
Nu worden de geheim
en onthuld en de 

deuren ontgrendeld. We zijn teruggegaan 

naar Arnak met nieuwe en andere 

technieken dan die we voorheen gebruikten.



Welkom terug op Arnak! Het spelmateriaal van deze uitbreiding biedt verschillende 
manieren om De Verdwenen Ruïnes van Arnak met nog meer variatie te spelen.

Voeg dit toe aan het basisspel
Voeg dit spelmateriaal toe aan dat van het basisspel. Het extra spelmateriaal breidt het basisspel uit en is nodig voor 
de nieuwe onderdelen van deze uitbreiding. Schud het nieuwe spelmateriaal door het bestaande spelmateriaal.

  
  

Vervangende 
spelonderdelen

Als je met de uitbreiding expeditieleiders speelt, 
vervang dan het 
artefact Stenen sleutel 
en de mijnwerker-
assistent door deze 
nieuwe versies. De 
originele versies 
kunnen nog steeds in het 
basisspel gebruikt worden. In een spel mag van 
elk onderdeel 1 exemplaar in het spel zitten.

Deze uitbreiding gebruiken

Voorbereiding
De voorbereiding is gelijk aan een basisspel met de volgende aanvullingen:

Je hebt nu 4 overgebleven afgodsbeelden. Je hebt de overgebleven afgodsbeelden nodig als 
je met de Hagedistempel speelt. Leg ze anders terug in de doos.

Je hebt nu 5 assistenten per stapel op het voorraadbord. Bij de Slangentempel heb je twee 
stapels van 4 en een stapel van 3, 4 of 5 assistenten.

Nieuwe onderzoeksporen
Het nieuwe onderzoekbord heeft twee nieuwe 
onderzoeksporen. Je kunt deze onderzoeksporen met of 
zonder de uitbreiding expeditieleiders gebruiken.

Maanstaf
De variant met de rode 
maanstaf wordt op pagina 
22 uitgelegd.

5 bewakertegels4 afgodsbeelden3 assistenttegels12 artefactkaarten

18 voorwerpkaarten 5 niveau  locatietegels 3 niveau  locatietegels
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Expeditieleiders
De expeditieleiders geven elke speler unieke vaardigheden. Je kunt de expeditieleiders met of zonder de nieuwe 
onderzoeksporen gebruiken. (Lees ook Opmerkingen bij het spelontwerp op pagina 22.)

Kapitein

Verkenner

Barones

Valkenier

Professor

Mysticus

  Dit symbool geeft aan dat het spelmateriaal bij de uitbreiding Expeditieleiders hoort.

1 archeoloog

1 arendfiche

1 aktetastegel

3 snackfiches

6 expeditieleiderfiches 4 tenttegels
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Wanneer je met dit onderdeel van de uitbreiding speelt, 
neemt elke speler de rol aan van een expeditieleider 
met unieke strategieën en vaardigheden om Arnak te 
verkennen.

De spelers mogen een expeditieleider kiezen volgens elke 
gewenste methode. Wanneer je expeditieleiders wille-
keurig wilt toewijzen, schud je de expeditieleiderfiches 
gedekt en neemt elke speler er één.

De 6  expeditieleiders verschillen in moeilijkheidsgraad. 
Met sommige leiders kun je eenvoudig en makkelijk spelen 
terwijl je voor andere leiders meer ervaring nodig hebt. 
Hiernaast staat een lijst waarbij de leiders waarmee je 
makkelijk kunt spelen bovenaan en de leiders waarbij je 
meer ervaring nodig hebt onderaan staan. Voor spelers 
die Arnak voor het eerst spelen, raden we een leider aan 
die bovenaan de lijst staat.

KAPITEIN – Een militair wiens moed 
zijn grote team inspireert. Hij heeft 
3 archeologen.

VALKENIER – Een vrouw die het die-
renrijk goed kent. Ze heeft een arend 
die nuttige snuisterijen kan ophalen.

BARONES – Een liefhebster van kunst, 
maar ook een gewiekst inversteerster. Ze 
heeft veel manieren om aan voorwerpen 
te komen die ze nodig heeft voor deze 
expeditie.

PROFESSOR – Een onderzoeker die de taal 
en cultuur van verdwenen beschavingen 
bestudeert. Wetenschappelijke relaties 
geven hem toegang tot een breder scala 
aan artefacten.

VERKENNER – Een eenling die het 
eiland liever alleen verkent. Ze heeft 
slechts één archeoloog, maar ze kan 
meerdere locaties bezoeken.

MYSTICUS – De meest mysterieuze leider 
van allemaal. Hij heeft veel manieren 
om angstkaarten te ontvangen en te 
vernietigen. De angstkaarten komen 
ook van pas bij het uitvoeren van 
mysterieuze rituelen.

