Welkom bij deze vierde uitgave van Heerlijk Spelen! Heerlijk Spelen is volledig gratis, staat boordevol nieuwtjes en
spellentips en wordt met name verspreid via winkeliers en beurzen.
In dit magazine kun je kennismaken met een groot aantal van onze spellen die garant staan voor jaren speelplezier
met vrienden, kennissen en familie. Heerlijk spelen en volop genieten van de gezelligheid.
Het assortiment van White Goblin Games kent vele leuke spellen. In dit magazine tref je een aantal spellen aan die
ongekend populair zijn. De meest bekendste zijn Qwixx, Genius, Machi Koro, Istanbul, Sushi Go en Het Verboden
Eiland. Stuk voor stuk moderne klassiekers die in geen enkele spellenkast mogen ontbreken.
Wij wensen u heel veel lees- en speelplezier toe.
Het team van White Goblin Games
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De spannendste spelbelevenis sinds jaren voor de hele familie!

H

eb je wel eens een spel mét elkaar gespeeld,
in plaats van tégen elkaar? Nee? Maak dan
kennis met het leukste coöperatieve bordspel ter wereld: Het Verboden Eiland! Dit spel is uniek
in zijn soort. In dit spel speel je namelijk niet tegen elkaar,
maar tegen het spel! Je moet dan ook goed met elkaar
overleggen om dit spel samen te kunnen winnen.

Het eiland overstroomt en zinkt
naar de zeebodem!
Het draait allemaal om de vier schatten die op Het Verboden
Eiland verstopt liggen. De spelers zijn op schattenjacht en willen
deze graag zo snel mogelijk vinden. Het maakt niet uit wie de schatten
vindt, als ze maar gevonden worden! Het is een race tegen de klok,
want elke keer op het einde van een beurt van een speler, overstroomt een deel van het eiland. En hoe langer het duurt voor je de
schatten gevonden hebt, hoe sneller het eiland overstroomt en naar
de bodem van de zee zinkt! Je bewegingsruimte wordt dus steeds
kleiner gedurende het spel…!

Maak gebruik van je
unieke eigenschap!
Iedere speler heeft in het spel zijn eigen
rol: zo is de ene speler de duiker, terwijl de
andere piloot, navigator, koerier, ingenieur
of verkenner is. Elke rol heeft zijn
eigen unieke eigenschap. Ben je de piloot?
Dan mag je éénmaal in je beurt naar een
andere plek op het eiland vliegen. Ben je
de duiker? Dan kun je door overstroomde
delen van het eiland zwemmen. Et cetera.
Je moet dus goed van deze eigenschappen gebruik maken om het spel te kunnen
winnen! Er zitten 6 verschillende rollen in
het spel, terwijl je er altijd maar 2 tot en
met 4 gebruikt. Je kunt dus met heel wat
combinaties van rollen het spel spelen.

2-4

30 min

10+

Vlucht tijdig van het eiland!
Heb je de schatten eenmaal gevonden? Dan moeten alle spelers terug naar de helikopterlandplaats. Wanneer het een speler lukt om een helikoptervlucht-kaart te spelen, dan vertrekken
jullie gezamenlijk mét de vier schatten van het eiland. Lukt dat
niet? Dan is de kans groot dat de zeespiegel tot ver boven je hoofd
komt te staan en dan helpt zelfs een duikbril en zwembroek niet
meer… dan hebben jullie het spel verloren! Tijd om het spel
nóg een keer te spelen, want Het Verboden Eiland blijf
je door de variabele eilandopbouw, de verschillende
combinatie-mogelijkheden van de rollen én de in te
stellen moeilijkheidsgraad keer op keer spelen.
Het Verboden Eiland is met recht de
spannendste spelbelevenis sinds
jaren en het beste, coöperatieve spel
dat er te krijgen is!
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G

efeliciteerd, je bent gekozen tot burgemeester van de stad! Je kunt direct aan de slag, want de
inwoners hebben een flink wensenlijstje: een pretpark, een paar kaasfabrieken en zelfs een
tv-station. Dat is een flinke klus gezien het feit dat je stad nu nog uit slechts een korenveld,
een bakkerij en een dobbelsteen bestaat.
Gelukkig zorgen de eerste gebouwen in je stad al snel voor inkomsten. Elke beurt worden de
dobbelstenen gegooid en als het getal van jouw gebouwen overeenkomt met het resultaat
van de worp krijg je geld van de bank. Soms alleen in jouw beurt, soms ook in de beurt van
je tegenstander en soms moet de speler die aan de beurt is aan jou geld betalen, omdat
ze even op een terrasje van jouw stad aan het genieten zijn.
Door de korte beurten, het feit dat je ook buiten je beurt moet opletten of je geld
krijgt en de grote hoeveelheid verschillende gebouwen zal dit spel niet snel gaan
vervelen. De regels zijn eenvoudig en snel uitgelegd, dus je kunt direct aan de
slag en beginnen met de bouw van jouw wereldstad.
En dit is nog maar het begin! Machi Koro zal uitgroeien tot een wereldstad
van formaat, dus vraag ook naar de uitbreidingen voor dit leuke spel!

Genomineerd voor prestigieuze
spellenprijs “Spiel des Jahres”
als beste familiespel van 2015.
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Elke stad kan een haven gebruiken!

2-5

H

40 min

7+

et is verkiezingstijd in Machi Koro en jouw burgemeesterschap staat op het spel. De inwoners van jouw stad
zijn niet meer onder de indruk van de kaasfabrieken en de winkelcentra. Als je opnieuw gekozen wilt worden,
zul je groots moeten uitpakken.
Een haven met luxe boten, sushi bars en een prachtig nieuw vliegveld zullen
zorgen voor meer inkomsten en aanzien van je stad! Op dit moment heeft je
stad nog te weinig geld in kas om dit allemaal te bekostigen, maar dat heeft
jou nog nooit tegengehouden!
Machi Koro: Haven is de eerste uitbreiding voor Machi Koro met tien nieuwe
gebouwen, een nieuw startgebouw en twee nieuwe bezienswaardigheden.
Daarnaast maakt deze uitbreiding het mogelijk om met vijf spelers te spelen.

Maak van je stad een bloeiende metropool!

2-5

40 min

7+

J

e stad is onder jouw bestuur uitgegroeid tot een heuse metropool. Grote bedrijven
bouwen kantoren in het centrum en het aantal uitgangsmogelijkheden wordt
groter en diverser. Helaas gaan het niet overal even goed en moeten sommige
ondernemingen tijdelijk gedwongen sluiten. Deze leveren dan geen geld op voor de
stadskas. Natuurlijk weet jij daar wel een oplossing voor...
Aan de rand van de stad is wel ruimte voor een aantal wijngaarden, die kunnen dan
gelijk leveren aan de chique Franse restaurants en de exclusieve clubs. In de stad
kan een aannemer aan de slag om ruimte te maken voor nieuwe bedrijven. En voor
de kleine beurs is er altijd een kruidenier te vinden of een pandjeshuis waar men zijn
eigendommen kan belenen.
Machi Koro: Metropool is de tweede uitbreiding
van Machi Koro en bevat 15 nieuwe gebouwen,
waaronder twee unieke gebouwen die speciaal
voor White Goblin Games zijn ontworpen en alleen
in deze uitgave zijn te vinden.
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Een internationale bestseller

G

enius is een internationale bestseller, die geschikt is voor de hele
familie. Ben jij geniaal? Dat ben je zeker als je dit uitmuntende
spel speelt. Genius is ontworpen door de wereldberoemde
spelontwerper Reiner Knizia en kent eenvoudige
spelregels, snelle beurten en dwingt tot slimme
keuzes - dé ingrediënten voor een strategisch en
zeer verslavend spel. Gemakkelijk te leren, maar
lastig te winnen.
Hoe speel je het spel? Simpel! De spelers
leggen om beurten een tegel op een
strategische plaats op de zeshoekige
velden van het bord en scoren daarna
punten voor dezelfde symbolen in een
rechte lijn. Het is daarbij belangrijk,
dat de spelers punten scoren in alle
zes verschillende kleuren, want aan het
einde krijg je alleen punten voor de kleur
met de laagste score!
Vanwege de korte speelduur, vlotte
beurten en eenvoudige spelregels is het geschikt voor de hele
familie. Genius is een interactief spel waarin je je tegenstander
kunt blokkeren en je mee kunt profiteren van de beurt van je
tegenstanders.

Dobbelen,
kiezen,
winnen!

N

aast het bordspel is Genius ook verkrijgbaar als
dobbelspel. Ook deze variant kenmerkt zich door
eenvoudige spelregels, snelle beurten en dwingt tot
slimme keuzes.
Spelers proberen ook nu zoveel mogelijk dezelfde symbolen te
verzamelen. Daarvoor heeft iedere speler twee dobbelstenen.
De symbolen in jouw worp bepalen de symbolen die je mag
aankruisen. Simpel? Jazeker! Maar er is meer….
De symbolen die andere spelers hebben gegooid kun jij in
je beurt gebruiken. Maak slim gebruik van de worp van je
tegenstander en kruis als eerste alle symbolen op je blad aan.

