Naam van het gebouw
Oerwoud
Wachttoren

Nr.
1
1

Duistere Kapel

1

Ontvangstcomité

1

Tempel

1

Aartsvijand

1

Mijn
Vlooienmarkt

2
2

Kantine

2

Voedselfestival

2

Kasteel

2

Werkplaats van de
timmerman

2

Kersenboomgaard
Nieuwe gebieden

3
3

Rijstverzamelaar

3

Fuji appel festival

3

Feng Shui Bouwers

3

Omschrijving effect
Ontvang elke ronde 1 hout.
Je ontvangt 1 overwinningspunt als je minstens twee keer oogst
en daarbij twee oogstvelden met verschillende grondstoffen
aankruist.
Je ontvangt 1 arbeider (actie) als je ervoor kiest om aan het begin
van de ronde met slechts 2 grondstof-dobbelstenen te gooien.
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te krijgen).
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden staan (of een enkel veld) als deze
zijn aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 steen.
Je ontvangt 3 overwinningspunten als alle gegooide
dobbelstenen een verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je
goud als een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor
dit gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Gooi 1 grondstof-dobbelsteen naar keuze opnieuw. Let op: het
opnieuw gooien van een dobbelsteen kan alleen aan het begin
van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt
doen.
Einde van het spel: je ontvangt 2 overwinningspunten voor elk
volledig geoogste veld in jouw koninkrijk (waarop alle
oogstvelden zijn aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en niet terug in de doos zijn
gelegd).
Einde van het spel: je ontvangt 3 overwinningspunten voor elk
paar aangekruiste oogstvelden met hout in jouw koninkrijk.
Ruil 1 grondstof naar keuze voor een andere grondstof naar
keuze. Als je de waarde van dit gebouw verhoogt met
nederzettingen, dan kun je meerdere keren ruilen. Met elke ruil
kun je een andere grondstof krijgen.
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
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Offer aan de goden
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Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Je ontvangt 1 actie die je uitsluitend mag gebruiken om te
oogsten.
Je ontvangt 1 overwinningspunt als je ervoor kiest om aan het
begin van de ronde met 2 grondstof-dobbelstenen te gooien.
Je ontvangt 2 overwinningspunten als je acties gebruikt om
minstens 3 bouwwerksecties op jouw koninkrijkblad aan te
kruisen.
Je ontvangt 1 arbeider (actie) als minstens 2 grondstofdobbelstenen hetzelfde resultaat tonen. Ondanks dat je goud als
een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit
gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Ruil 1 goud voor 2 hout. Als je de waarde van dit gebouw
verhoogt met nederzettingen, dan kun je meerdere keren goud
ruilen. Voor elke geruilde goud ontvang je 2 hout.
Einde van het spel: je ontvangt 1 overwinningspunt voor elke
complete sectie (als alle bouwvelden naast de
overwinningspuntwaarde zijn aangekruist) bij het Nieuwe Religie
gebouw.
Einde van het spel: je ontvangt 10 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Gooi 1 grondstof-dobbelsteen naar keuze opnieuw. Let op: het
opnieuw gooien van een dobbelsteen kan alleen aan het begin
van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt
doen.
Ontvang elke ronde 1 hout.
Je ontvangt 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een ander
resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Betaal 1 hout, 1 voedsel en 1 steen om 2 overwinningspunten te
ontvangen.
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Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt 2 overwinningspunten voor elke
nederzetting met een verschillende vorm in jouw koninkrijk.
Je ontvangt 1 overwinningspunt als minstens 2 gegooide
grondstof-dobbelstenen als resultaat hout tonen. Ondanks dat je
goud als een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor
dit gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Gooi 1 grondstof-dobbelsteen met een voedsel-icoon opnieuw.
Als je de waarde van dit gebouw hebt verhoogd door
nederzettingen, dan mag je meerdere grondstof-dobbelstenen
opnieuw gooien (maar elke dobbelsteen slechts één keer per
ronde).
Kies en noem een grondstofsoort voordat je de dobbelstenen
gooit. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort als je goed
gegokt hebt.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je dit gebouw bouwt.
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je dit gebouw bouwt.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en ligt niet in de doos).
Ontvang 1 overwinningspunt als je oogst. Je mag dit effect
slechts één keer toepassen tenzij je de waarde van dit gebouw
verhoogt door nederzettingen te bouwen. Als je dit hebt gedaan,
moet je nogmaals oogsten om overwinningspunten te
ontvangen.
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk die je zelf hebt gecreëerd. Tijdens
de voorbereiding van het spel creëer je deze nederzetting door
vijf velden aan te kruisen (zodanig dat elke veld aan minstens één
ander veld grenst)
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Gebruik 1 arbeider (actie) om 1 overwinningspunt te ontvangen.
Je kunt dit effect alleen gebruiken als de arbeider-dobbelsteen
een 3 of 5 als resultaat toont.
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Ontvang 1 overwinningspunt als je oogst en tijdens de oogst een
oogstveld aankruist met steen (het aantal steen is niet van
belang).
Je ontvangt 1 overwinningspunt als je minstens 3 steen betaalt
