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“Getrouwe kameraad,
Mijn Meester Klokkenmaker heeft vanmorgen een fantastisch geheim ontsluierd... Het is werkelijk mogelijk om in de tijd te
reizen! Eindelijk kunnen we stoppen met dromen van de mogelijkheden, maar ze werkelijk gaan benutten.
Ik kan het nauwelijks geloven, maar er zullen tijden komen waarin onze vestingen minder bescherming bieden dan ons
rotsvaste geloof en zelfs een tijdperk waarin ieder mens heerser is over zijn eigen leven en gedachten.
Dankzij dit geheim zal onze heerschappij de grenzen van onze domeinen en tijd overstijgen!
Mijn Landsheren bereiden zich voor op hun avontuur, maar mijn tegenstanders zullen ook proberen hun kans te grijpen.
Vergezel mij op mijn reis, mijn beste kameraad, want vanaf nu zal ik herinnerd worden als de heerser over het lot van ons allen...
Letterlijk!”
Hichmat, Koning van het Westelijk Domein

DOEL VAN HET SPEL

VOORBEREIDING

Dit spel wordt gespeeld in zeven beurten en op drie verschillende
speelborden. Elk speelbord toont hetzelfde gebied, in drie opeenvolgende
tijdperken:
Het tijdperk van de Macht
Het tijdperk van het Geloof
Het tijdperk van de Rede
Elke speler stuurt twee avontuurlijke reizigers door de tijd om Militaire,
Religieuze en Civiele bouwwerken te bouwen en zodoende de rijkste
speler te worden.
Het bouwen van sommige bouwwerken levert direct geld (Ecu’s) op,
maar er kan ook op lange termijn geld verdiend worden door belasting te
innen in de 4e en 7e beurt.
Om belasting te innen moet men de meeste en juiste macht hebben in
een aaneengesloten groep bouwwerken (domein). De machtigste speler in
een domein wordt, afhankelijk van het tijdperk, bepaald door de grootste
Militaire, Religieuze of Civiele macht in dat domein. Domeinen kunnen
aan elkaar gebouwd of opgesplitst worden, waardoor de machtspositie
zal verschuiven.
De gevolgen van het tijdreizen zijn echter moeilijk te doorzien. De bouw
of afbraak van een bouwwerk in een tijdperk zal ‘echoën’ naar de toekomst
en dus gevolgen hebben in de daaropvolgende tijdperken. Op deze wijze
kunnen spelers bouwwerken spontaan laten verschijnen of verdwijnen in
de toekomst om ook daar de macht naar zich toe te trekken.
De speler die aan het einde van de 7e beurt de grootste rijkdom aan Ecu’s
verzameld heeft is de winnaar van het spel.

Wachttoren

Fort

Kasteel

Kapel

Klooster

De drie speelborden die de verschillende tijdperken weergeven worden
in het midden van de tafel geplaatst.

Beurt indicatie
Het beurt indicatie bord wordt onderaan het speelbord van het tijdperk
van de Macht geplaatst. De pion voor de beurt indicatie wordt op het
eerste vak van dit bord geplaatst.

Bouwwerk tegels
De 155 bouwwerk tegels worden, gesorteerd per kleur, in de
corresponderende vakken van de speldoos gelegd.
• De Militaire bouwwerken zijn oranje: 20 Wachttorens, 24 Forten
en 9 Kastelen.
• De Religieuze bouwwerken zijn paars: 20 Kapellen, 20 Kloosters
en 9 Abdijen.
• De Civiele bouwwerken zijn blauw: 20 Gehuchten, 24 Dorpen en
9 Steden.
Er zijn reeds 10 Gehuchten op de drie speelborden voorgedrukt.
De waarde op elke bouwwerk tegel geeft de bouwkosten van het
bouwwerk weer, maar ook hoeveel Ecu’s dit bouwwerk oplevert bij
het innen van de belasting in de 4e en 7e beurt.
De bouwwerk tegels waarop een Fort, Kasteel, Klooster of Abdij
afgebeeld staat, tonen de ruïne van het betreffende bouwwerk op de
achterkant.

Abdij

Gehucht

Dorp

Stad
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Tijdperk van de Macht

Tijdperk van het Geloof

Tijdperk van de Rede

Beurt indicatie

Tijdreiziger pionnen

Tijdreiziger pionnen
Elke speler ontvangt 2 tijdreiziger pionnen van dezelfde kleur en plaatst
ze op de tijdreiziger vakken in het tijdperk van de Macht.

SPELBEURT
Bepaal de startspeler op een willekeurige manier.
Elke speler doorloopt de volgende fasen in zijn beurt:
I. Ruil een aantal bouwkaarten uit je hand om.
II. De Actie fase:

Gezagblokjes
Elke speler ontvangt 25 gezagblokjes in dezelfde kleur als zijn
tijdreiziger pionnen.

