis is, mag hij een volgende tegel
van de onderste rand van het speelbord nemen … enzovoort. De tegels aan de
onderste rand worden niet vervangen, het worden er dus steeds minder en minder.

Markten, bakkerijen, waterputten
Een markt, een bakkerij of een waterput bestaat steeds maar uit die ene tegel
waarop dit gebouw is afgebeeld. Het gebouw is altijd omgeven door weide en kan
dus ook alleen aan een weide worden aangelegd.

De markten, de bakkerijen en
de waterputten …
- uit precies 1 tegel

Markt
Meteen na het inbouwen van een markt neemt de speler één
munt van de voorraad en legt die op zijn opslagplaats.
Voor het gebruik van de munten kan men meer uitleg en
toelichting vinden bij het handelaarshuis (pagina 7) en bij
het hoofdstuk ‘De waarderingskaarten’ (pagina 10).

- leveren verschillende beloningen op:

+ 1 munt

Bakkerij
Meteen na het inbouwen van een bakkerij neemt de speler één
brood van de voorraad en legt dit op zijn opslagplaats.
Voor het gebruik van de broden kan men meer uitleg en
toelichting vinden bij het huis van de bakker (zie hierboven)
en bij het hoofdstuk ‘De waarderingskaarten’ (pagina 10).
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Waterput
Meteen na het inbouwen van een waterput neemt de speler de
bovenste twee kaarten van de verdekte waterputstapel en bekijkt
deze. Eén van deze kaarten mag de speler behouden en hij legt
deze kaart verdekt naast zijn opslagplaats, de andere kaart
schuift hij verdekt terug onder de stapel.

+ 1 waterputkaart

AANDACHT
Als een speler in de loop van het spel nieuwe waterputten
inbouwt, mag hij ook de beide genomen kaarten behouden
en de vorige kaart, die naast zijn opslagplaats ligt, terug
onder de stapel schuiven.
OVERIGENS
Als het zou gebeuren dat goederen, broden of munten niet toereikend zouden zijn,
mogen ze kortstondig door een ander materiaal worden vervangen.

De waarderingen

DE WAARDERINGEN

Nadat elke speler precies zevenmaal aan de beurt is geweest, zijn alle
28 bouwtegels van een etappe afgeruimd en komt het tot een waardering.
De speler wiens schijf zich nu op het banderolspoor het verst vooraan bevindt,
begint. Als er zich meerdere schijven op een veld bevinden, geldt de volgorde
van boven naar onder.

3.
4.

De volgorde van afhandelen stemt
overeen met het banderolspoor.

1.
5.

De speler, die in de waardering aan de beurt komt, legt één van zijn vier schijven
op een leeg rond kringveld tussen twee waarderingskaarten, waardoor hij deze
beide kaarten uitkiest (zie de volgende bladzijde).
Als op deze wijze iedere speler een schijf heeft geplaatst, eindigt de waardering en
wordt de volgende etappe voorbereid (zie pagina 12: ‘De volgende etappe’).

De speler die aan de beurt is, moet één
van zijn schijven op een leeg kringveld
leggen, waarmee hij de twee passende
waarderingskaarten uitkiest.

De waarderingsschijven blijven vervolgens op hun plaats liggen. Dat betekent dat
op deze kringvelden later geen schijven meer kunnen worden gelegd.
Er wordt steeds alleen de nieuwe actuele schijf gewaardeerd.
Schijven uit vorige waarderingen worden niet nogmaals gewaardeerd, maar
blokkeren wel deze kringvelden.
OPMERKING
Voor elk aantal spelers staat steeds precies één kringveld meer ter beschikking
(9 velden bij 2 spelers, 13 velden bij 3 en 17 velden bij 4 spelers).
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De waarderingskaarten

DE WAARDERINGSKAARTEN

De waarderingskaarten bestaan uit twee soorten:
Bij de kaarten met een groene achtergrond moet men slechts
hetgeen bovenaan is afgebeeld, bezitten (de speler die bijvoorbeeld
drie afgewerkte huizen of 2 schoorstenen op villa’s of …) om de
beloning die onderaan is afgebeeld te ontvangen.

