E

en koning eenzaam op zijn troon in zijn kasteel. Wat ontbreekt er
aan dit plaatje? Een koninkrijk natuurlijk! En dus ga je op zoek naar
korenvelden, meren en bergen om je koninkrijk uit te breiden. Maar
er zijn kapers op de kust. Zorg er dus voor dat jij op het juiste moment toe
kunt slaan om de mooiste landschappen te krijgen!

Voor je ligt alweer de zevende uitgave van Heerlijk Spelen! Op maar liefst 45 pagina’s stellen wij onze nieuwste spellen voor.
Heerlijk Spelen is een gratis magazine, staat boordevol nieuwtjes en spellentips en wordt met name verspreid via onze
verkooppunten en op beurzen. In dit magazine kun je onder andere kennismaken met de nieuwste spellen van White Goblin
Games, zoals Kingdomino, Take it Easy, Speed, Codenames: Duet, Torres, Ali Baba, Dr. Eureka, Flying Kiwis, etc.
White Goblin Games is een jonge uitgever die in korte tijd een vooraanstaande positie heeft veroverd op de spellenmarkt in
de Benelux. Steeds meer liefhebbers van bord- en kaartspellen ontdekken ons grote assortiment aan leuke spellen. In het
afgelopen jaar is ons distributiecentrum uitgebreid en hebben onze spellen opnieuw internationale spellenprijzen gewonnen.
Op onze website www.whitegoblingames.nl, Twitter en Facebook vind je informatie over onze demonstratiedagen en de
promotietour WGG ON TOUR. Bijna elke week worden in Nederland of België door onze demonstrateurs de nieuwste spellen
uitgelegd. Kom ook eens langs en maak kennis met onze demonstrateurs en leer zo eenvoudig de nieuwste spellen. Ook voor
advies en vragen staan ze paraat.
Wij wensen je heel veel lees-, kijk- en speelplezier toe.

Iedere speler begint het spel met één starttegel met daarop zijn kasteel. Elke
ronde worden er net zoveel tegels open neergelegd als er spelers zijn en aan
jou om te kiezen welke tegel je graag wilt hebben. Maar let op, want de keuze
voor de tegel bepaalt ook direct de beurtvolgorde om in de volgende ronde een
nieuwe tegel te kiezen. Pak je de beste tegel? Dan ben je de volgende ronde
waarschijnlijk als laatste aan de beurt om te kiezen.
De tegel die je elke ronde pakt, moet je direct in het koninkrijk neerleggen. En
daarbij moet je in de gaten houden dat ten minste één van de twee landschappen
op de tegel aan eenzelfde landschap wordt gelegd én dat je binnen jouw
koninkrijk van 5x5 landschappen blijft.
Zijn de laatste tegels geclaimd, dan krijg je punten voor de gebieden waarin je
kroontjes hebt gespaard. Hoe groter het gebied en hoe meer kroontjes, des te
meer punten!
Kingdomino is een heerlijk spel voor de hele familie. En doordat het elementen
van het welbekende domino gebruikt, zullen jongere kinderen het ook erg snel
oppakken. Dus plezier voor jong en oud!

Het team van White Goblin Games
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Traxx

36

Orléans /
Voorspoed & Belegering /
Handel & Intrige

37

Terra Mystica / Vuur & Ijs /
Gaia Project

38

Brugge / Stad aan het Zwin

39

Montana

40

Hellas / Imhotep

41

Carcasonne Star Wars /
Door Berg en Dal

42

Sint Petersburg /
Paleizen van Carrara

8

Sushi Go / Sushi Go Party

9

Dr. Eureka / Dr. Microbe

10

Take it Easy!

27

Cartagena

11

Flying Kiwis

28

Kruisverhoor / Gangstervilla

12

Ubongo / Ubongo Junior

29

Filou / Fast forward serie

43

Spellen voor twee spelers

13

Ubongo Fun&Go / Kaartspel /
Extreem / Duel

30

Memoarrr!

44

Rattus / Rattus Cartus

14

Twenty One / Qwinto

31

Drakenwoud / Sugar Gliders

45

Revolver / Revolver 2

15

Bali

32

Weerwolven & Waaghalzen /
1Nacht / Dageraad / Vampieren

46
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2

2-4

20 min

8+

Queendomino
Richt je koninkrijk in met tarwevelden, bossen, meren, weiden, moerassen en bergen.
Ridders zorgen voor rijkdom en munten. Als de steden in je gebieden groeien, zullen nieuwe
gebouwen verschijnen, waardoor je nog meer mogelijkheden krijgt. Probeer de gunst van de
koningin te winnen, maar pas op voor de draak! Queendomino is een zelfstandig spel in de
Kingdomino-familie voor 2-4 spelers. Je kunt het spel ook combineren met Kingdomino, zodat
je het spel zelfs met 6 spelers kunt spelen.

3

2-4

30 min

8+

Spion zoekt contact met geheim agent

V

ijfentwintig kaarten (spionnen)
liggen op tafel met op elke kaart
een codenaam. Bij Codenames
spelen twee teams tegen elkaar. Elk team
heeft een hoofd van de geheime dienst
en die weet welke woorden bij zijn team
horen. Hij wil graag dat zijn teamgenoten
contact maken met de juiste spionnen.
Hij bekijkt de kaarten op tafel en geeft
zijn team een aanwijzing door één
woord te noemen dat betrekking heeft
op één of meerdere woorden op tafel,
bijvoorbeeld: ‘oranje, drie’.
Welke drie woorden zou hij bedoelen?
De geheime agenten gaan met elkaar in
overleg. Doelt hij met deze aanwijzing
op ‘Nederland’ of zat het hoofd van
de geheime dienst aan ‘Soldaat van
Oranje’ te denken? Bij voetbal wordt
het oranjelegioen aangevoerd door een

Maak de lekkerste sapjes

‘leeuw’, zou het hoofd van de geheime
dienst dat in gedachten hebben? Of zou
hij bedoelen dat de vlammen van een
‘vuur’ oranje zijn? Het is lastig, want ze
willen natuurlijk niet een woord van het
andere team raden, of – in het ergste
geval – de huurmoordenaar aanwijzen.
Dat zou betekenen dat zij het spel
onmiddellijk zouden verliezen.

Fabelfruit is qua spelregels even
eenvoudig als uniek. Elke beurt
verplaats je jouw figuur naar één van de
openliggende locaties. Op die locatie
kun je de bijbehorende actie uitvoeren
waarbij één van de inwoners van het bos
je helpt aan fruitkaarten te komen. Zo kun
je kaarten krijgen, ruilen of gebruiken om
je medespelers dwars te zitten.

Codenames is het nieuwe partyspel dat
de wereld verovert. In de Nederlandse
editie vind je typische begrippen uit
de Nederlandse taal, plaatsnamen en
locaties in Nederland en België. Ook zijn
er veel kaartjes bij met woorden met
een dubbele betekenis. Met vierhonderd
verschillende
codenamen
zijn
de
mogelijkheden eindeloos en zal geen
enkel spel hetzelfde zijn!

Als je de juiste combinatie aan fruitkaarten
in je hand hebt, kun je een locatiekaart
ook als fabelsap kopen.
En dan gebeurt er iets bijzonders… als
een locatie wordt gekocht als fabelsap
komt deze locatiekaart niet meer terug
in het spel! Van een enorme stapel wordt
een nieuwe locatiekaart getrokken en
deze komt vervolgens in het spel.

J

e leeft in een bos waarin heerlijk
fruit in de helderste kleuren en
met de zoetste smaken te vinden
is. En met de hulp van de inwoners
van dit bos, probeer jij als eerste
voldoende fabelsappen te maken.

2-8

15 min

Aan het einde van het spel gebeurt er
nog iets speciaals: de kaarten die op
tafel liggen (de acties die aan het einde
van het spel beschikbaar waren voor
de spelers) worden apart gelegd… voor
het volgende spel! Het volgende spel
start je dus met de locaties waar je het
vorige spel mee bent geëindigd. Elk spel
veranderen de mogelijkheden en elke
keer zal je spel dus anders zijn!
Fabelfruit is dus een bijzondere ervaring
om met je spelersgroep of met het
hele gezin mee te maken. Een uniek
spelconcept, het spel verandert elke keer
dat je het speelt!

Grote kans dat deze kaart een nieuwe
actie bevat en daarmee dus de
mogelijkheden in het spel verandert.

10+
2-5

25 min

8+

Codenames Pictures

H

é, waar zijn de woorden gebleven? En wat
doen die plaatjes op tafel? Bij Codenames
Pictures zijn de woorden vervangen door plaatjes,
maar de spelregels zijn hetzelfde als bij het
basisspel Codenames. Ook in dit spel ga je met
je team op zoek naar alle spionnen van jouw
team, maar deze keer zitten ze niet verstopt
achter woorden, maar achter plaatjes. Dat
vraagt een compleet andere manier van denken
en van aanwijzingen zoeken. Voor een compleet

nieuwe uitdaging en nog meer spelplezier kun
je beide varianten met elkaar combineren.

Codenames Duet

E

en nieuwe missie in een grote stad. Deze
variant van Codenames is speciaal voor
twee spelers, maar kan ook prima gespeeld
worden met meer spelers. Deze keer spelen
de spelers niet tegen elkaar, maar met elkaar!
Samen gaan ze op zoek naar negen spionnen.
Iedere speler beschikt slechts over een deel
van de informatie van de juiste locaties. Sterker
nog, sommige locaties zijn volgens de informatie
van de ene speler dodelijk voor de ander!
De tijd dringt, want binnen een beperkt aantal
beurten moeten alle spionnen gevonden zijn.

4

Lukt dat, dan kan een nieuwe missie met
andere voorwaarden worden gestart vanuit het
missieblok. Het bekende codenames-spel, maar
een compleet nieuwe ervaring!
Het spel bevat 400 nieuwe woorden, die ook
met de andere varianten kunnen worden
gecombineerd.

Fabelfruit Limoen

N

a het grote succes van Fabelfruit
kon een uitbreiding natuurlijk niet
uitblijven. Deze uitbreiding bevat een

nieuw soort fruit (limoen) en 20 nieuwe locaties
met nieuwe acties. Vervolg het avontuur,

5

ontdek de nieuwe locaties en maak kennis met
nieuwe bewoners in het bos.

Burgemeester
van jevoor
eigen
stadspelers
Een slim kaartspel
jonge

G
Pas op met Qwixx, want voor je het
weet ben je aangestoken door het
Qwixx-virus en blijf je dobbelen.

Maar … Je moet de getallen van links naar rechts afstrepen. Je mag
getallen overslaan, maar die mag je later niet alsnog afstrepen. Dus bij
elke worp maak je de afweging: sla ik getallen over of kies ik ervoor
om geen getal af te strepen? Voor de actieve speler is deze afweging
nog lastiger, want kiest diegene ervoor om geen getal af te strepen, dan
moet hij een kruisje zetten bij ‘mislukte worp’ en krijgt hij 5 strafpunten.

H

et leuke van dit spel is dat iedere speler actief meedoet, ook als je
niet aan de beurt bent. Zo blijft iedere speler alert met dit
verslavende spel. Op je scoreblad staan vier rijen met getallen.
Twee rijen lopen op van 2 tot 12 en twee rijen lopen af van 12 tot 2.
Elke rij heeft een andere kleur. De speler die aan de beurt is gooit met
de zes dobbelstenen. Er zijn twee witte dobbelstenen en vier gekleurde
dobbelstenen. De gekleurde dobbelstenen corresponderen met de
gekleurde rijen op je scoreblad. Na de worp mag iedere speler – dus ook
als het niet jouw beurt is – de som van de witte dobbelstenen in een rij
naar keuze afstrepen. De actieve speler mag daarnaast ook nog eens
één witte dobbelsteen met één gekleurde dobbelsteen combineren en de
som daarvan afstrepen in de rij van de gekozen gekleurde dobbelsteen.

Naast de kleine versie van Qwixx is er ook een grote versie
verkrijgbaar: Qwixx Deluxe. Deze versie bevat afwisbare scorebordjes,
viltstiften en een zachte dobbelbodem voor oneindig veel speelplezier!
Qwixx kan in twee minuten worden uitgelegd en is spannend tot
de laatste worp.

Aanvulbloks

Nieuwe bloks voor als je verder wilt spelen.

N

Twee varianten met kleuren of cijfers door elkaar.

Qwixx Big Points

geld aan jou moet betalen omdat die even
aan het genieten is van een terrasje in jouw
stad. De speler die als eerste zijn vierde
bezienswaardigheid bouwt, wint het spel.

Gelukkig zorgen de eerste gebouwen in
je stad al snel voor inkomsten. Elke beurt
worden de dobbelstenen gegooid en je
krijgt geld als het getal op jouw gebouwen
overeenkomt met het resultaat van de worp.
De ene keer alleen in jouw beurt, maar soms
ook in de beurt van je tegenstanders en
het kan zelfs gebeuren dat je medespeler

Door de korte beurten en het feit dat je ook
moet opletten als het niet jouw beurt is –
voor je het weet loop je geld mis – en de
grote hoeveelheid verschillende gebouwen,
zal dit spel niet snel gaan vervelen. De
regels zijn eenvoudig en snel uitgelegd. Je
kunt direct aan de slag met het bouwen van
jouw wereldstad.

Zodra het spel is afgelopen, telt iedere speler het aantal kruisjes per rij bij
elkaar op. Hoe meer getallen je in een rij hebt afgestreept, des te meer
punten je krijgt! Degene met de meeste punten wint het spel.

Nieuwe scorebloks!