Ecu’s
Er zijn dertig Ecu’s met een waarde van 1, vijftien Ecu’s met een
waarde van 5 en vijftien Ecu’s met een waarde van 10.
Elke speler krijgt aan het begin van het spel vier Ecu’s met een waarde
van 1 toebedeeld die hij open of gesloten voor zich neerlegt (naar eigen
keuze). De rest van de Ecu’s wordt in het laatste vak van de speldoos
gelegd.

Bouwkaarten
Er zijn 33 bouwkaarten; 11 oranje Militaire bouwkaarten, 11 paarse
Religieuze bouwkaarten and 11 blauwe Civiele bouwkaarten.
Deze kaarten worden in één trekstapel geschud en elke speler trekt
4 kaarten van de stapel. Voordat ze gespeeld worden, mogen de
bouwkaarten in de hand alleen door de speler zelf gezien worden.

1. Tijdreizen.
2. Bouwkaarten inzetten om een bouwwerk te bouwen, afbreken,
uitbreiden, bevolken of renoveren. (Opmerking: sommige
bouwwerken leveren direct Ecu’s op als ze gebouwd worden).
III. Belasting innen (alleen in de 4e en 7e beurt).
IV. Aﬂeggen van alle ongebruikte bouwkaarten en het trekken van 4
nieuwe bouwkaarten.
Als een speler zijn beurt afgerond heeft, is de speler aan zijn linkerhand
aan de beurt.
Als de startspeler opnieuw aan de beurt is, moet deze de beurt indicatie
pion op het volgende vak van het beurt indicatie bord zetten.

I- OMRUILEN VAN
BOUWKAARTEN UIT JE HAND
In deze fase kan de speler één of meerdere bouwkaarten uit zijn hand
aﬂeggen en dan zijn hand opnieuw aanvullen tot exact 4 bouwkaarten.
Deze actie mag een speler maar één keer per beurt uitvoeren en kost
2 Ecu’s.

II- ACTIE FASE
SAMENVATTEND

In de actie fase kan de speler de acties tijdreizen en bouwkaarten
inzetten uitvoeren. Deze acties zijn niet verplicht en kunnen in
willekeurige volgorde meerdere malen uitgevoerd worden.

• 2 tijdreiziger pionnen

1. TIJDREIZEN

Elke speler start het spel met:
• 25 gezagblokjes
• 4 Ecu’s

• 4 Bouwkaarten
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Als een speler 1 Ecu betaalt, mag hij de tijdmachine gebruiken om
één van zijn tijdreiziger pionnen naar een speelbord van een ander
tijdperk te verplaatsen.
Een speler mag meerdere keren betalen om de tijdmachine te gebruiken,
voor dezelfde tijdreiziger pion, of allebei de pionnen.

Als een tijdreiziger pion van een speler aanwezig is in een tijdperk
kan hij op het desbetreffende speelbord:
• Bouwkaarten inzetten (zie 2. Bouwkaarten inzetten).
• Belasting innen in de beurten 4 en 7 (zie III. Belasting innen).

• Om een bouwwerk te bouwen moet hij evenveel bouwkaarten inzetten
als de waarde op de bouwwerk tegel aangeeft.
Het is niet toegestaan om een bouwwerk te bouwen op het speelbord
van het tijdperk van de Rede.
Bouwwerken mogen alleen op vrije vlakken van het speelbord worden
gebouwd en de drie bouwregels moeten altijd in acht worden
genomen (zie A.De drie bouwregels).

Het bouwen
van een Fort
vereist de inzet
van 2 Militaire
bouwkaarten.
De blauwe speler betaalt 1 Ecu en verplaatst zijn tijdreiziger pion van
het tijdperk van de Macht naar het tijdperk van de Rede.
Door nogmaals 1 Ecu te betalen kan hij daarna de tweede tijdreiziger
pion verplaatsen van het tijdperk van de Macht naar het tijdperk van
het Geloof.