Expeditieleiders
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Voorbereiding spelers
Elke leider heeft zijn eigen spelersbord en kaarten die 
het spelersbord en de startkaarten uit het basisspel 
vervangen. Neem het spelersbord en de startkaarten 
die bij je leider horen. Je hebt ook zoals gebruikelijk 
2 angstkaarten in je persoonlijke trekstapel.

Gebruik de archeologen en de onderzoekstenen uit het 
basisspel.

Je spelersbord kan worden gebruikt met elke spelerskleur 
uit het basisspel. Kies een spelerskleur en gebruik de 
bijbehorende tenttegel om je spelerskleur aan te geven. 
Plaats net zoals in het basisspel de archeologen op de 
tenten. De tenttegels kunnen ook worden gebruikt om 
aan te geven welke spelers deze ronde gepast hebben. Als 
je past, draai je de tenttegel om naar de nachtzijde.

Bepaalde expeditieleiders hebben speciale 
voorbereidingsregels waarbij één of meer van de 
spelmaterialen uit deze uitbreiding nodig zijn:

Zodra de spelersborden zijn voorbereid, worden de 
speelvolgorde en startmiddelen zoals gebruikelijk 
bepaald. Elke expeditieleider wordt op de volgende 
pagina’s verder uitgelegd.

Blauwe afgodsbeeldeffecten
 Expeditieleiders hebben, naast de vijf 
standaardeffecten uit het basisspel, 
unieke afgodsbeeldeffecten.

 Je kunt een uniek afgodsbeeldeffect 
alleen gebruiken wanneer je een 
afgodsbeeld op een blauw veld legt.

Als je met de uitbreiding Expeditieleiders speelt, ben je 
niet verplicht om de velden voor afgodsbeelden in 
volgorde te gebruiken. Je mag een blauw veld gebruiken 
voordat de standaard velden bezet zijn.

De vijf standaardeffecten voor 
afgodsbeelden kunnen gebruikt 
worden op alle velden, ook als het 
afgodsbeeld op een blauw veld ligt.

PASSEN
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De Kapitein
Ze zeggen dat ik weet hoe ik het maximale uit mijn team kan halen, maar dat is geen opgavc. 

Als je eenmaal de reputatie hebt mensen goed te behandelen, 

willen de beste mensen voor je komen werken.

 Je hebt 3  archeologen. Neem de grijze 
archeoloog en gebruik deze net als de andere 
archeologen in je spelerskleur.

Overdracht
Het effect van Overdracht is één van de 3 vrije acties in de tabel:

◊ Als je geen archeologen geplaatst hebt, dan kun je de kaart niet voor het effect spelen.

◊ Als je 1 archeoloog geplaatst hebt, dan is je enige optie het .

◊ Als je 2 archeologen geplaatst hebt, dan kies je ofwel het  of het .

◊ Als je alle 3 archeologen geplaatst hebt, dan zijn alle opties beschikbaar en kies je er één van.

Voorbereiding

Startkaarten
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Een specialist inschakelen
  Als hoofdactie mag je hier één van je 
beschikbare archeologen plaatsen om 
het effect van de zilveren kant van een 
beschikbare assistent op het 
voorraadbord te gebruiken.

Deze actie kan slechts één keer per ronde worden gebruikt. 
De archeoloog blijft de rest van de ronde op het veld staan. 
De archeoloog telt niet als een geplaatste archeoloog (zelfs 
niet voor Overdracht) en kan door geen enkele actie of 
effect worden verplaatst. Aan het einde van de ronde voeg 
je hem weer toe aan de andere archeologen.

Verborgen angst
Net als een angstkaart kan Verborgen angst niet voor een 
effect worden gespeeld. De kaart heeft echter wel een 
speciale eigenschap: als je deze kaart weet te vernietigen, 
ontvang je  (in je speelgebied) en .
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De Valkenier
Kom naar mij, kom hier, kom dan lieve Farwing! 

Oh, wat heb je voor me meegebracht?

 Neem het arendfiche en leg het op zijn 
startveld. (Het wordt aan het begin van de 
eerste ronde naar het volgende veld 
verplaatst.)

Dierenliefde
Het effect van Dierenliefde is één van de 3  vrije acties in de tabel. Je keuze wordt bepaald door het aantal 
bewakers dat je hebt overwonnen:

◊ Als je 0 bewakers hebt, dan moet je het  kiezen.

◊ Als je 1 of 2 bewakers hebt, dan mag je kiezen voor het  of .

◊ Als je 3 of meer bewakers hebt, dan zijn alle opties beschikbaar en kies je er één van.

Startkaarten

Voorbereiding
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De arend
Vlucht
Je arend begint op het startveld van het arendspoor. Het 
symbool  betekent dat je de arend één veld vooruit 
moet verplaatsen. Dat kan op verschillende manieren:

 De arend gaat aan het begin 
van een ronde automatisch 
1  veld vooruit, ook aan het 
begin van ronde I.