om één of meerdere bouwvelden aan te kruisen.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Einde van het spel: je ontvangt 4 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Betaal 1 goud om 1 overwinningspunt te ontvangen. Als je de
waarde van dit gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te
bouwen, ontvang je meer overwinningspunten voor 1 goud.
Betaal 1 hout, 1 voedsel en 1 steen om 2 overwinningspunten te
ontvangen.
Je ontvangt 1 arbeider (actie) als je minstens twee dobbelstenen
hebt gegooid die hetzelfde resultaat tonen. Je mag deze arbeider
alleen mag gebruiken voor bouwwerken. Ondanks dat je goud als
een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit
gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Ruil 1 hout (die je ontvangt doordat je een houtresultaat hebt
gegooid) voor 2 hout.
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang 1 voedsel als je minstens één keer oogst. Als je de
waarde van dit gebouw verhoogt door nederzettingen te
stichten, dan ontvang je per oogst meer voedsel.
Betaal 1 voedsel en 1 hout om 1 overwinningspunt te ontvangen.
Dit effect mag slechts één keer gebruikt worden, tenzij je de
waarde verhoogt door nederzettingen te stichten.
Betaal 1 hout minder voor een bouwactie op het bouwwerkspoor
(bouwvelden op het koninkrijkblad). Dit effect mag slechts één
keer gebruikt worden, tenzij je de waarde verhoogt door
nederzettingen te stichten.
Ontvang elke ronde 1 hout.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 2 hout.
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Ontvang 1 goud en 2 overwinningspunten als minstens 2
grondstof-dobbelstenen hetzelfde resultaat tonen. Ondanks dat
je goud als een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het
voor dit gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Betaal 1 hout om 1 dobbelsteen (grondstof- of arbeiderdobbelsteen) opnieuw te gooien. Let op: het opnieuw gooien van
een dobbelsteen kan alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw
koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt doen.
Einde van het spel: elke koninklijke sectie (het laatste veld op elk
bouwwerkspoor) is 4 extra overwinningspunten waard. Tel deze
4 punten op bij de waarde van elk spoor.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ruil het resultaat van 2 gegooide dobbelstegen tegen 1 goud. Je
negeert deze dobbelstenen verder en ontvangt geen
grondstoffen meer van deze dobbelstenen. Als je de waarde van
dit gebouw verhoogt door nederzettingen te stichten, dan
ontvang je meer goud voor de 2 gekozen dobbelstenen.
Voor de fase 'Gooi de dobbelstenen' pak je alle gunsttegels
(zowel de beschikbare als degene in de doos), schud deze en je
pakt willekeurig 3 nieuwe tegels.
Verplicht effect! Ontvang 1 arbeider (actie) als de arbeiderdobbelsteen een het resultaat 4 toont. Toont de arbeiderdobbelsteen een 3 of een 5, dan verlies je 1 arbeider.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang 1 arbeider (actie) als de gegooide arbeider-dobbelsteen
een 4 als resultaat heeft. Je mag deze arbeider alleen gebruiken
om op jouw dorpsblad te bouwen.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Kies één grondstof-dobbelsteen en gooi deze maximaal 2 keer
opnieuw. Let op: het opnieuw gooien van een dobbelsteen kan
alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit',
voordat je iets anders kunt doen.
Ontvang 2 overwinningspunten als je met jouw acties minstens 3
velden op de bouwwerksporen op jouw koninkrijkblad aankruist
(velden mogen naar keuze over de verschillende sporten worden
aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
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aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd). Daarnaast ontvang je 3 overwinningspunten als je alle
bouwvelden van dit gebouw aangekruist hebt.
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd). Daarnaast ontvang je 5 overwinningspunten als je alle
bouwvelden van dit gebouw aangekruist hebt.
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Einde van het spel: elke koninklijke sectie (het laatste veld op
elke bouwwerkspoor) is 4 extra overwinningspunten waard. Tel
deze 4 punten op bij de waarde van elk spoor.
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt 10 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd). Daarnaast ontvang je 2 overwinningspunten als je alle
bouwvelden van dit gebouw aangekruist hebt.
Ontvang 1 overwinningspunt als het resultaat van de arbeiderdobbelsteen een 3 of 5 is. Je mag daarna de dobbelsteen
opnieuw gooien. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten. De laatste worp bepaalt het aantal
beschikbare acties.
Ontvang 1 steen als alle gegooide grondstof-dobbelstenen een
verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Ontvang 1 arbeider (actie) als je minstens 2 keer oogst en daarbij
minstens 2 oogstvelden met verschillende soorten grondstoffen
aan hebt gekruist.
Einde van het spel: Je ontvangt 3 overwinningspunten voor elk
volledig geoogst veld in jouw koninkrijk (waarvan alle
oogstvelden zijn aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je het gebouw bouwt.
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Betaal 1 hout, 1 voedsel en 1 steen om 3 overwinningspunten te
ontvangen.
Ontvang 1 extra actie als je minstens één keer hebt geoogst. Je
mag deze actie alleen gebruiken om te oogsten.
Kies het resultaat van een gegooide grondstof-dobbelsteen. Je
