
1

SPEL OVERZICHT
In de stad Katzburg discussiëren de handelaren over het grote nieuws. De burgemees-
ter Henry-Cat, heeft een handelsovereenkomst met het pas ontdekte continent Felinia 
gesloten. In ruil voor waardevolle goederen (zeldzame boeken, goede wijnen, precisie 
uurwerken, luxe kleding en verfijnd glaswerk) hebben de Koninkrijken van Felinia toe-
gestemd om hen handelsposten te laten openen.
Ruimte is schaars: Je zult snel moeten handelen!
Vier schepen zijn door de Stad ingehuurd om de vijf landen van Felinia aan te doen. 
Om met ze mee te gaan moet je de juiste combinatie van op de markt van de Stad 
aangeboden goederen hebben die door de leiders van Felinia gevraagd worden. Dit 
betekent ook dat je geld moet verdienen om deze aankopen te kunnen doen.
De prijzen van de diverse goederen worden door vraag en aanbod bepaald en kunnen 
soms erg hoog oplopen! Maar het is de prijs die je moet betalen om aan boord van één 
van de schepen te komen in de hoop een handelspost te kunnen openen op Felinia. 
Misschien kun je hierbij goud en specerijen verzamelen!
Elke speler representeert een Handels familie met als doel de grootste rijkdom te heb-
ben vergaard als het laatste schip Katzburg verlaat.

VOORBEREIDING
Felinia kan met de basis regels gespeeld worden (direct volgend) of de geavan-
ceerde regels (zie pagina 7).
Het basis spel is aanbevolen voor 3 of 4 spelers

• Elke speler neemt het Spelerbord, de Geldmarkering, de Handelaren en de Bied Fi-
ches van een kleur en legt deze voor zich. Met minder dan vier spelers, blijven de 
overige onderdelen en spelerborden in de doos.

• Elke speler legt zijn Geldmarkering op plaats «2» van zijn speler bord. Dit betekent 
dat elke speler met 2 zilveren munten begint .
• Afhankelijk van het aantal spelers, krijgt elke speler een bepaalde combinatie van 2 
Goederen tegels die hij in het midden van zijn speler bord legt. De exacte combinatie 
is in het kader rechts aangegeven en staat ook op de Goederen Setup kaart.
• Stop alle overige Goederen tegels in de stofzak.

INHOUD
1 Dubbelzijdig Spelbord
4 Speler Borden
4 3D Schepen (elk 2 delen)

Houten Pionnen : 
40 Handelaren
4 Geldmarkering
12 Bied Fiches

Tegels :
45 Goederen
30 Handel
8 Speciaal
5 Bonus
20 Schepen

55 Kaarten:
11 Goud
11 Specerij
11 Voedsel
18 Mysterieuze Plaats
1 Startspeler
2 “Markt Gesloten”
1 Goederen Setup

1 Stofzak
1 Spelregels

Goederen Starttegels 
Voor:

2 SpelerS

 Speler 1  Speler 2

3 SpelerS

 Speler 1  Speler 2

  Speler 3

4 SpelerS

 Speler 1  Speler 2

 Speler 3  Speler 4
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• Kies de kant van het spelbord met het eiland en leg deze in het midden. 

• Met 2 spelers; leg twee 
«Markt Gesloten» kaar-
ten als boven aangege-
ven.

• Met 3 spelers; leg een 
«Markt Gesloten» kaart 
als boven aangegeven.

• Met 4 spelers; alle 
markten zijn open. Er 
zijn geen «Markt Geslo-
ten» kaarten nodig.

• De Voedsel en Mysterieuze Plaats 
kaarten zijn niet nodig in het basis 
spel.

• Maak naast het spelbord stapel van 
de Specerij- en Goud kaarten als alge-
mene voorraad.

• Kies een startspeler. Hij krijgt de Startspeler 
kaart en begint het spel.

Felinia’s eiland bestaat uit 5 landen (elk 
met een verschillende kleur).
Elk land is verdeeld in 9 provincies: een 
provincie grenzend aan een haven, twee 
met kruispunten en 6 met Handelspos-
ten.

• Leg twee willekeurig getrokken 
Goederen tegels op elke markt 
zonder een «Markt Gesloten» 
kaart.