2. BOUWKAARTEN INZETTEN

Een speler mag alleen bouwkaarten inzetten op het speelbord van een
tijdperk waar een tijdreiziger pion van hem aanwezig is.
Per tijdreiziger pion mogen maximaal 2 kaarten ingezet worden. Deze
kaarten mogen op hetzelfde bord ingezet worden, maar het is ook
toegestaan om eerst een kaart in te zetten, een tijdreis te maken naar
een ander tijdperk, en dan de andere kaart in te zetten. Op deze wijze is
het mogelijk om de 4 kaarten op hetzelfde speelbord in te zetten of te
verspreiden over de verschillende speelborden.
Om kosten van 3 en 4 te kunnen betalen moeten beide tijdreiziger
pionnen op hetzelfde speelbord aanwezig zijn, zodat de bouwkaarten
gecombineerd kunnen worden.
Alle ingezette bouwkaarten moeten direct afgelegd worden op de
aﬂegstapel. Niet gebruikte bouwkaarten moeten ook worden afgelegd.
Op de speelborden van het tijdperk van de Macht en het tijdperk
van het Geloof kunnen bouwkaarten ingezet worden om:
2.1. Een bouwwerk te bouwen.
2.2. Een bouwwerk uit te breiden.
2.3. Een bouwwerk af te breken.
Voor deze acties gelden de volgende regels en beperkingen:
A- De drie bouwregels.
B- Tijd echo effecten.
C- Domein herdeﬁniëring.

Nadat een speler een Militair of Religieus bouwwerk gebouwd heeft,
plaatst hij één van zijn gezagblokjes op het bouwwerk om aan te geven
dat het bouwwerk van hem is.
Op Civiele bouwwerken worden geen gezagblokjes geplaatst (deze
zijn van niemand).

Het Klooster is van
de rode speler en de
wachttoren is van de
groene speler.

Bouw bonussen
Het bouwen van bouwwerken met bouwkosten van 1
(Gehuchten, Wachttorens en Kapellen) levert geen bonus
op. Het bouwen van een groter bouwwerk (bouwwerken met een
waarde van 2 of 3, Dorpen, Steden, Forten en Kastelen) levert wel
een bouw bonus op. De bonus in het tijdperk van de Macht bedraagt
altijd 1 Ecu en in het tijdperk van het Geloof 2 Ecu’s. Deze bonus
wordt direct na het bouwen van deze bouwwerken uitgekeerd.
De groene speler bouwt een Fort
in het tijdperk van de Macht en
ontvangt hiervoor direct 1 Ecu.

Op het speelbord van het tijdperk van de Rede kunnen bouwkaarten
ingezet worden om:
2.4. Een Civiel bouwwerk te bevolken.
2.5. Een Militaire of Religieuze ruïne te renoveren.
Een speler mag blijven bouwen, uitbreiden, afbreken, bevolken en
renoveren tot zijn bouwkaarten op zijn, mits de beperkingen en regels
voor die actie gerespecteerd worden.

2.1. Een bouwwerk bouwen
(alleen in het tijdperk van de Macht en het Geloof)
Een speler moet bouwkaarten inzetten om een bouwwerk te bouwen.
• Dit kan hij alleen doen in een tijdperk waar tenminste 1 van zijn
tijdreiziger pionnen aanwezig is.
• Hij kan alleen bouwwerken bouwen door bouwkaarten in te zetten van
de overeenkomstige kleur (oranje voor Militaire bouwwerken, paars
voor Religieuze bouwwerken en blauw voor Civiele bouwwerken).

Een bouwwerk kan alleen gebouwd worden als er nog een bouwwerk
tegel van dat bouwwerk in de speldoos beschikbaar is.

2.2. Een bouwwerk uitbreiden
(alleen in het tijdperk van de Macht en het Geloof)
Een speler kan bouwkaarten inzetten om één van zijn Militaire of
Religieuze bouwwerken uit te breiden naar een groter bouwwerk. Ook
kan zo een Civiel bouwwerk worden uitgebreid.
• De kosten hiervan worden bepaald door het verschil tussen de
bouwkosten van het originele bouwwerk en het nieuwe bouwwerk.
• Er kunnen alleen bouwkaarten ingezet worden van dezelfde kleur als
het uit te breiden bouwwerk zelf.
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Als een bouwwerk uitgebreid wordt, moet het nieuwe bouwwerk de
ruimte van het originele bouwwerk volledig overlappen. Ook bij het
uitbreiden van een bouwwerk gelden de drie bouwregels. (zie A. De drie
bouwregels).

A- DE DRIE

BOUWREGELS
1 - Geografische beperkingen

Dankzij de inzet van
1 Militaire bouwkaart
kan de Wachttoren
uitgebreid worden tot
een Fort.

Na het uitbreiden van een bouwwerk moet de speler zijn gezagblokje
van het originele bouwwerk overplaatsen naar het nieuwe bouwwerk.
Het is verboden een bouwwerk uit te breiden op het speelbord van het
tijdperk van de Rede.
Uitbreiding bonussen
Uitbreiding van een bouwwerk levert direct 1 Ecu op in het tijdperk
van de Macht en 2 Ecu’s in het tijdperk van het Geloof.
De rode speler breidt een
Kapel uit naar een Klooster
in het tijdperk van het Geloof
en ontvangt 2 Ecu’s.