ontvangt 1 extra grondstof van die soort (mag gebruikt worden
om extra goud te ontvangen).
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 steen.
Ontvang 1 arbeider (actie) als je ervoor kiest om de arbeiderdobbelsteen opnieuw te gooien en vervolgens een ander
resultaat gooit. Je telt deze extra arbeider bij het resultaat van de
tweede worp op.
Kies het resultaat van een gegooide grondstof-dobbelsteen. Je
ontvangt 2 extra grondstoffen van die soort (mag gebruikt
worden om extra goud te ontvangen).
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens twee keer oogst.
Ontvang 1 goud. Deze mag je alleen besteden aan bouwacties op
jouw dorpsblad.
Einde van het spel: ontvang 3 overwinningspunten voor elk
gebouw dat je hebt gebouwd (waarvan alle bouwvelden zijn
aangekruist), inclusief dit gebouw.
Ontvang elke ronde 1 goud.
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Je kunt 2 nederzettingen (in plaats van 1) stichten in de fase 'Een
nederzetting stichten'.
Ontvang 7 overwinningspunten als je minstens 4 nederzettingen
met dezelfde vorm hebt gesticht in jouw koninkrijk (met
uitzondering van de nederzetting die je van dit gebouw kunt
stichten).
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang 1 arbeider (actie) als minstens 2 gegooide dobbelstenen
voedsel als resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens 4 arbeiders (acties)
gebruikt om op één blad (koninkrijk- of dorpsblad) te bouwen of
oogsten.
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Gooi 1 dobbelsteen (grondstof- of arbeider-dobbelsteen)
maximaal 2 keer opnieuw. Je kunt niet van dobbelsteen wisselen
tussen de twee worpen in.
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang elke ronde 1 hout.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Ontvang 1 arbeider (actie) als alle gegooide dobbelstenen
hetzelfde resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof
naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van
de 4 mogelijke resultaten.
Einde van het spel: ontvang 1 overwinningspunt voor elke
aangekruiste oogstveld in jouw koninkrijk.
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te ontvangen).
Ontvang 2 overwinningspunten als alle gegooide dobbelstenen
hetzelfde resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof
naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van
de 4 mogelijke resultaten.
Ontvang 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een verschillend
resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Gooi 1 dobbelsteen (grondstof- of arbeider-) 1 keer opnieuw. Let
op: het opnieuw gooien van een dobbelsteen kan alleen aan het
begin van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit', voordat je iets
anders kunt doen.
Einde van het spel: je ontvangt 4 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en niet in de doos gelegd
worden).
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Je ontvangt 1 overwinningspunt en gooit alle dobbelstenen
opnieuw als alle resultaten van de worp verschillend zijn.
Ondanks dat je goud als een grondstof naar keuze kunt
gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4 mogelijke
resultaten. Let op: het opnieuw gooien van een dobbelsteen kan
alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit',
voordat je iets anders kunt doen. Het resultaat van je laatste
worp geldt voor deze ronde.
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te krijgen).
Einde van het spel: je ontvangt 3 overwinningspunten voor elk
volledig geoogste veld in jouw koninkrijk (waarop alle
oogstvelden zijn aangekruist).
Einde van het spel: elke koninklijke sectie (het laatste veld op
elke bouwwerkspoor) is 3 extra overwinningspunten waard. Tel
deze 3 punten bij de waarde van elk spoor op.
Einde van het spel: je ontvangt 6 respectievelijk 9
overwinningspunten voor elke nederzetting in jouw koninkrijk
met de afgebeelde vorm (die je op dezelfde wijze als andere
nederzettingen hebt gemaakt).
Ontvang 1 voedsel als de gegooide arbeider-dobbelsteen een 4
als resultaat toont.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en ligt niet in de doos).
Zodra je dit gebouw hebt gebouwd, pak je de 2 gunsttegels uit de
doos en leg je deze bij de beschikbare gunsttegels. Vanaf nu kun
je uit alle tegels kiezen.
Gooi alle dobbelstenen (zowel grondstof- als arbeiderdobbelstenen) opnieuw. Dit effect kan slechts éénmaal gebruikt
worden, tenzij je de waarde van dit gebouw verhoogt door
nederzettingen te stichten. Let op: het opnieuw gooien van een
dobbelsteen kan alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw
koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt doen.
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Ontvang 1 extra actie als je minstens één keer hebt geoogst. Je
mag deze actie alleen gebruiken om te oogsten.
Ontvang 1 arbeider (actie) als alle gegooide grondstofdobbelstenen hetzelfde resultaat tonen. Je mag deze arbeider
alleen gebruiken om te bouwen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
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Einde van het spel: ontvang 2 overwinningspunten voor elke brug
die je hebt gebouwd (dus niet elke brugsectie. Je bouwt een brug
door 2 of 3 brugsecties aan te kruisen).
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Je ontvangt een extra grondstof als je oogst (van het soort dat je
hebt geoogst). Je mag dit effect slechts 1 keer toepassen tenzij je
de waarde van dit gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te