De laatste markt onderaan het 
spelbord is het Handelsgilde, 
waar nooit Goederen tegels 
worden gelegd.

• Schud de 5 Boot tegels met de 
blauwe achterkant en leg ze ge-
dekt naast het spelbord.
• Schud de overige Boot tegels 
(met grijze achterkant) en leg ze 
gedekt bovenop de Boot tegels 
met de blauwe achterkant.

• Zet de 3D boten 
in elkaar en zet ze 
op de 4 plaatsen 
in de haven van 
Katzburg.

• Leg de bovenste 4 
Boot tegels van de 
stapel open, één per 
schip, op de boten.

• Leg de vijf Bonus tegels 
ongedekt op deze plaats.

• De 8 Speciale Handel tegels 
zijn niet nodig in het basis 
spel:

Gebruik alleen de 30 Handel 
tegels met de volgende figuren:

• Schud de 30 Handel 
tegels en leg er één ge-
dekt op elke provincie 
met een handelspost 
met de corresponde-
rende kleur.
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SPEL VERLOOP 
Het spel duurt meerdere ronden (circa 10-12).
Een ronde bestaat uit vijf fasen:

1. Bieden
2. Handel
3. Expeditie
4. Opslag
5. Voorbereiding voor de volgende rond

Elke fase moet compleet worden afgehandeld voordat de volgende fase kan beginnen.

1. Bied faSe
Elke speler heeft 3 Bied fiches. Beginnend met de startspeler en met de klok mee, legt 
elke speler er één van. Na drie biedronden hebben de spelers al hun Bied fiches gelegd 
en eindigt de Bied fase.
Er zijn twee manieren op een Bied fiche te plaatsen. Ofwel:

a) De speler legt het Bied fiche op zijn speler bord.
Hierdoor krijgt hij onmiddellijk zilveren munten .
Er zijn drie grote ronde plekken op elk spelerbord. Afhankelijk van de biedronde leg 
je het fiche op de eerste, tweede of derde plek (van links naar rechts) en verdien je 1, 
2 of 3 . Om dit aan te geven, verplaats je de Geldmarkering 1, 2 of 3 plaatsen naar 
rechts.
Je kunt de Geldmarkering niet hoger dan «6» zetten. Overtallig geld is verloren.

Ofwel
b) De speler legt het Bied fiche op het spelbord.
De speler mag het Bied fiche op elke markt of op het Handelsgilde leggen, zodat hij in 
de Handel fase goederen kan kopen en/of ruilen.
Als er al één of meer Bied fiches op de plaats liggen waar de speler zijn fiche wil leggen, 
legt hij zijn Bied fiche er bovenop.

Er zijn geen restricties voor het leggen van de Bied fiches: Elke speler kan één of meer 
Bied fiches op zijn spelerbord hebben en/of één of meer Bied fiches op verschillende 
Markt plaatsen en/of één of meer Bied fiches op dezelfde Markt plaats hebben liggen.
Na 3 biedronden, als elke speler al zijn Bied fiches heeft gelegd, eindigt de Bied fase.

2. Handel faSe

Nu kunnen de spelers goederen kopen en/of ruilen.
De markten worden één voor één afgehandeld, beginnend bovenaan het spelbord 
(aangegeven met een pijl) en dan naar beneden. Het Handelsgilde wordt als laatste 
afgehandeld.
Voor elk van deze plaatsen wordt de volgorde bepaald door de Bied fiches; beginnend 
met de speler wiens fiche bovenop ligt.

Kopen op de markt
Tijdens zijn beurt kan elke speler slechts de Goederen kopen die beschikbaar zijn in 
de desbetreffende markt.
Met elk fiche kan de speler exact één Goederen tegel kopen.
De prijs van de tegel is gelijk aan het aantal fiches op de Martkplaats, onafhankelijk 
van hun kleur.
Als de speler een Goederen tegel koopt, verplaatst hij zijn Geldmarkering overeen-
komstig de te betalen prijs. Dan pakt hij de Goederen tegel en legt deze op zijn speler-
bord. Hierna legt hij zijn gebruikte Bied fiche naast zijn spelerbord.
Als een speler niet genoeg geld heeft, of geen Goederen tegel wil kopen, neemt hij zijn 
Bied fiche terug zonder iets te kopen (hetzelfde gebeurt als er geen Goederen tegels 
meer liggen).
Hierna is de speler met het volgende Bied fiche op die markt aan de beurt.