Qwixx Mixx

efeliciteerd, jij bent de nieuwe
burgemeester van de stad! Je
kunt direct aan de slag, want de
inwoners hebben een flinke wensenlijst:
een pretpark, een paar kaasfabrieken
en zelfs een tv-station. Dat wordt een
flinke klus, want je stad bestaat nu
slechts uit een korenveld en een bakkerij.

aast 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 ben je in
staat om beter
vooruit plannen
om zo meerdere

Extra punten scoren in rijen tussen twee kleuren!

E

en nieuwe variant van Qwixx, speciaal
voor twee spelers! In dit spel zet je
geen kruisjes op je scoreblad, maar
plaats je schijfjes op een speelbord. Echter …
dit speelbord moet je samen delen. De regels
zijn bijna gelijk als in het dobbelspel, alleen
kan je medespeler velden van jou blokkeren
en daarmee flink dwarszitten. Gelukkig heb jij

kruisjes in één keer te plaatsen. In dit
kaartspel zit dan ook meer tactiek
dan in het dobbelspel. Rijen kunnen
per speler worden afgesloten en ook
de eindscore wordt anders berekend.
De joker zorgt voor nog meer variatie.
Maak je Qwixx-verzameling compleet
met dit verslavende kaartspel.

2-5

8+

15 min

30 min

7+

N

og meer variatie en nog meer
verschillende gebouwen? Of spelen
met vijf spelers? De eerste uitbreiding
van Machi Koro maakt dat allemaal mogelijk.
De inwoners in jouw stad zijn niet meer tevreden
met een winkelcentrum en een kaasfabriek. Ze
willen meer. Een haven met luxe boten, sushibars
en een prachtig nieuw vliegveld zullen zorgen
voor meer inkomen en aanzien van je stad! Tien
nieuwe gebouwen, een nieuw startgebouw en
twee nieuwe bezienswaardigheden zullen jou
daarbij helpen. Deze uitbreiding zorgt voor nog
meer variatie, strategie en speelplezier. Geen
enkel spel zal hetzelfde zijn!

2-5

40 min

7+

2-5

40 min

7+

E

en nog grotere stad? Nog meer uitdaging
en speelplezier? Dat kan met de tweede
uitbreiding van Machi Koro. Laat je
stad uitgroeien tot een heuse metropool
met wijngaarden, chique restaurants en
uitgaansgelegenheden. Met vijftien nieuwe
gebouwen is dit de grootste uitbreiding van
Machi Koro. Een nieuw spelmechanisme maakt
het mogelijk om gebouwen van je medespelers
te sluiten. Een uitgelezen kans om elkaar flink
dwars te zitten. En dat vraagt om geheel nieuwe
tactieken!

dan weer de mogelijkheid om je tegenspeler
van de voorste positie af te slaan, tenzij
hij daar een toren heeft gebouwd … Zo
wordt het een echt duel tussen jou en je
medespeler! Al speelt deze variant totaal
anders, het echte Qwixx-gevoel blijft!

2

6

15 min

2-4

8+

7

All you can eat!

Word jij de nieuwe assistent van Dr. Eureka?

G

eef de sushi door! Er gaan verschillende sushirecepten over
tafel, van de ene speler naar de andere. Elke beurt serveer je
één gerecht. Probeer de beste combinatie van sushigerechten
te verzamelen, scoor hiermee de meeste punten en laat zien dat jij
een echte sushichef bent.
Jouw keuze van gerechten wordt aan het einde van de ronde vertaald in punten, die
na drie ronden hopelijk naar de smakelijke overwinning leiden. De verschillende
gerechten worden allen op een andere manier gescoord. Nigiri levert bijvoorbeeld
extra punten op als je deze in wasabi doopt. Tempura en sashimi laten zich pas goed
smaken als je meerdere porties hebt verzameld. Maki rolls zijn enkel punten waard
als je hiervan de meeste hebt verzameld. Maar vergeet de pudding niet, want het
toetje kan aan het eind van het spel extra punten opleveren, of punten kosten …
Sushi Go is een vlot en interactief kaartspel dat velen zeker zal smaken,
zelfs als je geen sushi lust!

P

aniek in het laboratorium! Dr.
Eureka heeft jullie hulp nodig om de
experimenten goed uit te kunnen
voeren! Dus pak die reageerbuizen en
zorg ervoor dat de moleculen op de juiste
manier in de buisjes terecht komen.
En wees snel, want je tegenstanders
wachten niet op je!

Elke ronde wordt er een opdrachtkaart
opengedraaid. Op deze kaart staan
een drietal reageerbuizen met daarin
zes moleculen in drie verschillende
kleuren. Iedere speler heeft dezelfde drie
reageerbuizen met zes moleculen voor zich
staan. En de opdracht is eenvoudig. Zorg
ervoor dat jij als eerste de moleculen op de
juiste manier in de reageerbuizen krijgt.
Daarbij geldt eigenlijk maar één regel.
Je mag de moleculen niet met je handen
aanraken! Doe je dit wel of vallen er
moleculen uit de reageerbuizen, dan ligt
je er voor deze ronde uit. De speler die als
eerst de juiste volgorde heeft, roept direct
‘Eureka’ en pakt de opdrachtkaart.

Zo speel je door totdat iemand vijf
opdrachtkaarten heeft. Hij of zij wordt de
nieuwe assistent van Dr. Eureka.
Laat de krankzinnige wetenschapper in
jezelf los en zorg ervoor dat jij de slimste
en snelste bent! Bekijk de kaart en giet de
moleculen zo efficiënt mogelijk over.
Dr. Eureka is spannend en leuk tot de
laatste molecuul!

Was je voor deze opdracht niet de snelste?
Niet getreurd, want er wordt direct een
nieuwe opdrachtkaart open gedraaid.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

2-4

15 min

6+

Kraak je hersenen
2-5

15 min

8+

K

un je geen genoeg krijgen van Sushi Go en smaakt elk potje naar
meer? Dan heb je geluk, want wij serveren een uitgebreide versie dit
vlotte kaartspel: Sushi Go Party!

De spelregels van Sushi Go Party zijn gelijk aan Sushi Go, alleen het menu is flink
wat uitgebreid. Naast de drie soorten nigiri, drie verschillende sushi rolls, acht
voorgerechten en vijf lekkere desserts, vind je acht nieuwe specialiteiten. Aan
het begin van het spel stellen de spelers een menu samen uit meer dan twintig
soorten verrukkelijke gerechten. In elk spel wordt een andere combinatie van
gerechten en specialiteiten gebruikt, waardoor de variatie enorm is en geen spel
hetzelfde zal zijn. Daarnaast kunt je Sushi Go Party met maar liefst acht spelers
spelen! Dus laat het sushifeest maar beginnen!

2-8

20 min

8+

8

O

pperste concentratie in het
laboratorium! Dr. Microbe is druk
bezig met haar onderzoek. In
een petrischaaltje krioelen microben in
verschillende kleuren en vormen. Zoek
zorgvuldig de juiste microben voor je
onderzoek en zoek de bacterie, voordat
je tegenstanders dit doen.
Elke ronde bepaalt steeds een andere
opdracht welke microben de jonge
onderzoekers moeten pakken.

Zoals echte laboranten gebruiken ze
hierbij een nauwkeurig hulpmiddel:
een pincet. Maar het onderzoek is nog
niet afgerond als de drie microben zijn
gevonden en voorzichtig in de juiste vakjes
van het petrischaaltje zijn gelegd… nu moet
de bacterie nog worden gevonden!
Door goed te kijken naar de microben in
jouw petrischaaltje kun je er achter komen
hoe de bacterie eruit ziet: deze heeft
namelijk altijd een andere kleur én een
andere vorm van de microben. Zoek de
bacterie en leg deze in het laatste vakje van
je schaaltje.

Kraak je hersens, denk logisch na, houd je
zenuwen onder controle in dit razendsnelle
logische puzzelspel!

Heb je als eerste de bacterie gevonden?
Dan scoor jij een punt. Alle microben
en bacteriën gaan weer terug naar het
schaaltje in het midden en het volgende
onderzoek start. Degene die als eerste vijf
punten heeft, wint het spel.

9

2-4

15 min

8+

Lijnen maken en punten scoren… easy! Toch?

T

ake it Easy is een vlot spel waarin
alle spelers tegelijkertijd aan
het puzzelen zijn. Alle spelers
hebben dezelfde tegels en dezelfde
kansen, lukt het jou om meer punten
te scoren dan je tegenstanders?

De eerste tegels zijn nog gemakkelijk neer
te leggen, maar gaandeweg als je bord
steeds voller wordt, worden de keuzes
lastiger: gok je op een lange lijn met veel
punten of kies je voor zekerheid en neem
je gegarandeerde punten in een korte lijn.

Eén van de spelers is de omroeper.
Elke beurt draait de omroeper één
van zijn tegels om en vertelt aan zijn
medespelers welke tegel dit is. De
medespelers zoeken dezelfde tegel in
hun eigen voorraad erbij.

Nadat op het laatste lege veld een
tegel is gelegd, eindigt het spel en telt
iedere speler de punten voor zijn lijnen
bij elkaar op. De speler met de meeste
punten wint het spel.

Iedere speler heeft een eigen speelbord
waarop hij de tegels neer kan leggen en
zo zul je in verschillende richtingen lijnen
gaan vormen. Maar let op! Een lijn scoort
alleen punten als deze over de volledige
lengte uit dezelfde kleur bestaat.

Take it Easy is een snel spel waarin alle
spelers evenveel kans hebben om te
winnen. En voor extra variantie komt
het spel direct met een aantal leuke
uitbreidingen en varianten!

O

ok kiwi’s willen graag op vakantie
en wel naar Nieuw-Zeeland om
daar heerlijk te ontspannen.
Maar dat is nog niet zo eenvoudig als je
zelf niet kunt vliegen! Kun jij ze helpen?
Omdat ze niet kunnen vliegen hebben ze
namelijk besloten om zich te verstoppen in
een fruittransport. Die komen ten slotte over
hele wereld. Alleen moeten ze nog wel even
in die transportkisten terecht komen.
En dat is waar jij kunt helpen. Zet voor
iedere speler een katapult klaar, geef
iedereen een setje van 10 kiwi’s en je bent
klaar om te beginnen.

In dit knotsgekke behendigheidsspelletje
proberen alle spelers tegelijkertijd hun kiwi’s
in de vakjes van de fruitkist te schieten.
Liggen jouw kiwi’s in een vierkant van vier
velden? Schreeuw dan direct Flying Kiwi’s
en claim de overwinning! Maar let op, want
als jouw medespelers hun kiwi’s bovenop
die van jou laten landen, dan leveren ze aan
het einde van het spel punten voor de ander
op.
Flying Kiwi’s is een vlot spel en ideaal voor
gezinnen met (jonge) kinderen. Al snel zullen
de kiwi’s je om de oren vliegen en zal
het gelach tot in Nieuw Zeeland te
horen zijn.

Inclusief uitbreiding:
• dubbelzijdig speelbord
• extra tegels
• verschillende varianten

1-6

20 min

8+

10
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2-4

10 min

5+

Een snel puzzelspel voor jong en oud
Ubongo Het Duel
Het Duel is de ultieme versie voor twee spelers van
Ubongo. Wie lukt het om als eerste vijf puzzels op
te lossen? Het aantal puzzelstukken waar je uit kunt
kiezen is meer dan twee keer zo groot. Per opdrachtkaart
is het aantal mogelijke puzzels verhoogt tot twintig.
Een speciale dobbelsteen bepaalt welke puzzel wordt
gespeeld. Geen spel zal hierdoor hetzelfde zijn.

D

e zandloper wordt omgedraaid…
Iedereen pakt de puzzelstukjes
die horen bij zijn opdracht en gaat
puzzelen. Degene die het lukt om als
eerste alle velden op zijn opdrachtkaart
te bedekken, krijgt de waardevolle
edelsteen op het centrale bord en mag
er ook eentje uit de zak trekken. Als
eerste je puzzel oplossen levert dus
waardevolle edelstenen op, maar is dat
voldoende om het spel te winnen?

Misschien herken je de puzzelstukjes
uit het bekende computerspel. Maar in
plaats van het maken van volle lijnen met
omlaag vallende stukjes, gebruik je de
stukken in dit spel om zo snel mogelijk
de puzzel op jouw opdrachtenkaart op te
lossen. Leg de stukken neer op je bordje,
zodat er geen lege velden over zijn en er
geen stukken uitsteken. Aan het begin van
elke ronde wordt met een dobbelsteen
gegooid. Daarmee wordt bepaald welke
puzzelstukken je mag gebruiken, want je
weet van tevoren namelijk niet welke je
moet gebruiken!

Op deze manier zijn er 432
mogelijkheden om de puzzels op
te lossen en daarmee is de variatie
eindeloos.
Ubongo is een snel spel voor de hele
familie. De regels zijn eenvoudig en
in een paar minuten uit te leggen. De
zandloper en de grote hoeveelheid
puzzels maken het spel spannend,
waardoor je het keer op keer opnieuw
wil spelen.

2

30 min

8+

1-4

15 min

7+

2-4

30 min

8+

2-4

20 min

8+

Ubongo Fun&Go
Deze reisversie van Ubongo neem je gemakkelijk overal
mee naartoe. Vanwege het compacte formaat van de
opdrachtkaarten en de puzzelstukken kun je je favoriete
spel nu overal spelen. Bijzonder aan deze versie is dat er
bij de opdrachten niet is aangegeven welke puzzelstukken
je moet gebruiken. Dat levert een compleet nieuwe
uitdaging op.

Ubongo Extreem Fun&Go
1-4

O

ok voor de jongste spelers is
er nu een variant van Ubongo.
Op de bekende puzzelstukjes
staan leuke tekeningen van dieren in
vrolijke kleuren. De moeilijkheidsgraad
van de puzzels is aangepast, zodat de
spelertjes er prima mee uit te voeten
kunnen. Zoals bij alle varianten kennen
deze puzzels ook verschillende niveaus,
zodat de kinderen gemakkelijk kunnen
meegroeien met het spel.