Genius Dobbelspel is een geweldig leuk familiespel voor jong
en oud. Met zijn eenvoudige regels en de korte speelduur is
dit een spel dat vast en zeker vaak op tafel zal komen en niet
snel gaat vervelen..
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Nieuwe uitdagingen voor onderweg!

O

p vakantie? Geen tijd voor een
groot bordspel? Zin in een
klein spelletje? White Goblin
Games start binnenkort met een nieuwe
spellenlijn met kleine spellen, waarvan
de titel al verraadt wat voor soort spellen
je kunt verwachten: Fun & Go.

Fun&Go spellen zijn spellen in een klein
doosje. Handig om mee te nemen op reis
of snel op tafel te leggen.

aangekondigd. Later dit jaar volgen nog
twee titels! Houd onze website in de gaten
voor meer informatie...

De meest spellen in deze reeks zijn
gebaseerd op grote populaire bordspellen.
Kenmerkende elementen uit het grote
spel zijn vertaald naar een nieuw spel,
waardoor je een totaal ander spel speelt,
maar het tegelijk herkenbaar is.

De FUN & GO lijn
is te herkennen
aan het groene
label!

Dit jaar verschijnen er drie spellen in de
Fun&Go lijn. De eerste titel wordt hieronder

Eenvoudig, spannend en geniaal!
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G

enius: Fun&Go is een vlotte variant op het bekende bordspel Genius. In dit spel
probeer je als eerste een bepaald aantal tegels van elk van de zes kleuren te
verzamelen. Daarbij geldt - net als in het bordspel - dat je elke kleur moet sparen,
want zelfs als je de meeste tegels van een kleur hebt... je „slechtste“ kleur bepaalt je score!
In deze variant moet je tegels zoeken die passen bij het aanbod in het midden van de tafel. Trek je
een tegel, die overeenkomt met het aanbod, dan mag je deze houden. Als de tegel daar echter nog
niet aanwezig is, dan gaat de tegel naar midden en is je beurt voorbij en ben je al je verzamelde
tegels uit deze beurt kwijt....
Elke keer sta je voor de keuze: scoor je punten of neem je een gokje en speel je verder? Speel
je door, dan kun je meer punten scoren, maar loop je ook het risico om alles te verliezen. De
spanning is om te snijden!
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Ga dat varkentje maar eens wassen!

I

n de modder voelt een varken zich pas
écht fijn! Het zal je dan ook niet verbazen dat in het vlotte en vrolijke kaartspel
Moddervarkens de spelers hun varkens
lekker in de modder mogen laten spelen.
Hoe schoner je varkens op het einde van
het spel zijn, hoe minder punten je hebt.
Dus hoe meer modder, hoe beter!
In Moddervarkens probeert iedere speler
zijn varkens te laten spelen in de modder
om ze lekker vies te maken. Maar pas op,
want je tegenstanders zullen alles in het
werk stellen om jouw varkens weer schoon
te wassen. Een stal komt dus goed van pas,
want een dak biedt sowieso bescherming

tegen regenkaarten. En als je de deur dan
ook nog eens dicht laat timmeren, dan kan
geen boer binnenkomen om jouw varkens
schoon te boenen. De speler die uiteindelijk
alleen maar moddervarkens voor zich op
tafel heeft liggen, wint het spel!
Moddervarkens is leuk, snel en interactief en voor vlotte spelers bevat het spel
zelfs nog een snellere variant. Dus ga dat
varkentje van je tegenstanders maar eens
wassen!
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Het fantastisch grote spel in het piepkleine blikje!

D

it piepkleine blikje ziet er natuurlijk schattig uit. Maar vergis je niet:
Kwatro is voor zo’n kleine verpakking met recht een fantastisch groot spel!
Met de 66 kaarten leg je in een mum van
tijd een flink speelveld op tafel.
Elke kaart bevat drie eigenschappen: een
kleur, een getal en een vorm. De spelers
starten met vier kaarten in hun hand.
Wanneer je aan de beurt bent, mag je
zoveel kaarten als je wilt vanuit je hand

op tafel leggen. Maar ze moeten wel allemaal in één lijn geplaatst worden en in een
lijn mogen maar maximaal vier kaarten
komen te liggen. En daarbij geldt ook nog
eens de regel dat alle kaarten in een lijn óf
allemaal dezelfde óf allemaal verschillende
kleuren, getallen en vormen moeten
hebben. Zo mag je een kaart met een rode
driehoek en het getal twee niet in een lijn
leggen met een rode cirkel met het getal
drie en een rood vierkant met het getal drie.
Er is voor die lijn immers al bepaald dat
de kleuren van de kaarten gelijk moeten
zijn (rood), de vormen verschillend (er ligt
immers al een vierkant en een cirkel) en het
cijfer gelijk (drie). Je rode driehoek met het
getal twee voldoet niet aan die laatste eigenschap en kan dus niet aan die lijn worden toegevoegd.
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Van alle kaarten die bestaan uit de horizontale en verticale lijnen die je zojuist hebt
gevormd of uitgebreid, tel je de getallen
bij elkaar op. Dat zijn je punten voor die
beurt. Lukt het je om een Kwatro te maken
(een lijn bestaande uit precies 4 kaarten),
dan wordt je score verdubbeld. Lukt het je
om in één beurt twee Kwatro’s te maken
(horizontaal en verticaal), dan wordt je
score zelfs tweemaal verdubbeld!
Kwatro biedt enorm veel uitdaging, is
snel te leren en is zo compact, dat je het
heel eenvoudig overal mee naar toe kunt
nemen! Piepklein in uitvoering dus, maar
groots in speelplezier!
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Een slim kaartspel voor jonge spelers

D

weebies zijn bijzondere wezens, die één belangrijke eigenschap gemeen hebben met elkaar: ze zijn namelijk
niet graag alleen. Het liefst zijn ze met meerdere bij elkaar
en dan minimaal met zijn tweeën. Als je aan de beurt bent, kies
je een Dweebie uit je hand en legt deze aangrenzend aan de rest
op tafel. Lukt het je om aan de beide uiteinden van een kolom
of rij dezelfde Dweebie te plaatsen, dan mag je die kolom of rij
pakken. Het aantal kaarten dat je pakt, is het aantal
punten dat je verdient.
De Dweebies hebben allemaal een grote passie of
hobby, zo heb je onder andere Surf Dweebie, Ballet
Dweebie en Superheld Dweebie. Dit spel is al jaren
een gigantisch succes en zeer geschikt voor
families met jonge kinderen.
Dweebies biedt met de vrolijke tekeningen
enorm veel speelplezier aan 2 tot 6 spelers
en is in een minuut uit te leggen.

2-6

Grootse avonturen met kleine wezens

O

nder de bedauwde bladeren van een fraai
bos vol paddenstoelen om onder te schuilen, leven de Gubs. Deze vrolijke, insectachtige
wezentjes trotseren elke dag weer de gevaren die het bos met
zich meebrengt. Het is jouw taak om de grootste Gubs-kolonie te
bouwen. Hiertoe speel je kaarten uit, vanuit je hand: vang Gubs van
je tegenstanders in zeepbellen, rijdt met de Paddenrijders de barricades omver, bescherm je Gubs met de Fluwelen Mot en trotseer de
onverwachte gevaren van bliksem en stortvloeden. Gubs biedt ontzettend veel interactie en de enorme variëteit aan kaarten zorgt er
voor dat je jezelf continu zult moeten wapenen tegen onverwachte
wendingen. Doordat de uitleg van de kaarten staat voorgedrukt,
kun je dit vlotte spel voor alle leeftijden heel snel leren.
Maak snel kennis met de grappige Gubs, met de Grote Gub en
zelfs met de Paddenrijders. Lok een Gub naar jouw kolonie door
het spelen van een ‘Lokkertje’ of een ‘Super Lokkertje’. Leg vallen voor de Gubs van je tegenstanders en beleef een groots
avontuur met dit prachtig vormgegeven kaartspel.
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Pas op met Qwixx, want voor je het weet heb
je Qwixx-koorts en blijf je aan het dobbelen!

H

et leuke van dit spel is dat iedere speler actief meedoet, ook tijdens een
beurt van iemand anders! Het doel is om zoveel mogelijk getallen in de
vier rijen aan te kruisen. Hoe meer kruisjes in een rij, hoe meer punten je
verdient. Wie in totaal de meeste punten scoort, is de winnaar!

nieuwe scorebloks!
Is je scoreblok vol
en wil je verder
spelen? Losse
QWIXX scorebloks zijn apart
verkrijgbaar!

Iedere rij heeft een kleur die correspondeert met de kleur van één van de vier
gekleurde dobbelstenen. Elke beurt gooit een speler met zes dobbelstenen
(2 witte en 4 gekleurde). Iedereen mag de som van de witte dobbelstenen in een rij
naar keuze aankruisen, zelfs als je niet aan de beurt bent!
Degene die aan de beurt is, mag daarnaast één witte dobbelsteen met één gekleurde dobbelsteen gecombineren en de som van die dobbelstenen in de desbetreffende rij aankruisen.
In een rij moet je vanaf links beginnen, maar cijfers die je in een rij hebt overgeslagen
kun je later niet meer aankruisen…. Kies je dus om een keer geen kruisje te zetten
of om een getal over te slaan? Als je aan de beurt bent, moet je echter een kruisje
zetten, want anders krijg je strafpunten!
Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot de laatste worp.