De rivier
Het is verboden om een Gehucht te bouwen of een Militair
of Religieus bouwwerk te bouwen of uit te breiden als
dat bouwwerk daardoor één of meerdere riviervlakken
zal overlappen.
Dorpen en Steden mogen wel riviervlakken overlappen.
Het bos
• Als er met 2 of 3 spelers gespeeld wordt en het bouwen
of uitbreiden van een bouwwerk zal tenminste één bosvlak
overlappen, dan is de inzet van 1 extra willekeurige
bouwkaart vereist.
• Bij 4 of 5 spelers hebben bosvlakken geen invloed.
De berg
• Als er met 2 of 3 spelers gespeeld wordt en het bouwen of
uitbreiden van een bouwwerk zal tenminste één bergvlak
overlappen, dan is de inzet van 2 extra willekeurige
bouwkaarten vereist.
• Bij 4 spelers is de inzet van 1 extra willekeurige bouwkaart vereist.
• Bij 5 spelers hebben bergvlakken geen invloed.
Opmerking: een vlak waarop gras en bos afgebeeld is, geldt als een
bosvlak. Een vlak met bos en berg geldt als een bergvlak. Een vlak met
een rivier geldt altijd als een riviervlak.

Een bouwwerk kan alleen uitgebreid worden als de bouwwerk tegel
van het nieuwe bouwwerk nog beschikbaar is in de speldoos.
Verschillende kleine bouwwerken kunnen niet gezamenlijk uitgebreid
worden.

De groene speler kan zijn 2
Kapellen niet uitbreiden tot
1 Klooster.

2 - De autoriteit regel
Een vrijstaand bouwwerk, of een groep van bouwwerken die horizontaal
of verticaal (maar niet diagonaal) met elkaar verbonden zijn, vormt een
domein.
Het is alleen toegestaan om domeinen met elkaar te verbinden door
het bouwen of uitbreiden van een Civiel bouwwerk. Het bouwen
of uitbreiden van een Militair of Religieus bouwwerk mag nooit
leiden tot een verbinding tussen domeinen (zie voorbeeld onder).

2.3. Een bouwwerk afbreken
Kleine bouwwerken (bouwwerken met een waarde van 1: Gehucht,
Kapel of Wachttoren) kunnen door elke speler afgebroken worden.
• Om een klein bouwwerk af te breken moet een speler 1 Ecu betalen
en 1 bouwkaart inzetten van dezelfde kleur als het bouwwerk dat hij
wil afbreken.
• De voorgedrukte Gehuchten, en bouwwerken met een grotere waarde
dan 1, kunnen niet afgebroken worden.
Het afbreken van een bouwwerk kan de opsplitsing van een domein
veroorzaken (zie C-b. Domeinen opsplitsen).
Het afbreken van
een Klooster kost 1
Religieuze bouwkaart
en 1 Ecu.
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Dit voorbeeld toont 4 domeinen. De Wachttoren van de witte speler en
het vrijstaande Gehucht tellen ook als domeinen.

3 - De rangorde regel
Elk domein kan bestaan uit meerdere Militaire, Religieuze of Civiele
bouwwerken van verschillende formaten, maar binnen een domein
mag er maar één Militair of Religieus bouwwerk de grootste zijn (de
hoogste waarde hebben).

op het speelbord van de Rede, maar dan als ruïne. Er worden geen
gezagblokjes geplaatst op deze ruïnes.

Het is verboden om een Militair bouwwerk te bouwen of uit te
breiden als dit er voor zorgt dat de waarde van dit bouwwerk gelijk
wordt aan de waarde van het huidige grootste Militaire bouwwerk
in het domein.
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Het is ook verboden om een Religieus bouwwerk te bouwen of uit te
breiden als dit er voor zorgt dat de waarde van dit bouwwerk gelijk
wordt aan de waarde van het huidige grootste Religieuze bouwwerk
in het domein.
De rangorde regel geldt niet voor Civiele bouwwerken.

2

1
De Kapel van de groene speler laat geen tijdecho achter.
De Stad laat een tijdecho achter op de volgende twee speelborden.
Het Fort laat een tijdecho achter op het speelbord van het tijdperk van de
Macht met een rood gezagblokje en in het tijdperk van de Rede zal een
tijdecho van de ruïne van het Fort ontstaan zonder gezagblokje.
Het grootste Militaire bouwwerk in het domein is het Fort van de rode
speler. Het is toegestaan om een Wachttoren of een Kasteel toe te
voegen aan dit domein, maar geen Fort. Het grootste Religieuze
bouwwerk is de Abdij van de groene speler. Het is toegestaan om een
Kapel of een Klooster toe te voegen aan het domein, maar geen Abdij.