25 min

8+

spel. Dit maakt het voor de spelers een
stuk overzichtelijker, maar zeker niet
gemakkelijker!
Deze variant is prima te
combineren met het basisspel.
Op die manier kan de hele
familie op zijn niveau
meespelen en is het spel
uitdagend én leuk voor iedereen.

Ubongo Kaartspel
In het Ubongo kaartspel probeert iedere speler zijn kaarten
met daarop zes Ubongo-symbolen zo snel mogelijk aan
te sluiten. Ondanks dat je voor jezelf aan het puzzelen
bent kunnen anderen je hierbij flink dwarszitten. In deze
versie vind je de herkenbare Ubongo-puzzelstukken als
symbolen op de kaarten terug, maar het spelverloop is
totaal verschillend. Deze nieuwe puzzelervaring levert
plezier op voor jong en oud.

De puzzelstukjes zijn aan slechts één
kant bedrukt. De stukjes kunnen dus niet
“omgedraaid” worden zoals in het gewone
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Laat je niet misleiden door het kleine doosje waarin
deze Ubongo-variant zit, want de uitdaging van de
opdrachten is vele malen groter dan je gewend bent.
Deze keer bestaan de opdrachtkaarten niet uit vierkante
velden, maar uit zeshoeken. De puzzelstukken hebben
dus ook nieuwe vormen. Dit vraagt om een compleet
andere manier van denken. Een uitdagende variant, maar
extreem leuk om te spelen.

1-4

25 min

4+
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Een voltreffer!

T

wenty One is een vlot dobbelspel van
White Goblin Games dat thuishoort in
het rijtje met Qwixx en Qwinto.

Iedere speler begint met een scoreblad en
een pen of potlood. Op het scoreblad van
iedere speler staan vijf horizontale rijen met in
elke rij dezelfde getallen. De kleuren van deze
getallen zijn echter anders. De rijen vul je met
de getallen die worden gegooid.
Is het resultaat van de dobbelsteen in
dezelfde kleur gelijk aan of minder dan wat op
jouw scoreblad staat, dan mag je het resultaat
invullen. Is het resultaat precies gelijk dan
scoor je een voltreffer en hoe meer voltreffers
je per rij hebt, des te meer punten krijg je
hiervoor krijgt.

2-6

15 min

Stem jij de goden gunstig?
De rijen moeten één voor één, van boven
naar beneden worden gevuld. En dat mag
iedere speler in zijn eigen tempo doen. Zodra
de eerste speler alle vijf de rijen heeft gevuld
eindigt het spel en wint de speler met de
meeste punten.
Tweny One kent eenvoudige regels en geen
wachttijden, dus continu plezier. En aan het
einde is één ding duidelijk, dit spel wil je nog
een keer spelen. Een ‘voltreffelijk’ dobbelspel.

Nieuwe scorebloks!
Is je scoreblok vol en wil je verder
spelen? Losse Twenty One scorebloks
zijn apart verkrijgbaar!

8+

2-4

Slim cijfers schrijven en bonuspunten scoren
Qwinto is de opvolger van het bekende spel
Qwixx. Net zo eenvoudig en spannend,
maar toch weer heel anders. De regels van
Qwinto zijn eenvoudig. In de drie rijen op
je scoreblad moeten alle getallen van links
naar rechts in oplopende volgorde worden
ingevuld. Wat het extra lastig maakt, is dat
in een kolom van boven naar beneden niet
dezelfde getallen mogen komen te staan.
In je beurt gooi je met 1, 2 of 3 dobbelstenen.
De ogen van je worp tel je bij elkaar op en
dat getal noteer je in één van de rijen op je
scoreblad. De kleuren van de dobbelstenen
geven aan in welke rij je het resultaat van je
worp mag noteren. De kleuren waarmee je
hebt gegooid bepalen de rijen waaruit je mag
kiezen.
Lukt het je om in alle vakjes een getal in
te vullen? Dan scoor je zoveel punten
als het hoogste getal in de rij. En lukt het
je om in elke kolom drie verschillende
getallen te noteren? Dan levert het getal in
het bonusvakje je extra bonuspunten op.

D

rie dobbelstenen, twee belangrijke
spelregels en voor iedere speler een
scoreblad. Dat zijn de ingrediënten
voor oneindig veel spelplezier en ongekend
veel mogelijkheden.

2-6

15 min

8+

G

een zin om te dobbelen, maar wel
zin om Qwinto te spelen? Dan
hebben wij de oplossing: Qwinto –
het kaartspel! De regels voor het schrijven
van de getallen op je blad zijn hetzelfde,
maar in plaats van dobbelstenen bepalen
kaarten in het midden welke getallen je op
mag schrijven. Elke ronde speel je een kaart
en de som van de aangrenzende kaarten en
kleuren bepalen het resultaat van je “worp”.
Dit zorgt voor nieuwe tactieken, nieuwe
uitdagingen en veel speelplezier!

45 min

10+

D

e inwoners van Bali beschouwen
hun eiland als een wereld van
goden en demonen. In elk huis is
daarom een offerplaats te vinden en in
elk dorp staan meerdere tempels. Een
groot deel van de oogst wordt geofferd
om de goden en de geesten van hun
voorouders gunstig te stemmen.
Tijdens het spel zetten de spelers
landbouwers aan het werk en laten hen
verschillende gewassen (rijst, pepers,
bananen en pinda’s) oogsten. Op het
moment dat iemand een altaar bouwt,
wordt het spel kort onderbroken voor een
offerfase. Iedereen moet dan een offerkaart
op het altaar leggen. De kaarten op het
altaar hebben een bijzondere functie:
aan het einde van het spel bepalen deze
kaarten hoeveel punten de offerkaarten in
het bezit van de spelers waard zijn. Je bent
dus voortdurend aan het zoeken naar een
balans tussen welke kaart je gaat offeren

(en daarmee de soort die je waardevoller
maakt) en welke kaarten je wilt houden
(want die leveren aan het einde punten op).
Het spel beschikt over een bijzonder
spelmechanisme. Aan het einde van je
beurt pak je een kaart uit een van de rijen
in de voorraad. Echter de kaart die na het
pakken van de kaart in die rij zichtbaar is,
wordt gewaardeerd. Alle spelers krijgen
offerkaarten, punten of stenen op basis
van die kaart. Dat zet je voor lastige keuzes: kies je een kaart waar je in een latere
ronde iets aan hebt of kies je een kaart
waardoor je juist een waardering forceert.
Goed opletten dus!
Naast het basisspel bevat de doos
twee modules die je naar keuze kunt
toevoegen aan het spel. Als je speelt
met “het orakel “ krijg je te
maken met extra voor- en
tegenspoed en krijgt het

Nieuwe scorebloks!

Wat Qwinto helemaal leuk maakt, is dat je –
net als in Qwixx – niet op je beurt hoeft te
wachten. Je mag ook het resultaat van de
worp van je medespeler gebruiken. Op deze
manier moet je ook tijdens de beurt van
andere spelers opletten of jij ook niet een
paar punten kunt scoren.
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spel verrassende wendingen. Met “de
demon” kun je rijen voor andere spelers
blokkeren. Gelukkig kunnen priesters deze
plaaggeest wegjagen.
Bali is een tactisch kaartspel met
veel pit en verrassende
mogelijkheden.

Speel het spel of speelt het spel met jou?
je minimaal twee kaarten uit je hand op
één of meer aflegstapels. Daarna vul je
je hand aan en is de volgende speler aan
de beurt. Dit gaat door tot alle 98 kaarten
zijn gespeeld.

Samenwerken en
overleggen

I

n veel spellen speel je tegen elkaar
om een zo hoog mogelijke score te
krijgen. The Game gooit het over
een heel andere boeg. Het spel zelf
is namelijk je tegenstander en jullie
moeten proberen door samen te
werken zo min mogelijk strafpunten te
scoren.

Speel alle kaarten
Nadat iedereen zijn starthand met kaarten
heeft gekregen kan het spel beginnen. In
het midden liggen vier aflegstapels: op
twee stapels worden kaarten in oplopende
volgorde gespeeld en op de andere twee
in aflopende volgorde. In je beurt speel

Klinkt eenvoudig, maar let wel goed
op. Omdat kaarten enkel in oplopende
of aflopende volgorde gespeeld mogen
worden, kun je zomaar een kaart spelen,
waardoor iemand anders een kaart niet
meer kan spelen. Dat wil je natuurlijk
voorkomen, want elke niet-gespeelde
kaart levert aan het einde van het spel
een strafpunt op. Goed overleggen is dus
noodzakelijk. Je mag bijna alles bespreken
– wat jullie strategie is, op welke stapel
beter geen kaart kan worden gespeeld, of
iemand een kaart dichtbij een bepaalde
kaart heeft – maar je mag nooit zeggen
welke kaarten je op handen hebt. En juist
daarin zit de uitdaging.

De spannendste spel belevenis sinds jaren

The Game is elke keer anders en steeds
weer spannend. Een spel met twee speelt
heel anders dan een spel met een groep
van vijf. En je zult ook merken dat de
aanwijzingen die je gebruikt met de ene
groep niet werken met een andere groep.
Als je dan bij het einde van het spel met
minder dan tien kaarten blijft zitten, was je
wel heel dicht bij de overwinning en speel
je snel nog een keer.

De achteruit-truc
Vaak gebeurt het dat het verschil met
de laatste kaart op een stapel te groot is
ten opzichte van de kaarten in je hand.
In dat geval kun je gebruik maken van
de ‘achteruit-truc’. Je mag dan een kaart
spelen die exact 10 hoger of lager is dan
de kaart op de stapel. Dat geeft vaak veel

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 is
een race tegen de klok, want aan het einde
van elke beurt, overstroomt een deel van
het eiland. Je bewegingsruimte wordt dus
steeds kleiner gedurende het spel…!

ademruimte en meer mogelijkheden. Geef
dus tijdig aan je teamgenoten aan, dat jij
een stapel kunt redden door deze truc toe
te passen.

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.

2-4
1-5

15 min

8+

30 min

10+

zo gemakkelijk vinden. Door de woeste wind
verplaatsen de onderdelen steeds en enkel
door te graven op de juiste coördinaten
kunnen zij worden gevonden.

De nieuwe editie van The Game bevat de mini-uitbreiding “The Game on Fire”.
Zes kaarten staan in brand. Zorg dat deze zo snel mogelijk worden bedekt, want
anders verlies je het spel al voordat je begonnen bent! Deze mini-uitbreiding is
ook los in te koop in de webwinkel op www.whitegoblingames.nl.

E
I

n The Game – Het Duel nemen twee spelers het tegen elkaar op. Ondanks dat je
graag wilt winnen van je tegenstander en
als eerste al je kaarten wilt spelen, zul je toch
af en toe de ander moeten helpen. Het helpen
van je tegenstander door één van zijn stapels
weer iets toegankelijker te maken, levert jou
een flink voordeel op. En natuurlijk zal The
Game zelf het jullie ook moeilijk proberen te
maken. Het Duel is een uitdagende versie
voor twee spelers!

16

Heb je de schatten eenmaal gevonden?
Dan moeten alle spelers terug naar de
helikopterlandplaats om gezamenlijk te
vertrekken 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

Nieuwe uitdaging voor dappere avonturiers!

The Game on Fire

en nieuwe uitdaging voor de liefhebber
van The Game. Deze zelfstandige
variant verhoogt de moeilijkheidsgraad
door de toevoeging van opdrachten. Op 28
kaarten staan opdrachten, die een tijdelijk,
permanent of onmiddellijk effect hebben.
Zorg dat je aan de voorwaarde van de
opdracht voldoet, anders worden regels in
jullie nadeel aangepast en/of is het spel wel
heel snel afgelopen.

Iedere speler heeft in het spel zijn eigen
rol met een 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, etc. Je
moet dus goed van deze eigenschappen
gebruik maken om het spel te kunnen
winnen!

D

e avonturiers hebben de vorige
missie
succesvol
afgerond
en zijn al weer op weg voor
een nieuwe missie. Vanwege zware
weersomstandigheden
crasht
de
helikopter tijdens de landing. Gelukkig
brengt het team het er levend vanaf, maar
hoe komen zij weer weg uit deze droge
woestijn?
Het plan is om te ontsnappen met de
legendarische vliegmachine die ergens
in de Vergeten Stad begraven ligt onder
meters zand. De onderdelen laten zich niet

2-5

45 min

10+

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 onderdelen van de
vliegmachine. Ook gaat de zon steeds harder
schijnen, de hitte is bijna ondraaglijk. Hopelijk
zit er nog voldoende water in je waterfles.
Gelukkig heeft ook in dit spel iedere avonturier
een speciale eigenschap. Daarnaast zijn er
verschillende speciale voorwerpen en ander
uitrusting te vinden, die je helpen deze zware
beproeving te doorstaan.
Wanneer het team er in slaagt alle onderdelen
te verzamelen en op de landingsplaats de
vliegmachine te herstellen, kunnen zij de
overwinning tegemoet vliegen! 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...
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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 leukste,
coöperatieve spel
dat er te krijgen is!

Zwem
Slimvoor
cijfers
je leven!
schrijven en bonuspunten scoren

Een geniaal legspel voor Zoek
hele familie
de ideale weg!
elkaar en elk zeshoekje heeft één van de
zes kleuren. De speler die aan de beurt is
legt één van zijn tegels op het spelbord.
Je legt de tegel zo neer dat je zoveel
mogelijk punten scoort, of dat je een tegel
zo neerlegt dat je medespelers zo min
mogelijk punten krijgt.