Ook verkrijgbaar:
QWIXX MIXX. Twee
scorebloks met
nieuwe varianten om
QWIXX te spelen!

Naast de kleine versie van Qwixx is er ook grote versie verkrijgaar: Qwixx Deluxe.
Deze versie bevat afwisbare scorebordjes, viltstiften en een zachte dobbelbodem
voor oneindig veel speelplezier!

Naast het dobbelspel is er ook het Qwixx Kaartspel. Dit kaartspel is net zo eenvoudig en spannend
als het dobbelspel. Het Qwixx-gevoel blijft volledig in stand, maar nu kun je beter vooruit te plannen
om zo meerdere kruisjes in één keer te plaatsen! Dit kaartspel is dan ook wat tactischer. Rijen worden
nu per speler afgesloten en de jokerkaarten zorgen voor nog meer variantie in het spel. Houd je Qwixx
verzameling compleet met dit verslavende kaartspel!
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Zoek de ideale weg!

T

räxx is een nieuw spel van de auteur als Qwixx. Net als Qwixx kent dit spel
eenvoudige spelregels, een vlot spelverloop en ben je ook buiten je beurt
betrokken bij het spel. Jong en oud zullen die spel waarderen. Bijzonder aan
dit spel is, dat je ook de uitdaging in je eentje aan kunt gaan in een solovariant.
Hoe gaat het spel in zijn werk? Gedurende het spel tekent iedere speler een weg op
zijn bord. Deze weg bestaat uit een doorgaande lijn. De lijn mag geen onderbrekingen
hebben en zichzelf niet aanraken of doorkruisen. Elke beurt mag de weg slechts
aan één kant verlengd worden. Iedere speler probeert zoveel mogelijk puntenvelden
(het liefst als eerste) met zijn weg te bereiken, want voor puntenvelden krijg je veel
pluspunten. Ook moet iedere speler proberen om zoveel mogelijk andere velden
te bereiken (in het meest ideale geval alle) want voor elk niet bereikt veld (gewone
velden of puntenvelden) krijg je aan het einde van het spel een minpunt.
Het lijkt allemaal zo simpel, maar eenmaal begonnen aan de weg op je bord besef je
dat winnen nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn. Natuurlijk speelt de factor geluk een
rol maar zonder een goed plan is winnen onmogelijk. Zorg er daarom voor dat je een
vluchtweg hebt mocht het geluk je plots in de steek laten.
Träxx is een eenvoudig puzzelspel voor de hele familie. Het heeft veel te bieden:
korte spelregels zorgen ervoor dat je snel kunt beginnen aan het spel. Omdat je altijd
gelijktijdig speelt, zijn alle spelers steeds actief. Een spelletje Träxx duurt niet lang
zodat een revanche snel te maken is. Iedere speler wil het opnieuw proberen om nog
meer punten te scoren dan de vorige keer. Je zult merken dat de weg op je speelbord
geen enkele keer hetzelfde patroon zal hebben. De oneindige mogelijkheden van
Träxx zullen je verbazen.

1-4

15 min

8+
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Nieuwe uitdaging voor dappere avonturiers!

D

e avonturiers hebben de vorige missie van “Het Verboden Eiland” succesvol afgerond en zijn net weer een beetje opgedroogd. Voor hen eventjes geen water of zinkende landdelen meer. Dat komt goed uit want White Goblin Games heeft
een nieuwe missie in petto. En deze keer worden onze avonturiers op missie gestuurd naar de verboden woestijn. Echter
vanwege de zware weersomstandigheden en woeste zandstorm crasht de helikopter tijdens de landing. Gelukkig brengt het
team het er levend vanaf, maar hoe komen zij weer weg uit die droge woestijn?

Op zoek naar de legendarische vliegmachine
Het plan is om te ontsnappen met de legendarische vliegmachine ergens in de
vergeten stad begraven ligt onder meters
zand. De onderdelen laten zich niet zo gemakkelijk vinden. Door de woeste wind
verplaatsen de onderdelen steeds en enkel door te graven op de juiste coördinaten
kunnen zij worden gevonden. Deze coördinaten vind je onder de tegels, die samen
het speelveld vormen, te combineren. En
omdat de tegels elk spel willekeurige worden weggelegd zijn ook de coördinaten
van de onderdelen elke spel weer anders.

Help elkaar en werk
goed samen!
Gelukkig heeft iedere avonturier een speciale eigenschap. De archeoloog mag bijvoorbeeld extra zandtegels verwijderen; de

klimmer kan samen met een andere avonturier zich over en naar geblokkeerde zandtegels verplaatsen; de verkenner mag als
enige diagonale acties uitvoeren; de meteoroloog heeft als speciale kracht dat deze
één stormkaart minder trekt; de navigator
kan een andere avonturier 3 niet-geblokkeerde tegels verplaatsen; de waterdrager
heeft een extra grote waterfles en kan op
ieder moment water ophalen. Hij zal vele
levens redden in die droogte!

Storm op komst!
De weersomstandigheden worden gedurende het spel steeds zwaarder. De storm
trekt aan en legt een steeds dikkere zandlaag over de stad. Ondertussen probeer
je toegang houden tot de waterputten, de
tunnels en natuurlijk de vliegonderdelen.
Ook gaat de zon steeds harder schijnen,
de hitte is bijna ondraaglijk. Hopelijk zit er
nog voldoende water in je waterfles.
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Speciale uitrusting
brengt uitkomst
Een geheime waterreserve of zonneschild
helpen je de zon te overleven. De tijdschakelaar stelt je in staat om éénmalig 2 extra
acties uit te voeren. De aardekijker leert je
de betekenis van niet uitgegraven tegels.
Voor brute kracht is het duinkanon die alle
zandtegels in één keer verwijderd en met
de jetpack mag jij met een mede avonturier
naar een tegel naar keuze vliegen. Wanneer het team er in slaagt alle onderdelen
te verzamelen en op de landingsplaats de
vliegmachine te herstellen, dan vliegen
de avonturiers de overwinning tegemoet!
Wanneer een speler geen water meer heeft,
de storm te sterk is of er geen zandtegels
meer zijn dan blijft het team voor altijd achter in de Vergeten Stad...

2-5

45 min

10+

Welkom op de bazaar

H

et is een drukte van belang op de bazaar. Handelaren en hun assistenten haasten zich door de nauwe
steegjes en proberen hun concurrenten te slim af te
zijn. De sleutel tot succes ligt in een goede organisatie:
assistenten vullen de handkarren bij de diverse pakhuizen
en brengen deze vervolgens met gezwinde spoed naar de
juiste bestemming. Elke handelaar wil namelijk als eerste
een bepaald aantal robijnen in zijn bezit krijgen. Zet je assistenten slim in en probeer de kostbare edelstenen sneller dan je tegenstanders te verzamelen in dit strategische
spel!

In Istanbul verzamel je met je handelaar en je assistenten goederen en probeer je deze op de markt te verkopen of te leveren
aan de sultan. Op elk van de twaalf verschillende locaties van
de bazaar kunnen spelers andere acties uitvoeren om handelswaren en geld te krijgen of deze om te zetten in robijnen. Het
zoeken naar de meest optimale route is daarbij essentieel.
Door de dynamische opbouw van het speelveld is de bazaar elke keer anders wat vraagt om een andere strategie.
Istanbul heeft daarnaast een aangename speelduur: beleef een
groots avontuur binnen een uur!

2-5

50 min

10+

Binnenkort de eerste uitbreiding

I

n de straten van de bazaar ruik je de geur van het zwarte goud: koffie. Slimme
handelaren grijpen hun kans en sturen hun assistenten naar de koffiebranderij om
zakken met koffie in te slaan. Ondertussen probeer je de andere handelaren slim
af te zijn door een bezoek te brengen aan de herberg. Daar zijn altijd wel een aantal
welwillende lieden te vinden die tegen betaling van wat smeergeld je een handje willen
helpen. Maar koffie kan natuurlijk ook gebruikt worden om robijnen te verkrijgen in het
koffiehuis. Koffie geeft nieuwe mogelijkheden, maar robijnen leiden nog steeds naar de
overwinning…
Mokka & Smeergeld is de eerste uitbreiding voor het succesvolle spel Istanbul. Deze
uitbreiding houdt de dynamiek en snelheid van het basisspel vast, maar door de nieuwe
elementen zijn er volop nieuwe mogelijkheden en kansen in de race naar de robijnen.
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Het ultieme weerwolven-spel

5 - 68

Het spel eindigt wanneer alle Dorpelingen
óf alle Weerwolven dood zijn.
Een spel ‘Weerwolven & Waaghalzen’
bestaat uit meerdere ‘dagen’ en ‘nachten’.
Elke nacht kiezen de Weerwolven een
slachtoffer, terwijl de Ziener informatie
inwint over de andere spelers en zo
achterhaalt of een speler een Weerwolf
is. Tijdens de dag proberen de spelers
gezamenlijk te achterhalen wie onder
hen een Weerwolf is, om vervolgens te
stemmen om deze speler al dan niet te
lynchen.