Voorbeeld: In de tweede biedronde legt 
de blauwe speler een Bied fiche op de 
tweede plek op zijn spelerbord en krijgt  
2  (hij verplaatst zijn Geldmarkering 
van 4 naar 6).

Voorbeeld: Rood let een Bied fiche op de 
markt waar al een blauw Bied fiche ligt. 
Rood legt zijn fiche bovenop.

De eerste markt die wordt afge-
handeld is degenen bovenaan 
het spelbord, aangegeven met 
een kleine zwarte pijl.
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Ruilen bij het Handelsgilde
Zoals boven beschreven, nemen de spelers hun beurt beginnend met het bovenste 
Bied fiche (als er meer dan één ligt) en de prijs is gelijk aan het aantal fiches op de 
plaats (onafhankelijk van de kleur).
Net als bij het kopen mag de speler voor ieder Bied fiche exact één ruil doen.
De speler kan ervoor kiezen om niet te betalen en zijn fiche terug te nemen, of hij be-
taalt de prijs en kan dan één van de volgende ruil acties ondernemen:
A) Hij kan één van zijn Goederen tegels ruilen voor één van een andere kleur (indien 
beschikbaar) naar keuze uit de stofzak. Als de gewenste kleur niet beschikbaar is, moet 
hij een andere kiezen. Bovendien krijgt hij een specerij uit de voorraad. Hij legt beide 
voor zich neer.
B) Hij ruilt één Goud en één Specerij uit zijn voorraad voor een Bonus tegel naar keuze 
van het spelbord (je mag de stapel bekijken). Als er geen Bonus tegels meer zijn, is deze 
actie niet beschikbaar.
De speler legt de gekozen Bonus tegel gedekt voor zich neer (hij mag er zelf altijd naar 
kijken). Het Goud en de Specerij gaan terug naar de algemene voorraad.

aan Boord gaan na een deal:
Een speler mag onmiddellijk na het kopen van een Goederen tegel of een ruil maken (“een 
deal sluiten”) aan boord van een boot gaan, maar alleen als hij de gevraagde Goederen  en  
kan leveren die op de Boot tegel staan en alleen als de boot nog een vrije plaats (cirkel) heeft.

Deze boot heeft twee plaatsen. Om met 
een Handelaar aan boord te gaan heb 
je 3 Goederen tegels nodig: 2 Kleding 
en 1 Glaswerk.

Deze boot heeft één plaats. Om met 
een Handelaar aan boord te gaan heb 
je 2 Goederen tegels (2 Uurwerken) en 
1  nodig.

Hij plaatst een Handelaar uit zijn voorraad op een vrije plaats op de boot. Als er meer 
dan één vrije plaats is, plaatst hij de Handelaar op de voorste plaats. De benodigde 
Goederen tegels worden terug in de stofzak gestopt en de Geldmarkering wordt over-
eenkomstig naar achter gezet.
Als de speler de benodigde Goederen (en ) heeft om meer dan één Handelaar op 
dezelfde of verschillende boten te plaatsen mag hij dat tegelijkertijd doen.
Een speler mag Handelaren op meerdere boten hebben.
Een speler mag Handelaren op beide plaatsen van een boot hebben.
Belangrijk: Als een speler zijn Bied fiche terug neemt zonder te Kopen of Ruilen mag 
hij niet aan boord van een boot gaan.
Als je vergeet aan boord te gaan van een schip en de volgende speler aan de beurt laat, 
moet je tot je volgende “deal” wachten om aan boord van een boot te kunnen gaan.
Voorbeeld: De Groene speler neemt zijn Bied fiche terug van de tweede marktplaats 
zonder iets te kopen. Ook al heeft hij de benodigde Goederen tegels voor een schip, mag 
hij niet aan boord gaan met een Handelaar totdat hij iets gekocht of geruild heeft.

Voorbeeld: De blauwe speler heeft al 4 
Goederen 

tegels en koopt een 
Uurwerk.

Nu heeft hij de juiste combinatie en kan 
aan boord van de 9:45 boot gaan naar 
“Cheetah’s Kingdom” (smaragd kleur) met 
2 Kleding en 1 Glaswerk. 