Z

start!

itten jullie er allebei klaar voor? 3-2-1,
Het snelste spel is begonnen… probeer als eerste al je kaarten op de twee
stapels in het midden te spelen en win het spel! De regels zijn heel eenvoudig:
op elke kaart staan een aantal symbolen, in een bepaalde kleur en met een
bepaalde vorm. Je mag kaarten uit je hand op de bovenste kaart op een
stapel spelen als er minstens één eigenschap hetzelfde is (aantal, kleur of
symbool). Verder zijn er geen beurten, dus de snelste speler wint!

1-4

30 min

8+

B

en jij geniaal? Dat ben je zeker
als je dit uitmuntende spel
speelt. Genius is ontworpen door
de wereldberoemde spelontwerper
Reiner Knizia. Dit spel 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.

Speed speelt snel en is voorbij voordat je het weet. Tijd om je
overwinning te vieren heb je vaak niet, want je tegenstander
zit al klaar voor een revanche.

Het spelbord bestaat uit een grote zeshoek
met daarin allemaal kleine zeshoekjes.
Iedere speler krijgt een eigen scorekaart
en daarbij van elk van de zes kleuren een
scoreblokje. Ook pakt iedere speler uit de
buidel 6 tegels en zet die voor zich neer.
Een tegel bestaat uit 2 zeshoekjes aan

Deze versie van Speed
is alleen in Nederland verkrijgbaar!

Hoe scoor je? Kies één van de twee
symbolen op je gespeelde tegel. Vanaf dit
symbool zou je 5 lijnen kunnen trekken.
Langs elke lijn tel je nu het aantal identieke
symbolen op het bord en op andere tegels,
totdat je een leeg veld of een veld met een
ander symbool tegenkomt. De symbolen
op de zojuist gespeelde tegel tellen niet
mee. De optelsom van je score uit de 5
lijnen geeft je totale score van dit symbool.
Zet je scoreblokje van de betreffende
kleur zoveel velden vooruit als de score
bedraagt. Bepaal dan op dezelfde manier
de score van het andere symbool op je
gespeelde tegel.
Het spel is afgelopen als het speelbord is
vol gelegd met tegels. Het is wel belangrijk
dat je punten scoort in alle zes
de kleuren, want aan het einde
van het spel meldt iedere speler
het puntenaantal van de slechts
scorende kleur. En degene die
dan de hoogste eindscore
heeft, heeft het
spel gewonnen.

G

I

enius Fun & Go is een vlotte variant op het bekende
bordspel. 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.
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2

2 min

6+

2-4

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
tegenstander.

20 min

8+

n Genius het dobbelspel probeer je ook zoveel mogelijk
dezelfde symbolen te verzamelen. Daarvoor gooit iedere
speler zijn 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 de tegenstander en kruis als eerste alle symbolen op je
scoreblad aan.
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2-4

30 min

8+

Elke keer moet je beslissen of je een rij met
kaarten uitbreidt, een nieuwe rij begint,
of een kaart aflegt. Echter kaarten die jij
aflegt, kunnen je medespelers misschien
wel
gebruiken.
Zodra
voldoende
speelfiguren het einddoel hebben bereikt,
is het spel direct afgelopen.

E

en oude wijsheid zegt dat
ieder mens zijn levenswandel
in het negatieve begint en
zich langzaam een weg baant naar
het positieve dat uiteindelijk zal
overheersen.

Kies het pad naar het
einddoel

De regels zijn eenvoudig waardoor je snel
kunt beginnen. De keuzes zijn lastig, dus
het blijft spannend tot het einde.

Nieuwe wegen met
nieuwe doelen
Op de achterkant van het speelbord
vind je de uitbreiding ‘Nieuwe Wegen’.
Deze uitbreiding geeft meer keuzes voor
de weg die je gaat bewandelen. Een
compleet nieuwe uitdaging.

Schat je kansen in
neem de juiste
beslissing
Daarom moeten de spelers steeds goed
afwegen of het (nog) zinvol is om een
extra speelstuk in te zetten, want als je
daarmee niet ver genoeg komt, verlies je
punten!

De spelers verplaatsen hun speelstukken
over gekleurde levenspaden door
getallenkaarten van die kleur te spelen.
Hoe verder je komt op een pad, hoe meer
punten je uiteindelijk verdient.

2-4

30 min

10+

H

et basisprincipe van Keltis blijft
in deze variant overeind, maar de
spelervaring is heel anders. In plaats
van kaarten, kiezen spelers tegels uit het
midden en maken op die manier paden in
verschillende kleuren. Lange paden leveren
veel punten op, terwijl (te) korte paden – net
als in het basisspel – strafpunten opleveren.

2-4

15 min

7+

20

Vergeet onderweg niet om wensstenen te
verzamelen, want die leveren aan het eind
van het spel een mooie bonus op.

2-4

20 min

8+

21

Ontwerp de mooiste tuinen

Een rustgevende wandeling door het bos

1-4

60 min

10+
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22

45 min

oordat de winter inzet, dompelt een
bijzonder warme herfst de bossen
in een gouden gloed. New England
bloeit tijdens de “indian summer” nog een
laatste keer. Boomtoppen stralen in talloze
tinten. Langzaam vallen de eerste bladeren.
Vul je bosgrond met gekleurde bladeren en
vorm een prachtige herfstschildering. Probeer
daarbij je bladertegels zo neer te leggen, dat
door de gaten in de tegels de schatten van het
bos (zoals paddelstoelen, bessen, veren en
noten) te zien zijn. Bij het volledig bedekken
van een deel van je bosgrond mag je die
schatten namelijk pakken. Deze geven je tal
van mogelijkheden om de andere delen van je
bosgrond nog sneller te vullen.

8+

23

Terwijl je bosgrond wordt bedekt met
bladertegels komen de schuwe bewoners uit
het bos tevoorschijn. Ook zij gaan op zoek
naar de schatten van het bos en nestelen zich
op de gaten in die jij hebt achtergelaten in het
bladertapijt. Door slim plekjes te creëren voor
deze dieren, kun je nogmaals deze schatten
bemachtigen en je mogelijkheden uitbreiden.
Maak slim gebruik van de mogelijkheden die
de schatten je bieden, want enkel de spelers
die aan het einde van het spel hun bosgrond
volledig hebben weten te bedekken maken
een kans om het spel ook daadwerkelijk te
winnen.
Indian Summer is na Cottage Garden,
het tweede spel in de puzzeltrilogie van
Uwe Rosenberg. Eind 2018 wordt het derde
spel in deze serie verwacht.

Nog meer kaartplezier!

Nog meer kaartplezier!

• Een groot spel in een klein blikje.
• Combineer kleuren, vormen en
aantallen.
• Ongelooflijk veel mogelijkheden!

2-4

30 min

• Perfect familiespel.
• Spannend spelverloop met
‘sudden death’.
• Artwork van Oliver Freudenreich.

30 min

20 min

8+

3-6

10 min

15 min

20 min

30 min

8+

2-6

30 min

30 min

3-8

20 min

8+

3-5

24

20 min

8+

3-5

20 min

8+

• Speel je kaarten slim uit bij
jezelf en je tegenstanders.
• Zorg ervoor dat je alle kleuren
hebt liggen.
• De winst ligt voor het grijpen.

2-6

20 min

10+

• Een spel met eenvoudige
regels.
• Speel een kaart of verwijder
een kaart.
• Pak geen kikkers!

2-4

20 min

• Wie wordt de nieuwe koning?
• Tactisch kaartspel voor twee
spelers met uniek spelverloop.
• Zoek aanhangers onder alle
facties en claim de troon.

2

8+

• Maak sets compleet.
• Eenvoudige regels, korte
beurten en snelle rondes.
• Slim ruilen en een beetje
onderhandelen.

8+

7+

• Bepaal slim de kaartvolgorde
in je hand aan het begin van
het spel.
• Probeer de kippen te vermijden.
• Scoor bonussen met de varkens.

8+

• Een hilarisch en vlot partyspel
voor jong en oud.
• Doe met je handen de
afbeelding op de kaarten na.
• Zoek degene met hetzelfde
gebaar om punten te scoren.

7+

15 min

• Let op je tegenstanders.
• Unieke twist.
• Superhelden en superschurken!

3-5

4+

3-8

10+

• Een vliegensvlug reactiespel
voor de hele familie!
• Inclusief spel variant voor de
jongere spelers.
• In fraai blik met reliëfdruk!

• Maak de koninginnen wakker
en win het spel.
• Kijk uit voor slimme
slaapdrankjes en draken.
• Kinderen willen dit spel keer
op keer spelen!

2-5

10+

• Spannend onderhandelingsspel.
• Lekker ‘pesten’.
• Mooie edelstenen bijgevoegd!

3-5

4+

• Eenvoudige regels, dus snel
te leren én te spelen.
• Ideaal reis- en vakantiespelletje,
ook leuk als cadeautje.
• Inclusief variant.

2-4

15 min

• Een snel reactiespel voor de
jongste spelers!
• Laat je niet foppen door de
hoofdclown.
• Leg als eerste je hand op het
gezochte plaatje.

• Combinatie van memory, tactiek
en herkennen van patronen.
• Steeds wisselende spelsituaties.
• Ook geschikt voor volwassenen
als spel voor tussendoor!

2-6

2-4

8+

• Bescherm je eigen Gubs.
• Dynamisch spelverloop met
veel interactie.
• Iedereen kan direct meespelen.

20 min

• Zorg dat je als eerste al je
kaarten kwijt bent.
• Werk zeer slim samen met je
medespelers.
• Leuk slagenspel met een
verrassend spelverloop.

8+
3-5

2-6

• Speel een maffiabaas, zet je
dieven tactisch in.
• Kies je bendeleden zorgvuldig uit.
• Profiteer van de speciale
eigenschappen.

25 min

10+

• Probeer zoveel mogelijk
dieren naar de overkant van
de rivier te brengen.
• Speel slim je kaarten en bluf
je naar de overwinning.
• Pas op voor krokodillen en leeuwen!

• Eenvoudig en vlot slagenspel.
• Garantie voor heel veel spanning
en plezier.
• Zorg dat je de laatste slag niet pakt.

2-6

25 min

8+

2-4

25

20 min

8+

Feest in de paleisvijver

D

e inwoners van Lanzhou verzamelen zich in de tuin van het paleis en
maken zich op voor een groots feest. Uit alle streken van het land
komen kunstenaars die hun lampionnen laten drijven op het water.
Het uitzicht op de vijver is prachtig. Lampionnen in verschillende kleuren
en diverse vormen drijven op het water. Vanuit zijn paleis kijkt de keizer op
de vijver neer en geniet van het prachtige uitzicht. Zoals elk jaar zal hij de
kunstenaars rijkelijk belonen voor hun creaties. Welke kunstenaar verdient
hiermee het meeste aanzien van de keizer?
Op elke tegel staan verschillende combinaties met lampionnen en kleuren.. In je
beurt leg je een tegel aan de vijver in het midden van de tafel. Daarbij is het opletten
geblazen, want hoe je de tegel legt bepaalt niet alleen welke kaart jij krijgt, maar
ook welke kaarten je tegenstanders krijgen! De kleur op de zijde die aan jouw kant
ligt, bepaalt de kleur die jij krijgt. Datzelfde geldt voor andere spelers.
Houd je tegenstanders goed in de gaten, want de kaarten die jij en je tegenstanders
verzamelen zijn belangrijk voor het voltooien van de opdrachten. Verzamel sets
met vier dezelfde, zeven verschillende of kleine sets van twee dezelfde kaarten om
een opdracht te voltooien. Het voltooien van opdrachten levert vanzelfsprekend
punten op. Je moet echter wel snel zijn, want het aantal punten dat je voor
een opdracht krijgt, wordt steeds minder! Let dus goed op de plannen van je
tegenstanders en probeer ze steeds een stap voor te zijn.

2-4

30 min

8+

Zoek de ideale weg!

T

räxx is een spel met eenvoudige
spelregels en een vlot spelverloop.
Iedereen is tegelijkertijd aan de beurt,
dus je hoeft niet op elkaar te wachten.

mogelijk andere velden te bereiken, want
voor elk niet bereikt veld, zowel gewone
velden als puntenvelden, krijg je aan het
eind van het spel een minpunt.

Elke ronde wordt een kaartje open
gedraaid met daarop vier of vijf kleuren.
Iedere speler gaat vervolgens proberen
of hij een lijn kan maken op zijn bordje
door velden met deze kleuren. Iedereen
tekent deze lijn op zijn bordje (deze zijn
afwasbaar!). Maar let op: elke beurt moet
je verder gaan waar je bent gebleven. De
lijn wordt dus steeds langer.

Het lijkt allemaal zo simpel, maar eenmaal
begonnen aan de weg op je bord, besef
je dat winnen nog niet zo eenvoudig is.
Natuurlijk speelt de factor geluk een rol,
maar zonder een goed plan is winnen
onmogelijk. Zorg er daarom voor dat je
een uitweg hebt mocht het geluk je plots
in de steek laten.

Op deze manier probeer je zoveel mogelijk
puntenvelden met je weg te bereiken,
want voor puntenvelden krijg je veel
pluspunten. Ook probeer je om zoveel

Je zult merken dat de weg op je speelbord
geen enkele keer hetzelfde patroon zal
hebben. De oneindige mogelijkheden van
Träxx zullen je verbazen.