SAMENVATTEND
• Alleen Civiele bouwwerken met een waarde die
groter is dan 1 kunnen op een riviervlak gebouwd of
uitgebreid worden.

• Bouwen of uitbreiden op een bergvlak kost meer
bouwkaarten bij 2-4 spelers en bouwen of uitbreiden
op een bosvlak kost meer bij 2-3 spelers.
• Het is verboden om een Militair bouwwerk te
bouwen of uit te breiden in een domein als daardoor
de waarde van het bouwwerk gelijk wordt aan het
huidige grootste Militaire bouwwerk in het domein.

• Een bouwwerk in het tijdperk van het Geloof laat geen tijdecho achter
in het tijdperk van de Macht. De tijdecho’s verschijnen alleen in de
toekomst.
Er kan alleen een tijdecho ontstaan als er een tegel van het betreffende
bouwwerk beschikbaar is in de speldoos. Als er onvoldoende bouwtegels
zijn voor de tijdecho effecten, maar nog wel voor het bouwen of
uitbreiden, dan mag deze actie uitgevoerd worden en worden alleen de
bouwtegels geplaatst voor de tijdecho’s die mogelijk zijn.
Een tijdecho van een Civiel bouwwerk kan een verbinding tussen
domeinen doen ontstaan op de volgende speelborden. In dit geval worden
de regels voor domeinen direct toegepast (zie A2. De autoriteit regel).

Tijdparadox
Als het bouwen of uitbreiden van een bouwwerk in het tijdperk van de
Macht een tijdecho op het speelbord van het tijdperk van het Geloof
achterlaat op een plek die geheel of gedeeltelijk bezet wordt door een
ander bouwwerk, dan wordt dit bouwwerk van het bord verwijderd.

• Het is verboden om een Religieus bouwwerk te
bouwen of uit te breiden in een domein als daardoor
de waarde van het bouwwerk gelijk wordt aan het
huidige grootste Religieuze bouwwerk in het domein..

B- TIJDECHO EFFECTEN

2

Een bouwwerk dat gebouwd of uitgebreid wordt zal een tijdecho van
dezelfde bouwtegels achterlaten op de speelborden van de opvolgende
tijdperken.
• Bouwwerken met waarde van 1 (Gehucht, Wachttoren en Kapel)
laten geen tijdecho achter in de toekomst.
• Een Dorp of een Stad laat een tijdecho achter op het speelbord van het
tijdperk van het Geloof en het tijdperk van de Rede.
• Een Fort, Kasteel, Klooster of een Abdij laat een tijdecho achter
op het speelbord van het Geloof. Het gezag over dit bouwwerk
wordt ook gekopieerd. Dit bouwwerk laat tevens een tijdecho achter

1

3
Het Klooster van de
blauwe speler wordt
gebouwd in het tijdperk
van de Macht. Een
tijdecho van dit Klooster
wordt geplaatst in het
tijdperk van het Geloof en
overlapt daar het Klooster
van de groene speler. Het
Klooster van de groene
speler wordt verwijderd.

Als een Fort wordt uitgebreid naar een Kasteel, wordt er een tijdecho
van een Kasteel ruïne in het tijdperk van de Rede geplaatst, zelfs als de
tijdecho van het Fort daar gerenoveerd was. Hetzelfde geldt voor een
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Klooster dat uitgebreid wordt naar een Abdij (zie 2.5. Renoveren van
een bouwwerk).
Elk bouwwerk dat gebouwd wordt in het tijdperk van het Geloof kan
vernietigd worden door een tijdecho van een bouwwerk dat gebouwd
wordt in het tijdperk van de Macht.
Een tijdecho van een Militair of Religieus bouwwerk wordt
niet geplaatst als:
• De tijdecho van het bouwen of uitbreiden van een Militair of Religieus
bouwwerk in het tijdperk van de Macht de autoriteit regel overtreedt
in het tijdperk van het Geloof.

C- DOMEIN

HERDEFINIËRING

a- DOMEINEN VERBINDEN

Een verbinding ontstaat als de bouw of uitbreiding van een Civiel
bouwwerk er voor zorgt dat meerdere domeinen horizontaal of verticaal
met elkaar verbonden worden en een nieuw domein vormen.

In dit geval moet de rangorde regel gerespecteerd worden. Als er
meerdere Militaire of Religieuze bouwwerken in het nieuwe domein de
hoogste waarde hebben, geldt het volgende:
In het tijdperk van de Macht:
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De speler die de verbinding maakt, vergelijkt de Militaire macht
van de originele domeinen (de som van de waarde van alle Militaire
bouwwerken in het domein). Als één domein machtiger is dan het
andere, worden de bouwwerken die de rangorde regel overtreden in het
zwakkere domein verkleind (zie: Het verkleinen van een bouwwerk).
Bij domeinen met een gelijke macht, zullen de bouwwerken van
de speler die de verbinding veroorzaakt heeft verkleind worden.
Als de bouwwerken van die speler echter niet betrokken zijn bij de
overtreding van de rangorde regel, dan moet die speler kiezen welke
speler zijn overtredende bouwwerken verkleinen moet.