 Twee van je startkaarten 
hebben een effect om de arend 
vooruit te verplaatsen.

 Met je unieke afgodsbeeldeffect 
verplaats je de arend vooruit.

 Je mag de gunst van een 
bewaker gebruiken om, in 
plaats van het effect op de 
bewakertegel, de arend 
vooruit te verplaatsen.

Als de arend al op het laatste veld van het spoor ligt, heeft 
het symbool geen effect.

Terugkeer
Tijdens je beurt mag je het effect van de arend op zijn 
huidige of een vorig veld op het arendspoor gebruiken. 
De arend keert terug naar het startveld van het 
arendspoor. Voer daarna het gekozen effect uit.

De eerste twee effecten zijn vrije acties. Tijdens een beurt 
is het mogelijk de arend meerdere keren te verplaatsen en 
te gebruiken.

De effecten  en  kunnen alleen als hoofdactie 
van je beurt gebruikt worden. Hiermee kun je elke 
ontdekte locatie (bezet of niet) van het aangegeven 
niveau activeren.

Opmerking: De arend keert aan het einde van een ronde 
niet terug. Hij blijft vliegen totdat je één van zijn effecten 
gebruikt.

Opsporen
Als je 2  bewakers neemt, dan leg je 
de niet gekozen bewaker onderop de 
bewakersstapel.

Als je de arend vanaf dit veld 
laat terugkeren, kun je één 
van de eerste drie effecten 
kiezen.
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De Barones
Ik ben hier niet op vakantie. Ik ben hier voor de geheimen van Arnak. En ik krijg wat ik wil.

Leg zoals aangegeven een munt bij de velden II, III, IV en V boven de kaartrij.

Start het spel met Express bezorging op hand. Schud de rest 
van je startkaarten en neem dan nog 4  kaarten op hand 
zodat je in totaal 5 kaarten op hand hebt.

Vindingrijkheid
Vindingrijkheid heeft een tabel met drie vrije acties. Je opties zijn afhankelijk van het aantal voorwerpkaarten 
dat op dat moment in je speelgebied liggen:

◊ Als er 0 liggen, dan ontvang je het .

◊ Als er 1 of 2 liggen, dan mag je kiezen voor het  of het .

◊ Als er 3 of meer liggen, dan zijn alle opties beschikbaar en kies je er één van.

Startkaarten

Voorbereiding
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Inkomsten

De barones heeft een standaard inkomen van haar 
beleggingen. Aan het begin van ronde II, III, IV en V ontvang 
je tijdens het aanvullen van je hand ook de  die je in de 
voorbereiding boven de kaartrij hebt gelegd.

Tip: Vergeet niet dat twee van je startkaarten het 
reissymbool   hebben.

Express bezorging
Deze kaart heeft een andere 
achterkant die je eraan herinnert 
dat hij nooit in je kaartstapel zit. 
Aan het einde van de ronde neem 

je de kaart opnieuw op hand voordat 
je de kaarten uit je speelgebied schudt en je je 
hand aanvult. Je neemt de kaart ook op hand 
als de kaart vernietigd is. Express bezorging zal 
aan het begin van een ronde altijd één van je 
handkaarten zijn.

Tijdens je beurt kun je Express bezorging 
spelen wanneer je een voorwerp koopt (of 
ontvangt). In plaats van het voorwerp onderop 
je kaartstapel te leggen (of waar het voorwerp 
volgens het effect gelegd moet worden), neem je 
het voorwerp op hand.
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De Professor
De hiëroglief op de staf werd geïnterpreteerd als “kruising tussen”. 

We hebben het teken ook op de hoed gevonden, wat die interpretatie lijkt te ondermijnen, maar wat als…

Neem de bovenste 3 artefacten van de stapel en leg ze 
open naast je spelersbord. 
Dit is je archief.Leg de aktetastegel naast 

je spelersbord. Tijdens het 
spel kun je kleitabletten 
en kompassen in je aktetas 
bewaren. De middelen in je 
aktetas kunnen alleen voor 
artefacten gebruikt worden.

Leg zoals aangegeven de middelen bij de velden II, III, IV en V boven de kaartrij.

Startkaarten

Voorbereiding
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De aktetas
De aktetaseffecten  en   geven aan dat je het 
afgebeelde middel op de aktetas moet leggen om ze te 

onderscheiden van vrij te gebruiken middelen.

Een of meerdere  op je aktetas kunnen alleen gebruikt 
worden om artefacten te kopen.

Een of meerdere  op je aktetas kunnen alleen 
gebruikt worden om de   kosten te betalen om een 
artefact uit je hand te spelen. (Ze kunnen dus ook niet 
gebruikt worden in een   effect.)