I

n 1672 ontsnapte een groep piraten uit
de gevangenis van Cartagena door een
onderaardse gang die hen naar het strand
leidde. Aan het einde van de tunnel lag een sloep
klaar waarmee ze naar het eiland Tortuga voeren.
Eenmaal aangekomen op het eiland volgden de
piraten een geheim pad door de dichte jungle om
uiteindelijk aan te komen in een veilige baai.
In het spel Cartagena speel je deze ontsnapping na.
Alle piraten starten in de gevangenis en door het spelen
van kaarten verplaatsen ze zich door de tunnel. Piraten
lopen naar het eerste vrije symbool in de tunnel dat
overeenkomt met de gespeelde kaart. Slimme spelers
zullen daarbij handig gebruik maken van de positie van
andere spelers, waardoor zij sneller vooruit kunnen
komen. Soms is het toch even slim om een stapje
terug te doen, want dan krijg je juist nieuwe kaarten om
verder te spelen. De uitdaging zit hem in het zoeken
van de juiste balans tussen naar voren lopen richting
de uitgang en terug gaan om kaarten te krijgen.

2-5
1-4

15 min

8+

26

45 min

8+

27

Deze uitgave bevat verschillende varianten. Naast
enkel de ontsnapping uit de gevangenis of de reis door
de jungle te spelen, kun je ook beiden combineren
in één spel. Daarbij wordt de ligging van de boot erg
belangrijk! De boot zal daarbij steeds bewegen tussen
de twee eilanden en iedereen die op de boot staat zal
mee bewegen, of men dat nu wil of niet!
Om je nog verder onder te dompelen in het thema kan
er met speciale “schurken”-regels worden gespeeld.
Valsspelen is dan tot op zekere hoogte toegestaan, mits
je natuurlijk niet gesnapt wordt door de andere spelers!
Als je dan ook nog eens voodoo-krachten verbindt aan
de verschillende voorwerpen op het eiland, wordt het
helemaal een magisch spel.
Cartagena is een tijdloze klassieker, dat jong en oud
een spannend avontuur laat beleven.

Een politiezaak voor twee spelers

Wie krijgt de kat in de zak?

D

D

e telefoon gaat over op het
kantoor van de inlichtingendienst.
Inspecteur Hoogstraten neemt
op. Bij een inval is een sleutelpersoon
uit een crimineel netwerk gevangen
genomen. Deze internationaal gezochte
misdadiger heeft informatie over
een misdrijf dat binnenkort zal gaan
plaatsvinden.
Hoogstraten staat bekend om zijn oog
voor details en scherpe vragen. Hij geeft
opdracht deze persoon binnen te vragen
voor verhoor en is vastbesloten om dit
aanstaande misdrijf te voorkomen door er
achter te komen:

• welk misdrijf gepland is,
• waar het misdrijf plaats gaat vinden,
• wie de vermeende dader is en
• welk voorwerp deze dader zal gebruiken!
Bij dit onderzoek zal de inspecteur gebruik
maken van verschillende hulpmiddelen en
bronnen om achter de juiste informatie te
komen. Maar hij houdt er ook rekening
mee, dat de verdachte niet altijd zal
meewerken en het verhoor zal proberen
te verstoren.
Beide spelers onderzoeken gelijktijdig een
verschillend misdrijf. Wie weet als eerste
alle details van zijn zaak te benoemen?
Die wint het spel!

2

40 min

eze keer wil je wel graag de kat in
zak vangen! En hoe kun je dat beter
doen dan door muizen als lokaas te
gebruiken. Maar let op, want er zijn mooie
en minder fraaie katten. En als er dan af
en toe ook nog een hond of konijn in de
zak gevonden wordt, is de beestenboel
helemaal compleet!
Elke ronde kiest iedere speler in het geheim
welke van zijn kaarten hij wil veilen. De eerste
kaart wordt vervolgens opengedraaid en de
spelers gaan bieden op alle kaarten die er op
tafel liggen (de inhoud van de zak). Past er
iemand, dan kost het hem geen muizengeld
en krijgt hij zelfs nog wat extra muizengeld.

Elke keer dat er een speler past, wordt de
volgende kaart opengedraaid en kom je meer
te weten over de inhoud van de zak. Maar
passen wordt ook lucratiever, want hoe later
je past des te meer muizengeld je hiervoor
krijgt. De speler die aan het einde van de
ronde als enige niet gepast heeft, krijgt alle
kaarten die in de zak zaten, maar betaalt hier
ook het geboden bedrag voor en krijgt geen
muizengeld.

2-4

30 min

10+

Katten leveren je punten op, alhoewel er ook
katten zijn met minpunten. Honden jagen
katten weg. En een konijn? Erg schattig,
maar ze leveren je geen punten op. Na 9
ronden worden alle punten geteld en is de
speler met de meeste punten de winnaar van
het spel!
Filou is een spel vol kattenkwaad. Je zult
moeten inschatten wat je tegenstanders in
de zak hebben gestopt en bepalen hoeveel
geld je hieraan uit wilt geven. Kun jij de beste
kat in zak kopen?

12+

Een crimineel spannend coöperatief spel

Geen regels lezen, direct beginnen met spelen

H

D

et kantoor van inspecteur Hoogstraten staat
vol met dossiers. Een team van rechercheurs
heeft maandenlang onderzoek gedaan naar
de verblijfplaats van een internationaal gezochte
crimineel.

rie verschillende spellen, die
alle drie iets bijzonders gemeen
hebben: als je het spel gaat
spelen, hoef je vooraf geen spelregels
te lezen! In elk doosje vind je een flinke
stapel kaarten. Leg deze stapel in het
midden en je kunt beginnen!

Het onderzoek heeft zijn vruchten afgeworpen:
inmiddels is bekend dat deze topcrimineel zich
verschuilt in een villa in een afgelegen park.
De volgende uitdaging is de arrestatie van
deze topcrimineel. De villa wordt namelijk
bewaakt door dertien tot de tanden toe
bewapende bodyguards. Om bij ons
doelwit te komen zullen zij eerst moeten
worden uitgeschakeld.

De eerste kaart is altijd een regelkaart.
Op deze manier leer je de eerste regels
van het spel en weet je wat je moet doen
met de volgende kaarten.

Zo start je het spel en ga je spelen… totdat
je een nieuwe regelkaart tegenkomt. Deze
beschrijft nieuwe regels of verandert een
eerdere regel. De spellen zitten dus vol
verrassingen en zijn daarmee elke keer
anders.
Aan het einde van het spel wordt een
aantal kaarten uit het spel verwijderd.
Deze gaan in een apart zakje en worden
voorlopig niet meer gebruikt. De andere
kaarten leg je bovenop de stapel.

Als je de volgende keer speelt, ga je
verder met de regels die je kent. Naar
mate het volgende spel vordert, komen
er ook weer nieuwe kaarten in het spel en
kom je weer nieuwe verrassingen tegen.

Alleen een gecoördineerd team met resolute
agenten kan erin slagen de bewakers uit te
schakelen en het hol van de leeuw binnen
te dringen. In de villa zal het uiteindelijk tot
een confrontatie moeten komen…

Spookuur

Ten Aanval!

Op de vlucht!

en jij bang voor spoken? Of zoek je de
room jij ook van een mooi kasteel voor
en coöperatief puzzelspel met een verhaal
B
duisternis op en jaag je je tegenstanders D jezelf? Bescherm je kasteel of val het E met een verrassend afloop. Ontmoet
de stuipen op het lijf? Spookuur is een vlot
kasteel van de ander aan. Een vlot spel waarbij
gedurende het verhaal verschillende karakters
spel, waarbij je steeds probeert de andere
spelers in de val te lokken en het onmogelijk
te maken een kaart te spelen. Degene die als
eerste de spanning niet meer aan kan en geen
kaart meer kan spelen, verliest. Gelukkig volgt
daarna snel een revanche!

28

2-5

2-4

30 min

10+

15 min

8+

bluf, gokken en tactiek centraal staan. Laat je
verrassen door de mogelijkheden en verras
je tegenstanders op hun beurt weer door de
overwinning te grijpen.

29

2-4

15 min

10+

en maak gebruik van hun hulp. Op jullie
vlucht voor Het Monster kun je namelijk alle
hulp gebruiken. Lukt het jullie op het spel
uiteindelijk “uit te spelen” in deze bijzondere
“escape room”-ervaring?
1-4

75 min

12+

Een verslavend geheugenspel voor alle leeftijden

Ben jij bang voor draken?

S
Z

odra je de eerste edelsteen in
je zak stopt, begint de aarde
te schudden. Er was dus
een reden dat Kapitein Goudvis
zijn schat op vulkaaneiland heeft
verstopt! Lava stroom de zee in en
iedereen probeert met zakken vol
schatten door de dichte mist terug
naar het schip te komen. Maar
weet jij de weg nog?

En opnieuw probeer je de weg terug
naar jouw schip terug te vinden. Kom
jij nu verder dan de vorige ronde?

Als je aan de beurt bent, draai je één
van de locaties open. In jouw beurt
moet jij een kaart omdraaien met
daarop hetzelfde dier of landschap
als op de laatste locatie die de
speler voor je heeft gedraaid. Lukt
je dat, dan speel je verder mee in
de ronde. De speler die het langst
in het spel blijft, wint de ronde en
krijgt 1 schat.

Na zeven ronden is het spel voorbij.
Iedereen laat zijn schatten zien en telt
zijn edelstenen bij elkaar op. De speler
met de meeste edelstenen wint het
spel.

Daarna worden de tegels weer
omgedraaid, maar blijven op
dezelfde plaats liggen.

lechts weinigen durven de reis
door de betoverde bossen van het
Drakenwoud te maken. Verhalen
gaan dat achter elke boom of struik
een monster kan zitten en die kan je
onverwachts aanvallen en je verwonden.
Er gaan ook geruchten over een grote
blauwe draak en een grote oranje draak
die je kunt tegenkomen op je reis.

Elke ronde worden er meer kaarten
gedraaid en kun je mogelijk beter je
weg over het eiland vinden. Gebruik de
kennis van de kaarten in je voordeel en
probeer het je tegenstanders zo lastig
mogelijk te maken.

Het spel bevat ook een expert-variant,
waarbij de dieren op eiland verschillende
actiemogelijkheden krijgen!
Memoarrr! is een zeer verslavend
geheugenspel dat uitdagend is voor
spelers van alle leeftijden.

8+

30

20 min

8+

Suikerzoet fruit voor het oprapen

S

15 min

Uiteindelijk zullen zij oog in oog komen te
staan met één grote draak, of zelfs beide
draken. Lukt het hen om deze te verslaan?

2-4

ugar Gliders (suikereekhoorns) zijn
kleine buideldieren die in staat zijn
om door de lucht te zweven. Sugar
Gliders leven in grote bossen en zweven
van tak naar tak, op zoek naar voedsel.
Maar houd je tegenstanders wel goed in
de gaten en probeer hen te blokkeren of
neem voedsel voor hun neus weg.

2-4

Vandaag heeft een groep avonturiers
zich verzameld bij het begin van het pad
dat door het drakenwoud leidt. Het zijn
dappere helden, die zich niet bang laten
maken door een Giechelende Goblin, een
Blubberige Blob of een Gigantische Python.
Nee, komen zij in gevaar, dan gaan ze de
strijd aan. Ze schreeuwen zó hard dat het
beest vanzelf op de vlucht slaat. Of ze
verpletteren het onder hun laarzen door
er eens flink op te trappen. En mocht dát
niet helpen, dan doet een flinke slag van
het zwaard ook wonderen. Gelukkig staan
ze er niet alleen voor. Onderweg komen ze
ook vriendelijke wezens, nieuwe wapens
en handige spreuken tegen. Die kunnen
ze op hun reis wel goed gebruiken.

2-4

30 min

8+

Sugar Gliders is een leuk spel voor de hele
familie. Elke speler probeert zoveel mogelijk
fruit te verzamelen door van tak naar tak te
zweven. Fruit geeft de Sugar Glider energie
om te springen. Als je aan de beurt bent heb
je twee mogelijkheden: je kunt springen,
maar soms moet je ook even uitrusten om
weer op krachten te komen voor de volgende
sprong. Als je springt kun je fruit verdienen.
Je springt net zo ver als is aangegeven op de
tegel waarop je staat. De tegel die je verlaat
mag je pakken en voor je neer leggen. Als
je op een veld zonder tegel staat, dan moet
je een tegel afleggen en mag je dat aantal
sprongen vooruit.

31

Let daarbij wel op dat je in de boom blijft,
want eruit springen is gevaarlijk. Als je ervoor
kiest om uit te rusten, dan kun je weer wat
energie sparen. Maar of dat verstandig is zal
moeten blijken …

Een spannende race door de steegjes van de bazaar

E

en spel ‘Weerwolven & Waaghalzen’ bestaat
uit meerdere ‘dagen’ en ‘nachten’. Elke nacht
kiezen de Weerwolven een slachtoffer en
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.
Deze versie van Weerwolven is zeer uitgebreid. Het
spel bevat meer dan 30 rollen, verschillende scenario‘s
en diverse varianten. Hierdoor is het mogelijk het spel
met 68 spelers te spelen. ‘Weerwolven en Waaghalzen’
is hiermee met recht hét ultieme weerwolven-spel.

5 - 68

30 min

8+

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 de goede organisatie: assistenten
vullen de handkarren bij de diverse pakhuizen en brengen
deze vervolgens 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.

acties uitvoeren om
handelswaren en geld
te krijgen of deze om
te zetten in robijnen.
Het zoeken naar de
meest optimale route is hierbij essentieel. Door de dynamische
opbouw van het speelveld is de bazaar elke keer anders en dat
vraagt steeds op een andere strategie. Istanbul heeft daarnaast
een aangename speelduur: beleef een groots avontuur
binnen een uur!

In het tactische spel 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 zestien
verschillende locaties van de bazaar kunnen spelers andere

D

eze vlotte variant duurt slechts één nacht
en één dag. Tijdens de dag moeten de
dorpelingen
minstens
één
weerwolf
aanwijzen om het spel te winnen, anders wint het
team van de weerwolven!