De waarderingskaarten bestaan uit
twee soorten:

Bij de kaarten met een rode achtergrond daarentegen, moet men
steeds de goederen die bovenaan zijn afgebeeld (of het passend
aantal munten), afgeven om de beloning die onderaan is afgebeeld
te ontvangen.

- met rode achtergrond
(= het afgebeelde afgeven)

Voor de beide soorten geldt: als een speler het vereiste meermaals bezit, geeft hij
het ook meermaals af en ontvangt ook de beloning meermaals (zie voorbeeld).
Bovendien zijn de kaarten in vier soorten ingedeeld: A, B, C en D.
Afhankelijk van het aantal spelers worden ze aan het begin voorgesorteerd
(zie informatie op de rugzijde), daarna goed gemixt en toevallig neergelegd.

- met groene achtergrond
(= het afgebeelde gewoon bezitten)

Bovendien zijn de kaarten nog eens
ingedeeld in A-, B-, C- en D-kaarten
(verschillende verdeling afhankelijk
van het aantal spelers).

kaartrugzijde

De A- en B- kaarten
De A- en B- kaarten verlangen steeds het afgeven van een bepaald aantal van
dezelfde goederen (A-kaarten) of respectievelijk van verschillende goederen
(B-kaarten). Hierbij kunnen goederen te allen tijde door munten worden vervangen.
Voorbeeld
Filip heeft zijn waarderingsschijf onder
andere naast de rechterkaart geplaatst.
Hij geeft 3 broden af (= een set van 4)
alsook 3 munten, 2 vissen, 2 kruiden en
1 kip (= nogmaals twee sets van 4) en
ontvangt hiervoor 3 x 8 = 24 zegepunten.
Hier moet
de speler
2 (4, 6, …)
kruiden en/of
munten
(of 3 broden)
afgeven
en hiervoor
ontvangt hij
4 (8, 12, …)
zegepunten.

Hier moet
de speler
3 (6, 9, …)
kippen en/of
munten
(of 3 broden)
afgeven
en hiervoor
ontvangt hij
7 (14, 21, …)
zegepunten.

Hier moet
de speler
1 (2, 3, …)
sets van telkens
1 kip, 1 druif en
1 vis
en/of munten
(of 3 broden)
afgeven
en hiervoor
ontvangt hij
5 (10, 15, …)
zegepunten.

Hier moet
de speler
1 (2, 3, …)
sets van telkens
1 kip, 1 druif,
1 vis en 1 kruid
en/of munten
(of 3 broden)
afgeven
en hiervoor
ontvangt hij
8 (16, 24, …)
zegepunten.
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De C- kaarten
De C-kaarten hebben alles met de eigen villa’s te doen:
- Ofwel gaat het om het aantal schoorstenen die een speler in zijn volledige
stadswijk heeft. Hierbij telt elke schoorsteen, om het even of de schoorsteen
zich in een afgewerkte of een niet afgewerkte villa bevindt.
- Ofwel gaat het om afgewerkte villa’s (om het even van welke grootte), maar
hier blijven de onafgewerkte villa’s buiten beschouwing.

Deze vier kaarten kunnen bij wijze van voorbeeld als volgt worden geïnterpreteerd:
Voorbeeld
Marc heeft zijn waarderingsschijf tussen
de beide linkerkaarten geplaatst.
In zijn complete stadswijk bevinden zich
7 schoorstenen. Voor de linkerkaart
ontvangt hij 3 broden en voor de
rechterkaart ontvangt hij 2 munten en
2 stappen vooruit op het banderolspoor.
Voor 2 (4, 6, …)
schoorstenen
(of 3 broden)
ontvangt hij
1 (2, 3, …)
broden.

Voor 3 (6, 9, …)
schoorstenen
(of 3 broden)
ontvangt hij
1 (2, 3, …)
munten en
1 (2, 3, …)
stappen vooruit op
het banderolspoor.

Voor 1 (2, 3, …)
afgewerkte villa’s
(of 3 broden)
ontvangt hij
3 (6, 9, …)
zegepunten.