Bonusmiddelen

Aan het begin van ronde II, III, IV en V ontvang je tijdens 
het aanvullen van je hand ook het middel (  of  ) dat 
je in de voorbereiding boven de kaartrij hebt gelegd. Leg 
deze middelen op je aktetas. De middelen kunnen alleen 
gebruikt worden voor artefacten.

Archief
Als je de actie een kaart kopen uitvoert (als hoofdactie of 
als onderdeel van een effect), kun je zoals gebruikelijk een 
kaart uit de kaartrij kopen, maar je kunt ook een artefact 
uit je archief kopen.

De eerste keer dat je archief 
leeg is, ontvang je een   
voor op je aktetas. Daarna vul 
je het archief aan met de 
bovenste 3  kaarten van de 

artefactenstapel. Dit is de enige manier waarop je archief 
ooit aangevuld kan worden. Het archief kan maximaal 
1 keer per spel aangevuld worden.

Talenkennis
Talenkennis heeft een tabel met drie vrije acties. Je opties 
zijn afhankelijk van het aantal artefactkaarten dat op 
dat moment in je speelgebied liggen:

◊ Als er 0 liggen, dan ontvang je .

◊ Als er 1 ligt, dan mag je kiezen voor  of voor .

◊ Als er 2 of meer liggen, dan zijn alle opties beschikbaar 
en kies je er één van.

Elke artefactkaart in je speelgebied telt, inclusief een 
artefact dat je deze ronde hebt gekocht of een artefact 
dat je voor het reissymbool uit je hand hebt gespeeld. 
(De artefacten in je archief liggen echter niet in je 
speelgebied!)
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Voorbereiding

 Gebruik maar 1 archeoloog. 
Leg de andere terug in de doos.

De Verkenner
Alleen? Ik zie mezelf niet alleen Arnak verkennen. Ik loop gewoon … vooraan. 

Heel, heel ver vooraan.

Startkaarten

  Neem de 3  snackfiches. Leg het 
snackfiche met het kompas bij veld III 
boven de kaartrij en de andere 2  op 
de daarvoor bestemde velden op je 
spelersbord.

Wandeltocht en Cartografie
Twee kaarteffecten moeten met een snackfiche betaald worden. Als je bijvoorbeeld Wandeltocht speelt en ervoor 
kiest om een   locatie te activeren, moet je een beschikbaar snackfiche op de kaart leggen (en de kosten van het 
fiche betalen, indien van toepassing). Dit betekent dat het fiche niet kan worden ingezet om je archeoloog deze ronde 
opnieuw te gebruiken. Het fiche blijft in je speelgebied liggen, zelfs als de kaart wordt vernietigd. Het fiche komt pas 
aan het einde van de ronde weer op je spelersbord.
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Verkenning
Als je er 2  neemt, leg je de locatietegel die je 

niet gekozen hebt onderop de stapel.

Je archeoloog opnieuw gebruiken

Je hebt maar één archeoloog die meerdere keren per ronde 
gebruikt kan worden. Als de archeoloog op je spelersbord 
staat, kun je hem volgens de gebruikelijke regels naar een 
locatie sturen. Als je archeoloog op een locatie staat, kun 
je er nog steeds een opgraving mee doen of een locatie mee 
ontdekken als je ten minste één ongebruikt snackfiche 
hebt.

Wanneer je je archeoloog opnieuw gebruikt, neem dan een 
snackfiche van je spelersbord, en leg het fiche gedekt op de 
te verlaten locatie. Betaal ook de eventuele kosten op het 
snackfiche:

Daarna verplaats je de archeoloog naar een nieuwe 
locatie volgens de gebruikelijke regels en betaal je de 
gebruikelijke reiskosten.

Je mag je archeoloog nooit verplaatsen naar een 
locatie waar al een snackfiche ligt. Dit geldt ook voor 
locaties met plaats voor twee archeologen en voor het 
effect verhuizen. Andere spelers negeren je snackfiches. 
Snackfiches „bezetten” geen locaties of velden.

Tip: Wanneer je een snackfiche gebruikt om een locatie 
met een bewaker te verlaten, ontvang je geen angst.

Je begint het spel met 2 snackfiches. Het derde snackfiche 
is vanaf ronde III beschikbaar.

Je mag de snackfiches in een volgorde naar keuze gebruiken. 
Als ze allemaal ingezet zijn, kun je de archeoloog in die 
ronde niet meer gebruiken. Snackfiches gaan aan het 
einde van de ronde terug naar je spelersbord.

Opmerking: Je kunt een snackfiche gebruiken voor elke 
opgraving- of ontdekactie, als hoofdactie of als een deel 
van een ander effect. Je gebruikt geen snackfiche voor 
effecten die een geplaatste archeoloog terughalen of 
verhuizen.

geen kosten

betaal de gebruikelijke reiskosten

betaal voor de snack
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De Mysticus
Ja, natuurlijk zijn mijn methoden niet wetenschappelijk. 