W

eerwolven & Waaghalzen is een
interactief deductiespel voor
twee teams: Dorpelingen en
Weerwolven. De Weerwolven proberen
niet ontdekt te worden en de ene na de
andere Dorpeling uit te schakelen. De
Dorpelingen laten dat natuurlijk niet op
zich zitten en proberen de Weerwolven
uit te schakelen, maar weten niet welke
spelers Weerwolven zijn.

30 min

8+

Het spel bevat heel veel spelmateriaal: je
kunt het spel zelfs spelen met 68 spelers
als de groep groot genoeg is. In de
spelregels vind je verschillende varianten.
De variatie is nog groter doordat we een
heleboel scenario’s aan het spel hebben
toegevoegd. ‘Dorp van de visioenen’,
‘Dorp van Pijn’, ‘Dorp van de vampiers’ zijn
slechts enkele scenario’s die je samen met
je spelgroep of vriendengroep kunt spelen.
‘Weerwolven en Waaghalzen’ is hiermee
met recht hét ultieme weerwolven-spel.

Het spel wordt altijd gewonnen door één
team: de Dorpelingen winnen wanneer
zij alle Weerwolven gelyncht hebben, de
Weerwolven winnen wanneer er net zo
veel Dorpelingen over zijn als Weerwolven.
Tijdens
een
spel
‘Weerwolven
&
Waaghalzen’ proberen de spelers elkaar op
een dwaalspoor te brengen om te kunnen
winnen. Dit alles gebeurt onder leiding van
een spelleider (één van de spelers), die de
overige spelers door de verschillende fasen
van ‘Weerwolven & Waaghalzen’ heen leidt.

DORPELING

ZIENER
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Je wordt elke nacht ekt en samen
andere vampiers gew htoffer dat
kiezen jullie één slac na de
de volgende dag
nominatie sterft.
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Elke nacht word je samen met
de andere weerwolven gewekt
en samen kiezen jullie één
slachtoffer dat gedood wordt.

Je kiest el
uit om te ke nacht een spel
een spec zien of deze spelerer
dorpelingiale rol heeft (geen
en geen w
eerwolf).

Zonder een spelleider, zonder eliminatie en in 10 minuten gespeeld

N

a het grote succes van Weerwolven & Waaghalzen is er nu een
nieuwe pup in de wolvenroedel:
1 Nacht Weerwolven en Waaghalzen.

Een spelletje 1 Nacht: Weerwolven &
Waaghalzen duurt vaak niet langer dan
10 minuten en daarna wil je vast nog eens
spelen!

Ook in deze vlotte versie kruipt iedere
speler in de huid van een dorpeling, een
weerwolf of één van de speciale karakters. Om te winnen moet je na één nacht
en één dag ontdekken wie de weerwolven zijn en er ten minste één over de kling
jagen…..tenzij jij zelf een weerwolf bent!

Slechts één dag en één
nacht!
Aan het begin van het spel krijgt iedere
speler een rolkaart die hij gedekt voor
zich op tafel legt. Drie rolkaarten komen
eveneens gedekt in het midden van de
tafel te liggen.
Een omroeper roept tijdens de nachtfase
op volgorde de verschillende rollen op.
De desbetreffende spelers mogen dan
hun dingetje doen: kijken wie hun medestanders zijn, rollen bij andere spelers
bekijken of zelfs rolkaarten omwisselen.

Download de gratis
spelleider-app!
Playstore

In de daaropvolgende dagfase overleggen
de spelers met elkaar wie zij verdenken
als weerwolf. Ze mogen hun rolkaarten
niet meer bekijken. Vervolgens volgt een
stemming waarbij iedereen zijn verdachte aanwijst. De verdachte met de meeste
stemmen wordt vermoord (dit kunnen er
ook meer zijn). Het team van weerwolven
wint als ten minste één speler een weerwolf is en er geen weerwolven zijn vermoord. De dorpelingen winnen bij elke
andere uitkomst.

Voor dit spel heb je geen spelleider nodig. Iedereen kan dus meedoen. Maak
gebruik van de rolfiches om de rollen op
te roepen of gebruik app om deze taak te
vervullen.

3 - 10

R
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Appstore

10 min

8+

Praten en lachen met je handen

I

n Hands praat je met je handen in
plaats van met woorden en probeer
je erachter te komen wiens hand
hetzelfde zegt als jouw hand. Maar
pas op voor de speler die met beide
handen praat…je kunt maar beter
doen wat hij zegt!

Duimen in de lucht voor
dit unieke partyspel!
Op de kaarten van dit spel zijn gebaren
afgebeeld met één hand of met twee
handen. Iedere speler kiest één van de
kaarten in zijn hand en beeldt deze uit. Als
een andere speler hetzelfde handgebaar
maakt, is er een match en wisselen de
spelers hun kaarten uit. Dit levert aan het
einde van het spel een punt op.
Zodra een speler echter twee handen
nodig heeft om het gebaar op zijn kaart
na e maken, kun je dit maar beter direct
nadoen. De speler die dit als laatste
doorheeft en dus als laatste dit gebaar
immiteert, krijgt de betreffende kaart en
scoort daarmee aan het einde van het
spel een strafpunt.

Je mag tijdens het spel uiteraard snel
kaarten ruilen met de stapel kaarten die
op tafel ligt maar zodra er geen kaarten
meer op de trekstapel liggen is het
‘Handen omlaag!’ en eindigt het spel
direct. Iedere speler berekent zijn score
door één punt te rekenen voor elke
kaart met een symbool met één hand
en trekt daar één punt vanaf voor
iedere kaart met twee handen in zijn
puntenstapel.
In Hands speel je allemaal
tegelijkertijd en moet je dus erg
goed op je medespelers letten.
Dit leidt tot hilarische situaties en
veel plezier aan tafel!
Laat je handen spreken en
maak er een leuk en gezellige
boel van tijdens dit leuke
partyspel! Jong en oud zal
hier gegarandeerd veel
plezier aan beleven.
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3-8

20 min

8+

Laat je vlieger uit

I

n Kite Fight (vliegergevecht) speel je
kaarten om zoveel mogelijk punten
te verdienen. Dit doosje bevat drie
verschillende spellen, die je met de
kaarten kunt spelen. Elk spel heeft zijn
eigen regels en er worden verschillende combinaties van kaarten gebruikt.

In ‘Vang de Wind’ win je het spel door de
meeste vliegergevechten in het park te
winnen.
In ‘Met de Wind mee’ laat je jouw vliegers
op in de lucht om zoveel mogelijk punten
te scoren.
En in ‘Vol in de Wind’ scoor je punten als
jouw vliegers de wind controleren.
Elk spel speelt anders en elk spel
heeft zijn eigen tactiek.
Daag je vrienden uit in dit heerlijke
kaartspel.

2-4

20 min

8+

3-5

30 min

10+

Kies de juiste acties en win!

B

asari is een klassieker in de
spellenwereld.
Verschillende
versies van dit spel zijn reeds
in het verleden verschenen, in
verschillende vormen en met een
verschillende speelduur. Echter één
ding hadden al deze spellen gemeen:
een grote interactie tussen de spelers
en hoop speelplezier. Deze nieuwe
versie heeft dit alles samengevoegd
in een klein doosje, zodat je deze
klassieker overal naar toe kunt nemen.

Kies in het geheim één van de drie acties
die uitgevoerd kunnen worden. Ben je
de enige die de actie heeft gekozen?
Prima, dan mag je deze uitvoeren! Maar
wanneer twee spelers voor dezelfde
actie hebben gekozen, dan moeten zij
met elkaar onderhandelen wie deze
actie mag uitvoeren…
Laat zien dat jij de slimste handelaar
bent en verzamel de meeste edelstenen
door je tegenstanders steeds een stap
voor te zijn.

17

Wie is een echte sushi chef?

G

eef de sushi door! Verschillende sushigerechten
gaat over de tafel, van speler naar speler, totdat
iemand besluit deze te serveren. Jouw keuze van
gerechten wordt aan het einde van de ronde vertaald
in punten, die na drie ronden hopelijk leiden naar een
smakelijke overwinning.
De verschillende gerechten worden allen op een andere
manier gescoord. Nigiri levert bijvoorlijk extra punten als je deze
in wasabi doopt, tempura en sashimi laten zich pas smaken als
je meerdere porties hebt verzameld en maki rolls zijn enkel punten waard als je de meeste hebt verzameld. Maar vergeet ook
de pudding niet, want het toetje kan het op einde extra punten
opleveren (of zelfs kosten).
Sushi Go is een vlot, interactief kaartspel dat velen zeker zal
smaken (zelfs als je geen sushi lust).
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2-5

15 min

8+

Het leukste avontuur voor twee spelers

A

uteur Rüdiger Dorn (bekend van
het bekroonde Istanbul) heeft met
Jambo een tiental jaren geleden
een echte klassieker bedacht. Het
elegante spelsysteem wordt ondersteund
door de warme tekeningen en illustraties
van Michael Menzel. Veel jonge gezinnen spelen dit spel al jaren met plezier.