Op de boot naar “Cheetah’s Kingdom” zijn 
twee plaatsen beschikbaar zodat hij zijn 
Handelaar op de voorste plek (bij de boeg) 
zet en de achterste plek (bij de achterste-
ven) leeg laat.
Hij besluit om ook aan boord van de 5:00 
boot te gaan naar “Lion’s Kingdom” (oran-
je kleur), omdat hij ook 2 Uurwerken en  
1  heeft.
Hij plaatst ook een Handelaar op deze 
boot en stopt alle 5 Goederen tegels terug 
in de stofzak en zet zijn Geldmarkering 1 
plek naar achter.

Voorbeeld: De Blauwe speler ligt bovenop 
een stapel van 2 Bied fiches. Hij betaalt  
2  en ruilt 1 Goud en 1 Specerij voor 
een Bonus tegel.
De Rode speler betaal 1  en ruilt één 
van zijn Goederen tegels voor een andere 
soort uit de stofzak. Hij neemt ook 1 Spe-
cerij.

Voorbeeld: Op de eerste markt ligt 
een stapel van 4 Bied fiches.
Blauw begint, en betaalt 4  voor 
een Goederen tegel van de markt. 
Blauw neemt zijn fiche terug.

Nu kan rood voor  3  een 
Goederen tegel kopen, maar 
hij wil dit niet en neemt zijn 
Bied fiche terug.

Groen koopt één van de resteren-
de Goederen tegels voor 2 .

Rood koopt de laatste Goede-
ren tegel voor 1 .
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3. expeditie faSe

Vertrek:
Een boot is klaar om te vertrekken naar zijn bestemming, aangegeven door de kleur van 
de Boot tegel, als alle plaatsen op de boot bezet zijn. Verplaats de boot naar de haven van 
haar bestemming.
Als er meerdere boten vertrekken tijdens dezelfde fase, doen ze dit na elkaar in volgorde 
van de vertrektijden aangegeven op de Boot tegels (vroegste tijd eerst).
Als er geen enkele boot klaar is om te vertrekken, vaart de boot met de vroegste vertrek-
tijd naar de haven van haar bestemming (zelfs als de boot leeg is, in welk geval de Boot 
tegel direct wordt afgelegd).

aankomSt:
Als een boot aankomt in haar haven verplaatsen de aanwezige Handelaren zich tot 3 
stappen van de boot:
• De eerste stap moet altijd naar een provincie direct grenzend aan de haven zijn.
• Daarna mag de speler, voor zover mogelijk, twee Handel tegels onthullen in dat land 
(Handel tegels blijven open).
• Daarna moeten de resterende 2 stappen gebruikt worden om een open liggende Han-
del tegel in dat land te bereiken. Daarvoor moet je, stap voor stap, naar aangrenzende 
provincies bewegen over de afgebeelde.
Als een Handelaar op een provincie met een afgebeeld symbool komt krijgt hij direct 
de bijbehorende beloning:

Neem 1 Specerij Neem 1 Goud Krijg 1 Trek blind een Goederen 
tegel uit de stofzak

Als een Handelaar op een provincie met een open Handel tegel komt eindigt zijn bewe-
ging en moet hij daar blijven tot het eind van het spel. De speler neemt de Handel tegel en 
legt deze gedekt voor zich (hij mag er zelf altijd naar kijken).
Een Handelaar mag niet terugkeren naar een provincie die hij eerder al bezocht 
heeft en kan geen provincie binnengaan waar al een andere Handelaar aanwezig is.
Een handelaar mag geen provincie binnengaan waar een gedekte Handel tegel ligt.
Als er twee Handelaren op een boot zijn, maakt de voorste zijn verplaatsing in het geheel 
af en daarna doet de andere Handelaar hetzelfde.
Nadat alle Handelaren op een boot zijn verplaatst wordt de Boot tegel afgelegd en vaart 
de lege 3D boot terug naar Katzburg.
Terug naar Huis: als de verplaatsing van de Handelaar gedaan is en hij geen provincie met 
een open Handel tegel heeft bereikt, gaat de Handelaar terug naar de voorraad van de 
speler (hij kon geen goede plek vinden om een Handelspost op te zetten). In het basis spel 
is het over het algemeen eenvoudiger om een Handel tegel te bereiken.