3 - 10

10 min

8+

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 (of gebruik de speciale
app) roept tijdens de nachtfase de verschillende rollen
op. Die spelers mogen dan hun actie uitvoeren: kijken
wie hun medestanders zijn, rollen bij andere spelers
bekijken of zelfs rolkaarten omwisselen. Ondanks dat
er niemand wordt uitgeschakeld in de nacht, gaan de
spelers wel tijdens de dagfase met elkaar in overleg
over wie zij denken dat de weerwolf in hun midden is
(als die er al is…).

D

ageraad is een zelfstandig speelbare
uitbreiding voor 1Nacht: Weerwolven &
Waaghalzen. Je kunt het spel dus spelen
zonder dat je 1Nacht: Weerwolven & Waaghalzen
hebt, maar je kunt het ook combineren met dat
spel (en/of andere uitbreidingen).
In deze variant vind geen gewone weerwolven en ook
geen gewone dorpelingen. De weerwolven hebben
speciale vaardigheden en elke inwoner van het dorp
kans iets bijzonders. Daarnaast zorgen artefacten voor
verrassende effecten. De zon komt op, maar het is nog
steeds gevaarlijk spannend!

3 - 10

10 min

8+

V

ampieren is ook een zelfstandig speelbare
uitbreiding voor 1Nacht: Weerwolven &
Waaghalzen en kan los of in combinatie
met elke uitbreiding en/of het basisspel worden
gespeeld.
Bij het vallen van de nacht worden nu ook de Vampieren
wakker. Zij gaan op zoek naar nieuwe slachtoffers om
zich bij hun gezelschap te voegen. Echter sommige
vampieren hebben een bijzondere agenda en proberen
de plannen van de andere personages flink in de war
schoppen. Durf jij je deze ene nacht in het donker te
begeven?

3 - 10

10 min

8+
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Uitbreiding: Mokka & Smeergeld

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 te 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 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.

Uitbreiding: Brieven & Zegels

D

e handelaren op de bazaar hebben een
nieuwe bron van inkomsten gevonden:
brieven bezorgen aan de winkeleigenaren
van de bazaar. Op deze manier krijgen ze wat extra
inkomsten, maar nog belangrijker: ze vangen zo
nuttige informatie op die ze kunnen geven aan
het geheime genootschap in ruil voor robijnen.
Je krijgt het dus wat drukker. Gelukkig krijg je
hulp van je kameraad. Deze oude bekende struint

graag de bazaar af om klusjes voor je te doen. Hij heeft geen assistenten
of jouw hulp nodig, maar is wel een stukje trager.
Brieven & Zegels is de tweede uitbreiding voor Istanbul. Ook deze
uitbreiding voegt nieuwe elementen aan het spel toe, waarbij het nog
leuker wordt om te spelen. De eerste uitbreiding is niet vereist, maar
mocht je die ook hebben, dan kun je beide uitbreidingen met elkaar
combineren en spelen op de Grote Bazaar op een speelveld met 25
locaties.

Istanbul dobbelspel

B

ereid je voor op een handelsrace! Wees
je concurrenten te slim af door als eerste
de felbegeerde robijnen te verzamelen!
Je assistenten helpen je met het verzamelen
van geld en handelswaren. Investeer in betere
eigenschappen of bespaar op de kosten voor het
kopen van robijnen.

de tactieken zijn totaal anders. Dobbelstenen bepalen welke goederen je
krijgt, de acties die je met je geld en goederen kunt uitvoeren zijn anders
en bazaarkaarten geven jou (maar ook je tegenstanders) extra voordelen.

Het bekende bordspel is getransformeerd in een
vlot dobbelspel. De bekende elementen uit het
basisspel zijn terug te vinden in de variant, maar

Istanbul – het dobbelspel is een zelfstandige variant van het bekende spel,
waarbij het spelidee is omgezet naar een compleet nieuwe speelervaring!

Nog steeds wil je als eerste alle robijnen verzamelen, maar hoe langer je
daarmee wacht, hoe meer geld of handelswaren je zult moeten betalen
om deze te krijgen.

33

Elke uitbreiding van je rijk levert extra punten
op en maakt de Romeinen steeds sterker.

K

olonisten van vier wereldmachten
hebben een nieuw gebied ontdekt
met een rijkdom aan grondstoffen en
mogelijkheden. De Romeinen, Barbaren,
Egyptenaren en Japanners trekken
tegelijkertijd dit gebied in om de grenzen
van hun rijk te verleggen. Ze bouwen
nieuwe gebouwen om zo hun economie
te verbeteren, graven mijnen uit, leggen
akkers aan om grondstoffen te vergaren
en bouwen kazernes om soldaten te
trainen die de grenzen moeten bewaken,
want al snel komen ze erachter dat het
gebied veel te klein is voor iedereen …
Imperial Settlers is een kaartspel waarin
spelers leiders zijn van één van deze vier
volken. Het spel wordt gespeeld in vijf
rondes, waarin spelers nieuwe gebieden
ontdekken, locaties bouwen, grondstoffen
verhandelen, tegenstanders verslaan en
daarmee overwinningspunten verdienen.
Kies één van de vier volken en bouw een
wereldrijk. Elk volk heeft zijn eigen speciale
eigenschappen en vaardigheden, waardoor
elk volk anders is om te spelen.
In het rijk van de Romeinen vind je gladiatoren,
legioenen en sterke Romeinse forten. Enorme
hoeveelheden steen worden verzameld om
daarmee imposante gebouwen te bouwen.

De Barbaren houden niet zo van het bouwen
van indrukwekkende gebouwen. Zij trekken
er liever op uit en proberen naburige dorpen
(en dan vooral die van hun tegenstanders)
te plunderen. De plunderbuit die deze
woestelingen mee naar huis nemen worden
gebruikt voor offers aan de mystieke goden
bij één van de tempels.
De farao laat zich op zijn beurt graag
omgeven door luxe: een baantje trekken in
het koninklijk zwembad, een parade langs
de Sfinxen of het bezoeken van de tempel
van Ra. Met de hoeveelheid geld waarover
de Egyptenaren beschikken, laat je natuurlijk
alleen het allerbeste en het allermooiste
bouwen.
Een handelsmissie uit Japan gaat op bezoek
bij de andere volken om handelsverdragen
te sluiten. De import van goederen wordt
daarmee gestimuleerd, zodat in het thuisland
de eigen productie kan worden opgebouwd
en samoerais worden getraind, want je weet
immers nooit wat je tegenstanders van plan
zijn…
Een spelletje Imperial Settlers zal elke keer
anders zijn. De enorme hoeveelheid kaarten
maakt verschillende strategieën mogelijk. In
elk spel combineer je je algemene kaarten met
de specifieke kaarten van je volk, waardoor
de combinaties en tactische mogelijkheden
enorm zijn. De regels zijn vlot uit te leggen
en in een spel dat slechts vijf rondes duurt
ontvouwt zich een spel dat tactiek en slimme
keuzes vereist.

Nieuwe Vrienden

Driemaal is scheepsrecht

Een uitbreiding met 55 nieuwe kaarten,
die kunnen worden gecombineerd met
het basisspel. De nieuwe eigenschap
“open productie” maakt het mogelijk
om goederen bij gebouwen van andere
spelers te krijgen.

Nieuwe kaarten voor alle vijf volken in het
spel. Daarnaast introduceert deze uitbreiding
een nieuw spelmechanisme: probeer in
je rijk “sets” te maken van gebouwen met
dezelfde kleur of een bepaalde combinatie
van kleuren. Je zult rijkelijk worden beloond!

Atlantis

Azteken

Een nieuw volk trekt de
wereld van Imperial Settlers
in. Zij beschikken over nieuwe
technologieën, waarmee veel
punten kunnen worden gescoord.
En dat is handig, want aan het
einde van het spel zal Atlantis
verdwijnen onder water. Onder
de 110 kaarten in deze uitbreiding
vind je naast een nieuw volk ook
nieuwe kaarten voor de andere
volken.

Deze nieuwe uitbreiding voegt
een zesde volk toe aan het spel:
de Azteken. Als leider van het
volk van de Azteken kan je nu ook
de goden om hulp verzoeken.
Gebruik goddelijke zegeningen
en gunsten om je rivalen te
overtreffen. Tijdens gebeden
hebben de spelers te maken
met een risico-element bij het
afhandelen van hun acties. Durf
je meer te vragen aan de goden?

H

oe kiest een koning wie hem mag opvolgen als hij wil
aftreden? Simpel! Hij organiseert een wedstrijd om
te zien wie het beste ridders en bouwmeesters kan
aansturen om de hoogste en grootste kastelen te bouwen.
Degene die met vlag en wimpel voor deze uitdaging slaagt,
wordt de nieuwe heerser van het land.
In Torres geven de spelers ridders opdrachten om kastelen te
bouwen in het land. Kastelen worden beoordeeld op hoogte en
omvang. Daarnaast reist de koning door het land. Het kasteel
waar hij aan het einde van een ronde verblijft, levert extra
punten op.
Het bouwen van een kasteel blijkt nog niet zo’n gemakkelijke
klus. Je beschikt over een beperkte hoeveelheid bouwstenen
en actiemogelijkheden. Door slim je ridders te positioneren
kun je gebruik maken van de bouwkunsten van de anderen
en punten scoren. Tevens kun je met je ridders flink de pas
afsnijden van andere spelers.
Voor doorgewinterde Torres-spelers bevat het spel een
uitdagende meester-variant. Deze variant geeft de spelers
extra uitdagingen en doelen om nog meer punten te scoren.
Torres is een tactisch spel met ontzettend veel mogelijkheden.
Je raakt hier vast niet snel op uitgekeken.
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60 min
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Strategie is alles
ofwel door te handelen, als werkman of
in dienst van de wetenschap. Ridders
zorgen ervoor dat je meer volgelingen
kunt inzetten en ze zijn ook nodig om
handelsreizen te begeleiden. In het dorp
kun je werkmannen vinden die helpen bij de
bouw van handelshuizen en gereedschap
kunnen maken. Geleerden zijn belangrijk
omdat zij wetenschappelijk vooruitgang
boeken. Tenslotte kan het geen kwaad om
actief te zijn in het klooster, want met de
hulp van monniken ben je minder aan het
lot overgeleverd.

“Bag-building”

I

n de omgeving van het Middeleeuwse
Orléans stelt iedere speler zijn eigen
gevolg samen, bestaande uit boeren,
handelaren, ridders, monniken, ….
Je hebt je volgelingen en hun kwaliteiten
hard nodig om je macht uit te breiden,

Het unieke en kenmerkende van het
spel Orléans is de manier waarop je je
mogelijke acties bepaalt. Voor elke actie
heb je namelijk een bepaalde combinatie
volgelingen nodig. Al je volgelingen zitten in
je zak en aan het begin van elke ronde trek
je er een aantal uit. Met deze volgelingen
ga je je acties bepalen. Naast acties om
je te ontwikkelen, punten te scoren, te
bouwen of te reizen, kun je op deze manier
ook nieuwe volgelingen krijgen. Ook deze
nieuwe volgelingen komen in je zak. Zo

verzamel je gericht je volgelingen, waarmee
je later bepaalde acties kunt activeren. Je
eerste strategische keuzes beginnen dus
bij het bepalen van wie er in je zak komt.

Vele wegen
overwinning

naar

de

Het spel wordt internationaal geroemd
om zijn vele mogelijkheden om het
spel te winnen. Kies je ervoor om veel
handelshuizen te bouwen in steden, ga je
juist veel goederen verzamelen, probeer je
veel geld te verdienen, of ben je meer het
type dat kennis gaat vergaren en investeert
in de wetenschap? Zelfs een bijdrage leveren aan de opbouw van het land door juist
daar je arbeiders in te zetten, kan leiden tot
de overwinning! Je zult zien, elk spel ontdek je nieuwe mogelijkheden of ga je een
nieuwe strategie verkennen.

I

n Terra Mystica leven veertien
verschillende volken vredig naast
elkaar. Elk volk beschikt over unieke
eigenschappen en gebruikt deze op
verschillende wijze om zijn aanwezigheid
in het land te vergroten. Om te kunnen
ontwikkelen en nieuwe gebouwen op

90 min

De herspeelbaarheid van het spel is groot
door de grote variatie in volkeren, die
allemaal om een andere speelstijl vragen.
Daarnaast vraagt de per spel wisselende
samenstelling van de tussentijdse
puntentellingen om een andere tactiek
tijdens het spelen.

Terra Mystica is een grandioos
ontwikkelingsspel. De interactie tussen
de spelers zit hem niet in direct conflict,
maar in het feit dat het loont om in de
buurt van elkaar te bouwen. Dit levert vaak
nagelbijtende situaties op (het is zuur als
je zorgvuldig geplande uitbreiding geen
vervolg kan krijgen), maar aan de andere
kant is het juist gunstig als een andere
speler naast jou gaat uitbreiden, want
dat levert jou “kracht” op…. en dat kun
je gebruiken om extra acties uitvoeren.

Terra Mystica heeft in 2013 zowel
de Nederlandse Spellenprijs als de
Belgische Gouden Ludo in de wacht
gesleept en heeft daarnaast talloze
prijzen gewonnen in het buitenland. Dit
spel is dé smaakmaker voor liefhebbers
van tactische spellen.

Deze uitbreiding introduceert zes nieuwe volken in de wereld
van Terra Mystica. Daarnaast bevat deze uitbreiding een
nieuw speelbord met zes continenten, nieuwe eindtellingen
en een variant die nog meer tactiek vraagt bij het selecteren
van de volken en ten aanzien van de speelvolgorde in het
spel. Vuur & IJs is een must-have uitbreiding voor elke
Terra Mystica fan!

Strategie is alles en de mogelijkheden zijn
eindeloos!

