Achtergrond van het spel
1640 A.D. Een vreselijke vloek treft een prachtig eiland
in de Indische Oceaan ... gewoon omdat het kon.
Al snel werd bekend dat deze donkere magie niet alleen
iedereen zou teisteren die iets van het eiland probeert weg te
nemen, maar hen ook achtervolgt als ze de kust naderen.
Slimme en opportunistische piraten realiseerden snel dat het
eiland de perfecte plek was om hun buit te verbergen. Zodra
de buit er begraven was, werd het bijna onmogelijk om deze
opnieuw te stelen.
Tevreden met dit perfecte plan en uitzonderlijk creatief zoals
ze waren, noemden ze het “Schateiland”.
Omdat ze net zo slim als creatief waren, bedachten ze de perfecte
manier om het eiland te misleiden: samen met de schatten
begroeven ze amuletten die de vloek kunnen verbreken en
tekenden ze kaarten die naar hun kostbare bergplaatsen leidden
voor het geval er iets fout liep ... wat natuurlijk ook gebeurde.
Het eiland was niet gediend van deze misleiding en – gespeend
van humor maar niet van boosaardigheid – zorgde ervoor dat
de piraten over de hele wereld op een of andere manier hun
kaarten verloren. Als gevolg daarvan waren de schatten voor
altijd verloren ... of toch bijna.

1902 A.D. Eeuwen later – het piratenberoep is al lang
uit de mode – dagen edele en knappe schatjagers (ja jij) op.
Het lot – dat graag spelletjes speelt – heeft jullie kaartvormige
(hoe toevallig!) stukken van de oude verloren landkaarten
bezorgd, zodat jullie elkaar tegenkomen in de zoektocht naar
een royaal maar gevaarlijk fortuin.
Je moet met de andere schatjagers samenwerken om
landkaarten te verzamelen om de buit te vinden, maar
tegelijkertijd met hen concurreren om het grootste deel van
de buit in handen te krijgen. (Het blijft toch een piratenschat,
arrrrrgh!)
Heb je de juiste stukken van de kaart? Hebben de andere
spelers passende stukken om je te helpen een route naar de
schat te vinden? En ... zal je je van de vloek kunnen ontdoen?
De speler die het beste een evenwicht vindt tussen
samenwerken en concurreren, gecombineerd met het juiste
gevoel voor timing van acties en een beetje geluk, wint het spel
door de meest waardevolle schatten te bemachtigen en de vloek
van Schateiland te verbreken!

SPELVOORBEREIDING
Alle regels worden uitgelegd voor een spel met 5 spelers. Regelverschillen voor een spel met 2, 3 of 4 spelers staan groen gedrukt.
Extra regels voor een spel met 2 spelers vind je op pagina 15. Plaats ongebruikte onderdelen terug in de doos.
Verwijder vóór je eerste spel alle tegels uit het stansraam en plak de stickers op de houten schijven van hun kleur (een op de bovenkant en
een op de onderkant van elke schijf)
1. Leg het speelbord van het hoofdeiland in het
midden van de tafel.
Elke kant van het hoofdeiland is een kust met
2 aanlegplaatsen (elke aanlegplaats wordt
aangegeven door een cirkel).

SPELMATERIAAL
▶ 1 Hoofdeiland speelbord
▶ 7 Kleine eilandtegels
▶ 1 Schip

11. Spelersgebied: Elke speler kiest een
kleur (Blauw, Rood, Wit, Geel, Zwart) en
neemt dan:

▶ 15 Kompasschijven

▶ 3 kompasschijven in de gekozen kleur

▶ 5 Karakterkaarten

▶ De karakterkaart van de gekozen kleur

▶ 80 Vloekblokjes

▶ 3 vloekblokjes (plaats ze op de
karakterkaart)

▶ 1 Startspelertegel

▶ 18 Gebeurteniskaarten
▶ 74 Schatkaarten
▶ 88 Landkaarten
▶ 14 Heelsterkaarten
▶ 5 Referentiekaarten
▶ 1 Scoreblokje

9. Leg de kleine eilandtegels met
de voorzijde zichtbaar aan een
kant van de tafel.

10. Bepaal de startspeler op
willekeurige wijze en geef deze
de startspelertegel.
8. Plaats de vloekblokjes als
algemene voorraad aan een kant van
de tafel.

Leg deze tegel terug in de doos in
een spel met 2, 3 of 4 spelers.
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2. Plaats het schip op een van de
scheepsvelden in een hoek van het
hoofdeiland.
Opmerking: De startpositie en de
richting van het schip zijn niet belangrijk,
dus plaats het schip op een hoek naar
keuze in een richting naar keuze.

KUST
AANLEGPLAATS

3. Sorteer de schatkaarten in vier stapels naar het romeinse
cijfer op hun achterkant en schud elke stapel apart.
Vorm aan een kant van de tafel een trekstapel van
schatkaarten met de achterzijde zichtbaar door de IV-kaarten
onderaan te leggen, daarop de III-kaarten, dan de II-kaarten en
tenslotte de I-kaarten bovenop.
Laat naast de trekstapel ook ruimte voor een aflegstapel.
Gebruik in een spel met 2 of 3 spelers alleen stapels I en IV.
Gebruik in een spel met 4 spelers alleen stapels I, II en IV.

AANLEGPLAATS
4. Schud alle landkaarten en plaats deze
met de achterzijde zichtbaar in een
trekstapel aan een kant van de tafel. Laat
naast de trekstapel ook ruimte voor een
aflegstapel.
5. Deel aan elke speler 7 landkaarten
(66 kaarten in een spel met 2 spelers).
Deze kaarten vormen de hand van
een speler.