Voor 2 (4, 6, …)
afgewerkte villa’s
(of 3 broden)
ontvangt hij
1 (2, 3, …) sets van
telkens één munt,
één brood en één
stap vooruit op
het banderolspoor

De D- kaarten
De D-kaarten hebben betrekking op de cultuurlandschappen, de huizen alsook
de markten, bakkerijen en waterputten.
Deze vier kaarten kunnen bij wijze van voorbeeld als volgt worden geïnterpreteerd:

Voor 1 (2, 3, …)
afgewerkte
handelaarshuizen
(of 3 broden)
ontvangt hij
3 (6, 9, …)
zegepunten.

Voor 1 (2, 3, …)
sets van een
afgewerkte vijver
en afgewerkte tuin
(of 3 broden)
ontvangt hij
7 (14, 21, …)
zegepunten.

Voor 3 (6, 9, …)
afgewerkte
landschappen
naar keuze
(of 3 broden)
ontvangt hij
telkens 1 (2, 3, …)
munten en broden.

Voor 2 (4, 6, …)
bakkerijen
(of 3 broden)
ontvangt hij
3 (6, 9, …)
zegepunten.

OPMERKING
Als een speler de vereisten van een waarderingskaart niet compleet kan vervullen,
ontvangt hij hiervoor geen zegepunten, maar moet zelfs 4 zegepunten afgeven.
In het slechtste geval moet een speler dus in een waardering 8 punten afgeven.

Voorbeeld
Carl heeft zijn waarderingsschijf tussen
de beide middelste kaarten geplaatst.
In zijn complete stadswijk bevinden zich
7 afgewerkte landschappen van een
willekeurige grootte, waaronder 2 vijvers
en 1 tuin. Voor de linkerkaart ontvangt
hij 7 zegepunten en voor de rechterkaart
ontvangt hij 2 munten en 2 broden.

Als een speler de vereisten van een
waarderingskaart niet kan vervullen,
moet hij 4 zegepunten afgeven !

Voorbeeld
Herman moest voor één van zijn twee waarderingskaarten 3 vissen afgeven, maar hij had
maar 2 vissen en ook geen munten of 3 broden. Hij behoudt zijn 2 vissen maar moet echter,
in de plaats van 7 zegepunten te ontvangen, 4 zegepunten afgeven.
Elke speler mag zelf beslissen in welke volgorde hij zijn beide waarderingskaarten
vervult. Af en toe kan het gebeuren dat dankzij de beloning van de ene kaart de
andere kaart toch kan worden vervuld.
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De volgende etappes
De volgende etappes verlopen op dezelfde wijze:
Voor de tweede en de derde etappe worden opnieuw telkens 28 bouwtegels met
een lichtgroene rugzijde gelijkmatig verdeeld over de velden van het speelbord en
voor de vierde etappe worden de resterende 28 bouwtegels met donkergroene
rugzijde verdeeld.

Voor de volgende drie etappes
worden telkens opnieuw
28 bouwtegels klaargelegd.
In de vierde etappe zijn dit tegels
met een donkergroene rugzijde

OPMERKING
De donkergroene tegels onderscheiden zich van de lichtgroene omdat zij maar
precies één afbeelding tonen.
De startspelermarker wordt doorgegeven aan de linkerbuurman.
De waarderingsschijven en de banderolschijven en de spelfiguren blijven op hun
plaats staan.

De startspeler gaat na elke etappe naar
de linkerbuurman.

EINDE VAN HET SPEL

Einde van het spel
Het spel eindigt na de vierde waardering.
Daarna volgt de slotwaardering. Hierbij kan elke speler deze slotwaardering
afhandelen volgens de informatie op zijn overzichtsbord.

Na de vierde waardering volgt er
nog een slotwaardering.

Villa’s
Elke speler telt de schoorstenen van de eigen afgewerkte villa’s en neemt de
zegepunten die zijn aangegeven. De schoorstenen van onafgewerkte villa’s
worden niet in beschouwing genomen.

Afgewerkte villa’s leveren punten op
naargelang hun aantal schoorstenen.