2-4

te kunnen richten moet het landschap
geschikt gemaakt worden. Elk volk put zijn
kracht namelijk uit hun eigen specifieke
thuislandschap. Wil je uitbreiden, dan zul
je het landschap moeten transformeren
en dat gaat natuurlijk niet vanzelf….

12+

2-5

geleid dat ze meesters zijn geworden in
terravorming waardoor ze verschillende
typen planeten leefbaar kunnen maken
voor zichzelf.

Orleans uitbreidingen
Ontdek nieuwe strategieën en nieuwe manieren om Orleans te spelen met de twee
uitbreidingen voor dit fantastische spel.
Voorspoed & Belegering bevat verschillende scenario’s met elk andere doelen om het
spel te winnen. Elk spel wordt daarmee een nieuwe uitdaging. Probeer bijvoorbeeld
gezamenlijk de stad te redden van een invasie of daag jezelf uit met pittige scenario’s
voor het solospel.
Handel & Intrige staat bol van meer interactie tussen spelers door o.a. een
nieuw dubbelzijdig “goede daden”-bord en meer mogelijkheden in de vorm van
handelsopdrachten en nieuwe gebeurtenissen.

Verkrijgbaar in de webshop op www.whitegoblingames.nl
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O

p het moment dat de wereld
te klein wordt, zoek je nieuwe
mogelijkheden voor expansie.
Als er geen plaats meer is op je eigen
planeet, dan vind je die uitbreiding
in… de ruimte! Gaia Project is een
zelfstandig vervolg op Terra Mystica.
Kenmerkende elementen uit dat spel
vind je in deze nieuwe titel aangevuld
met enorm veel nieuwe mogelijkheden.

In dit spel ga je planeten koloniseren, koloniën
opwaarderen door betere gebouwen te
bouwen en bondgenootschappen tussen
planeten sluiten. Voortdurend sta je voor de
keuze of je andere volken gaat opzoeken
om te overheersen of er handel mee te
drijven, of juist te kiezen voor afzondering
waardoor je meer mogelijkheden hebt tot
uitbreiding. Bovendien kan je onderzoek
doen, nieuwe technologieën ontdekken
en je vaardigheden
verbeteren.

120 min

12+

De speelstijl van de 14 volkeren en de
de wijze waarop zij uitbreiden zijn zeer
verschillend ten opzichte van elkaar.
Het speelbord is daarnaast variabel.
Geen spel zal hetzelfde zijn! Daarnaast
bevat Gaia Project een indrukwekkende
solovariant waarin je tegen een
geavanceerde
artificial
intelligence
speelt, die op verschillende niveaus de
strijd met je aan kan gaan.
Leid jij jouw volk naar de overwinning?

In Gaia Project leidt iedere speler één
van de 14 volkeren, die allen streven
naar een vreedzame uitbreiding in het
sterrenstelsel van Terra Mystica. Elk
volk heeft eigen ecologische behoeften
als het gaat om het overleven op een
planeet. Dit heeft er uiteindelijk toe
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2-5

120 min
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Draag je steentje bij aan de ontwikkeling van een Middeleeuwse stad

Kooplieden proberen de relaties met
de machthebbers van de stad te
onderhouden, maar als het enigszins
mogelijk is, proberen ze ook elkaar af te
troeven in hun strijd om meer welvaart en
invloed. Daarnaast ligt het noodlot, zoals
een uitbraak van de pest, een brand, een
overstroming of een overval, op de loer.

Veel variaties, lastige
keuzes

I

n de 15e eeuw is de Belgische
Hanzestad Brugge één van de
welvarendste Europese metropolen.
Het eerste beursgebouw opent haar
poorten en heel Europa richt haar
ogen op deze bloeiende handelsstad.

Het spel Brugge draait om de
verschillende inwoners en ambachten in
de stad. De 165 verschillende burgers
zijn verdeeld over elf bevolkingsgroepen.
Probeer deze burgers aan je te binden
en zij zullen je helpen wanneer dat nodig
is. Zij maken het gemakkelijker om de
verschillende activiteiten in de stad uit te
voeren, zorgen voor speciale voordelen
die enkel voor jou gelden, of ze zorgen
voor extra geld en punten.
Helaas heeft de groei van de stad ook een
donker randje. Door de ontwikkelingen
ligt het noodlot op de loer. Zo kunnen jouw

Rekruteer arbeiders, verzamel goederen en bouw nederzettingen!

burgers te maken krijgen
met de pest met als gevolg dat
je één van je aanhangers verliest.
Maar een huis kan ook in vlammen
opgaan, waardoor een burger tijdelijk
een ander onderkomen moet vinden. Of
je verliest al je geld vanwege een brute
overval. Gelukkig kun je het noodlot vaak
al zien aankomen en dus voorkomen dat
je erdoor getroffen wordt.
Uniek in het spel Brugge is het feit dat
alle kaarten op verschillende manieren
kunnen worden gebruikt. Ten eerste is
op elke kaart een karakter afgebeeld met
een bijzondere eigenschap. De kleur van
de kaart bepaalt daarnaast welk noodlot
je wilt afwenden, van welke dobbelsteen
je geld wilt ontvangen of welke arbeider
je in wilt zetten. Ten slotte kun je de kaart
ook gedekt voor je neerleggen waarmee
het een huis wordt voor een andere
burger.
Wie is de overwinnaar van deze
spannende strijd om macht en rijkdom?

H

alverwege de 19e eeuw is de eerste permanent
nederzetting in de Amerikaanse staat Montana
een feit. Dit is het startpunt voor verdere ontwikkeling van
de regio. Op zoek naar werk en aangetrokken door de
goede vooruitzichten trekken vele gelukszoekers naar dit
gebied om hier een nieuwe toekomst op te bouwen. Het
aantal nederzettingen groeit in een rap tempo. Er is dus
veel werk aan de winkel!
Aangekomen met je huifkar probeer je allereerst nieuwe
arbeiders te rekruteren. Zij kunnen direct aan het werk op het
land of in de bergen. Op deze manier beschik je al snel over
voldoende bouwmaterialen en andere goederen. Door in te
spelen op de vraag in de regio kunnen onder jouw toeziend
oog nieuwe nederzettingen worden gebouwd.

Uitbreiding: Stad aan het Zwin

E

en geluk bij een ongeluk. Zo kun je de
stormvloed die Brugge in de 12e eeuw
treft gerust noemen. Hierdoor ontstaat
namelijk het Zwin, een zeearm die de
stad verbindt met de Noordzee. Daarmee
wordt Brugge één van de belangrijkste
handelssteden van die tijd. Schepen van

Montana is een “worker placement”-spel. Dit houdt in dat je je
arbeiders gebruikt om acties uit te voeren. Deze acties zijn te
vinden op het centrale arbeidersbord. Je kunt hier o.a. nieuwe
goederen krijgen, extra geld ontvangen of je aannemer later
onderhandelen om goederen te veredelen.
Elke beurt kies je uit één van de drie beschikbare acties: draai
de spinner om nieuwe arbeiders te rekruteren, zet je arbeiders
in om nieuwe materialen te krijgen of lever goederen in de
regio om nederzettingen te bouwen. De beurten zijn kort en
volgen elkaar in een rap tempo op. Je moet dus goed opletten,
want anders lukt het een andere speler eerder om al zijn
nederzettingen te bouwen en daarmee het spel te winnen.

over de hele wereld komen naar Brugge
en de vindingrijke inwoners van de stad
zien tal van nieuwe mogelijkheden om
daar handel mee te drijven. Nu kunnen
de spelers ook gebruik maken van deze
nieuwe situatie. Drijf handel met reizigers
uit andere landen, profiteer van de
voordelen van de beurs en speel het spel
nu met vijf spelers.

Mini-uitbreiding
Een mini-uitbreiding voor Brugge met maar
liefst 17 ‘huisdieren’. Alleen verkrijgbaar in de
webshop op www.whitegoblingames.nl
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Steden bouwen op een eiland

H

et is 480 voor Christus. Na een
lange periode van onderlinge
strijd keren de Grieken huiswaarts
en starten ze met de opbouw van hun
land. Dorpjes groeien uit tot steden en
vanuit de nabij gelegen mijnen wordt
marmer aangevoerd om paleizen en
tempels te bouwen.
Sticht nederzettingen op een Grieks eiland
en laat deze uitgroeien tot grote steden.
Met behulp van je huizen naast de mijnen
op het eiland delf je het marmer dat je
nodig hebt voor deze werkzaamheden.
Sommige mijnen produceren meer marmer
dan anderen. Bouw je huizen dus op
strategische plekken om het maximale uit
de mijnen te halen.

2-4

45 min

Elke ronde kiest de speler die aan de beurt
is één van de nog beschikbare acties. Als
hij ervoor kiest om een huis, paleis of plein
te bouwen, mogen de andere spelers dat
ook doen. Besluit hij om marmer te delven
uit de mijnen op het eiland, dan krijgen
ook de andere spelers marmer vanwege
hun huizen naast mijnen. Het bouwen van
zuilen in de tempels of een standbeeld zijn
acties waar je tegenstanders niet direct van
profiteren. Echter aan het einde van spel
kunnen zij wel punten scoren vanwege
steden naast deze bouwwerken.
Plan vooruit, wees je tegenstanders te slim
en scoor de meeste punten met je steden

2-5

10+

Word jij de nieuwe architect van de farao?

I

n
Egypte
staan
bouwwerken
(pyramides, temples en obelisken)
die de tand des tijds ruimschoots
hebben doorstaan. Eeuwen geleden
werden onder leiding van deskundige
bouwmeesters
deze
monumenten
opgericht en vanwege het vakmanschap
van verschillende ambachtslieden staan
deze gebouwen nog steeds overeind
en kunnen we er vandaag de dag nog
steeds van genieten.
Verschillende
bouwmeesters
waren
verantwoordelijk voor de bouw, maar
Imhotep is wel de meest bekende
bouwmeester van die tijd. Hij genoot veel
aanzien aan het hof van farao. Het ontwerp
van de eerste piramide in Saqqara,

2-4

40 min

May the meeple be with you

10+
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de trappiramide van Djoser, is o.a. van
zijn hand.
Kun jij je meten met zijn kennis en
vaardigheden
om
monumenten
te
bouwen die eeuwen blijven staan? Je
zult schepen nodig hebben om blokken
steen te vervoeren naar verschillende
bouwplaatsen. Maar je bent niet de
enige die bepaalt waar de schepen met
hun lading heen varen. Je tegenstanders
hebben zo hun eigen plannen en proberen
die van jou te dwarsbomen. Er zal een
heftige strijd ontstaan over de meest
waardevolle ladingen met steen. Met
tactisch vernuft en een vleugje geluk kun
jij deze strijd winnen.

35 min

7+

Wandelen, fruit plukken en dieren houden

M

aak een wandeling door een
prachtig landschap vol fruitbomen,
graanvelden en zonnebloemen.
Niemand kan hier een sappige appel of
een zoete aardbei weerstaan. Wie de
beste oogst heeft, ijverig rondtrekt en de
meeste dieren bezit, heeft de beste kans
op de overwinning.
Carcassonne door Berg en Dal is een nieuwe
variant van het bekende tegellegspel. De
regels zijn eenvoudig en gestroomlijnd,
waardoor het spel zeer geschikt is voor
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nieuwe spelers. Echter door de nieuwe
mogelijkheden is het spel ook weer een
uitdaging voor echte Carcassonne-veteranen.
Wat maakt Carcassonne door Berg en Dal
nu zo leuk en speciaal? Het vertrouwde
concept van het leggen van tegels aan een
landschap is gebleven, maar is nu opgefrist
met compleet nieuwe mogelijkheden. Het
plaatsen van stallen en het verzamelen van
dieren rondom je stal kan zeer lucratief zijn.
Tegenstanders zullen uiteraard proberen
dit tegen te gaan. Het verzamelen van de
juiste gewassen kan aan het einde van het
spel verrassend veel punten opleveren.
Het wandelen over de wegen is een leuke,
nieuwe manier om punten te scoren.
Met simpele spelregels heb je meer
mogelijkheden dan ooit!

2-5

35 min

7+

Een tactisch spel voor Russische bouwmeesters.

I

n 1703 stichtte Tsaar Peter de Grote
in Rusland de stad Sint Petersburg.
Deze stad werd al snel het ‘Parijs van
het Oosten’ genoemd. Het Winterpaleis,
de Hermitage, de Izaäkkathedraal en
nog vele andere gebouwen herinneren
nu nog steeds aan dat tijdperk.
Maar Sint Petersburg was slechts een
deel van de verschillende projecten
die Tsaar Peter de Grote bezighielden.
Hij hervormde het Russische rijk van
een Middeleeuwse naar een moderne
samenleving.

waarmee je gebouwen kunt oprichten.
Maar dat alleen is niet genoeg. Je zult ook
steun van de adel nodig hebben, want zij
hebben grote invloed op het beleid. Soms
is het zelfs onvermijdelijk om ambtenaren
te ontslaan en gebouwen af te breken.
De stad ontwikkelt zich ronde na ronde.
Kaarten kopen, geld verdienen en punten
verzamelen, zo draag jij je steentje bij aan de
ontwikkeling van de stad Sint Petersburg.
Deze nieuwe versie van Sint Petersburg
bevat zes nieuwe modules voor nog meer
variatie en uitdaging.

Als je in dit spel iets wilt bereiken moet je
eerst arbeiders in dienst nemen die je aan het
werk zet. Zij zullen zorgen voor inkomsten

2-5

60 min

10+

Om die gebouwen te kunnen bouwen, heeft
men één type steen in het bijzonder nodig:
marmer! En niet zomaar marmer, maar het
puurste en mooiste marmer. 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 draaischrijf
die op het spelbord gemonteerd is. Met de
keuze op de draaischrijf en de aangekochte
materialen, bepalen de spelers in welke
stad ze kunnen bouwen en welke winst ze
kunnen behalen.