Na de controle van de Militaire bouwwerken worden nu de Religieuze
bouwwerken op dezelfde wijze gecontroleerd.

1
Het bouwen van het Klooster van de blauwe speler in het tijdperk van de Macht
laat geen tijdecho achter in het tijdperk van het Geloof , omdat in het tijdperk
van het Geloof daardoor twee domeinen verbonden zouden worden door een
Religieus gebouw. Dit is vanwege de autoriteit regel niet toegestaan.

• De tijdecho van het bouwen of uitbreiden van een
Militair of Religieus bouwwerk in het tijdperk van de
Macht de rangorde regel overtreedt in het tijdperk van
het Geloof.

In het tijdperk van het Geloof:
Dezelfde procedure wordt gevolgd, maar nu worden de Religieuze
bouwwerken eerst gecontroleerd en dan de Militaire bouwwerken.
In het tijdperk van de Rede
De rangorde regel geldt niet in het tijdperk van de Rede.

4

3
2
1

2

De rode speler bouwt een Gehucht en veroorzaakt hiermee de verbinding tussen twee
domeinen in het tijdperk van de Macht. De twee Forten overtreden de rangorde regel.

1
Het bouwen van het Klooster van de blauwe speler in
het tijdperk van de Macht laat geen tijdecho achter in
het tijdperk van het Geloof, omdat in het tijdperk van het
Geloof daardoor de waarde van het grootste Religieuze
bouwwerk geëvenaard zou worden in het domein. Dit is
vanwege de rangorde regel niet toegestaan.

De militaire macht van het linker domein overtreft die van het rechterdomein en de witte
speler moet zijn fort verkleinen naar een Wachttoren. Het Fort en zijn tijdecho’s worden
verwijderd van de speelborden en een Wachttoren wordt geplaatst op één van de vlakken
van het verwijderde fort.

Opmerking: het is toegestaan om een bouwwerk in het tijdperk van
de Macht te bouwen, ook al kan de tijdecho van dat bouwwerk niet
geplaatst worden in het tijdperk van het Geloof.
Een tijdecho van een Civiel bouwwerk kan een verbinding of opsplitsing
tussen twee domeinen doen ontstaan op de volgende speelborden. De
gevolgen van alle tijdecho’s moeten door de speler die de tijdecho
veroorzaakt heeft gecontroleerd worden (zie C-a/C-b. Domeinen
verbinden/Domeinen opsplitsen).
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HET VERKLEINEN VAN EEN BOUWWERK

Het verkleinen van een Militair of Religieus bouwwerk houdt in dat
het wordt vervangen door een kleinere versie van het bouwwerk (of
een nog kleinere als de juiste tegel niet in de speldoos beschikbaar is).
De eigenaar van het bouwwerk moet de kleinere versie op de speelbord
vlakken plaatsen die de oude versie van het bouwwerk overlapte.
Wachttorens en Kapellen worden vernietigd als ze verkleind worden.
Het is mogelijk dat het verkleinen van een bouwwerk een opsplitsing
van domeinen veroorzaakt.

1

Bij overtreding van de rangorde regel worden de overtredende
bouwwerken verkleind van de speler die de splitsing veroorzaakt
heeft. Als de bouwwerken van die speler echter niet betrokken zijn bij
de overtreding, moet die speler kiezen welke speler zijn overtredende
bouwwerken verkleinen moet.

1 – De groene speler bouwt een Gehucht in het tijdperk van de Macht en
verbindt hiermee twee domeinen. De overtredende Forten zijn allebei niet
van de groene speler en hij kiest ervoor om het Fort van de Rode speler
te verkleinen.

2
2- De rode speler verkleint zijn Fort naar een Wachttoren en plaatst de
wachttoren zo dat domeinen verbonden blijven. Hierdoor overtreden de
twee Kapellen de rangorde regel.

1 – De groene speler bouwt een Gehucht en verbindt hiermee twee domeinen.
Het Fort van de witte speler wordt verkleind, omdat het linker domein de
grootste militaire macht heeft.

3
3- Omdat de Kapel van de groene speler betrokken is bij de overtreding
moet hij zijn Kapel verkleinen en wordt de Kapel dus vernietigd.