4. opSlag faSe

Iedere speler mag gratis tot 3 Goederen tegels houden voor gebruik in de volgende ronde. 
Hij mag 2  betalen om een 4de te houden, maar niet meer.
Overige Goederen tegels moeten worden verkocht (terug in de stofzak) voor 1  elk.
Tot deze fase mogen spelers – natuurlijk – meer dan 3 Goederen tegels hebben.

5. VoorBereiding Voor de Volgende ronde
Verwijder de Bied fiches van elk spelerbord (en leg ze ernaast). 
Boten : Leg op elke lege 3D boot open een Boot tegel van de stapel.

kaarten

Hoe worden de waarden van de 
Goud en Specerij kaarten gebruikt?

Specerij en Goud kaarten (en Voedsel kaar-
ten in het geavanceerde spel) hebben twee 
verschillende kanten. Gebruik de kant met 
Waarde 1 als je één van deze hebt. Als je 
er meerdere hebt, kun je het aantal kaarten 
verminderen door de kant van waarde 3 te 
gebruiken.
Hoe worden kaarten gebruikt?
Alle kaarten (behalve de Mysterieuze 
Plaats kaarten in het geavanceerde spel) 
moeten open op tafel liggen, zodat de an-
dere spelers ze kunnen zien.

De Groene handelaar komt aan in de ha-
ven van Tiger’s Kingdom (paarse kleur).

1) Eerste stap: De Groene handelaar gaat 
naar de provincie grenzend aan de haven.

Hij onthult dan 2 Handel tegels in dat land.

2) Hij beweegt naar de aangrenzende pro-
vincie met een  symbool en krijgt 1 .

3) Hij beweegt naar de aangrenzende 
provincie met de Tijger Handel tegel. De 
Groene speler neemt de tegel en blijft in die 
provincie tot het eind van het spel.
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Als er niet genoeg Boot tegels zijn om op alle lege 3D boten te leggen, vindt er direct 
een laatste (en complete) Expeditie Fase plaats waarin alle boten met Handelaren (zelfs 
niet volledig volle) uitvaren zoals boven beschreven (zie Spel Einde).
Goederen Aanvullen: Vul elke markt (behalve natuurlijk de gesloten mark-
ten) aan tot 3 Goederen tegels elk, blind getrokken uit de stofzak.
Geef de Startspeler kaart door naar links.

Verkoop goederen, goud en/of Specerijen

Een speler kan op elk (!) tijdstip zoveel Goud, Specerij en/of Goederen verkopen als 
hij wil.
Hij krijgt 2  per Goud, 1  per Specerij en 1  per Goederen tegel.
Tip: De prijzen staan rechts bovenaan op het spelbord afgedrukt.
Goud en Specerij kaarten gaan terug naar de algemene voorraad. Goederen tegels 
gaan terug in de stofzak.

SPEL EINDE
Het spel kan op twee manieren eindigen:
1) Als een speler zijn laatste Handelaar op een boot zet in de Handel 
Fase
De Handel Fase wordt normaal door alle spelers afgemaakt.
ALLE boten verlaten de haven tijdens de Expeditie Fase (zelfs niet volledig volle). Speel 
de Expeditie Fase zoals normaal.
De “Opslag Fase” en “Voorbereiding voor de Volgende Ronde” worden overgeslagen. 
Ga verder met de Puntentelling.

2) Als er niet genoeg Boot tegels zijn om alle lege boten aan te vullen 
tijdens de Voorbereiding voor de Volgende Ronde
ALLE boten verlaten direct de haven van Katzburg. Als er Handelaren aan boord zijn 
wordt een normale Expeditie Fase gespeeld.
Ga verder met de Puntentelling (er is geen “Opslag Fase” en geen “Voorbereiding voor 
de Volgende Ronde”).

RIJKDOM TELLING
Elke speler telt nu zijn Rijkdom Punten.
• Elke type Handel tegel wordt separaat gewaardeerd.
Het getal op de Handel tegels geeft de mogelijke waarde aan van de tegel:

Als een speler slechts één van de Handel tegels heeft van dezelfde 
soort, scoort deze 1 punt. Als een speler twee Handel tegels heeft 
van dezelfde soort, scoren deze elk 2 punten. Als een speler drie 
Handel tegels heeft van dezelfde soort, scoren deze elk 3 punten. 
Als een speler vier of meer Handel tegels heeft van dezelfde soort, 
scoren deze elk 4 punten.