7. Schud alle B-gebeurteniskaarten
B-gebeurteniskaarten, trek
4 willekeurige kaarten – zonder ze te bekijken –
en plaats deze met de achterzijde zichtbaar in
een stapel in het midden van het hoofdeiland.

6. Schud alle heelsterkaarten, trek
evenveel kaarten als er spelers zijn
– zonder ze te bekijken – en plaats
deze met de achterzijde zichtbaar in
een stapel aan een kant van de tafel.

Schud alle A-gebeurteniskaarten, trek
1 willekeurige kaart en leg deze met de
voorzijde zichtbaar op de stapel B-gebeurteniskaarten.
(Deze gebeurtenis is van toepassing op de eerste ronde, zie
pagina 14.)

De overige heelsterkaarten worden
– zonder ze te bekijken – terug in de
doos gelegd.

De overige gebeurteniskaarten worden – zonder ze te
bekijken – terug in de doos gelegd.
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SPELOVERZICHT EN SPEELWIJZE
De spelers zijn schatjagers die, nadat ze stukken van oude schatkaarten hebben gevonden, naar het Schateiland zeilen om de daar
begraven buit te bergen.
Het spel wordt gespeeld in 5 rondes. Elke ronde vertegenwoordigt één dag en bestaat uit 3 fasen:

Fase 1: Voorbereiding - Een nieuwe verkenningsdag breekt aan: het schip vertrekt van de zonet
verkende kust en zeilt naar de volgende kust op zoek naar nieuwe schatten; een nieuwe bladzijde van het
logboek wordt geschreven en spelers krijgen nieuwe landkaarten.
Fase 2: Acties - Spelers spelen hun landkaarten uit hun hand om kleine
eilanden te gebruiken en het persoonlijk voordeel ervan te krijgen, ofwel op de
aanlegplaatsen van het hoofdeiland – samen met hun kompasschijven – om te
proberen genoeg van de schatkaart samen te puzzelen om schatten te vinden die op
het eiland begraven zijn.
Fase 3: De buit vinden De kust verkennen waar het schip
momenteel is.
Indien er buit wordt gevonden, worden
schatten verdeeld onder de spelers die daar
een kompas hebben, op basis van wie eerst
komt, eerst maalt.
Wees echter voorzichtig, omdat een vloek diegene zal teisteren
die iets van het eiland probeert weg te nemen, want
voor elke schat die je neemt moet je misschien
ook vloekblokjes nemen.

SAMENWERKEN VS CONCURREREN
Schatten worden alleen verdeeld
indien er genoeg landkaarten
gespeeld werden op de aanlegplaats,
dus vaak zullen meer dan één
speler kaarten moeten spelen op de
aanlegplaats.
Je moet dus met de andere spelers
samenwerken om genoeg stukken van
de landkaart samen te puzzelen maar
tegelijkertijd met hen concurreren
om jezelf in de beste positie te
plaatsen om schatten te krijgen.

Na de vijfde ronde vindt een laatste verkenning plaats en dan eindigt het spel.
Spelers berekenen dan de waarde van hun buit door de gouden munten op hun schatten op te
tellen en daarvan de kosten af te trekken die ze aan de heelster moeten betalen om de vloek op te
heffen.
De speler met de hoogste netto buitwaarde wint het spel (zie pagina 12).
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ALGEMENE REGELS
Landkaartenstapel: Wanneer je op een bepaald moment
1 of meer landkaarten moet trekken en er niet genoeg kaarten
in de trekstapel zijn, trek er dan eerst zoveel mogelijk, schud
de aflegstapel en vorm zo een nieuwe trekstapel waarvan je
tenslotte de resterende kaarten trekt
Schatkaartenstapel: Wanneer je op een bepaald moment
1 of meer schatkaarten moet opendraaien en er niet genoeg
kaarten in de trekstapel zijn, draai er dan zoveel mogelijk om,
schud de aflegstapel en vorm zo een nieuwe trekstapel waarvan je
tenslotte de resterende kaarten omdraait. In het onwaarschijnlijke
geval dat er dan nog steeds niet genoeg kaarten zijn, verdeel dan
de omgedraaide schatkaarten (indien aanwezig) en ga verder
met Einde van het spel - stap 2 op pagina 12.).

Vloekblokjes: Wanneer je 1 of meer vloekblokjes neemt,
neem je ze uit de algemene voorraad en plaats je ze op je
karakterkaart. Wanneer je 1 of meer vloekblokjes verwijdert,
neem je deze van je karakterkaart en plaats je ze terug in de
algemene voorraad. Vloekblokjes zijn niet gelimiteerd. In het
onwaarschijnlijke geval dat de voorraad op geraakt, gebruik dan
tijdelijk een ander spelonderdeel.
Landkaarten: Wanneer je een landkaart trekt, neem je de
bovenste kaart van de trekstapel en voegt ze toe aan je hand.
Kaarten afleggen: Wanneer je een landkaart of een
schatkaart aflegt, leg je deze met de voorzijde zichtbaar op de
bijbehorende aflegstapel.

FASE 1: VOORBEREIDING

Opmerking: Sla deze fase over in ronde 1.
De voorbereidingsfase bestaat uit de volgende 4 stappen die in deze volgorde uitgevoerd worden:
3. Gebeurtenissen: Verwijder de gebeurteniskaart die
in de vorige ronde werd
toegepast en leg deze terug
in de doos. Draai dan de
bovenste kaart van de
gebeurtenistrekstapel om
met de voorzijde zichtbaar
(deze gebeurtenis is van
toepassing op de huidige
ronde, zie pagina 14).