Tijdecho’s van verkleinde bouwwerken
• De tijdecho’s van een bouwwerk worden vernietigd in de
opvolgende tijdperken als dat bouwwerk verkleind wordt.
• Het verkleinen van een Kasteel of Abdij zorgt ervoor dat er tijdecho’s
ontstaan van een Fort of Klooster. Eventuele gezagblokjes op de ruïne
van het Kasteel of Abdij worden teruggenomen en de oorspronkelijke
ruïne wordt vervangen door de nieuwe ruïne, zelfs als hij gerenoveerd
is (zie 2.5).
Het verkleinen van een bouwwerk in het tijdperk van de Macht laat
alleen tijdecho’s achter als het bouwwerk in het tijdperk van het Geloof
hetzelfde is (zelfde type en waarde heeft) en als de eigenaar van het
bouwwerk gelijk is.
Het verkleinen van een bouwwerk kan zorgen voor de opsplitsing van
een domein.

4

2- De witte speler verkleint zijn Fort naar een Wachttoren, en hiermee worden
de domeinen opgesplitst.
De twee Kloosters in het rechter domein overtreden nu de rangorde regel. De
groene speler is niet de eigenaar van de overtredende bouwwerken en moet
dus kiezen welke speler zijn bouwwerk moet verkleinen.

2.4. Een Civiel bouwwerk bevolken
(alleen in het tijdperk van de Rede)
Het is niet toegestaan om een bouwwerk te bouwen in het tijdperk
van de Rede. Een speler kan daar echter wel bouwkaarten inzetten
om gezagblokjes te mogen plaatsen op een Civiel bouwwerk en het
zodoende te bevolken.
Het is mogelijk om gezagblokjes te plaatsen op Civiele bouwwerken
waar al gezagblokjes van andere spelers geplaatst zijn.

Het maximale aantal gezagblokjes dat op een bouwwerk geplaatst kan
worden komt overeen met de waarde (maximaal 1 op een Gehucht, 3
op een Dorp en 5 op een Stad).
Bij uitbreiding van een Gehucht of Dorp wordt de corresponderende
tijdecho geplaatst in het tijdperk van de Rede en worden de gezagblokjes
van het vorige bouwwerk op het nieuwe bouwwerk geplaatst.

3
De rode speler zet twee Civiele bouwkaarten in om een gezagblokje te
plaatsen op het Gehucht en het Dorp.

1

2

De groene speler bouwt een Gehucht in het tijdperk van de Macht en veroorzaakt
hiermee een verbinding tussen twee domeinen. De Kastelen overtreden de rangorde regel. De witte speler moet zijn Kasteel verkleinen omdat het linker domein
de grootste militaire macht heeft.
Het Kasteel en zijn tijdecho’s worden verwijderd. Het rode gezagblokje op de ruïne
wordt teruggenomen.
Het Fort, dat het Kasteel vervangt, wordt geplaatst met een tijdecho in het tijdperk
van het Geloof en een tijdecho van zijn ruïne in het tijdperk van de Rede.

b. DOMEINEN OPSPLITSEN

Als een bouwwerk vernietigd of verkleind wordt kan een domein
opgesplitst worden.
De domeinen die ontstaan uit de opsplitsing moeten ook gecontroleerd
worden op de rangorde regel.

De witte speler zet in zijn beurt twee Civiele kaarten in om twee
gezagblokjes op het dorp te plaatsen.

Uitzondering: als door een tijdparadox een Dorp of een Stad vernietigd
wordt moeten alle gezagblokjes van het bouwwerk teruggenomen worden
tenzij daaronder een Gehucht voorgedrukt is. In dit geval mag de speler
met de meeste gezagblokjes op het bouwwerk een gezagblokje plaatsen op
het Gehucht. Als meerdere spelers de meeste gezagblokjes op het bouwwerk
hebben, dan moet de speler, die de tijdparadox veroorzaakt heeft, zijn
gezagblokjes verwijderen. Als daarna een speler de meeste gezagblokjes
op het bouwwerk heeft mag hij een gezagblokje op het Gehucht plaatsen.
Bij weer een even aantal worden alle gezagblokjes verwijderd.

7

2.5. Een Militaire of Religieuze ruïne renoveren
(alleen in het tijdperk van de Rede)

In het tijdperk van het Geloof gaat het om het bezit van het grootste
Religieuze bouwwerk in een domein. Ook hier ontvangt de speler de
som van waarde van de Civiele bouwwerken in het domein.

Het is niet toegestaan om een bouwwerk te bouwen in het tijdperk van
de Rede. Een speler kan daar echter wel bouwkaarten inzetten om een
ruïne van een Militair of Religieus bouwwerk te renoveren.
Om een Wachttoren te renoveren moet een speler 1 Militaire bouwkaart
inzetten. Voor de renovatie van een Klooster is de inzet van 1 Religieuze
kaart vereist.