Als een speler slechts één van de Handel tegels heeft van dezelf-
de soort, scoort deze 1 punt. Als een speler twee Handel tegels 
heeft van dezelfde soort, scoren deze elk 2 punten. Als een speler 
drie of meer Handel tegels heeft van dezelfde soort, scoren deze 
elk 3 punten.

• Elke groep Handelaren wordt separaat gewaardeerd.
Een groep bestaat uit alle Handelaren die in provincies direct naast elkaar staan (in hetzelfde land of in verschillende landen).

In een groep van 3 of meer, scoort elke 
Handelaar 3 punten.

In een groep van 2 Handelaren, scoort 
elke Handelaar 2 punten.

Een groep van slechts één Handelaar 
scoort 1 punt.

Hint: Een overzicht van de punten-
verdeling is rechts onderaan op het 
spelbord afgedrukt.

Geen Specerij/Goud/ 
Goederen meer?

Specerij en Goud zou in voldoende mate 
voorhanden moeten zijn voor het spel.
Spelers moeten de twee kanten van de 
Goud en Specerij kaarten optimaliseren 
om zo weinig mogelijk kaarten op han-
den te hebben.
Mochten er echter geen meer in de alge-
mene voorraad liggen, dan kun je er ook 
geen krijgen.

Variant  
voor zeer ervaren spelers

Draai na het aanvullen van de lege 3D 
boten de bovenste Boot tegel van de sta-
pel (indien aanwezig) open, zodat je kunt 
zien wat er aankomt.
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Voor elk Goud  
scoort een speler 1 punt.

Voor elke 2 Specerij,  
scoort een speler 1 punt.

Voor elke Goederen tegel,  
scoort een speler 1 punt.

ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN:
Belangrijk: Op het spelbord is voor ieder land een klein overzicht van de verdeling 
van de Handel tegels afgedrukt.
Hint: Voor een Boot tegel heb je minimaal altijd een Goederen tegel van dezelfde 
kleur nodig. Je kunt je voorbereiden door Goederen tegels van die kleur verza-
melen.
Hint: De laatste 5 Boot tegels doen alle 5 landen aan.
Je mag tijdens het spel niet de achterkant bekijken van Handel tegels van andere 
spelers.

Score Voorbeeld: Blauw heeft

Hij scoort 5x3 + 2x2 +1 = 20 punten
Omdat hij de volgende Bonus tegel heeft

Scoort hij 2x1 punten extra voor zijn twee 
Panter Handel tegels.

Voor zijn groep van 4 Handelaren en twee 
groepen van elk 2 Handelaren scoort hij 
4x3 + 2x2 + 2x2 = 20 punten.

Voor 2 Goederen, 2 Goud en 3 Specerij 
scoort hij 2+2+1 = 5 punten.

Het geavanceerde spel is aanbevolen voor 2 tot 4 spelers.
Ervaren spelers spelen het basis spel met de volgende aanvullende regels:

EXTRA VOORBEREIDING 
• Gebruik de geavanceerde kant van het spelbord (zoals rechts 
aangegeven).
• Maak voorraad stapels zoals in het basis spel, maar maak ook 
een voorraad Voedsel tegels.
• Schud de Mysterieuze Plaats kaarten en maak een gedekte 

trekstapel. Leg deze naast de andere stapels.
• Gebruik alle 38 Handel tegels. Schud ze en plaats er één gedekt op elke provincie met 
een handelspost symbool met de overeenkomende kleur. Draai daarna alle Handel 
tegels open.

SPEL VERLOOP
2. Handel faSe 

Een derde soort ruil is mogelijk: één Goederen tegel voor een andere Goederen tegel 
plus één Voedsel.

Deze Bonus tegel wordt gescoord als 
als een extra tegel in zijn soort. 

 

Met een +1 Bonus tegel is elke Handel 
corresponderende Handel tegel een ex-
tra punt waard. De Bonus tegel zelf is 
geen punten waard.