1. Schip bewegen: Verplaats het schip naar de volgende
hoek van het hoofdeiland, in de richting van de boeg van het
schip.

2. Kleine eilanden:
Alle kleine eilanden die in
de vorige ronde naar de
achterzijde werden gedraaid,
worden omgedraaid met de
voorzijde zichtbaar.

4. Spelershand: Elke speler mag nu een aantal landkaarten,
die in de vorige ronde niet werden gespeeld, afleggen op de
aflegstapel.
Daarna vullen ze hun hand aan tot 7 kaarten door kaarten
van het landkaartenstapel te trekken (6 kaarten in een spel
met 2 spelers).
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FASE 2: ACTIES
Beginnend met de startspeler en verder met de klok mee, neemt elke speler een beurt.
In je beurt doe je één van deze acties:

▶ Een klein eiland gebruiken
▶ Landkaarten spelen op het hoofdeiland
▶ Passen: Als je geen acties meer kan of wil uitvoeren, moet je passen.

Leg de overblijvende kaarten uit je hand met de achterzijde zichtbaar op tafel; je beurt wordt voor
de rest van deze fase overgeslagen.
De speler die als eerste past, neemt de startspelertegel.

Spelers blijven beurten nemen tot alle spelers gepast hebben. Dan eindigt deze fase.

EEN KLEIN EILAND GEBRUIKEN
Schatjagers ontdekten al snel dat bezoeken aan nabijgelegen kleinere eilanden nuttig kunnen zijn.
Leg 2 kaarten van dezelfde kleur uit je hand af en kies een van de met de voorzijde zichtbare kleine eilanden.
Je mag nu de afgebeelde actie uitvoeren (zie pagina 14).
Draai dan de tegel om zodat de achterzijde zichtbaar wordt.

Belangrijk:: Je mag een klein eiland gebruiken (leg 2 kaarten van dezelfde kleur af en
draai de tegel om), zelfs als je de actie niet kan of wil uitvoeren (zodat je belet dat een
andere speler ze kan doen).
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OPMERKING:
Je neemt 2 kaarten naar keuze
uit je hand, maar ze moeten van
dezelfde kleur zijn.
De cijfers en symbolen op
de kaarten zijn niet relevant
wanneer je een klein eiland
gebruikt (ze zijn alleen relevant
bij het spelen van kaarten op
het hoofdeiland).
Indien er geen met de
voorzijde zichtbare kleine
eilanden meer zijn, kun je
alleen kaarten spelen op het
hoofdeiland, of passen.

KAARTEN SPELEN OP HET HOOFDEILAND
Elke kant van het hoofdeiland is een kust met 2 aanlegplaatsen (elke aanlegplaats wordt aangegeven door een cirkel).
Kaarten op het hoofdeiland spelen symboliseert dat die spelers een schatkaart samenpuzzelen die ze zullen gebruiken om buit te
vinden tijdens fase 3.
Om deze actie te doen, moet je de volgende stappen uitvoeren:
1. Kies één (en slechts één) aanlegplaats waar je kaarten speelt.
2. Als je daar op dit moment geen kompas hebt, neem er dan één uit je spelersgebied (of als je er daar
geen meer hebt, verplaats er dan één van een andere aanlegplaats) en plaats deze bovenop de andere
kompassen (indien aanwezig). Op elke aanlegplaats kan maximaal 1 kompas van elke kleur liggen.
3. Speel 1 of meer landkaarten van dezelfde kleur uit je hand en voeg ze toe aan de gekozen aanlegplaats
(zie Plaatsingsregels hieronder), en pas hun effecten toe (zie Effecten op pagina 8).
PLAATSINGSREGELS
◊ Je mag een nieuwe kolom starten (= 1 of meer kaarten leggen op een
aanlegplaats waar momenteel geen kaarten liggen) of een bestaande
kolom uitbreiden (= 1 of meer kaarten toevoegen aan een aanlegplaats
waar al minstens 1 kaart ligt).
◊ De eerste kaart op een aanlegplaats mag een kaart naar keuze zijn. De
enige beperking is dat aan de 2 aanlegplaatsen van een kust kaarten van
verschillende kleuren moeten liggen.
◊ Elke verdere kaart op een aanlegplaats moet:
▶ van dezelfde kleur zijn als kaarten die er al liggen;
▶ altijd toegevoegd worden aan het einde van de kolom;
▶ hetzelfde of een hoger getal hebben dan de kaart direct ervoor.
◊ Een jokerkaart heeft een ster in plaats van een getal en kan
altijd op een aanlegplaats worden gespeeld (met inachtname
van de kleur). De jokerkaart neemt de waarde aan van de kaart
direct ervoor (of 1 als het de eerste kaart is op een aanlegplaats).

Opmerking:
• Kaarten hoeven niet opeenvolgend te zijn (bijvoorbeeld: een 5 mag op
een 2 worden gespeeld).
• Als je meer dan een speelbare kaart in je hand hebt, mag je er zoveel
spelen als je wil (je moet ze dus niet allemaal tegelijk spelen).
• Als je meerdere kaarten speelt, moeten deze in oplopende volgorde
gespeeld worden.
• Kaarten met nummer 1 hebben speciale plaatsingsregels (zie pagina 8).
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Voorbeeld:
is aan de beurt. Ze heeft
3 rode kaarten (3, 5 en 9).
Ze voegt een 3 en een 5 toe
aan een kolom. Ze heeft er
geen kompasschijf, dus ze
plaatst er een.
De gespeelde kaarten
hebben geen effecten, dus
haar beurt eindigt.