stichten. Als de waarde is verhoogd, moet je opnieuw oogsten
om extra grondstoffen te krijgen.
Ontvang 1 arbeider (actie) als minstens 2 gegooide dobbelstenen
hetzelfde resultaat tonen. Je mag deze arbeider alleen gebruiken
om te bouwen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar keuze
kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Ruil het resultaat van 1 dobbelsteen voor 2 voedsel. Je negeert
het resultaat van die dobbelsteen en ontvangt ook geen
grondstoffen van deze dobbelsteen. Als je de waarde van dit
gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te stichten, dan kun
je vaker ruilen. Elke ruil levert je 2 voedsel op.
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Kies en noem voordat de dobbelstenen worden gegooid een
grondstofsoort. Als je goed hebt gegokt, dan ontvang je van 1 van
de gegooide grondstofsoort 1 grondstof extra.
Je mag 1 voedsel gebruiken om een veld aan te kruisen op het
bouwwerkspoor in plaats van twee grondstoffen (van welke
soort dan ook) die bij het bouwveld zijn aangegeven. Dit effect
mag twee keer worden gebruikt, tenzij je de waarde van het
gebouw verhoogt door nederzettingen te stichten.
Einde van het spel: je ontvangt 1 overwinningspunt voor elke
aangekruist veld op de bouwwerksporen die geen onderdeel
uitmaken van een nederzetting.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
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aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd). Daarnaast ontvang je 2 overwinningspunten als je alle
bouwvelden van dit gebouw aan hebt gekruist.
Ontvang elke ronde 1 goud.
Ruil 1 goud voor 1 arbeider (actie). Dit effect kun je slechts
eenmaal gebruiken, tenzij je de waarde verhoogt door
nederzettingen te stichten.
Ontvang 1 overwinningspunt als je deze ronde minstens 3 stenen
hebt gebruikt.
Ontvang 1 goud als de gegooide arbeider-dobbelsteen een 3 of 5
als resultaat toont.
Einde van het spel: je ontvangt 4 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd). Daarnaast ontvang je 5 overwinningspunten als je alle
bouwvelden van dit gebouw aan hebt gekruist.
Ontvang elke ronde 1 goud.
Kies het gegooide resultaat op één van de gegooide grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te ontvangen).
Als je oogst mag je de bruggen negeren en een oogstveld naar
keuze aankruisen (zelfs als die nog niet beschikbaar is). Dit effect
mag eenmaal worden toegepast, tenzij je de waarde van dit
gebouw verhoogt door nederzettingen te stichten.
Zodra je dit gebouw hebt gebouwd, pak je de 2 gunsttegels uit de
doos en leg je deze bij de beschikbare gunsttegels. Vanaf nu kun
je uit alle fiches kiezen.
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Ontvang 1 arbeider (actie). Je mag deze arbeider alleen
gebruiken om te oogsten.
Ontvang 1 arbeider (actie). Je mag deze arbeider alleen
gebruiken om op jouw dorpsblad te bouwen.
Betaal 2 arbeiders (acties) om 1 goud te ontvangen. Als je de
waarde van dit gebouw verhoogt door nederzettingen te
bouwen, dan ontvang je meer goud voor deze twee arbeiders.
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens twee keer oogst.
Einde van het spel: elke koninklijke sectie (het laatste veld op
elke bouwwerkspoor) is 4 extra overwinningspunten waard. Tel
deze 4 punten op bij de waarde van elk spoor.
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Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je het gebouw bouwt.
Gooi een aantal dobbelstenen naar keuze (grondstof- of
arbeider-dobbelstenen) opnieuw. Dit effect mag eenmaal
gebruikt worden tenzij je de waarde van het gebouw verhoogt
door nederzettingen te stichten. Let op: het opnieuw gooien van
een dobbelsteen kan alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw
koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt doen.
Je ontvangt 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een
verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Einde van het spel: ontvang 10 overwinningspunten als je alle
oogstvelden met steen hebt aangekruist (van alle velden, die je
dus eerst zult moeten vrijspelen).
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
ontvang je 2 hout.
Ontvang elke ronde 2 steen.
Betaal 2 hout om 1 overwinningspunt te ontvangen. Als je de
waarde van dit gebouw verhoogt door nederzettingen te
stichten, ontvang je meer overwinningspunten voor die 2 hout.
Je ontvangt 1 steen als minstens twee van de gegooide
grondstof-dobbelstenen hout als resultaat tonen. Ondanks dat je
goud als een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor
dit gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Je ontvangt een extra grondstof als je oogst (van het soort dat je
hebt geoogst). Je mag dit effect slechts 1 keer toepassen tenzij je
de waarde van dit gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te
stichten. Als de waarde is verhoogd, moet je opnieuw oogsten
om extra grondstoffen te ontvangen.
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Kies en noem voordat de dobbelstenen worden gegooid een
grondstofsoort. Als je goed hebt gegokt, dan ontvang je van 1
extra grondstof.
Je ontvangt 1 overwinningspunt als je ervoor kiest om aan het
begin van de ronde met slechts 2 grondstof-dobbelstenen te
gooien.
Ontvang 1 arbeider (actie) als de gegooide arbeider-dobbelsteen
een 3 of 5 als resultaat heeft.
Einde van het spel: je ontvangt 1 overwinningspunt voor elk paar
beschikbare oogstvelden in jouw koninkrijk. De velden moeten

