Beyond Instruction Manual.indd 1

4/29/19 5:06 PM

The Timeless Temple

3
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Overzicht
De uitbreiding Rise to Nobility: Beyond kan
worden toegevoegd aan het basisspel om de ervaring te
verrijken door het speelveld te vergroten, meer keuzes te
introduceren en nieuwe manieren van punten scoren.
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Je kunt offers brengen aan de Tijdloze Tempel, kostbare
relikwieën verzamelen en bewaken en help de
Ouderlingen van het koninkrijk, die je gunsten verlenen
als blijk van waardering.
Je hebt nu toegang tot het kostbaarste mineraal van het
rijk, de “Rock Rose” edelstenen. Deze veelzijdige
grondstof kan worden verhandeld voor goederen of
munten, het kan je helpen je reputatie te vergroten, het
trekt nieuwe kolonisten aan en meer. Maar deze kostbare
grondstof is zeldzaam, dus wees voorzichtig hoe je het
uitgeeft.
The Guardians Glade
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108 Glade kaarten
–36 Onderkomen kaarten
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Voorbereiding
Bereid het spel voor op het gewenste aantal spelers en pas het
aan met de volgende toevoegingen:
•

Voeg de “Rock Rose” edelstenen, de uitbreidingshuizen en
de meeples bij de algemene voorraad.

•

Plaats het uitbreidingsbord aan de rechterkant van het
basisspelbord.

•
•

Geef elke speler een Spelers uitbreidingsbord en alle
offerstenen van hun kleur.
Spelers trekken één kaart uit het "deck 1 Kolonisten
kaarten", schud de nieuwe kaarten van deck 3 met de decks
1 en 2 van het basisspel om één Kolonisten deck te vormen.

•

Schud de Glade-kaarten en plaats één kaart open, op elk van
de zes kaartplaatsen op het uitbreidingsspel

The Timeless Temple
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•

Deel elke speler vijf Glade-kaarten en plaats het deck in de
buurt van het bord.

•

Spelers kiezen één kaart uit hun hand en geven de
resterende kaarten aan de speler links van hen. Herhaal dit
tot elke speler drie kaarten heeft gekozen.

•

Leg de resterende kaarten op de bodem van het Glade-deck.

•

Spelers plaatsen hun gekozen Glade-kaarten boven de
slots
on their
playerplekken
board extension.
daartoe
bestemde
op hun spelerbord uitbreiding.

VI

Spelersbord Uitbreiding
Dwelling
1 for each unique Symbol

De uitbreiding van het spelersbord stelt nog een stuk land voor
dat je bezit, hier bewaar je je Glade-kaarten. Je stapelt je
kaarten zo dat bij bijbehorende plekken van de uitbreiding de
kaart effecten zichtbaar zijn voor alle spelers.
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Rock Rose
De Rock Rose is een kostbaar mineraal dat in gebruik
is als een handelsvaluta sinds het begin van de Vijf
rijken.

Je kunt Rock Rose gebruiken om:

•

Ruilen voor goederen, Adel, Reputatie, Munten en
Modificatietokens volgens de getoonde
ruilverhouding op de uitbreiding van het
spelersbord. Je kunt zo veel transacties doen als je
Dwellingsje beurt.
Elders
wilt tijdens
Rock Rose - Conversion Chart
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•

Betaal de vereiste kosten om
to use
theop
effects
on a Relic card.
het
effect
een Relikwie-kaart
te gebruiken.
• Voltooi deck 3 Settlers-kaarten.
Spelers
1010
“Rock
Players mogen
may notnooit
havemeer
moredan
than
Rock
Rose” in hun bezit hebben.
In de inkomstenfase van elke ronde zijn
er drie manieren om “Rock Roses” te
krijgen.
• Geactiveerde onderkomens: 2 Rock Rose per
geactiveerd Woning

Nieuwe Kolonisten kaarten
De nieuwe kolonisten die naar Caveborn komen zijn niet zo
kieskeurig als hun voorgangers.
Om een “Deck 3 Kolonisten kaart” te voltooien, volg je de
normale regels met de volgende uitzonderingen:
•

Je kan iedere soort goederen besteden.