EFFECTEN

een effect voorstelt.
Sommige kaarten hebben een symbool dat
t gespeeld, wordt het effect
Wanneer zo’n kaart op het hoofdeiland word
van de kaart toegepast.
dit symbool
Verwijder 1 blokje: Als je een kaart met
pas hebben
kom
speelt, mogen alle spelers die daar een
ijderen.
(inclusief jijzelf) meteen 1 vloekblokje verw
bool speelt,
Trek 1 kaart: Als je een kaart met dit sym
en (inclusief
mogen alle spelers die daar een kompas hebb
jijzelf) meteen 1 landkaart trekken.
mer 1 kan op twee
Kaart met nummer 1: Een kaart met num
r met een eigen
iede
,
verschillende manieren worden gespeeld
aanlegplaats ligt:
effect. Wanneer de laatste kaart die al op de
liggen, dan speel je ze
◊ een waarde 1 heeft of als er geen kaarten
volgens de gebruikelijke plaatsingsregels.
t of ze er een
Daarna moeten alle andere spelers (ongeach
en.
kompas hebben of niet) 1 vloekblokje nem
ts je de kaart met
◊ een waarde van 2 of hoger heeft, dan plaa
er alle andere reeds
nummer 1 aan het begin van de kolom (ond
gespeelde kaarten).
1 kaart”Vervolgens kan je het effect van een “Trek
uiken
gebr
of van een “Ver wijder 1 blokje”-kaart
egplaats
als die daar ligt. Andere spelers op de aanl
krijgen dit voordeel niet.
bolen
Schatkist en ‘+1’: Kaarten met deze sym
belangrijk
hebben geen direct effect. De symbolen zijn
tijdens Fase 3 De buit vinden (zie pagina 10).

tkist, hebben jokerkaarten
Opmerking: Anders dan de afgebeelde scha
de waarde van een andere kaart
geen bijkomende effecten. Ze nemen alleen
t.
aan, maar geven niet de voordelen van die kaar
beïnvloeden (bijvoorbeeld: elke
Belangrijk: Effecten die andere spelers
epast op spelers die al gepast
speler neemt een blokje), worden ook toeg
hebben.
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Voorbeeld: Rood is aan de
beurt. Hij voegt een 5 en een 9 toe
aan een kolom. Hij heeft er al een
kompasschijf van een vorige beurt
liggen, dus plaatst hij geen tweede.
Dankzij de effecten op de net
gespeelde kaarten, mogen
Rood
ieder
een vloekblokje verwijderen en
1 landkaart trekken.

Voorbeeld:
is aan de beurt.
Hij start een nieuwe kolom en speelt een 1, 3 en 7.
Al zijn kompasschijven liggen al op andere aanlegplaatsen, dus hij moet er
eén verplaatsen van een andere aanlegplaats naar deze.
Omdat hij de 1 volgens de gebruikelijke plaatsingsregels speelde, nemen
alle andere spelers 1 vloekblokje. Als gevolg van de effecten van de 7 mag
Blauw nu 1 vloekblokje verwijderen.

Voorbeeld: Geel is aan de beurt. Hij kiest om een bestaande kolom uit te
breiden door een 1, 10 en een jokerkaart te spelen.
Hij plaatst zijn kompas daar en voegt vervolgens een 1 toe aan het begin van de
kolom en de 10 en de jokerkaart aan het einde.
Het effect van de 1-kaart laat hem toe om het effect van de 5 of de 7 te kopiëren.
Hij kiest om de 5 te kopiëren en een kaart te trekken. Het effect wordt niet toegepast
op de andere spelers.
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FASE 3: DE BUIT VINDEN
De kust waar het schip naar wijst (= het dichtst bij de boeg van het schip), is de te verkennen kust voor de huidige ronde.
Beide aanlegplaatsen op de te verkennen kust worden na elkaar verkend op zoek naar buit.
Om effectief buit te vinden, moeten op de aanlegplaats minstens 6 landkaarten liggen (5 in een spel met 4 spelers, 4 in een spel
met 2 of 3 spelers).
Opmerking:
Opmerking Kaarten met dit symbool tellen als 2 landkaarten.
▶ Indien aan geen van beide aanlegplaatsen voldoende kaarten liggen, ga dan verder
met de stap Opruimen (zie pagina 11).
▶ Indien tenminste een van de 2 aanlegplaatsen genoeg kaarten heeft, is degene met
de meeste kaarten (of in geval van gelijk aantal degene die het dichtst bij de boeg
van het schip is) de aanlegplaats met de GROTE BUIT en wordt eerst verkend.

TE VERKENNEN

KUST

Ga als volgt verder:
1. BLOOTLEGGEN VAN DE BUIT: Draai schatkaarten van de stapel om en leg ze op tafel:
◊ 1 schatkaart voor elk kompas bij de aanlegplaats;
plus
◊ 1 schatkaart voor elke schatkist afgebeeld op de
landkaarten van de aanlegplaats.
2. VERDEEL DE BUIT: In volgorde van de kompasschijven op de aanlegplaats (van
onder naar boven) neemt elke speler 1 van de openliggende schatkaarten en besluit
om deze te houden of af te leggen (zie Schatten nemen op pagina 11).
KLEINE BUIT
Herhaal dit proces tot er geen openliggende schatten meer zijn.
GROTE BUIT
Zie pagina 13 voor meer details over de waarde van de schatten.
Voorbeeld:
▶ Dan wordt de andere aanlegplaats verkend.
Aan beide aanlegplaatsen liggen voldoende kaarten. De
◊ Indien er niet genoeg landkaarten liggen, wordt er geen buit
aanlegplaats aan de linkerkant (met de meeste kaarten)
gevonden (ga naar de stap Opruimen, zie pagina 11).
is de aanlegplaats met de grote buit en wordt eerst
◊ Als er wel genoeg kaarten liggen, is dit de aanlegplaats met de
verkend.
KLEINE BUIT.
7 schatkaarten worden omgedraaid (1 per kompasschijf en
Ga als volgt verder:
1 per kaart met een schatkist bij die aanlegplaats).
Blauw
, dan
Draai 1 schatkaart van de stapel om voor elke
Blauw, Rood, Geel en tenslotte Blauw.
schatkist op de landkaarten op de aanlegplaats
Vervolgens wordt de aanlegplaats aan de rechterkant
en leg ze op tafel.
(aanlegplaats met de kleine buit
buit) verkend.
Draai geen schatkaarten om voor kompasschijven.
3
schatkaarten
worden
getrokken
(1 per kaart met een
Verdeel vervolgens de buit zoals hierboven beschreven en ga
schatkist).
neemt eerst, dan
dan verder met Opruimen (zie pagina 11).
Geel neemt geen schat.
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SCHATTEN NEMEN:

Wanneer je een schat neemt, kies je tussen:
A. DE SCHAT HOUDEN, en voor je plaatsen.
Als de bewaarde schat in de rechterbovenhoek
een vloeksymbool heeft met een getal, is
l
ze vervloekt! Je moet het overeenkomstige aanta
vloekblokjes nemen.
Als op de bewaarde schat 1 of 2 doorkruiste
blokjes staan afgebeeld, mag je meteen
vloekblokjes verwijderen tot het afgebeelde
aantal.

GEEN BUIT

B. DE SCHAT AFLEGGEN
(je vermijdt de vloek door de schat
terug te begraven).
Je mag dan meteen tot 2 vloekblokjes verwijderen.
Daarnaast mag je elke keer dat je een schat
aflegt, 1 vloekblokje verwijderen voor elke
amulet die voor je ligt (op amuletten
staat rechtsonder dit symbool).

GROTE BUIT
Voorbeeld:
Spel met 5 spelers
De aanlegplaats aan de rechterkant heeft voldoende kaarten
(de kaart met nummer 2 telt voor 2 kaarten) en heeft meer
kaarten dan de andere aanlegplaats, dus is het de aanlegplaats
met de grote buit. Ze wordt als eerste verkend.
3 schatkaarten worden omgedraaid (1 per kompas en 1 per
kaart met een schatkist).

Opmerking:
je
• Je kan een schat alleen afleggen op het moment dat
en,
houd
te
die ontvangt. Zodra je beslist om de schat
kan je ze niet meer afleggen.
• Je kan de functie van amuletten alleen toepassen
ie
wanneer je een schat aflegt (d.w.z. dat je deze funct
een
op
s
bokje
niet mag toepassen wanneer je vloek
andere manier verwijdert).
en
• Het getal in de linkerbenedenhoek van de schatkaart
na 15).
wordt alleen gebruikt in een spel met 2 spelers (pagi

Blauw kiest deze schat en besluit om ze te
houden. Hij neemt 4 vloekblokjes.

Rood kiest deze schat en besluit om ze af te
leggen. Hij heeft 3 amuletten voor zich, zodat hij
5 vloekblokjes mag verwijderen (2 voor het afleggen
van de schat plus 1 per amulet).

OPRUIMEN: Alle kompasschijven op beide aanlegplaatsen
van de verkende kust (ongeacht of er al dan niet een buit
werd gevonden) worden teruggegeven aan de spelers, en
alle landkaarten van deze aanlegplaatsen worden op de
aflegstapel gelegd.
Dan eindigt de ronde. Opmerking: Kompasschijven en schatkaarten op de aanlegplaatsen van andere kusten blijven liggen.

Blauw kiest deze schat en besluit om ze
te houden. De schatkaart bevat een
doorkruist vloekblokje, dus mag hij meteen
1 vloekblokje verwijderen.
Dan wordt de linker aanlegplaats verkend. Er liggen niet
genoeg landkaarten, dus wordt er geen buit gevonden.
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EINDE VAN HET SPEL
1. LAATSTE VERKENNING: Na de vijfde ronde worden aan
elke kust de overblijvende aanlegplaatsen verkend, één voor
één te beginnen met de aanlegplaatsen die het dichtst bij de
boeg van het schip liggen en verder met de klok mee.

4. WAARDE VAN DE BUIT: Niet-geëlimineerde spelers
berekenen dan de totale waarde van hun buit – maak hiervoor
gebruik van het scoreblokje.
◊ Bereken het aantal gouden munten dat je krijgt door je
schatten te verkopen (zie pagina 13 voor details).

Voor elke aanlegplaats waar genoeg landkaarten liggen, draai
je schatten om en verdeel je de buit volgens de gebruikelijke
regels voor een aanlegplaats met een kleine buit.

◊ Voeg 5 gouden munten toe als je de startspelertegel
hebt. Je bent de kapitein van het schip en wordt
hiervoor vergoed.

Opmerking: Tijdens de laatste verkenning worden alleen
kleine buiten gevonden. Het maakt daarbij niet uit welke
aanlegplaats meer kaarten heeft, dus kunnen er maximaal
6 aanlegplaatsen met een kleine buit zijn.

◊ Vervolgens moet je de kosten betalen om aan de
overgebleven vloeken te ontsnappen, zoals bepaald door je
heelsterkaart.

2. VLOEKBLOKJES: Spelers die aan het einde van het spel
13 of meer vloekblokjes hebben, worden nu uit het spel
geëlimineerd. De vloek was te sterk om ze te verbreken, waardoor
ze al hun schatten verliezen.