Om een Kasteel te renoveren moeten 2 Militaire bouwkaarten
ingezet worden. Deze kaarten mogen door verschillende spelers over
verschillende beurten ingezet worden. Voor elke ingezette bouwkaart
wordt een gezagblokje, van de speler die de bouwkaart ingezet heeft,
op de ruïne geplaatst.
Het renoveren van een Abdij verloopt op dezelfde wijze als de renovatie
van een Kasteel, maar dan met Religieuze bouwkaarten..
Een bouwtegel van een volledig gerenoveerde ruïne wordt omgedraaid
en wordt een bouwwerk dat de waarde van het domein doet stijgen. De
gezagblokjes op de ruïne worden teruggenomen door hun eigenaar.

In het tijdperk van het Geloof ontvangt de groene speler 6 Ecu’s voor het
domein met zijn Abdij.

In het tijdperk van de Rede ontvangt een speler zoveel Ecu’s als de som
van de waarde van alle Militaire en Religieuze bouwwerken, én ruïnes,
in een domein, mits hij de meerderheid aan gezagblokjes op Civiele
bouwwerken heeft in dat domein. Als meerdere spelers de meerderheid
bezitten in dit domein, dan kunnen zij allen in hun beurt deze belasting
innen als zij een tijdreiziger in het tijdperk van de Rede hebben.

In het tijdperk van de rede ontvangt de witte speler 5 Ecu’s. Hij ontvangt 2
Ecu’s voor het gerenoveerde Fort en 3 Ecu’s voor de ruïnes van het Klooster
en de Abdij dankzij zijn twee gezagblokjes in het domein.

De rode speler zet een Militaire en Religieuze bouwkaart in om een
gezagblokje op de ruïnes van het Fort en de Abdij te plaatsen.

IV- NIEUWE
BOUWKAARTEN TREKKEN
Aan het einde van zijn beurt moet elke speler zijn ongebruikte
bouwkaarten aﬂeggen en 4 nieuwe van de trekstapel trekken. Voordat
ze gespeeld worden mogen deze kaarten alleen bekeken worden door
de speler zelf. Als de trekstapel volledig gebruikt is wordt de aﬂegstapel
opnieuw geschud en als trekstapel gebruikt.

De ruïne van het Fort is gerenoveerd en de bouwtegel wordt omgedraaid (en het gezagblokje wordt teruggenomen). De Abdij is nog niet
compleet gerenoveerd en elke speler mag een Religieuze bouwkaart
inzetten om de renovatie af te ronden.

III- BELASTING INNEN
IN DE 4E EN 7E BEURT
In de 4e en 7e beurt mag elke speler aan het einde van zijn eigen
beurt belasting innen van de domeinen. Een speler kan alleen belasting
innen op de speelborden van de tijdperken waar hij een tijdreiziger
pion heeft staan.

Als een speler in het tijdperk van de Macht het grootste Militaire
bouwwerk bezit in een domein, ontvangt hij de som van de waarde
van alle Civiele bouwwerken in datzelfde domein in Ecu’s. Een speler
ontvangt deze belasting in alle domeinen waar hij het grootste Militaire
bouwwerk bezit.

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt in de 7e beurt als de laatste speler belasting ontvangen
heeft van zijn domeinen. Alle spelers tellen hun Ecu’s en de rijkste
speler is de winnaar van het spel.

Optionele regel « Hold’em »
Deze optionele regel zal de geluksfactor bij het trekken van de
bouwkaarten verkleinen.
Aan het begin van het spel wordt een Militaire, Religieuze en Civiele
bouwkaart open naast de trekstapel gelegd als voorraad.

Elke speler kan er voor kiezen om bouwkaarten van dezelfde soort
(Militair, Religieus of Civiel) uit de voorraad om te wisselen voor
kaarten uit zijn hand. Hierdoor blijft er aldoor een wisselende voorraad
van 3 bouwkaarten bestaan.
Deze keuze is niet verplicht en kan voor of na het omruilen van
bouwkaarten voor 2 Ecu’s gemaakt worden (zie I. Omruilen van
bouwkaarten uit je hand).

In het tijdperk van de Macht ontvangt de rode speler 7 Ecu’s voor het
domein met zijn Fort en 4 Ecu’s voor het domein met zijn Wachttoren.
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De voorraad bestaat uit 1 Militaire en 2 Civiele kaarten.
De speler heeft 4 opties:
1) Wissel niets om.
2) Wissel de Militaire kaart om
voor 1 kaart uit zijn hand.
3) Wissel een Civiele kaart om
voor 1 kaart uit zijn hand.
4) Wissel beide Civiele kaarten
om voor 2 kaarten uit zijn hand.