•

Je mag meer dan 3 dezelfde goederen
besteden.

Relics

•

Je moet het aantal Rock Rose’s betalen
gelijk aan het aantal goederen dat je
besteed.
Je krijgt Overwinningspunten gelijk an het aantal goederen
dat je spendeert(3 tot 10) en je ontvangt de
beloning uit de rechter bovenhoek op de Kolonisten
kaart.

Bijgewerkte regels voor het
kantoor van Berk de Klerk

Wanneer je het kantoor van Berk de Klerk bezoekt, mag je
2 onderdelen vervangen op deze 3 locaties
Cavern Tavern: Verwijder de open Kolonist kaart en
vervang deze met een nieuwe uit het deck

•

Offers in de Tijdloze tempel: 1 Rock Rose voor
elk van uw offers

Gilde Huis: Verwijder een Gebouw en vervang deze met
een nieuwe uit de zak(Conform regels van het basis spel)

•

Som van de ongebruikte dobbelstenen: voor
elke 3 ogen van de ongebruikte dobbelstenen,
krijg je 1 Rock Rose.

Guardians Glade: Verwijder de open Glade-kaarten en
vervang deze met nieuwe kaarten van het deck.

Voorbeeld Selina’s rolt:

Zij speelt niet:

Ze heeft een reutatie van 12 en speelt de volgende
stenen:

De totale waarde van de ongespeelde dobbelstenen is 8,
Tijdens de inkomsten fase krijgt ze 2 Rock Rose (8 gedeeld
door 3 is naar beneden afgerond 2) .
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Je moet Glade kaarten boven het bijpassende vak
op je uitbreidingsbord leggen.
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1. Relikwie kaarten
zijn als de dobbelsteenplek
2. Ouderling kaarten
0

3. Onderkomen kaarten

Iedere Ouderling- en Relikwie kaart in het Glade deck
heeft een speciaal symbool. Aan het einde van het spel
scoren bepaalde onderkomens voor het hebben van
matchende paren. Daarbij, worden de symbolen
gebruikt in de “Bleek Maanlicht” variant van Beyond

Relikwie Kaarten

Het hof van de koningin begunstigt degene die Relikwieën
beschermt.
Alle 3 die plekken zijn beschikbaar onafhankelijk
van het aantal spelers.
• Betaal 2 munten om 2 kaarten te pakken.
•

Betaal 1 munt om 2 kaarten te pakken.

•

Pak 2 kaarten gratis

ANadat je beide
kaarten hebt
gepakt, vul direct de
lege velden met
nieuwe kaarten van
het Glade kaarten
deck.

6

Relikwie kaarten bieden een voordeel iedere keer dat je
deze activeert. Om Relikwie kaarten te activeren welke je
bezit;
• Plaats een dobbelsteen met een willekeurige waarde op
de Relikwie plek op de uitbreiding van het spelersbord.
•

Betaal de kosten vermeld op de Relikwie kaarten. Je
kan meerdere relikwieën activeren met het plaatsen van
1 dobbelsteen.

•

Je ontvangt direct de
voordelen van de
geactiveerde kaarten.

Elders
Dwellings
Rock Rose

=
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Als je een dobbelsteen op de daarvoor bestemde plaats
legt dan is deze blijft deze liggen voor de rest van de
ronde. Je krijgt deze dobbelsteen terug tijdens de
onderhoudsfase tezamen met je andere dobbelstenen. Je
kan geen dobbelsteen plaatsen op en plek waar er al 1
ligt.