2

45 min

12+

Jambo betekent “Hallo” in het Swahili, de
begroeting waarmee handelaren hun klanten
begroeten. Probeer als speler goede zaken te
doen door slim te handelen. Gebruik daarbij
zo goed mogelijk de hulp van personen,
dieren en mystieke voorwerpen. In het spel
trek je kaarten en speel je kaarten. Op deze
kaarten vind je marktkramen, goederen, voorwerpen, personen en dieren die je naar eigen
inzicht kunt spelen en combineren. Vanwege
de grote hoeveelheid verschillende kaarten
zijn de mogelijkheden eindeloos en zijn er
meerdere wegen naar de overwinning. Het
doel is altijd hetzelfde: probeer als eerste 60
goudstukken te verzamelen. Je tegenstander
krijgt daarna nog 1 beurt waarin hij jouw score
moet overtreffen om alsnog de winst te grijpen. Zorg ervoor dat hem of haar dat niet lukt!

Naast het basisspel heeft White Goblin
Games ook een uitbreidingsdoos “Jambo:
Nieuwe ontmoetingen en avonturen” uitgebracht. In deze doos vind je vier uitbreidingen
die je kunt combineren met het basisspel.
Elke uitbreiding is afzonderlijk met het basisspel te spelen, maar je kunt ook zelf een
combinatie van de verschillende uitbreidingen maken voor je eigen Jambo-avontuur.

Nieuwe avonturen en
ontmoetingen
In de uitbreidingsdoos vind je ruim zestig
nieuwe personen, voorwerpen en dieren,
die je kunt combineren met het basisspel.
De andere uitbreidingen voegen nieuwe
dingen toe aan het spel. Met de “vier nieuwe hutten” kun je extra acties uitvoeren tijdens je beurt. Met de “ tapijten” kunnen
spelers nu ook hun goederen op straat
verkopen. En door aan bepaalde voorwaarden te voldoen kunnen de spelers relicten
verdienen. Dit is een alternatieve manier
om het spel te winnen. Geen enkele handelsreis door Afrika zal meer hetzelfde zijn.

Zowel uitbreiding als zelfstandig spel

A

sante betekent ‘Bedankt’ in het Swahili. Zo nemen in het hart van Afrika de
vriendelijke handelaren afscheid van
hun kooplustige klanten. Door gunstige handel met goederen proberen de spelers goede
zaken te doen voor hun dorp. Daarbij vragen
ze onder andere hulp aan de wijze Matres,
een vakbekwame houtsnijder en de boot-
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gidsen die het gebied goed kennen. Worden
Afrikaanse buffels of gorilla’s gezien in het
dorp, dan kan dat nare gevolgen hebben. Wie
de heilige gebieden opzoekt, kan daar de bijzondere krachten gebruiken. De vele kaarten
bieden een exotische sfeer en zorgen ervoor
dat ieder spel weer anders verloopt.

2

40 min

12+

Een magische strijd in de Stille Zuidzee

K

ahuna is een zeldzaam type magie
dat alleen maar voorkomt op een
paar eilandjes in de Stille Zuidzee.
Twee Kahuna priesters binden in dit spel
de strijd met elkaar aan om vast te stellen
wie de Kahuna het beste beheerst. Beide
priesters proberen zoveel mogelijk van
de twaalf eilanden onder hun magische
invloed te brengen. De spelers doen dit
door de eilanden met Kahuna-staafjes in
hun kleur te verbinden. Als er voldoende
verbindingen zijn van één kleur mag de
speler als teken van zijn macht hierop een
Kahuna steen plaatsen.

2

30 min

Het spel wordt over drie ronden gespeeld.
Na iedere ronde volgt een waardering.
De speler die op dat moment de meeste
Kahuna stenen op het speelbord heeft
liggen wordt beloond met één of meer
punten. De speler met de meeste punten
aan het einde van het spel mag zich de
machtigste Kahuna priester noemen en
over alle eilanden heersen.
Op www.whitegoblingames.nl kun je twee
unieke varianten voor dit spel downloaden.

10+

Een doornige vete

I

n dit spel staan de spelers aan
het hoofd van de adellijke huizen
Lancaster en York, die tussen
1455 en 1485 tijdens de befaamde
Rozenoorlog (beide hebben een roos
in hun familiewapen) streden om de
macht in Engeland. Beide spelers
proberen zo groot mogelijke gebieden
op het speelbord in hun bezit te krijgen.

een machtsteen plaatsen. Heldenkaarten
kunnen worden gebruikt om de plannen
van je tegenstander te dwarsbomen en
de door hem veroverde gebieden over te
nemen.
Het gevecht gaat over en weer totdat
de winnaar bekend is. De speler die
aan het einde van het spel de grootste
aaneengesloten gebieden met stenen in
zijn kleur bezit, wint het spel.

Om beurten spelen de spelers kaarten
om de kroon over het bord te verplaatsen.
Daar waar de kroon zich bevindt mag men
2

20

30 min

10+

Tempelbouw door invloed en intrige

I

n een lang vervlogen tijdperk bouwden
invloedrijke heersers tempels om hun
macht en welvaart te bewijzen. De
meest kolossale tempel behoorde toe
aan de rijkste heerser.

In dit spel voor twee spelers ben je één
van deze heersers. Met hulp van verschillende volksstammen wordt je succes bepaald door de hoogte van je tempels, die
zich steeds meer verheffen en hoger en
hoger in de lucht rijzen. Je moet steeds
voorzichtiger zijn voor je tegenstander en
de volkeren die hem dienen, want zij zijn
uit op je vernietiging en zullen er niet voor
terugdeinzen om je volkeren tegen je op te
zetten.
Alle
volkeren
(Assyriërs,
Hettieten,
Meden, Perzen en Soemeriërs), hebben speciale eigenschappen die je kunt
gebruiken om je tempels boven die van je
tegenstander uit te laten steken.

Babel is een klassieker en heeft in de loop
der jaren vele spelersharten gestolen. Het
spel was al een tijdje niet meer verkrijgbaar,
maar is nu weer beschikbaar in een compleet
nieuwe frisse vormgeving. Babel is een echte
aanrader voor spelers die houden van spellen, waar beurten goed doordacht moeten
worden om er het maximale uit te halen!

2

45 min

12+

Tactisch tempelbouwspel voor twee spelers

D

e keizer van China heeft
aangekondigd jouw provincie
te bezoeken. Het is aan jou om
hem te eren door de meest imposante
pagodes te bouwen.

Speel kaarten om pilaren, verdiepingen
en daken te bouwen. Voor elk onderdeel
scoor je punten en daarnaast leveren
de verschillende pagodetegels speciale
vaardigheden op, die je tijdens het spel
kunt gebruiken...
In dit bouwspel voor twee spelers bouw
je gezamenlijk aan vier torens die ook
daadwerkelijk de hoogte in gaan!
Anticipeer op de beurt van je tegenstander
door verder te bouwen waar hij gestopt
is. Verdien speciale acties tijdens
het bouwen en zet deze later in jouw
voordeel in. Door de vlotte korte beurten
en eenvoudige spelregels is dit een ideaal
spel voor tussendoor.
Wie is de beste architect en bouwt de
meest imposante pagodes in dit tactische
bouwspel?
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2

30 min

8+

Vind de juiste balans

W

inkelier zijn in een klein dorpje
is een kwestie van de juiste
balans vinden. Het doel is
om de concurrentie nooit helemaal
uit het veld te slaan. Sterker nog, dat
kan erg slecht zijn voor je reputatie.
Je zult dan ook een manier moeten
vinden om jouw marktaandeel te laten
groeien zonder dat de andere winkels
in het dorp hierdoor failliet gaan. Weet
wanneer je moet samenwerken en
wanneer je meedogenloos moet zijn…
en jij zult de beste winkelier in Daxu
zijn!

In Daxu verzamelen twee spelers
sets kaarten van de zes verschillende
soorten winkels. Elke ronde worden er
verschillende
kaarten
opengedraaid
en kiezen de spelers of zij de kaarten
voor zichzelf willen houden of aan hun
tegenstander willen geven.
Als je je teveel richt richt op een
bepaald soort winkel, dan zullen je
klanten ontevreden worden en verdient
je tegenstander punten in plaats van jij.
In tegenstelling tot wat je waarschijnlijk
gewend bent, scoor je hier dus punten
gebaseerd op hoe klein jouw meerderheid
is. Aan het einde van het spel bepalen de
reputatie en de meerderheid in winkels
wie de beste winkelier in Daxu is.
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2

30 min

10+

Nieuwe editie van een klassieker met vele extra’s

H

et bordspel Medina speelt zich af
in het jaar 1822. Na jaren van verval is besloten om de medina aan
de voet van het Atlasgebergte opnieuw
op te bouwen. De spelers werken samen
om grote en prachtige paleizen te laten
herrijzen en de benodigde stadsmuren
te renoveren. Langzaam keert het leven terug in de oude stad. De bevolking
loopt weer door de straten, terwijl de
contouren van de nieuwe stad langzaam
maar zeker zichtbaar worden.
Aan ieder aspect van deze nieuwe versie
van Medina is aandacht besteed. Om te
beginnen hebben we het geheel van nieuw
artwork voorzien. We hebben vervolgens
nieuwe speelstukken laten maken (bijna
200 houten speelstukken zitten er in de
doos!) en in de stijl van het nieuwe artwork
voorzien van kleuren. De gekozen kleuren
vormen een pallet dat je aantreft in dit gedeelte van de wereld.
Daarnaast is het spel inhoudelijk uitgebreid met nieuwe spelelementen: de bron
en theetegels. Een bron is belangrijk voor
het leven in de stad. Het bouwen in de
nabijheid van de bron levert dan ook extra punten op. Met theetegels kun je een
pauze voor jezelf inlassen, zodat je in alle
rust de andere spelers kunt laten bouwen
om daarna je slag te slag. Ten slotte is het
speelbord nu dubbelzijdig met een apart
bord voor 2 spelers en voor 3-4 spelers.
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2-4

60 min

10+

Miljoenen mogelijkheden in de Middeleeuwen

2-4

45 min

10+

R

attus is al jaren één van de belangrijkste titels van White Goblin Games. Het succes van Rattus laat zich eenvoudig
verklaren: het spel is tactisch genoeg voor de échte bordspelfanaat, maar is luchtig genoeg voor families. En de
keuzes zijn enorm: zo kun je met alle karakterkaarten die er inmiddels zijn verschenen zonder overdrijven wel een
paar miljoen variaties maken om het spel te spelen!