beschikbaar zijn via gebouwde bruggen en mogen niet
aangekruist zijn.
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Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 steen.
Betaal 1 hout, 1 voedsel en 1 steen om 1 overwinningspunt te
ontvangen.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en niet terug in de doos zijn
gelegd).
Einde van het spel: je ontvangt 1 overwinningspunt voor elk
aangekruist bouwveld dat geen grondstoffen vereist om te
bouwen naast de actie die je aan he bouwveld moet besteden
(ongeacht op welk blad dit veld staat).
Einde van het spel: Je ontvant 1 overwinninspunt voor elke
aangekruiste sectie die geen onderdeel uitmaken van een
nederzetting op de bouwveldsporen.
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Ontvang elke ronde 1 steen.
Ruil 1 arbeider (actie) voor 1 goud. Dit effect mag slechts
eenmaal worden gebruikt, tenzij je de waarde van het gebouw
hebt verhoogd door nederzettingen te stichten.
Besteed 3 dezelfde grondstoffen (naar keuze) om 2
overwinningspunten te ontvangen. Als je de waarde van dit
gebouw verhoogt door nederzettingen te stichten, ontvang je
meer overwinningspunten voor deze 3 grondstoffen.
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: ontvang 2 overwinningspunten voor elke 4
bouwvelden die je horizontaal of verticaal aangrenzend hebt
aangekruist bij dit gebouw. Aangekruiste bouwvelden kunnen
voor meer dan één lijn worden gebruikt, maar elke lijn mag
slechts één keer geteld worden.
Ontvang 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een verschillend
resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Ontvang 1 actie die je enkel mag gebruiken om te oogsten.
Als je oogst mag je de bruggen negeren en een oogstveld naar
keuze aankruisen (zelfs als dat nog niet beschikbaar is). Dit effect