Ouderling Kaarten
Als je de ouderlingen helpt, win je hun goedkeuring, een
nuttige stap op jouw weg om een Notabele burger te
worden van de Vijf Rijken.
Geactiveerde Ouderling Kaarten geven
voordelen tijdens het spel. Om een
Ouderling kaart te activeren welke je bezit,
plaats je een werker uit je voorraad op de
kaarte tijdens je beurt. Dit wordt gezien als
een gratis actie.
De kaart blijft geactiveerd voor
de rest van het spel en de toegekende
werker
blijft
deturn,
kaart.
Tijden
jouw
beurt,
the card.
On op
your
you
can use
the
benefits of each of
kan je ongelimiteerd en zo vaak als je wilt het voordeel
van een Ouderling kaart gebruiken.
Tijdens de inkomsten fase, krijg je 2 munten per
geactiveerde Ouderling Kaart.

Onderkomen Kaarten
De ouderlingen zullen hun oude dag slijten enkel in de
meest indrukwekkende onderkomens. Als jij deze bouwt op
je landgoed zal je goed beloond worden

De Tijdloze Tempel
De Tijdloze Tempel, of de Tempel van het Tovenaars Verleden,
zoals sommige het noemen, is zo oud als de geschreven
geschiedenis. De Ambtenaren van Caveborn, vereren dit
enorme monument en belonen degene die offers brengen om
de geesten van grote tovenaars uit het verleden te eren.

Het brengen van offers in de Tijdloze Tempel bied
zowel voordelen als potentiele overwinningspunten
aan het einde van het spel.
The Timeless Temple

Om een offer te kunnen brengen , moet je de
volgende dobbelsteen plaatsing regels volgen:
4 3 = 8
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brengen overwinningspunten op aan het einde
van het spel. Om een onderkomen te activeren,
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moet je een huis van je bouwplatform
toekennen. Dit is een gratis actie.
De kaart blijft actief voor de rest van
het spel en het toegekende huis blijft hierop staan. Iedere
geactiveerd onderkomen zorgt voor bonus
overwinningspunten aan het einde van het spel als je
voldoet aan de condities zoals vermeld op de kaart.
Goederen die toegekend zijn aan deze kaarten tellen
niet mee bij het tellen van de overgebleven goederen
aan het einde van het spel.
Tijdens de inkomsten fase krijg je 1 Rock Rose voor
ieder geactiveerd onderkomen.

The Guardians Glade
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De Tijdloze tempel (VOORTZETTING)
Met iedere dobbelsteen die je plaats kan je 1 offer brengen. De offers bestaan uit 6 niveaus. Om een offer te plaatsen
moet je :
1. Neem 1 van je offertokens van jou kleur uit de voorraad en plaats deze op een lege plek.
2. Betaal de kosten, aan de linkerkant, van het gekozen niveau waar je het offer hebt neergelegd.
3. Krijg of verlies reputatie afhankelijk van het gekozen offer.
4. Ontvang direct de voordelen zoals vermeld naast de kosten die je betaald hebt.
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Niveau 3 – Betaal 3 munten en 3 goederen: Krijg 1
werker(plaats deze in je voorraad)
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Gilde hal, zonder een dobbelsteen te plaatsen of de
associated
Guild Hall to
place
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moet
eenasgezel
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Niveau 2 – Betaal 3 munten: Voldoe direct aan een
Steenraad tegel naar keuze zonder te voldoen aan de
Notabele en ras vereisten te hoeven voldoen. Je moet
nog steeds de goederen en munten van de tegel
voldoen.
Niveau 1 – Betaal 3 munten: Ontvang 3 Rock Rose

Zodra je een offer hebt gebracht blijft het token liggen
tot het einde van het spel.
Tijdens de inkomstenfase krijg je 1 Rock Rose per
offer die je hebt gebracht.