Trek deze kosten af van de waarde van je buit. Elke
heelsterkaart heeft een kostprijs van 1 of 2 voor elk
vloekblokje dat je hebt en/of een vaste kostprijs.
Als je de kosten niet kunt betalen (dat wil zeggen dat de
totale waarde van je buit lager zou zijn dan 0), wordt je nu
uit het spel geëlimineerd.

De andere (niet-geëlimineerde) spelers gaan dan verder met
de volgende 2 stappen.

3. HEELSTERKAARTEN: Draai de heelsterkaarten om die tijdens
de spelvoorbereiding opzij werden gelegd en leg ze op tafel.
Te beginnen met de speler met de minste vloekblokjes en verder in oplopend aantal vloekblokjes,
kiest elke speler vervolgens 1 van de openliggende
heelsterkaarten en legt deze met de voorzijde
zichtbaar voor zich op tafel. In geval van een gelijke
stand, zal de speler die met de klok mee het dichtst
bij de speler met de startspelertegel zit, eerst mogen kiezen.
Opmerking: Geëlimineerde spelers en spelers zonder
vloekblokjes nemen geen deel aan deze stap (dat wil zeggen
dat ze geen kaart mogen kiezen). Dit betekent dat in sommige
spellen niet alle heelsterkaarten gekozen worden.

Voorbeeld:
Zwart heeft 5 vloekblokjes. Haar kosten om deze
op te heffen bedraagt 7 (1 voor elk vloekblokje plus
de vaste kosten van 2. Ze trekt 7 af van de waarde
van haar buit.
Blauw heeft 12 vloekblokjes.
De kosten voor de vloekblokjes bedraagt 17
(de kaart heeft slechts een vaste kostprijs, ongeacht
de hoeveelheid vloekblokjes die hij
heeft). Hij trekt 17 af van de
waarde van zijn buit.

De speler met de hoogste resterende waarde van zijn buit wint het spel. In geval van een gelijke
stand, wint van die spelers diegene die met de klok mee het dichtst bij de startspeler zit.
Als alle spelers geëlimineerd werden, is er geen winnaar. Kennelijk ben je nog niet helemaal klaar
voor de jacht op schatten, probeer de volgende keer eens op champignons te jagen.
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WAARDE VAN DE SCHATTEN:
Er zijn 6 soort schatten: amuletten, geldbuidels, boeken, juwelen,
kronen en schedels.
Bereken de totale waarde apart per type, als volgt:
Tel van elke kaart van dat type eerst de basiswaarde op, aangegeven door het symbool linksboven op de kaart,
indien aanwezig. Opmerking: de meeste schatten
hebben een vaste basiswaarde, terwijl boeken een
variabele basiswaarde hebben (zie hieronder).
Voorbeeld: Geldbuidels hebben een vaste basiswaarde.
Voor zijn geldbuidels krijgt Wit 19 gouden munten (7 + 12).
Vervolgens voeg je voor schedels, juwelen en kronen de bijpassende verzamelaarsbonus toe, indien aanwezig (zie hieronder).
BOEKEN: Elk boek heeft een lage basiswaarde van 1,
2 of 3 gouden munten (zoals aangegeven op de kaart)
vermenigvuldigd met de vloekwaarde op éen van je
schatkaarten.
Je mag dezelfde schatkaart niet koppelen aan meer dan 1 boek
en je mag een boek niet koppelen aan een ander boek.

KRONEN: Elke kroonkaart heeft
1 tot 4 kruissymbolen. De speler
met de meeste kruissymbolen
onder de niet-geëlimineerde spelers, krijgt een
verzamelaarsbonus van 25 gouden munten, de
speler met de tweede meeste krijgt een bonus van 18 gouden
munten, en zo verder.
In geval van een gelijke stand, tel de beloningen van de
betrokken posities op en verdeel dat over die spelers – naar
beneden afgerond. Een speler zonder kruissymbolen kan geen
bonus krijgen.
Voorbeeld: Rood en Blauw hebben elk 6 kruissymbolen,
Geel heeft er 3 en Zwart 0. Rood en Blauw hebben allebei de
meeste; ze krijgen ieder 21 munten (25+18 gedeeld door 2 – naar
beneden afgerond). Geel is derde, dus krijgt hij een bonus van
11 munten. Zwart krijgt geen bonus.
SCHEDELS: Elke set van
1/2/3 verschillende
schedels geeft je een
verzamelaarsbonus van 1/3/6 gouden
munten voor elke andere soort schat die je hebt.
Elk schedel kan maar deel uitmaken van één set.
Voorbeeld: Geel heeft 1 amulet, 2 munten, 2 kronen, 1 juweel
en 3 schedels (2 dezelfde en 1 andere).
Hij krijgt voor zijn schedels in totaal 27 gouden munten: 11 voor
de basiswaarde van de schedelkaarten, plus een
bonus van 12 (3 voor 2 verschillende schedels
maal 4 voor 4 andere verschillende soorten
schatten) plus een bonus van 4 (1 voor een set
van 1 schedel maal 4 voor 4 andere verschillende
soorten schatten).

Voorbeeld: Voor zijn 3x-boek krijgt
Blauw 12 gouden munten (3 zoals
aangegeven op de kaart maal 4 voor de
vloekwaarde van de geldbuidel). Zijn
2x-boek is niks waard omdat hij geen andere
schatkaart heeft om het boek aan te koppelen.

JUWELEN: Je ontvangt een
verzamelaarsbonus van 8 gouden
munten voor elke set van 2 juwelen, en
20 gouden munten voor elke set van 3 juwelen. Elk juweel
kan maar deel uitmaken van één set.