De cultuur van Arnak was er één van religie, magie en mystiek. Als je de mysteries van een verdwenen 

volk probeert te begrijpen, is het dan niet logisch om ze op hun eigen voorwaarden te benaderen?

Je angst gebruiken
Doordat je  effecten op je startkaarten hebt, 
heb je meer mogelijkheden dan normaal om 
angstkaarten te vernietigen. Telkens wanneer 
je een angstkaart vernietigt (op welke manier 
volgens de spelregels dan ook), leg je de kaart 
op een speciale ritueelstapel op je spelersbord. 
Deze angstkaarten kunnen voor rituelen gebruikt 
worden en ze leveren aan het einde van het spel 
geen minpunten op.

Opmerking: Als de stapel met 
angstkaarten op het speelbord leeg raakt, 
ontvangen spelers angsttegels in plaats 

van angstkaarten. Als je een angsttegel vernietigt, 
telt deze als een angstkaart voor rituelen. Leg de 
tegel op je ritueelstapel.

Rituelen
 Alle unieke startkaarten in je bezit kunnen vernietigd 

worden om een ritueel uit te voeren. Met je unieke 
afgodsbeeldeffect kun je ook een ritueel uitvoeren. In 
tegenstelling tot alle andere afgodsbeeldeffecten, geldt 
het uitvoeren van het ritueel als hoofdactie tijdens je 
beurt.

Kies één van de rituelen afgebeeld onder de ritueelstapel. 
Om de kosten te betalen leg je 2, 3 of 4 angstkaarten van 
de ritueelstapel terug op de angststapel op het speelbord.

 Leg 2  angstkaarten terug om 
 en  te ontvangen.

 Leg 3  angstkaarten terug om 
een artefact te kopen met een 
korting van 3  .

 Leg 4  angstkaarten terug om 
gratis een bewaker te 
overwinnen op een locatie waar 
je archeoloog staat.
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Elk van de 4 startkaarten van de Mysticus heeft 
het effect Vernietig deze kaart naar . Dit is 
geen vrije actie. Het  is alleen van toepassing 
wanneer je de kaart voor het effect speelt, niet 
wanneer je hem op een andere manier vernietigt. 
Je kunt het  effect niet gebruiken als je 
ritueelstapel niet genoeg angstkaarten bevat om 
voor een ritueel te betalen.

Afgodsbeelden gebruiken
Je hebt geen vier, maar vijf velden voor afgodsbeelden. Als je een veld gebruikt dat is gemarkeerd met , 
ontvang je een angstkaart in je speelgebied. Als je een effect kiest waarmee je mag , kan de net ontvangen 
angstkaart onmiddellijk worden vernietigd. Vergeet niet dat je de velden niet op volgorde hoeft te gebruiken.

Gefluister van gene zijde
Na het aanvullen van je hand tot 5  kaarten (ook aan 
het begin van het spel), neem je een angstkaart van de 
angststapel op hand. Je begint elke ronde met 6 kaarten. 
Als de angststapel leeg is, negeer je deze vaardigheid.

Startkaarten
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Nieuwe onderzoeksporen
Om één van de nieuwe onderzoeksporen te gebruiken, 
leg je het gewoon op het onderzoekspoor van één van 
beide kanten van het speelbord. We raden aan de kant 
met de Slangentempel te gebruiken, omdat de locaties 
interessantere reiskosten hebben.

Als je de Apentempel of de Hagedistempel onderzoekt, 
kun je interessante informatie over de geschiedenis van 
Arnak vinden voordat je het einde van het spoor bereikt 
hebt. Als je vergrootglas dicht genoeg bij de tempel ligt, 
kun je een tempeltegel onderzoeken in plaats van 
vooruit te gaan op het onderzoekspoor.

Als je vergrootglas één rij onder de 
tempel ligt, kun je de actie 
onderzoek gebruiken om een 
zilveren tempeltegel van 6  punten 
of een bronzen tempeltegel van 
2  punten te kopen in plaats van 
vooruit te gaan op het spoor. De 
kosten van de tegel zijn hetzelfde 
als wanneer je op de tempelrij staat.

Als je twee rijen van de tempel 
verwijderd bent, kun je alleen een 
bronzen tempeltegel van 2 punten 
kopen.

Opmerking: De gouden tempeltegels van 11 punten 
kun je alleen kopen als je op de bovenste rij van het 
onderzoekspoor staat.