SCORE VAN OFFERS
Aan het einde van het spel scoor je de offers op de
volgende manier:
The Guardians Glade

1. De spelers met de meeste tokens in
TDe Tijdloze Temple krijgt Overwinningspunten
gelijk aan het aantal offers dat in de temple
gebracht is(dit is inclusief andere spelers hun
tokens).
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2. De speler op de tweede plek qua offers krijgt de helft
van het aantal punten welke de eerste speler heeft
gehad, naar beneden afgerond.
3. De speler op de derde plek qua offers krijgt de helft van
de speler op de tweede plek, naar beneden afgerond.
Gelijkspel wordt vriendschappelijk afgehandeld. Spelers
die gelijk zijn krijgen het volledige aantal
overwinningspunten wat bij hun offerniveau hoort.
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Inkomstenfase
Als toevoeging op de inkomsten van de Gezellen en Gilde
meesters.
• Krijg 2 munten voor ieder van je geactiveerde
Ouderling kaarten
•

Krijg 2 Rock Rose voor ieder van je geactiveerde
Onderkomenkaarten

•

Krijg 1 Rock Rose voor elk van je gebrachte offers in
de Tijdloze Tempel

•

Krijg
voor
iedere
3 ogen(dobbelsteen
Gain 1 Rock Rose for
every
3 pips
(dice value) of your
waarde) van je ongebruikte dobbelstenen van de
ronde
Spelers mogen nooit meer dan 10 Rock Rose in hun
bezit hebben

Opruimfase
Vervang alle Guardian Glade kaarten door
nieuwe neer te leggen en de oude af te
leggen

Kaart Verduidelijking
Onderkomens 1,2,3 – Goederen die toegekend zijn aan
deze kaarten tellen niet meer voor de goederen op je
spelersbord aan het einde van een regulier speleinde.

Onderkomens 11-16: Je kan een Relikwie of een ouderling
toekennen, of een paar van een relikwie en ouderling
toekennen. Je kan niet beide punten scoren
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In het Bleke Maanlicht
Wanneer je deze variant speelt, voeg de titel tokens
toe aan het spel.

Example: During the Income phase of Round 3, Will has
3 Glade cards with . Sara also has 3 Glade cards with
. Will keeps ownership of the Title because no one
has more
Glade cards than he does. Larry has 2
Glade cards with
and loses the Title to Melissa
who has 3 Glade cards with .

OPZET
•

Plaats de titel token nabij het
bord

Iedere Titel token komt overeen met één
van de zes symbolen zoals vermeld op de
Glade kaarten.
Tijdens de inkomsten fase van Ronde 1
• Geef iedere Titel token aan de speler welke de
meeste Glade kaarten heeft die het symbool van het
token matched. Als het aantal symbolen gelijk is
met een andere speler dan blijft de Titel token naast
het bord.

WILL'S CARDS

•

Wanneer je een token krijgt leg het zichtbaar naast
je bord
Tijdens ieder van de volgende Inkomstenfases:
•

Bepaal het eigenaarschap van de Titel tokens
opnieuw. Een titel token blijft bij een speler totdat
een andere speler meer matchende symbolen op
zijn of haar Glade Kaarten heeft.

•

Nadat het eigenaarschap is bepaald krijgt iedere
speler 1 overwinningspunt per Titel token welke ze
opdat moment in hun bezit hebben.

SARA'S CARDS

MELISSA'S CARDS

LARRY'S CARDS
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Solo Mode
Wanneer je Solo speelt met de Beyond uitbreiding
voeg de volgende zaken toe

OPZET
•

Neem 1 extra Rode dobbelsteen, deze wordt
gebruikt als een additionele virtuele tegenspeler

•

Trek een Solo Doel kaart van Beyond Solo Deck of
van het basis spel Solo Deck

REFERENTIE GIDS
Beschikbare dobbelsteenplaatsen in de
Tijdloze Tempel: 2

The Timeless Temple
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SPELVERLOOP
Use both
Red
dicedobbelstenen
for the Guilds.
• Gebruik
beide
rode
voor de Gilden.
• Plaats de Blauwe dobbelsteen in de eerste
plek in de Tijdloze temoek
– Plaats een blauwe Virtuele speller token op de eerst
beschikbare plek in Niveau 1-6. Matchend op de waarde
van de blauwe dobbelsteen
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The Guardians Glade
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