Voorbeeld
Filip heeft een afgewerkte villa met 3 en twee afgewerkte villa’s met 5 schoorstenen
alsook twee niet afgewerkte villa’s met telkens 4 schoorstenen.
Hij neem 3 + 7 + 7 + 0 + 0 = 17 zegepunten.

Restmateriaal
Al het resterende materiaal op zijn opslagplaats (goederen, munten, broden en
onbenutte bouwtegels) wordt opgeteld en gedeeld door 2. Dit getal ontvangt hij
(eventueel afgerond naar beneden) aan zegepunten.

Restmateriaal gedeeld
door 2 = zegepunten.

Banderolspoor
Elke speler neemt zoveel zegepunten als wordt aangegeven door zijn schijf op het
banderolspoor.

Het veld op het banderolspoor
= zegepunten.

Waterputkaarten
Elke speler legt zijn waterputkaarten bloot en ontvangt overeenstemmend het
aantal zegepunten. Als iemand twee identieke waterputkaarten heeft, ontvangt hij
voor beide kaarten de passende zegepunten.

Waterputkaarten leveren nog
zegepunten op naargelang het
behaalde resultaat.

Deze vier kaarten kunnen bij wijze van voorbeeld als volgt worden geïnterpreteerd:

Voor elke
afgewerkt
handelaarshuis in
zijn stadswijk
ontvangt hij
2 zegepunten.

Voor elke
afgewerkte tuin
in zijn stadswijk
(om het een van
welke grootte)
ontvangt hij
2 zegepunten.

Voor elke markt
in zijn stadswijk
ontvangt hij
2 zegepunten.

Voor elke
afgewerkte villa
in zijn stadswijk
(om het een van
welke grootte)
ontvangt hij
2 zegepunten.
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:

Opdrachten op de speelkaders
Elke speler vindt op elk van zijn vier speelkaderdelen exact twee opdrachten.
Een zulke opdracht betekent dat zich op de (denkbeeldige) lijn die de gouden pijl
aangeeft de bijbehorende vereiste (landschap, huis of villa) minstens één keer
moet worden voltooid, in een grootte en vorm naar keuze, om de desbetreffende
zegepunten (5, 4, 3) te ontvangen. Niet afgewerkte en andere afgewerkte
gebouwen of landschappen op de (denkbeeldige) lijn leveren niets op.

Vervulde opdrachten op de
speelkaders leveren nog
extra zegepunten op.

De speler heeft zijn opdrachten ‘huis van de bakker’ (1x 4 zegepunten)
en ‘villa’ (1x 3 zegepunten) vervuld, de opdrachten ‘vijver’ en ‘tuin’
daarentegen niet.
De speler die na de slotwaardering de meeste zegepunten heeft behaald, is de
winnaar van het spel. Bij een gelijke stand wint van die spelers, de speler die op
het banderolspoor het verst vooraan staat.

De speler met de meeste
zegepunten wint het spel.

De auteurs en de uitgeverij danken de talrijke testspelers voor hun
groot engagement en hun talrijke suggesties, in het bijzonder:
Susanne en Jonathan Feld alsook de spelgroepen uit Bad Aibling, Fischbachau,
Grassau, Krumbach, Lieberhausen, Oberhof, Offenburg, Reutte en Siegsdorf.
Als men kritiek, vragen of suggesties heeft bij dit spel, schrijf dan naar
onderstaand adres of neem contact op:
alea
Steinbichlweg 1
83233 Bernau am Chiemsee
08051 - 970720
E-Mail: info@aleaspiele.de
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Bezoek ook onze website
www.aleaspiele.de
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ROME, in het jaar nul.
Kruip in de rol van rijke patriciër en bouw een eigen stadswijk uit. Leg vruchtbare kruidentuinen en visrijke vijvers aan.
Bouw indrukwekkende villa’s maar ook degelijke accommodaties voor uw werknemers.
Leef volgens het motto: "Pluk de dag!".
Een geraffineerd constructie- en legspel met veel afwisseling voor veel en langdurig spelplezier.