Luchtig familiespel
Het spel speelt zich af in de 15e eeuw
als de pestepidemie Europa in zijn greep
houdt. Ondanks dit thema is Rattus absoluut geen ‘donker’ spel. Spelers proberen hun populatie (bestaande uit 20
houten blokjes) te laten groeien en in
leven te houden. Daarbij krijg je de hulp
van verschillende karakters uit verschillende klassen onder de bevolking. Met
hun hulp kun je meer blokjes plaatsen,
blokjes verplaatsen naar veilige gebieden
of informatie krijgen over de rattenplaag.
Het spel kent zes verschilende karakters die de spelers te hulp schieten. Elk
karakter vertegenwoordigt een andere
klasse en heeft een eigen unieke eigenschap. Een slimme speler probeert deze
eigenschappen te combineren, zodat hij
in zijn beurt krachtige “combo’s” kan maken, waarmee hij veel punten kan scoren.
Echter het bezitten van meerdere karakters heeft ook een nadeel, als je je begeeft onder de bevolking ben je namelijk
gevoeliger voor de epidemie. Het zoeken
van de juiste balans is de uitdaging!

Vanwege het enorme, internationale succes van Rattus heeft White Goblin Games inmiddels verschillende
uitbreidingen uitgebracht. Elke uitbreiding voegt nieuwe karakterskaarten toe
aan het spel en bevat extra spelmateriaal
om in combinatie met deze karakters te
gebruiken. Dankzij de uitbreidingen zijn
er meer dan 1 miljoen combinaties van
karakters die mee kunnen doen in het
spel. Dit spel gaat nooit vervelen!

Rattus Africanus maakt bevat een extra
bord, waardoor je het spel ook met 5 of
6 spelers kunt spelen. Regiokaarten maken het spel nog tactischer, want die leveren extra punten op aan het einde van
het spel.

Meer dan 1 miljoen
mogelijkheden met
uitbreidingen

Daarnaast zijn er een drietal kleine uitbreidingen beschikbaar met karakters
rondom een bepaald thema.
Laat je verrassen door de verschillende
mogelijkheden van dit leuke spel!

Rattus Pied Piper voegt 12 nieuwe karakterkaarten toe die je kunt gebruiken in het
spel. Deze uitbreiding is volgens kenners
en fans van Rattus – en dat zijn er nogal
wat! – een absolute must!

Krachtige combo’s
In de verschillende regio‘s op het bord
komen gedurende het spel steeds meer
rattenfiches te liggen. Deze geven je een
indicatie van het naderende onheil: moet
jij blokjes terugnemen van het bord als
de ratten toeslaan? Aan het einde van
elke beurt worden de fiches in één regio
opengedraaid om te bepalen welke blokjes verwijderd moeten worden.
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In Rattus Mercatus maken geld en goederen maken hun opwachting en wordt
handel en een bloeiende economie een
belangrijk onderdeel van het spel.

Kaartspel met pit

N

aast het bordspel is er ook een
kaartspel dat zich afspeelt in
de wereld van Rattus: Rattus
Cartus. Rattus Cartus is zeker niet zomaar een vertaling van het basisspel:
de Noorse bedenkers Ase en Henrik
Berg hebben niets aan het toeval overgelaten om ook van Rattus Cartus een
doorslaand succes te gaan maken.
Ook Rattus Cartus kenmerkt zich door
enorm veel variatie, maar is iets pittiger dan het bordspel.

Meesterlijk vervolg op
het bordspel
In Rattus Cartus bedreigt de pest nog
steeds grote delen van Europa. Je vorst
is zojuist bezweken aan de gevolgen van
deze vreselijke epidemie. Jij en de andere
prinsen van het land zullen het nu tegen
elkaar op moeten nemen om te bepalen
wie de volgende vorst van het land gaat
worden. Hiervoor zul je het land door
moeten reizen om loyale aanhang te verzamelen onder de verschillende klassen
in de Middeleeuwen.
Elke dag bezoek je een nieuwe stad
waarin verschillende gebouwen te vinden
zijn. Elk gebouw heeft zijn eigen voorde-

len. Wanneer je een gebouw van een bepaalde bevolkingsklasse betreedt, werf je
nieuwe aanhangers van die klasse. Een
enkele keer krijg je de kans om vreemdelingen te werven die in de straten op de
loer liggen. Oké, er lopen dan misschien
wat ratten rond, maar van een rat of twee
ga je niet dood, toch…?
Rattus Cartus heeft hetzelfde thema als
het bordspel, maar het spel speelt geheel
anders. Waar de focus in de bordspel
ligt op de strijd tegen de ratten en het
in stand houden van je populatie, ben je
in het kaartspel bezig met aanhangers te
verzamelen binnen de verschillende klassen. Per klasse zijn punten te verdienen
voor de meeste aanhangers. Daarnaast
kunnen spelers tijdens het spel punten
verdienen. Pas aan het einde van het
spel bekijken de spelers of de ratten die
hen bedreigen verdreven kunnen worden.
Ben je daarna nog in leven, dan ding je
mee naar de overwinning, want spelers
die teveel risico hebben genomen zijn uitgesloten van de eindwaardering.

Het spel kent twaalf verschillende gebouwen. Elke ronde zijn een beperkt aantal
gebouwen beschikbaar. Spelers bieden
met karakterkaarten om te bepalen wie
de sterkte hoofdactie mag uitvoeren. Andere aanwezigen in dat gebouw moeten
genoegen met de tweede, iets minder
sterke, actie. Je kunt een riscio nemen
voor de overmacht, maar daarmee trek je
mogelijk wel extra ratten aan...

Gebouwen zijn de
sleutel tot succes
Voor dit succesvolle kaartspel is er inmiddels ook een uitbreiding: Rattus Cartus Nobilis. In deze uitbreiding tref je
twee modules aan. Naast nieuwe gebouwen vind je ook edelfiches, die je kunt
gebruiken tijdens je reis door het land.
Net als het bordspel zijn de mogelijkheden eindeloos en zal dit spel niet gaan
snel vervelen.

2-5

25

45 min
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Tegellegspel rondom de Noorse mythologie
Elke karakter heeft een basiswaarde, maar
door slim gebruik te maken van de speciale
eigenschap kan deze worden verhoogd of
die van een andere tegel worden verlaagd.
Odin is bijvoorbeeld een sterk karakter met
waarde 8, maar wanneer Loki naast hem
komt te liggen zullen diens leugens Odin‘s
waarde laten zakken tot nul.
Sommige karakters zoals de Fenrir zijn niet
sterk als ze alleen het speelveld betreden,
maar zodra een groep van deze wolfachtige
wezen aanwezig zijn in een rij overheersen
ze ze de andere karakters met gemak.
Het basisspel bestaat uit acht verschillende
karakters, maar in de doos vind je tevens
een eerste uitbreiding met nog eens vier
nieuwe karakters.

I

n het oudste gedicht van de Noorse mythologie, vertelt de Völuspá het verhaal
over de eindeloze strijd tussen machtige goden, gevaarlijke schepsels en vergeten rassen. Welke wezens overheersen
elkaar? Zullen de Valkyries de machtige
Thor overmeesteren? Zal Odin de strijd
met de bedrieger Loki overleven? Elke
keer loopt het verhaal weer anders af en
zal een nieuwe kracht overheersen.

Völuspá is een tactisch tegellegspel met
eenvoudige spelregels. Ook zeer geschikt
voor twee spelers!

De strijd gaat verder!
Breid Völuspá uit met de uitbreiding
“Order of the gods”. Vier nieuwe
karakters betreden het strijdperk.
Dit leidt tot nieuwe tactieken, nieuwe
mogelijkheden en nog meer variatie.
Voeg de tegels toe aan het basisspel
of speel een van de vier scenario’s.

In Völuspá spelen de spelers tegels uit met
verschillende karakters en schepsels uit de
Noorse mythologie. Zij proberen de speciale
krachten van de tegels in hun hand te gebruiken om de andere tegels in een rij of kolom te
overheersen en daarmee punten te scoren.
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45 min

10+

Dobbelen en puzzelen

D

e dobbelstenen bepalen elke ronde twee letters. De spelers
moeten één van deze letters kiezen en op hun scoreblad
invullen.