Op sommige rijen op het onderzoekspoor betaal je naast 
de middelen ook reiskosten. Betaal de reiskosten op de 
gebruikelijke manier.
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De Apentempel

Bonustegels
◊ Alle onderzoekbonustegels zijn geheim en worden 

in gedekte stapels gelegd, zoals ze gebruikelijk 
alleen in de tempelrij te vinden zijn. Als een speler 
zo’n veld bereikt, bekijkt hij de tegels en kiest er 
één van. De andere tegels legt hij gedekt terug. Elke 
stapel bevat evenveel tegels als het aantal spelers. 
Het is mogelijk om een tweede tegel van dezelfde 
stapel te krijgen, als er één is overgebleven als je 
logboek dat veld bereikt.

Het artefact
◊ Leg op dit veld een willekeurige artefactkaart die 

precies    kost. Schud de stapel met 
artefactkaarten en draai kaarten open totdat je 
een kaart met deze kostprijs vindt. Leg de kaart 
open op het daarvoor bestemde veld. Schud 
de opengedraaide kaarten opnieuw door de 
artefactenstapel.

◊   Bij de rij van het artefact moet je 
vergrootglas aan de linkerkant verder, naar het 
veld met het artefact. Je logboek moet verder 
over de velden aan de rechterkant. Het logboek 
kan beide velden onderzoeken ook al ligt je 
vergrootglas nog steeds bij het artefact.

◊ Wanneer je vergrootglas het veld met het artefact 
bereikt, mag je het effect van het artefact 

gebruiken zonder de 
 

  kosten te betalen.

◊ Behandel het artefact alsof het op het 
onderzoekspoor is gedrukt. Geen enkele speler kan 
het artefact kopen, verplaatsen of vervangen.

Andere apenstreken
Als effect voor je vergrootglas op deze rij, mag 
je de zilveren kant van een assistent op het 
voorraadbord gebruiken. Als je dat doet, leg je 
de gebruikte assistent onderop de stapel 

(tenzij het de enige overgebleven assistent van die stapel is).

Neem voor dit effect een nieuwe zilveren 
assistent OF waardeer een van je zilveren 
assistenten op naar goud. De assistent is ook 

gelijk opgefrist. Tijdens het spel kun je maximaal 
2  assistenten hebben. Als je 2  assistenten hebt, moet je 
één van je assistenten opwaarderen.

Met dit logboekeffect mag je een ontdekte 
niveau  locatie naar keuze activeren (bezet 
of niet).

Met dit logboekeffect mag je twee assistenten 
opfrissen. Je kunt het effect niet gebruiken om 
één assistent twee keer op te frissen.

Naast het pad zagen we een mysterieus artefact liggen. Pas onlangs opgegraven. 

Kleine modderige handafdrukken vertelden het verhaal: de apen denken dat ze ook archeologen zijn!
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De Hagedistempel
Nadat we al ploeterend de berg halverwege beklommen 

hadden, werd onze weg geblokkeerd door een 

angstaanjagende bewaker! 

Op het moment dat we dachten erlangs te 

kunnen, begon de grond te trillen.

Voorbereiding
◊ Nadat je de afgodsbeelden op het speelbord hebt 

gelegd, schud je de 4 overgebleven afgodsbeelden 
en leg je deze in een gedekte stapel naast de  
rij.

◊ Na het schudden van de bewakertegels leg je één 
bewaker gedekt op dit veld.

De bewaker
De bewaker wordt opengedraaid zodra het 
vergrootglas van een speler die rij bereikt. Geen 
enkele onderzoeksteen van een speler mag verder 
dan de bewaker verplaatst worden totdat de 
bewaker is overwonnen.

De bewaker kan overwonnen worden alsof de 
onderzoekstenen van de spelers archeologen zijn op 
een locatie met een bewaker. Je kunt bijvoorbeeld 
als hoofdactie de kosten betalen om de bewaker 
te overwinnen als je vergrootglas die rij heeft 
bereikt. Maar de andere manieren om een bewaker 
te overwinnen zijn ook mogelijk: Revolver of 
Oorlogsknots werken als je hier een onderzoeksteen 
hebt liggen. Berenval werkt zolang geen enkele 
andere speler die rij heeft bereikt (maar hij werkt 
niet voordat de bewaker is opengedraaid). Effecten 
die een bewaker kunnen verplaatsen mogen echter 
niet gebruikt worden om een bewaker van of naar het 
onderzoekspoor te verplaatsen.

Als de bewaker aan het einde van een ronde niet 
is overwonnen, ontvang je 1 angstkaart voor elk 
van je onderzoeksteen op het veld van de bewaker.
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Toelichting op kaarten
Loep

 Als je vergrootglas bijvoorbeeld 5  rijen 
vooruit is gegaan, kun je twee van de drie 
opties kiezen (maar niet twee keer 
dezelfde). Als je ervoor kiest om een kaart 
te nemen, mag je deze bekijken voordat je 
je tweede keuze maakt. Op de Apentempel 
telt het artefactveld voor 1 rij.