Voorbeeld: Rood
krijgt in totaal 43 munten:
15 (3+2+4+3+3) voor de
basiswaarde van de kaarten,
plus 28 (20 + 8) voor de 2 sets.
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KLEINE EILANDEN

Niet vergeten: Je mag een klein eiland gebruiken zelfs als
je de actie niet kan of wil uitvoeren (zie pagina 6).

Verwijder
vloekblokjes tot het
afgebeelde aantal.

Kies een aanlegplaats waar
je een kompasschijf hebt en
verplaats deze schijf naar
onderaan de stapel.

Kies een aanlegplaats waar je nog
geen kompas hebt en plaats daar
een van je kompassen. Leg er geen
kaarten bij als onderdeel van deze
actie. De andere regels gelden zoals
gebruikelijk.

Trek 2 landkaarten.

Neem 1 vloekblokje. Draai
1 schatkaart om. Houd ze of
leg ze af volgens de gebruikelijke regels (zie pagina 11).

Verplaats het schip naar de volgende hoek van het hoofdeiland, in de
richting van de boeg. Hierdoor wordt
de te verkennen kust van deze ronde
gewijzigd.

GEBEURTENISSEN
A1: Meteen - Elke speler mag 2 extra landkaarten trekken. Als ze dat doen, nemen ze
ook 2 vloekblokjes.
A2: Meteen - Draai per speler 1 schatkaart
open en leg ze op tafel. Wanneer een speler
in Fase 2 past, moet deze één van de openliggende schatten nemen en houden. De
speler mag deze niet afleggen.
A3: Fase 2 - Telkens wanneer een speler
een klein eiland gebruikt, neemt deze
1 vloekblokje.
A4: Fase 3 - Draai 1 schatkaart minder om
bij het blootleggen van de grote buit, en
1 schatkaart meer bij het blootleggen van
de kleine buit.
B1: Meteen - Verplaats het schip opnieuw
volgens de gebruikelijke regels.
B2: Meteen - Draai het schip 180 graden
zodat de boeg wijst naar de kust die de
vorige ronde werd verkend.
B3: Meteen - Kies een willekeurige kleine
eilandtegel en draai deze om. Dit eiland
kan deze ronde niet gebruikt worden.
B4: Fase 2 en 3 - Elke speler mag maximaal 2 kompassen op het hoofdeiland heb-

ben. Als een speler al 3 kompassen op het
hoofdeiland heeft aan het begin van Fase
2, moet deze er naar keuze 1 wegnemen en
voor zich plaatsen.
B5: Fase 1 - De hand van iedere speler
wordt met 1 kaart minder aangevuld.
B6: Fase 2 - Met de “Verwijder 1 blokje”
landkaarten mag je 2 vloekblokjes verwijderen (in plaats van 1).
B7: Fase 2 - Om een klein eiland te gebruiken, moet een speler 1 extra kaart in
een kleur naar keuze afleggen.
B8: Fase 2 - Als een speler de startspelertegel neemt (= als eerste past), nemen alle
andere spelers 2 vloekblokjes.

B9: Als een speler een klein eiland
gebruikt, moet deze slechts 1 landkaart
afleggen. Daarna moet deze speler meteen
passen.
B10: Fase 3 - Na de verdeling van de
schatten, mag elke speler met een kompasschijf in de aanlegplaats van de kleine
buit tot 2 vloekblokjes verwijderen.
B11: Fase 3 - Draai 1 schatkaart minder
om bij het blootleggen van zowel de
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grote als de kleine buit.
B12: Fase 3 - Als aan beide aanlegplaatsen genoeg kaarten liggen, is de aanlegplaats met de minste kaarten de grote
buit, de andere is dan de kleine buit.
In geval van een gelijk aantal gelden de
gebruikelijke regels.
B13: Fase 2 - Met het kleine eiland met
de kompassenstapel mag je je kompas
naar bovenaan de stapel verhuizen (in
plaats van naar onderaan).
Fase 3 - Schatten worden verdeeld in
omgekeerde kompasvolgorde (van boven
naar beneden).
B14: Fase 3 - De huidige te verkennen
kust en de volgende (in de richting van de
boeg van het schip) zullen beide verkend
worden. Elke kust wordt apart verkend
volgens de gebruikelijke regels.
Als de gebeurteniskaart dit symbool heeft, verwijst ze naar de
aanlegplaats met een grote buit.
Met dit symbool verwijst ze
naar een aanlegplaats met een
kleine buit.

REGELS VOOR EEN SPEL MET 2 SPELERS
De volgende extra regels worden gebruikt
in een spel met 2 spelers.
De andere regels gelden zoals gebruikelijk.
SPELVOORBEREIDING
Een karakterkaart van een ongebruikte
kleur en de bijpassende kompasschijven
worden aan een kant van de tafel geplaatst.
Deze spelmaterialen worden gebruikt om
een virtuele derde speler te vertegenwoordigen (we noemen hem Aaron).
Trek 6 landkaarten en plaats ze met de
voorzijde zichtbaar naast Aaron’s karakterkaart.
Dit vormt de hand van Aaron.

uikeAaron volgt alle gebr
lgende
vo
lijke regels met de
uitzonderingen:
en zijn
◊ Tijdens Fase 2 word
am
na
landkaarten in zijn
ld.
door de spelers gespee

rwijdert
◊ Hij neemt noch ve
vloekblokjes.
we kaar◊ Hij trekt geen nieu
ten in Fase 2.
een
◊ Bij het nemen van
een
schat, verzamelt hij all
schat
kronen (elke andere
wordt afgelegd).