Als meerdere spelers dezelfde hoogste score hebben, wint van deze spelers die-
gene met de meeste .
Als ook dit gelijk is, zijn al deze spelers winnaar.

GEAVANCEERD SPEL
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Elk van je Voedsel levert nu 
2 punten op aan het eind 
van het spel.

Neem direct een Voedsel en 
Goud uit de voorraad. Ver-
dien 1  en trek blind een 
Goederen tegel uit de stof-
zak.
Verwijder deze Speciale 
Handel tegel uit het spel na 
gebruik.

Elk van je Specerij levert nu 
1 punt op aan het eind van 
het spel (i.p.v. 1 punt voor 
twee Specerij).

Handelaren die alleen staan 
leveren 2 punten op i.p.v. 1 
aan het eind van het spel.

Elke keer als je een provincie 
betreedt met 1 of 2  sym-
bolen, krijg je een extra . 
Je krijgt ook direct 1  als je 
deze tegel krijgt.
Belangrijk: je kunt niet meer 
dan 6  hebben.

Elke keer als je een provincie be-
treedt met 1 of 2 Voedsel sym-
bolen krijg je een extra Voedsel. 
Je krijgt ook direct één Voedsel 
als je deze tegel krijgt.
Belangrijk: heeft geen uitwerking 
bij het verkrijgen van Voedsel tij-
dens Ruilen.

Elke keer als je een provincie 
betreedt met 1 of 2  Goud 
symbolen,krijg je een extra 
Goud.
Je krijgt ook direct 1 Goud  
als je deze tegel krijgt.

3. expeditie faSe 

Handelaar Verplaatsing: basis verplaatsing is nog steeds 3 stappen.

Omdat de Handel tegels al open liggen, hoeven ze niet meer onthuld te worden.

Voor elk Voedsel fiche dat je gebruikt kunnen Handelaren één stap extra bewegen. Het 
voedsel wordt na gebruik terug in de voorraad gelegd.

Terug naar Huis: Onthoudt dat als de verplaatsing af is en de Handelaar geen provincie 
met een Handel tegel heeft bereikt, deze terug gaat naar de voorraad van de speler.

Beloning op provincies met Symbolen:
Als een Handelaar op een provincie met een afgebeeld symbool komt krijgt hij direct 
de bijbehorende beloning:

Scoor 1 extra punt voor elke 
Mysterieuze Plaats kaart 
aan het eind van het spel.

Als beschreven in de 
basis regels.

Neem 1 Voedsel. Neem de bovenste twee Myste-
rieuze Plaats kaarten en kies er 
één om te houden. Opgelet: een 
speler mag geen Mysterieuze 
Plaats kaart houden van een 
soort die hij al bezit.

Alle verkregen beloningen (voedsel, goederen, etc.) kunnen direct gebruikt worden.

SPEL EINDE
Score
Als een speler slechts één Mysterieuze Plaats kaart heeft, scoort deze 1 punt.
Als een speler twee of meer Mysterieuze Plaats kaarten heeft, scoren deze elk 2 punten.

SPECIALE HANDEL TEGELS 
Sommige van deze kaarten hebben een uitwerking tijdens het spel en sommige leveren extra punten op aan het eind van het spel.

Belangrijk!
Handelaren kunnen niet terug naar 
een reeds bezochte provincie gaan.
Handelaren kunnen niet een provincie 
binnen waar al een andere Handelaar 
aanwezig is.
Als een Handelaar op een provincie 
met een Handel tegel komt eindigt 
zijn verplaatsing in elk geval. De speler 
krijgt de Handel tegel en de Handelaar 
blijft in die provincie tot het eind van 
het spel.

Over Voedsel 
Voedsel kan niet ver-
kocht worden.
Voedsel levert ge-
woonlijk geen punten op (behalve met 
een Speciale Handel tegel).

Om een kaart met een Boeken of Wijn 
symbool onder aan de kaart te hou-
den moet de speler een overeenkom-
stige Goederen tegel hebben. Hij moet 
de Goederen tegel terug in de stofzak 
stoppen (laat de kaart zien als bewijs).
Leg overige kaarten terug onder de sta-
pel.
Je mag je Mysterieuze Plaats kaarten 
geheim houden voor de andere spelers.
Opmerking: Het kan vaak voorkomen 
dat je een kaart niet mag houden