mag eenmaal worden toegepast, tenzij je de waarde van dit
gebouw verhoogt door nederzettingen te stichten.
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Einde van het spel: je ontvangt 3 overwinningspunten voor elk
volledig geoogst veld in jouw koninkrijk (waarvan alle
oogstvelden zijn aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt 10 overwinningspunten als je
zowel de koninklijke secties van het huizen- en
graanschurenspoor hebt aangekruist (de laatste sectie van het
1ste en 3de bouwwerkspoor).
Einde van het spel: ontvang 2 overwinningspunten voor elke 4
bouwvelden die je horizontaal of verticaal aangrenzend hebt
aangekruist bij dit gebouw. Aangekruiste bouwvelden kunnen
voor meer dan één rij worden gebruikt, maar elke rij mag slechts
één keer geteld worden.
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Gooi een aantal dobbelstenen naar keuze (grondstof- of
arbeider-dobbelstenen) opnieuw. Dit effect mag eenmaal
gebruikt worden tenzij je de waarde van het gebouw verhoogt
door nederzettingen te stichten. Let op: het opnieuw gooien van
een dobbelsteen kan alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw
koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt doen.
Ontvang 2 overwinningspunten als alle gegooide dobbelstenen
een verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Ontvang 1 overwinningspunt voor elke gegooide grondstof die
overeenkomt met de grondstof van dit gebouw. Je kiest het soort
grondstoffen als je het gebouw hebt gebouwd door de andere
twee grondstoffen door te strepen.
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te ontvangen).
Ontvang 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een verschillend
resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Ontvang 2 overwinningspunten als alle gegooide dobbelstenen
een verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Gooi 1 grondstof-dobbelsteen naar keuze opnieuw. Let op: het
opnieuw gooien van een dobbelsteen kan alleen aan het begin
van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt
doen.
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Einde van het spel: je ontvangt 12 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je het gebouw bouwt.
Ontvang 2 overwinningspunten als je met jouw acties minstens 3
velden op de bouwwerksporen op jouw koninkrijkblad aankruist
(velden mogen naar keuze op de verschillende sporen worden
aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt voor elke complete sectie van de
Sumo School (een volledig aangekruiste groep bouwvelden naast
een overwinningspuntwaarde).
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en niet in de doos liggen).
Ontvang 1 arbeider (actie) als de gegooide arbeider-dobbelsteen
een 3 of 5 als resultaat heeft.
Kies één grondstoff-dobbelsteen en gooi die maximaal twee keer
opnieuw. Let op: het opnieuw gooien van een dobbelsteen kan
alleen aan het begin van de fase 'Breid jouw koninkrijk uit',
voordat je iets anders kunt doen.
Einde van het spel: je ontvangt 12 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 goud.
Betaal 2 goud om 3 overwinningspunten te ontvangen. Als je de
waarde van dit gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te
stichten, dan ontvang je meer overwinningspunten voor de 2
goud.
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens een keer hebt
geoogst en op zowel het koninkrijk- als het dorpsblad hebt
gebouwd (op beide een bouwveld hebt aangekruist).
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Betaal 1 hout minder voor een bouwactie op het bouwwerkspoor
(bouwvelden op het koninkrijkblad). Dit effect mag slechts één
keer gebruikt worden, tenzij je de waarde verhoogt door
nederzettingen te stichten.
Einde van het spel: je ontvangt 5 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Ontvang 2 overwinningspunten als je met jouw acties minstens 3
velden op het bouwwerkspport op jouw koninkrijkblad hebt
aangekruist (velden mogen naar keuze over de verschillende
sporten worden aangekruist).
Ontvang elke ronde 1 hout.
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je het gebouw bouwt.
Je ontvangt een extra grondstof als je oogst (van het soort dat je
hebt geoogst). Je mag dit effect slechts 1 keer toepassen tenzij je
de waarde van dit gebouw hebt verhoogd door nederzettingen te
stichten. Als de waarde is verhoogd, moet je opnieuw oogsten
om extra grondstoffen te ontvangen.