FASE 1: VOORBEREIDING
Aaron’s hand:
Leg de kaarten die overbleven van de
vorige ronde af. Trek 6 landkaarten (of
5 als gebeurtenis B5 geldt) en plaats ze
met de voorzijde zichtbaar naast Aaron’s
karakterkaart.

Voorbeeld Blauw kiest om
namens Aaron te spelen en legt 2 van
Aaron’s kaarten in dezelfde kleur af.
Hij gebruikt het kleine eiland dat
toelaat een schatkaart te trekken (zie
pagina 14). Hij trekt een amulet. Aangezien Aaron alleen kronen verzamelt,
wordt het amulet afgelegd.

FASE 2: ACTIES
Tijdens je beurt kan je:
◊ Je beurt zoals gewoonlijk nemen (kaarten spelen op het hoofdeiland, een
klein eiland gebruiken, of passen), of
◊ In naam van Aaron kaarten spelen
(kaarten spelen op het hoofdeiland of
een klein eiland gebruiken) en uitsluitend zijn kaarten en zijn kompasschijven gebruiken. Indien er een beslissing
genomen moet worden, besluit je zelf
in naam van Aaron.
Voorbeeld: Blauw kiest om
namens Aaron te spelen en voegt 2 van
Aaron’s kaarten toe aan een aanlegplaats, volgens de gebruikelijke plaatsingsregels. Blauw heeft daar al een
kompasschijf. Hij legt de kompasschijf
van Aaron bovenop.
Een van de gespeelde kaarten heeft
het symbool “Trek 1 kaart”, dus trekt
Blauw 1 kaart volgens de gebruikelijke regels (omdat zijn kompas er al lag
toen de kaart werd gespeeld). Dit effect
wordt niet toegepast op Aaron.
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Voorbeeld:
kiest om voor
Aaron te spelen en legt 2 van Aaron’s
kaarten in dezelfde kleur af om het
kleine eiland te gebruiken dat toelaat om
het schip te verplaatsen (zie pagina 14).
Rood besluit om het schip niet te
verplaatsen.

FASE 3: DE BUIT VINDEN
Indien Aaron’s kompasschijf aanwezig is
op een aanlegplaats waar buit is gevonden
en het is zijn beurt om een schat te nemen,
dan kiest hij altijd de schat met het hoogste
getal (links onderaan op de schatkaart).
Indien het een kroon is, wordt de schat
naast zijn karakterkaart geplaatst, anders
wordt ze afgelegd.

EINDE VAN HET SPEL
Bij het bepalen van je positie in
volgorde van het aantal kronen
(zie pagina 13), moet je ook
rekening houden met de kruissymbolen op de kronen van Aaron.

STRATEGISCHE TIPS
◊ Vergeet niet dat je 2 kaarten van dezelfde kleur kan
afleggen en de tegel omdraaien, zelfs als je de actie niet
uitvoert (zodat je belet dat een andere speler ze kan doen).
◊ Plan vooruit, richt je niet alleen op de aanlegplaatsen op de
huidige te verkennen kust.
◊ Het opgeven van een aanlegplaats is niet per se slecht,
vooral als het je de kans geeft om je beter te plaatsen op een
andere aanlegplaats.
◊ Wees niet al te bang om vloekblokjes te krijgen, als de
schat die je houdt dat waard is. Zelfs het spel eindigen
met een paar vloekblokjes is OK. Het kan beter zijn om
je te concentreren op minder vloekblokjes hebben dan de
andere spelers in plaats van helemaal geen.
◊ Als je beslist om een schat af te leggen om een deel van
je vloekblokjes te verwijderen, kies dan die schat die de

andere spelers het liefst zouden nemen.
◊ Houd rekening met het aantal schatten in een buit en je
positie in de betreffende stapel kompassen. Het is niet
verstandig om een kaart met een schatkist toe te voegen als
je er geen voordeel uit haalt.
◊ Je moet niet al je kaarten in een ronde spelen. Vroeg passen
en de startspelertegel nemen of nog kaarten overhouden
voor de volgende ronde kan voordelig zijn.

◊ Onderschat de laatste verkenning niet. Tot 6 kleine buiten
kunnen worden gevonden, dus kan het je nog veel schatten
opleveren. Goed vooruitplannen dus.
◊ Omdat je slechts één kompas per aanlegplaats kan hebben,
is de positie ervan zeer relevant. Probeer altijd in de best
mogelijke positie te blijven.

VARIANTEN

◊ Heelsterkaarten: Variant 1 – Draai de heelsterkaarten tijdens
de spelvoorbereiding om (in plaats van pas aan het einde van
het spel).

◊ Gebeurtenissen: Toon tijdens de spelvoorbereiding de
4 getrokken B-gebeurteniskaarten aan alle spelers, schud ze
en maak zoals gewoonlijk de trekstapel.

◊ Heelsterkaarten: Variant 2 – Tijdens de spelvoorbereiding
schud je alle heelsterkaarten en geef je er 2 met de achterzijde
zichtbaar aan elke speler. Spelers mogen hun heelsterkaarten
bekijken. Aan het einde van het spel kiest elke speler 1 heelsterkaart en legt deze met de voorzijde zichtbaar op tafel. Vervolgens kiezen de spelers een kaart volgens de gebruikelijke regels.

◊ Starthand van de spelers: Tijdens de spelvoorbereiding
geef je met de klok mee 8 landkaarten aan de tweede speler,
9 landkaarten aan de derde, 10 aan de vierde en 11 aan de
vijfde. Elke speler kiest vervolgens 7 kaarten (of 6 in een spel
met 2 spelers) die hun eerste hand vormen en legt de andere
kaarten af.
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