B

2-4

60 min

10+

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
winkel 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 zijn!

I

n een mysterieus land hier ver vandaan, wordt een
keizerrijk bedreigd door een roekeloze drakenmeester.
Hij probeert het keizerrijk te veroveren door de keizer te
verslaan met tweekoppige draken (Hongs). Zolang de
draken niet in groten getale verschijnen, kan de keizer
zich staande houden. Maar de drakenmeester weet
dat veel kleine draken de ondergang van het keizerrijk
betekenen. Kan de keizer zijn land verdedigen, of zal de
drakenmeester het keizerrijk met draken overspoelen?

D
Bouw paleizen van het allermooiste marmer uit Carrara!

eroemde beeldhouwers en andere
kunstenaars bepalen het beeld
van
de
bloeiende
Italiaanse
steden. Architecten creëren samen met
kunstenaars gebouwen die de tand des
tijds kunnen doorstaan en die tot op de
dag van vandaag wereldberoemd zijn.

Spellen voor twee spelers

De speeldoos bevat ontzettend veel
spelmateriaal van de hoogste kwaliteit. In de
doos vind je tevens een gesloten envelop.
Als je het basisspel een aantal keer gespeeld
hebt, kun je deze envelop openen en vind je
het spelmateriaal voor een uitbreiding, die
meer mogelijkheden, meer variatie en meer
tactiek toevoegt aan het basisspel. Zo zul je
er gegarandeerd nog lang veel plezier aan
kunnen beleven. De Paleizen van Carrara
is daarmee een spel dat je op verschillende
niveaus keer op keer zult spelen en ideaal is
voor het hele gezin.
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e farao heeft zijn twee beste architecten ontboden
en hen bevolen de meest weelderige graftombe ooit
te bouwen. Jij bent één van deze architecten, dus ga je
meteen aan de slag met massa’s arbeiders, een fanatieke
priester en zelfs een mummie! Deze monumentale taak
vereist bezinning, strategie, een beetje geluk en soms
een meedogenloze houding.

T

ijdens de Rozenoorlog (1455-1485) streden de adellijke
huizen Lancaster en York om de macht in Engeland.
Iedere speler vertegenwoordigt één van deze huizen en
probeert zo groot mogelijke gebieden op het speelbord in
zijn bezit te krijgen. Door kaarten te spelen, verplaatst de
kroon over het bord en kan men machtstenen plaatsen. Met
heldenkaarten kunnen de plannen van de tegenstander wordt
gedwarsboomd en gebieden worden overgenomen. De speler
die aan het einde van het spel de grootste aaneengesloten
gebieden met stenen in zijn kleur bezit, wint het spel.

M

et een vriendelijk “Jambo” (“hallo” in het Swahili)
begroeten handelaren hun klanten. Het hart van Afrika
kent al sinds eeuwen een bloeiende handelscultuur. De spelers
zijn handelaren en proberen goede zaken te doen door slim
in te kopen en te verkopen. Daarbij maken ze gebruik van
hun goede contacten met reizende handelaren, betoverende
danseressen en wijze mannen. Er ontstaat echter onrust als
er plotseling leeuwen, slangen of zelfs krokodillen in het dorp
verschijnen. Dan is het goed als een wachter bescherming
kan bieden. Door de enorme variatie aan kaarten zal geen
spel hetzelfde zijn!
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Miljoenen mogelijkheden in de Middeleeuwen

I

n de 15e eeuw houdt de pestepidemie
Europa in zijn greep. Spelers proberen
hun populatie (blokjes op het bord)
te laten groeien en in leven te houden.
Daarbij krijgen zij hulp van verschillende
karakters. Met hun hulp kun je meer
blokjes plaatsen, blokjes verplaatsen
naar veilige gebieden of informatie
krijgen over de rattenplaag.
Het spel bevat zes verschillende karakters
die de spelers te hulp schieten. Elk karakter
vertegenwoordigt een andere klasse en
heeft een eigen unieke eigenschap. Probeer
deze eigenschappen te combineren, zodat
je in jouw beurt krachtige “combo’s” kan
maken, waarmee je veel punten kan scoren.

2-4

45 min

Wanted: Revolverhelden!

Echter het bezitten van meerdere karakters
heeft ook een nadeel, omdat je je begeeft
onder de bevolking ben je gevoeliger voor
de epidemie. Aan het einde van elke beurt
worden namelijk de fiches in één regio
opengedraaid om te bepalen welke blokjes
verwijderd moeten worden.
Vanwege het enorme, internationale
succes van Rattus heeft White Goblin
Games
verschillende
uitbreidingen
uitgebracht. Elke uitbreiding bevat
nieuwe karakterkaarten en spelmateriaal
om in combinatie met deze karakters te
gebruiken. Dankzij deze uitbreidingen zijn
de mogelijkheden eindeloos en gaat dit
spel nooit vervelen!

en o zo gevaarlijke streek verkennen. Dat
gebied is voor de grootste bandiet die het
Wilde Westen heeft gekend – Jack “The
Crow” Colty – ook zo’n bekend terrein. Colty
is er in Repentance Springs met een flinke
buit geld vandoor gegaan en als McReady
hem en zijn manschappen niet in de kraag
weten te grijpen, verplaatst het vuurgevecht
zich ongetwijfeld naar dit ruige gebied, waar
de gieren leven bij de gratie van dood en
verderf.

T

erwijl de oranjerode zon brandt
boven Whiskey Canyon, nadert
stapvoets een ruiter. Het is een
scout van de Apache Indianen, die in
het heetst van de strijd tijdens een
vuurgevecht bij de bank van Repentance
Springs zo-even alvast vooruit is gestuurd
door Colonel Ned McReady. Zijn doel? Het
noeste gebied van deze doorgaans verlaten

10+

Dit is de setting waarin het kaartspel voor
twee spelers Revolver zich afspeelt. De ene
speler speelt als Jack Colty en heeft zojuist
de bank bij Repentance Springs beroofd.
De andere speler is sheriff Ned McReady en
zet met zijn mannen direct de achtervolging
in. Hij zal niet rusten voordat de complete
bende van Colty is uitgeroeid.
Wie wint dit superspannende en thematisch
ijzersterke kaartspel voor twee spelers en
wie moet zijn wonden likken?

Malpaso heeft je hulp nodig
aankomen in Malpaso, maar heeft hij minder
tijd om bij vrienden aan te kloppen en steun
te zoeken. De lange route en het kiezen voor
meer tussenstops levert vanzelfsprekend
meer hulptroepen op, maar bij elke stop
ligt het gevaar op de loer. Is dat het risico
waard?

Kaartspel met pit

R

attus Cartus is een kaartspel in
de wereld van “Rattus”. De pest
bedreigt nog steeds grote delen van
Europa. 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.

2-5

45 min

10+

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
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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 risico
nemen voor de overmacht, maar daarmee
trek je mogelijk wel extra ratten aan...
Rattus Cartus is een geslaagde omzetting
van het succesvolle bordspel naar een net zo
succesvol kaartspel!

R

evolver 2 is een nieuw avontuur
in het wilde westen. Deze keer
worden de boeren van het dorp
Malpaso bedreigd door “Generaal”
Mapache. Hij is van plan de boeren voor
de zoveelste keer al hun bezittingen af te
nemen. Gelukkig komt “Padre” Esteban
de dorpelingen te hulp.
Het spel begint met het “All Rivers”
pokertoernooi. Daarna volgt de reis naar
Malpaso waarin onze held een groep
revolverhelden proberen te mobiliseren voor
zijn strijd tegen Mapache. Deze reis is echter
niet zonder gevaren. Als de Padre kiest
voor de korte en snelle route, zal hij eerder

2

45 min

12+

In Malpaso schieten de kogel je op de oren.
Esteban en zijn revolverhelden zoeken
dekking in de steegjes tussen de huisjes
van het dorp, maar al snel blijkt dat dat niet
voldoende zal zijn. In de oude zilvermijn
volgt het laatste slotgevecht. Vanuit een
mijnkarretje wordt met een gatling-gun
op de vijand geschoten en brandende
kruidvaten worden naar elkaar gegooid
om de ander op te blazen. Als de rook is
opgetrokken is bekend wie er gewonnen
heeft als winnaar het strijdperk zal verlaten.

In “Zateltassen vol ellende” – een uitbreiding
voor Revolver 2 – krijgt de Padre steun
van nieuwe helden, maar staat ook een
groep angstaanjagende en nietsontziende
huurlingen klaar om hun diensten aan de
Generaal aan te bieden. Een kapel in dorp
Malpaso biedt ruimte om te schuilen, maar
of dat genoeg is zal pas blijken aan het
einde van het spel…
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Er zijn maar liefst vijf uitbreidingen, die het
verhaal rond de strijd tussen McReady en
Colty verder vertellen. Elke uitbreiding voegt
naast nieuwe kaarten voor beide kampen
ook nieuwe spelmechanismes toe zoals
hinderlagen, een extra slagveld, speciale
hulptroepen in de vorm van een frontier deck
en nog veel meer toe.

Een allesvernietigende aanval door buitenaardse wezens is begonnen!

D

e I.S.V. HANS FALLADA vloog
door de ruimte. De sensoren
registreerden iets met een enorme
omtrek. Het ruimteschip verminderde
snelheid om het gevaarte goed te kunnen
bestuderen. Shantana, de navigator,
tuurde door een glazen koepel. “Nog
een astroïde. Hoe zullen we dit gevaarte
noemen?“ Majoor Bennings keek door
de koepel, haar ogen half dichtgeknepen
vanwege het felle licht van de sterren.
“Het is geen astroïde. Het is van metaal.
Buitenaards”, zei ze. Iedereen ging terug
naar zijn post en keek terwijl het steeds
groter wordende gevaarte het licht van
de sterren blokkeerde.

2

45 min

12+

Shantana zuchtte: “Het is een enorm
groot schip. Wat is dat ding groot!”
“Ik ga toestemming vragen om op
onderzoek uit te gaan.” Alexus trok haar
gyroscopische harnas aan, terwijl zij
de holografische display in haar helm
bediende. ”Waypoint Eén, dit is I.S.V.
Hans Fallada. Verzoek toestemming tot
toenadering… we hebben iets geweldigs
gevonden…”. De rest van de boodschap
heeft Waypoint Eén nooit gehoord.
De hemel kleurde rood van bloed en
vernietigde
de
cockpit
van
de
HANS FALLADA….

En daarmee begint het spel… één speler is de Invader, de nietsontziende buitenaardse
aanvaller die allerlei onbekende gevaren op de aarde loslaat. De ander gaat samen met
de “Heroes of the Resistance” proberen de aarde te verdedigen. De strijd zal plaatsvinden
in drie zones op aarde. De mensheid zal alles in het werk moeten stellen om zich te
verdedigen, want zodra de Invader eenmaal een zone controleert is de ondergang van
onze blauwe planeet nabij.

Een nieuwe coöperatief spel in een race tegen de klok
Ga naar de Toren van Tijd en maak de vallen
van de professor onschadelijk, zodat jullie
de objecten veilig kunnen stellen. Maar pas
op! De professor loopt ook rond in de toren
en probeert jullie acties ongedaan te maken
en jullie flink tegen te werken. Lukt het om
binnen de tijd meer voorwerpen te pakken,
dan de professor met zijn tijdmachine?
Professor Evil en de Toren van Tijd is het
nieuwe spannende coöperatieve familiespel
van White Goblin Games.

P

rofessor Evil heeft een
tijdmachine en steelt
daarmee voorwerpen uit het verleden
en de toekomst. Jullie vormen het team
dat voor eens en altijd een einde aan de
plannen van deze slechterik gaan maken.

Zoete broodjes over de toonbank
Maar pas op… als twee spelers dezelfde
donut kiezen, krijgen niemand iets!
Elke ronde worden een aantal donuts van
de stapel in het midden gelegd. De spelers
moeten in het geheim aangeven welke
donut ze kiezen door een kaart met een cijfer
gedekt voor zich neer te leggen. Als twee of
meer spelers hetzelfde cijfer spelen, wordt
die donut weggegooid en krijgt niemand
krijgt deze. Als je de enige speler bent, die
voor een donut heeft gekozen, dan krijg je
deze en leg je deze voor je neer. Verzamel
sets, unieke en krachtige donuts, en paar
donuts om flink punten mee te scoren.

G

o Nuts for Donuts is
een snel kaartspel met
een actisch tintje. Wees je tegenstanders
te slim af en haal warme donuts uit de
oven om daarmee punten te scoren.

Het geniale wat-is-dat-spel!
Ineens weet je het en roep je wat jij denkt.
Goed! Jij hebt het geraden, dus jij krijgt een
punt. En omdat het team het voor elkaar
heeft gekregen om een duidelijk plaatje te
maken, scoren zij beiden ook een punt.
Daarna start een nieuwe ronde. Elke ronde is
de samenstelling van het team weer anders.
Eenvoudig, snel en ongelofelijk leuk!

Uitbreiding: Armageddon

V

oor liefhebbers van het spel Invaders is er de uitbreiding Armageddon
waarmee het spel met vier modules wordt uitgebreid. Zo zal de strijd zich o.a.
verplaatsen naar het schip van de Invader, zullen steden worden aangevallen
en nieuwe strijders voor beide kampen hun opwachting maken om de strijd in hun
voordeel te beslissen.
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W

at is dat nu weer?
Wat moet dat nu
voorstellen? Terwijl een team van twee
spelers met houten speelstukken een
woord probeert uit te beelden, roept
iedereen door elkaar en probeert te
raden wat hetgeen de spelers uitbeelden
voor moet stellen.
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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