Op deze wijze worden er horizontaal en verticaal woorden gevormd.
Des te langer het woord des te meer punten je scoort. Dat klinkt eenvoudig, maar niet elke letter kan je gebruiken... Uiteindelijk wint de
speler die met zijn woorden de meeste punten weet te scoren.
• Puzzelen en spelen tegelijk.
• Voor de echte puzzelfans het ideale spel.
• Snel op tafel te leggen en snel te herspelen.
• Herkenbaar, maar dan in een andere variant.
• Ook solitair te spelen!
• Voor alle leeftijdscategorieën.
• Verpakt in een leuke kubus, mooi om cadeau te geven!

Kruiswoord scorebloks zijn appart verkrijgbaar
1-6

20 min

8+

Niet mokken, lekker wokken!

A

ls wokmeester ga je aan de slag
om de lekkerste gerechten te bereiden. Op deze manier scoor je
namelijk punten bij de bezoekers van het
wok muziek festival, waar woksterren als
Ozzy Octopus, Tina Tuna en Chick’n Jagger hun opwachting zullen maken. Helaas
gooit een dief roet in het eten: hij heeft alle
ingrediënten gestolen. Door de verschillende ingrediënten strategisch in te kopen kun
jij misschien wel goedkoop inkopen, terwijl
de andere wokmeesters veel meer moeten
betalen.

Een beurt passen is er niet bij, want de
bezoekers van het festival krijgen honger!
Niet mokken, maar lekker wokken dus! De
beurten volgen elkaar in dit snelle kaartspel
vliegensvlug op en er zijn vele combinaties
te maken, wat maakt dat ieder spel weer
anders verloopt. We Will Wok You biedt
plaats aan 2 tot 4 wokmeesters, vanaf 8
jaar oud.

En dan zijn er ook nog eens hele speciale soorten wokschalen, waarin je niet zomaar lukraak ingrediënten mag bakken. De
kaarten met de dichte woks zijn een soort
kant-en-klaar gerechten en helpen je gemakkelijk punten te scoren. Wanneer je de
wokschalen zonder afgebeelde ingrediënten gebruikt, scoor je wat minder punten,
maar zo kom je wel van je restjes af!
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2-4

30 min

8+

Lever een bijdrage aan het bal van de eeuw

W

elkom in het tijdperk van de
Rococo. Lodewijk de 15e
regeert in Frankrijk en uitbundige
feesten zijn aan de orde van de dag. Belangrijke mensen kleden zich in prachtige
kostuums en baljurken om elkaar te imponeren.
Omdat er over enkele weken weer een
groot bal zal plaatsvinden, komt iedereen
met zijn verzoeken naar jouw kleermakers:
een elegant kostuum, een oogverblindende
jurk of een bijdrage voor het vuurwerk. Je beseft al snel dat het niet alleen gaat om kleding
maken in je atelier. Het gaat erom een bijdrage
te leveren aan het bal van de eeuw en daarmee geschiedenis te schrijven. Het is tijd om
de handen uit de mouwen te steken!
Rococo is een strategisch spel met een sterk thema,
dat je het gevoel geeft onderdeel te zijn van dat tijdperk. De combinatie van ‘deck-building’ met het verzamelen van grondstoffen en meerderheden maakt dit
spel uniek en is een feest om te spelen.
De doos van Rococo zit vol met prachtige spelmateriaal en is een garantie voor jarenlang spelplezier. Het
fraaie artwork van Michael Menzel draagt hier natuurlijk ook nog extra aan bij.
Laat je meeslepen in de imponerende en
spannende wereld van de Rococo en lever
de grootste bijdrage aan het bal van de
eeuw.

2-5

60 min

12+
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Bouw paleizen van het allermooiste marmer uit Carrara!

B

eroemde beeldhouwers en andere kunstenaars bepalen het beeld
van de bloeiende Italiaanse steden.
Architecten creëeren samen met kunstenaars gebouwen die de tand des tijds
kunnen doorstaan en die tot op de dag van
vandaag wereldberoemd zijn.
Om die gebouwen te bouwen heeft men één
type steen in het bijzonder nodig: marmer!
En niet zomaar marmer maar het puurste en
mooiste, het marmer uit Carrara!
In dit prachtig vormgegeven spel bouwen de
spelers gebouwen in diverse Italiaanse steden. Ze kopen de bouwstenen op de markt,
die voor iedereen iets te bieden heeft. Mooi
wit marmer is duur, terwijl normale stenen
vaak gratis verkrijgbaar zijn. Deze bouwstenen
liggen op een draaischijf die op het spelbord
gemonteerd is. Met de keuze op de draaischijf en de aangekochte materialen bepalen
de spelers echter ook in welke stad ze kunnen
bouwen en welke winst ze kunnen behalen.
De speldoos bevat ontzettend veel spelmateriaal van de hoogste kwaliteit. In de doos vind
je tevens een gesloten enveloppe. Als je het
basisspel namelijk een aantal keer gespeeld
hebt, kun je deze enveloppe openen en vind
je het spelmateriaal voor een uitbreiding, die
meer mogelijkheden, meer variatie en meer
tactiek toevoegt aan het basisspel, zodat je er
gegarandeerd nog lang veel plezier mee zult
beleven. De Paleizen van Cararra is daarmee
een spel dat je op verschillende niveaus keer
op keer zult spelen en ideaal is voor het hele
gezin.

2-4

60 min

10+
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Een tophit voor fijnproevers

T

erra Mystica is een grandioos
ontwikkelingsspel. Het spel heeft
in 2013 zowel de Nederlandse
Spellenprijs als de Gouden Ludo in de
wacht gesleept, terwijl talloze prijzen
werden gewonnen in het buitenland.

landschap in vier continenten. Verder zijn
er op Terra Mystica zeven verschillende
terreinsoorten en bevolken 14 verschillende volkeren dit mystieke land.

Leid jouw volk naar
de overwinning
In
Terra
Mystica
controleert
iedere speler een volk met zijn
eigen speciale vaardigheden. Jouw
eigen volk ontwikkelt zich door
het stichten van nieuwe nederzettingen op aangrenzende
gebieden en door het bouwen
van steeds meer en steeds
betere gebouwen. Hierdoor
groeit je eigen economie
en dus je inkomsten en de
voorhanden zijnde acties.
Door op het juiste moment
nederzettingen en gebouwen te stichten ontvang je
winstpunten en andere bonussen die je strategisch
kunt inzetten.

Veertien unieke
volkeren met een
eigen speelstijl
De herspeelbaarheid van het
spel is groot door de grote variatie in volkeren, die
allemaal om een andere
speelstijl vragen. Daarnaast zorgt de wisselende samenstelling van de
tussentijdse puntentellingen voor variatie in de
tactiek.
De krachtschalen en de
korting op handelshuizen zorgen voor wat extra
spanning tussen naburige
volken en de verdere groei.

Transformeer
de wereldkaart
Op het speelbord is de wereld van
Terra Mystica met tientallen verschillende gebieden afgebeeld. Een
rivier met meerdere armen verdeelt het

2-5

120 min

12+

Elk volk heeft een eigen terreinsoort
waarop hij nederzettingen mag bouwen.
Wil je op een vreemde terreinsoort bouwen, dan zul je deze eerst moeten transformeren naar je eigen terreinsoort. De
terreinsoort is niet het enige onderscheid
tussen de volken. Nagenoeg elk volk
heeft een speciale vaardigheid en
een bonus voor het bouwen van
een burcht. Dit vraagt om verschillende speelstijlen.

Laat je verrassen door dit meesterwerk en zorg ervoor dat je eigen
volk zegeviert in dit absolute topspel.
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Een uitbreiding voor fijnproevers

N

a het grote succes van het basisspel is er nu de eerste grote
uitbreiding: Vuur & IJs.

Deze uitbreiding introduceert meer dan
nieuwe volken en het bijbehorende
spelmateriaal. Je krijgt allereerst
een nieuw speelbord, dat je kunt
gebruiken in plaats van de
kaart uit het basisspel. Het
nieuwe speelbord bevat
meer rivieren, wat een kaart
met zes continenten in verschillende formaten oplevert. De eindtelling wordt
uitgebreid met een telling
van (in)direct verbonden
gebouwen. Deze telling
vind je terug op vier tegels,
waarvan er elk spel één
wordt gebruikt. Het regelboek bevat verder een variant voor de beurtvolgorde en een variant waarin
de volkeren worden geveild tegen betaling van
winstpunten.

eigen tempel. De Yeti’s krijgen 1 korting
bij krachtacties en hebben een krachtwaarde 4 voor hun burcht en heiligdom.
Met de burcht krijg je toegang tot deze
ronde reeds gebruikte krachtacties.