EHBO-doos
 ”Bekijk” betekent hetzelfde als “neem 
maximaal” in het basisspel. De 
formulering is nu gewijzigd om duidelijker 
te maken dat dit niet hetzelfde is als . 
Je kunt geen vrije acties spelen (vooral 
niet  of ) vóórdat je de kaarten die je 
hebt bekeken weer bovenop de stapel hebt 
gelegd.

Legerriem
 Je mag de opties in een volgorde naar 
keuze uitvoeren. Als je er bijvoorbeeld 
voor kiest om eerst een kaart te nemen, 
mag je die bekijken voordat je een tweede 
keuze maakt.

Verdeeldheidsstaf
 Als je de  kosten betaalt, kun je de 
afgelegde kaart vernietigen met de  
effect.

Camera
 Er zijn 2 rijen van 4 niveau  locaties. Als 
je al een archeoloog op een niveau  
locatie hebt, geeft de Camera je toegang 
tot één van de 4 ontdekte locaties van die 
horizontale rij. Je mag ook de locatie 
kiezen waar je archeoloog staat.

Schepnet
 Schepnet geldt voor alle voorwerpen die je 
koopt (of ontvangt) gedurende de rest 
van de ronde. Het effect blijft zelfs van 
toepassing als het Schepnet wordt 
vernietigd. (Het effect geldt niet als de 
kaart voor het reissymbool is gespeeld.)

Vulkaanuitbarsting!
Activeer met dit logboekeffect een onbezette 
niveau   locatie. Daarna barst de vulkaan 
uit en vernietigt die locatie! Leg de locatietegel 
en eventueel de bewaker terug in de doos. Leg 

de bovenste tegel van de stapel met overgebleven 
afgodsbeelden open op de plaats waar de locatietegel lag. 
Je kunt nu deze locatie opnieuw ontdekken.

Opmerking: Dit logboekeffect kan niet uitgevoerd worden 
als er geen onbezette niveau  locaties zijn.

Andere avonturen
Wanneer je vergrootglas deze rij bereikt, 
ontvang je onmiddellijk 2 angstkaarten in je 
speelgebied.

Bij dit vergrootglaseffect ontvang je een munt 
of een kompas.

 Betaal met een ongebruikt 
afgodsbeeld (mag niet op een 
van de velden liggen). Leg het 
afgodsbeeld in de doos.
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Variant: 
Rode maanstaf

Als je tijdens het spel meer voorwerpen en 
artefacten wilt zien, kun je de variant met 
de rode maanstaf spelen. Daarbij worden 
aan het einde van de ronde de 2 voorwerpen 
en de 2  artefacten die het dichtst bij de 
maanstaf liggen vernietigd vóórdat de rode 
maanstaf naar rechts verplaatst wordt om de 
volgende ronde aan te geven.

Aan het einde van ronde I:

Aan het einde van ronde II vernietig je 4 kaarten:

Solovariant
Nieuwe afgodsbeelden
Het eerste afgodsbeeld   van de rivaal is net als 
de andere afgodsbeelden 3  punten waard. Het veld en 
het aantal punten staan echter niet afgebeeld op het 
spelersbord van de rivaal.

Hagedistempel
Wanneer het vergrootglas van de rivaal op het veld met 
de tempelbewaker komt, gelden de volgende regels:

◊ De rivaal draait de bewaker niet open (de rivaal weet 
wat het is, maar houdt het geheim). De bewaker wordt 
pas opengedraaid als jij het veld met de tempelbewaker 
bereikt.

◊ Als de rivaal de actie een bewaker overwinnen uitvoert, 
worden alle bewakers op locaties genegeerd en wordt de 
tempelbewaker overwonnen (of deze opengedraaid is of 
niet).

◊ Als de rivaal de actie onderzoek uitvoert, wordt het 
vergrootglas verplaatst alsof er geen bewaker is.

Opmerkingen bij het 
spelontwerp
Eén van de geneugten van het spelen met 
de nieuwe leiders is het verkennen van hun 
vaardigheden. Natuurlijk hebben we ze 
ook een aantal interessante beperkingen 
gegeven, maar toch zul je merken dat je 
tijdens het spel meer kunt doen met een 
expeditieleider. Daarom hebben we de nieuwe 
onderzoeksporen ook iets moeilijker gemaakt.

Dit betekent dat de expeditieleiders het 
onderzoek naar de Vogeltempel of de 
Slangentempel wat makkelijker maken dan 
gebruikelijk. Je hebt meer kans om verder te 
komen op het onderzoekspoor. En omgekeerd, 
als je de Apentempel of Hagedistempel 
gebruikt zonder de expeditieleiders, zal de 
bovenste rij moeilijker te bereiken zijn.