Ontvang 1 arbeider (actie) en 1 goud als de gegooide arbeiderdobbelsteen een 3 of 5 als resultaat heeft.
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens eenmaal hebt
geoogst en op zowel het koninkrijk- als het dorpsblad hebt
gebouwd (op beide bladen een bouwveld hebt aangekruist).
Ontvang 2 overwinningspunten als je bouwt en drie bouwvelden
aankruist op één blad.
Ontvang 1 goud als alle gegooide dobbelstenen een verschillend
resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof naar
keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van de 4
mogelijke resultaten.
Einde van het spel: je ontvangt 7 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ruil 1 grondstof naar keuze om voor een andere grondstof naar
keuze. Als je de waarde van dit gebouw verhoogt met
nederzettingen, dan kun je meerdere keren ruilen. Met elke ruil
kun je een andere grondstof ontvangen.
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Ontvang 1 arbeider (actie) als minstens 2 gegooide dobbelstenen
hetzelfde resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een grondstof
naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw als 1 van
de 4 mogelijke resultaten.
Gebruik 1 extra gunsttegel. Deze tegel moet tijdens de
voorbereiding zijn klaargelegd (en niet terug in de doos zijn
gelegd).
Einde van het spel: je ontvangt 4 overwinningspunten voor elk
volledig geoogste veld in jouw koninkrijk (waarvan alle
oogstvelden zijn aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt 10 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt 2 overwinningspunten voor elke
brug die je hebt gebouwd (dus niet elke brugsectie. Je moet 2 of
3 secties hebben aangekruist om een brug daadwerkelijk te
bouwen).
Ontvang elke ronde 1 steen.
Ontvang 3 overwinningspunten als alle gegooide dobbelstenen
een verschillend resultaat tonen. Ondanks dat je goud als een
grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit gebouw
als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Gooi 1 grondstof-dobbelsteen opnieuw. Let op: het opnieuw
gooien van een dobbelsteen kan alleen aan het begin van de fase
'Breid jouw koninkrijk uit', voordat je iets anders kunt doen.
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te ontvangen).
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 voedsel.
Ontvang 1 actie die je enkel mag gebruiken om op je dorpsblad te
bouwen.
Je ontvangt 2 overwinningspunten als je acties gebruikt om
minstens 3 bouwwerksecties op jouw koninkrijkblad aan te
kruisen.
Kies het gegooide resultaat op één van de grondstofdobbelstenen. Je ontvangt 1 extra grondstof van die soort (kan
gebruikt worden om een extra goud te ontvangen).
Einde van het spel: je ontvangt 8 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
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Ontvang elke ronde 1 goud.
Ontvang 1 steen als minstens 2 van de gegooide grondstofdobbelstenen voedsel als resultaat tonen. Ondanks dat je goud
als een grondstof naar keuze kunt gebruiken, geldt het voor dit
gebouw als 1 van de 4 mogelijke resultaten.
Ontvang 2 overwinningspunten als je minstens eenmaal hebt
geoogst en op zowel het koninkrijk- als het dorpsblad hebt
gebouwd (op beide een bouwveld hebt aangekruist).
Einde van het spel: je ontvangt 1 overwinningspunt voor elke
aangekruist veld op de bouwwerksporen die geen onderdeel
uitmaakt van een nederzetting.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt de overwinningspunten die staan
naast een groep bouwvelden (of een enkel veld) als deze zijn
aangekruist (het is niet van belang of het gebouw volledig is
gebouwd).
Ontvang elke ronde 1 grondstof. Je kiest de grondstof die dit
gebouw oplevert door de twee andere grondstoffen door te
strepen op het moment dat je het gebouw bouwt.
Ontvang 1 overwinningspunt als je minstens 2 keer oogst en
daarbij minstens 2 oogstvelden aankruist met verschillende
grondstoffen.
Einde van het spel: elke koninklijke sectie (het laatste veld op
elke bouwwerkspoor) is 8 extra overwinningspunten waard. Tel
deze 8 punten op bij de waarde van elk spoor.
Einde van het spel: je ontvangt 2 overwinningspunten voor elk
paar aangekruiste oogstvelden met hout in jouw koninkrijk.
Einde van het spel: je ontvangt 6 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).
Einde van het spel: je ontvangt 9 overwinningspunten voor elke
nederzetting in jouw koninkrijk met de afgebeelde vorm (die je
op dezelfde wijze als andere nederzettingen hebt gemaakt).