Gedaanteverwisselaars kiezen
hun terreinsoort. Wanneer een
buurman kracht ontvangt door
jouw bouwactiviteit, mag jij 1
krachtblokje uit de voorraad
in schaal III leggen. Nemen
de buren niets, dan schuif
je een blokje op de normale manier door. Met
de burcht kun je voor 3
kracht jouw thuisterrein
veranderen. Ook Waterwandelaars
kiezen
hun terreinsoort. Deze
markeer je met een ring
waarop 6 priesters de andere terreinsoorten afdekken.
Wanneer je een priester krijgt,
haal je deze van de ring en mag je
vanaf nu op de zojuist beschikbaar
gekomen terreinsoort bouwen. Je
kunt geen spades gebruiken. Met jouw
burcht verdien je twee gratis bruggen.

Zoals gezegd zijn er nieuwe volken, 6 stuks verdeeld
over 3 dubbelzijdige borden:
De witte ijsvolkeren kiezen aan
het begin van het spel hun startterrein, dat ze markeren met een ijsring. Ze bedekken hun gebieden met
ijstegels. De Vorstfeeën starten met een
gratis gunsttegel. Met de burcht verdien
je elke ronde 3 winstpunten voor elke

2-5

120 min

12+

De oranje vulkaanvolkeren bedekken hun
gebieden met een vulkaantegel. De Drakenmeesters transformeren terrein met
krachtblokjes uit willekeurige schalen.
Via spades krijg je krachtblokjes terug.
Met de burcht ontvang je eenmalig
het spelersaantal aan krachtblokjes.
De Ingewijden gebruiken elementpunten voor het transformeren. Via
spades krijg je elementpunten terug.
Met de burcht ga je harder omhoog
wanneer je priesters bij een elementenspoor plaatst.
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Ga de strijd aan met de onderwereld

I

n Rogue Agent nemen de spelers de
rol van Agenten op zich die door de
Agency belast zijn met het voorkomen van de misdaad in Rain City. Als
Agenten zullen de spelers Criminelen
voor het gerecht brengen, liquidaties
voorkomen, Bommen ontmantelen
die mogelijk hele districten in het
puin zullen leggen, zoeken naar waardevolle Hulpmiddelen en Informanten
rekruteren die hen kunnen helpen bij
de moeilijke taak om te overleven in
de donkere steegjes van de stad.
Door deze taken succesvol uit te voeren krijgt een Agent Invloed en Invloed
zal uiteindelijk bepalen hoe succesvol
een Agent zal zijn en hoe hoog hij zal

2-4

90 min

12+
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opklimmen binnen de gelederen van de
politiemacht.
Rogue Agent kan op twee manieren
worden gespeeld. De Agent variant is
de basisvariant en kan gespeeld worden
met 2-4 spelers. Deze variant biedt een
competitieve race om invloed te krijgen.
De Android variant is de uitgebreide variant die gespeeld kan worden met 3-4
spelers. Deze variant introduceert de
aanvullende taak om Androids die vermomd zijn als Agenten te ontmaskeren,
terwijl deze Androids proberen zoveel
mogelijk invloed te krijgen.

Drijf je handel… of gaat een ander er mee aan de wandel?

N

ew York, 1842. De haven langs South Street bruist van activiteit. Pakketschepen komen constant aan en vertrekken weer
en op het vaste land mengen de stemmen van immigranten van verschillende nationaliteiten zich met het geluid van
werkers, die vracht en voorraden laden op de schepen.

Er waren zoveel pakketschepen die wachtten op passagiers en vracht in deze haven,
dat het gebied bekend stond als de “Packet Row”. Hier hadden de grootste importen exportbedrijven hun hoofdkantoor.
Iedere speler vertegenwoordigt er een van
deze handelsbedrijven en probeert zoveel

mogelijk winst te maken met de trans-Atlantische handel. Echter veel geld hebben
is niet genoeg om Packet Row te winnen.
Belangrijker is het, dat de spelers hun geld
moeten uitgeven ten behoeve van de stad
op het juiste moment in het spel om zoveel
mogelijk overwinningspunten te halen.
Packet Row is het nieuwste
spel van het succesvolle auteurs duo Ase en Henrik Berg,
bekend van Rattus en Rattus
Cartus. Het leuke van Packet
Row is dat je steeds je kansen
afweegt tussen risico en rendement. Moet je nu toeslaan
door het nemen van een kaart
als het je wordt aangeboden?
Zijn de aangeboden kaarten
wel interessant genoeg voor
jou? Of zeg je ‘nee’ met het
risico dat je deze beurt helemaal niets krijgt?
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Een uniek aanbodmechanisme laat de actieve speler bepalen welke kaarten jij kunt
kopen. Mogelijk wil hij zelf snel een kaart
hebben en gaat daarom als eerste naar
de haven. Of gaat hij daar juist als eerste
heen, zodat hij daarna niets meer kunt kopen bij het gildehuis? Schat jouw mogelijkheden dus goed in maar zeker ook die van
de actieve speler, want die bepaalt uiteindelijk of jouw keuze slim was of niet. Als
je ‘nee’ zegt tegen de aangeboden kaarten
en de startspeler neemt vervolgens wel een
kaart, dan heb je pech en krijg je helemaal
niets deze ronde.
De bedenkers van Packet Row zijn er
na Rattus en Rattus Cartus wederom in
geslaagd om met een minimum aan spelregels, een spel te creëren dat volop
uitdaging aan een heel breed publiek biedt.

2-5

45 min

10+

Suikerzoet fruit voor het oprapen

Sugargliders kunnen al zwevend zelfs de
lengte van een voetbalveld overbruggen.
Wanneer het voedsel schaars begint te
worden komen de sugar gliders in een
soort staat van loomheid terecht waardoor ze minder energie een zuurstof gebruiken.

K

ijk daar, in de lucht: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee…
het is een sugar glider!*.

Sugargliders (suikereekhoorns) zijn kleine
buideldieren die in staat zijn, om net zoals
een vliegende eekhoorn, door de lucht te
zweven.

Elke speler is een sugarglider die probeert
zoveel mogelijk fruit te verzamelen door
van tak naar tak te springen. Fruit geeft
een sugarglider energie om te springen
en levert punten op. Aan het einde van
het spel wint de speler die met zijn sugarglider de meeste punten verdiend met
de voedseltegels in zijn persoonlijke voorraad.
Het spel wordt in beurten gespeeld. Met
de klok mee voeren de spelers hun beurt
uit. Als een speler aan de beurt is heeft hij
twee mogelijkheden: springen of rusten.
Als je springt kun je fruit verdienen. Je
moet exact zoveel stappen springen als is

weergegeven op de tegel waarop je staat.
Die tegel die je verlaat mag je pakken en
in je persoonlijke voorraad leggen.
Als je op een veld komt zonder tegel moet
je een tegel afleggen uit je eigen voorraad
en dat aantal stappen zetten op het bord.
Pas op dat je wel in de boom blijft en niet
van het bord gaat. Het middelste veld
heeft speciale regels waar je je voordeel
mee kunt doen. Je mag trouwens alleen
in rechte lijnen springen dus echt simpel
wordt je reis in de boom niet.
Als je rust kun je energie sparen. Je slaat
eigenlijk een beurt over. Of dat verstandig
is moet blijken maar af en toe een pas op
de plaats kan geen kwaad in dit spel.
Sugerglider is een vlot spel voor twee tot
vier spelers. Zowel kinderen als volwassenen zullen hier veel plezier aan beleven.

2-4
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30 min
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Najaar 2015, een vooruitblik

O

ok in het najaar van 2015 geven we natuurlijk nieuwe spellen uit. We lichten alvast een tipje van de sluier op en laten
je een aantal geplande spelreleases zien.

Het spel is je tegenstander. Jullie moeten samen
winnen, maar ook al zijn de regels eenvoudig...
gemakkelijk is het niet. Maak afspraken en werk
samen, alleen dan lukt het om alle kaarten te spelen.
Genomineerd voor prestigieuze
spellenprijs “Spiel des Jahres”
als beste familiespel van 2015.

De ijzersterke serie 2 persoonsspellen wordt verder
uitgebreid met HONG. De Drakenmeester roept in
dit spel zoveel mogelijk Hong’s op (2-koppige draak)
terwijl de Keizer dit probeert de voorkomen. Hij heeft
geen enkele interesse in deze gevaarlijke mystieke
wezens in zijn keizerrijk.

Een nieuw spel van topauteur Stefan Dorra dat zich
afspeelt op een Grieks eiland. Sticht nederzettingen
en laat deze uitgroeien tot grote steden. Haal marmer uit de groeves op het eiland en laat jouw steden
het eiland domineren.

Dit internationale topspel is vanaf dit najaar ook
beschikbaar in een compleet Nederlandse versie! Ga
als Romeinen, Egyptenaren, Barbaren of Japanners
de strijd aan met elkaar en probeer de meeste
punten te scoren voor jouw rijk.

Voor alle andere spellen van White Goblin Games verwijzen wij je naar onze website

www.whitegoblingames.nl
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Bezoek ons op

www.whitegoblingames.nl
voor nieuws, spelregelvarianten, filmpjes,
recensiequotes en nog veel meer!
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief op

www.whitegoblingames.nl/nieuwsbrief.

www.facebook.com/
whitegoblingames

www.twitter.com/
white_goblin

www.youtube.com/
whitegoblingames

Uw White Goblin Games specialist:

HAPPY FACES EVERYWHERE