Tijdens de ontwikkeling is veel getest met 
de nieuwe tempels, maar we hopen dat je ze 
allemaal zult onderzoeken!
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Spelontwerp: Mín & Elwen HEEL VEEL DANK AAN:
Ons kernteam:
◊ Radek “RBX” Boxan voor het harde werken om onze ideeën om te 

zetten in prachtige prototypes, ondanks de talloze wijzigingen, en 
voor het op zich nemen om het grootste deel van het uiteindelijke 
grafische werk te doen. Jij bent onze held!

◊ Tomáš “Uhlík” Uhlíř, Pavel “pajada” Češka, en Vít Vodička Vít 
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◊ Radim “Finder” Pech voor het maken van een geweldige trailervideo!

◊ Jakub Uhlíř voor het coördineren (en uitvoeren) van de speltesten en 
het organiseren van het werk voor de vertalingen.

◊ Kreten, Lenka, Lukáš, en Terezka voor het testen van het spel in hun 
gezin en het geven van uitstekende feedback.

◊ Tom Helmich, Anežka “Angie” Seberová, Miroslav Felix Podlesný, 
en alle anderen van het CGE team. Bedankt voor het testen van veel 
vroege slechte en ongebalanceerde versies en het aanbieden van jullie 
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zijn van de online testgemeenschap; Doge Coin, Mateusz “Zozul“ Zozuliński, 
Christine Cloostermans, Higawind, zlorfik, SimonFPM, Victor Kikudome, 
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yosuke000, Mather, William Wong, Siddharth Manickasundaram en meer 
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Jullie hebben hier allemaal veel tijd en moeite aan besteed. Het heeft onze 
verwachtingen ver overtroffen. Heel erg bedankt!
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Bordspeltesters: Stanislav Kubeš voor zijn aanwezigheid op al onze 
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probleem met de intuïtieve werking van de snackfiches; Tereza Střilkova, 
Rumun, Monča, Leontynka, Kryštof, Ivan “eklp” Dostal, Laďa Pospěch, 
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een vlekkeloze ervaring te maken. Bedankt!
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Nieuwe symbolen in deze uitbreiding

 Je mag één bewaker kiezen die je hebt overwonnen 
en waarvan je de gunst al hebt gebruikt. Draai de 
bewaker om zodat je zijn gunst opnieuw kunt 
gebruiken.

 Kies één van je ongebruikte bewakers die je hebt 
overwonnen en leg hem gedekt neer zonder zijn 
gunst te gebruiken.

Activeer een  locatie naar keuze.

Activeer een ontdekte niveau  locatie naar keuze.

Activeer een ontdekte niveau  locatie naar keuze.

 Gebruik het effect van een openliggend afgodsbeeld 
op het speelbord.

 Gebruik het effect van de zilveren kant van een 
beschikbare assistent op het voorraadbord.

 Gebruik het effect van de gouden kant van een 
beschikbare assistent op het voorraadbord.

 Gebruik het effect van de zilveren kant van een 
beschikbare assistent op het voorraadbord. Leg de 
assistent daarna onderop de stapel.

 Kies er één: ontvang  of .

 Dit afgodsbeeldeffect is geen vrije actie.

 Activeer een onbezette niveau   
locatie. Leg de locatietegel (met 
eventuele bewaker) terug in de doos. 
Leg de bovenste tegel van de stapel met 
overgebleven afgodsbeelden open op de 
plaats waar de locatietegel lag. Je kunt hier 
nu een nieuwe locatie ontdekken.

 Neem een nieuwe zilveren assistent OF 
waardeer één van je zilveren assistenten op 
naar goud. Je kunt niet meer dan 2 assistenten 
hebben.

 Fris twee assistenten op. Je kunt dezelfde 
assistent niet twee keer opfrissen.

Algemene opmerkingen
Vrije acties mogen over het algemeen tussen de delen 
van een effect gespeeld worden.

  Als de kaart die je neemt een vrije actie heeft, 
kun je deze spelen en hem daarna vernietigen.

  Vrije acties zijn toegestaan na het nemen van 
de kaart, maar je moet de kosten wel 
kunnen betalen.

Niet vergeten!
◊ Als de stapel met angstkaarten leeg is, ontvang je in plaats daarvan angsttegels  .

◊ Als een effect reissymbolen oplevert die je niet meteen kunt gebruiken, mag je ze op elk moment 
voor het einde van je beurt gebruiken.

◊ Als de stapels met voorwerpen of artefacten leeg raken, worden deze nooit aangevuld. De 
vernietigde kaarten worden niet opnieuw geschud.

◊ Als je een kaarteffect speelt dat de hele ronde duurt, blijft het effect de hele ronde gelden zelfs 
als de kaart op het onderzoekspoor van de Apentempel ligt of wordt vernietigd.


