
Alchemist (4x)

Alchemist

Je mag 1 bouwsteen uit je magazijn ruilen met 1 
bouwsteen naar keuze uit de zak. Beide stenen mag 
jij vrij kiezen. Je mag in de zak kijken om een steen 
uit te zoeken.

Architect (3x)

Architect

Speel deze kaart in fase 5 “Opdrachten vervullen”. 
Je mag in deze beurt 1 toren waarderen alsof deze 1 
verdieping hoger of lager is. Voorbeeld: Je kunt een 
toren met 4 verdiepingen waarderen als een toren 
van 3 verdiepingen. Je kunt ook een toren met 2 
verdiepingen waarderen als een van 3, of een toren 
van 9 als een van 8.

Botch (1x)

Botch

Kies 1 toren op je bouwplaats. Doe hiervan 1 
bouwsteen in de zak.

Campanile (1x)

Campanile

Als de Campanile uit de kaartenrij wordt gekozen, 
leg je deze (zoals altijd met kerkkaarten) op een 
kerkveld op het speelbord. Nu moet iedere speler 
een klokkentoren bouwen van precies 3 witte 
bouwstenen. Zolang een speler deze toren niet 
heeft voltooid, mag hij geen andere opdracht 
vervullen! Ondertussen moet je in aanbouw zijnde 

torens blijven verhogen – of ze als bouwval afbreken. 

Wie zijn klokkentoren voltooit, doet in fase 5 “Opdrachten vervullen” de 
stenen van zijn klokkentoren terug in de zak, en legt zijn kleine zegel 
op de Campanile-kaart. Onmiddellijk vanaf dit moment mag hij weer 
opdrachten vervullen, ook nog in dezelfde beurt. 

Deze kaart blijft op het speelbord liggen totdat alle spelers er hun kleine 
zegel op hebben gelegd. Daarna neemt ieder zijn kleine zegel terug en leg 
je de kaart op de aflegstapel.

Collapse (1x)

Collapse

Je moet 1 toren vernietigen die in aanbouw is op je 
bouwplaats. Alle bouwstenen van deze toren gaan 
terug in de zak. Als je geen toren hebt, gebeurt er 
niets.. 

Disgrace (2x)

Disgrace

Bij de eindtelling verlies je 2 prestigepunten.

Fame (2x)

Fame

Bij de eindtelling ontvang je 3 prestigepunten.

Flood (1x)

Flood

Iedere speler moet 1/3 van de bouwstenen in zijn 
magazijn in de zak doen (naar boven afgerond). De 
stenen op deze kaart tellen niet mee. Voorbeeld: 
Wie 4 stenen in zijn magazijn heeft, doet 2 stenen 
in de zak omdat 1,33 afgerond 2 is. De kleuren van 
de stenen mag je vrij kiezen. De stenen op deze 
kaart tellen niet mee voor de berekening, en mogen 
ook niet in de zak worden gedaan.

Luxury Tax (1x)

Luxury Tax

Iedere speler moet voor elke toren op zijn 
bouwplaats met minimaal 5 verdiepingen 2 stenen 
betalen. De kleur van deze stenen mag vrij gekozen 
worden, er is geen relatie met de kleuren van de 
torens. Elke toren waarvoor niet betaald kan 
worden, moet als bouwval worden afgebroken. 
Doe de helft (naar boven afgerond) van de 

bouwstenen van deze toren terug in de zak. De stenen die overblijven leg 
je terug in je magazijn. Je moet betalen als je dat kunt; je mag niet 
vrijwillig een toren afbreken.

Major Privilege (1x)

Major Privilege

Leg deze kaart open op een kerkveld. Deze blijft 
hier liggen totdat een speler een opdracht van 
precies 7 verdiepingen voldoet. Deze speler 
ontvangt 4 prestigepunten. Leg deze kaart daarna 
op de aflegstapel.

Mason (3x)

Mason

Speel deze kaart in fase 3 “Torens bouwen”. Je 
bouwkosten worden in deze beurt gereduceerd met 
3. Voorbeeld: 4 stenen kosten samen 0, 6 stenen 
kosten samen 7. Als je een Workshop bezit, betaal 
je in totaal 4 minder. Je betaalt echter nooit minder 
dan 0.

Minor Privilege (1x)

Minor Privilege

Leg deze kaart open op een kerkveld. Deze blijft 
hier liggen totdat een speler een opdracht van 
precies 5 verdiepingen voldoet. Deze speler 
ontvangt 2 prestigepunten. Leg deze kaart 
daarna op de aflegstapel.

Monument (2x)

Monument

Als een speler deze kaart uit de kaartenrij kiest, wordt 
bepaald wie op dat moment de hoogste toren heeft 
op zijn bouwplaats. Die speler neemt deze kaart op 
hand, ook als hij niet aan de beurt is. Bij een gelijke 
stand ontvangt niemand de kaart, en wordt deze op 
de aflegstapel gelegd. Deze kaart levert bij de 
eindtelling 3 prestigepunten op.
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Patrician (3x)

Patrician

Deze kaart kan op 2 verschillende manieren 
gebruikt worden. Ofwel, in fase 1 “Actiekaart 
kiezen” beschermt deze kaart alle spelers tegen een 
gebeurteniskaart die jij uit de rij kiest, of je speelt 
de Patrician om een kaart naar keuze uit je hand af 
te leggen (bijvoorbeeld Disgrace of Scandal).

Ponte Vecchio (1x)

Ponte Vecchio

Als je in fase 2 “Bouwstenen ruilen” een ruil doet, 
hoef je 1 steen minder af te geven. In plaats van 3:1 
ruil je nu 2:1. Je mag nog steeds maar eenmaal per 
beurt ruilen.

Princess (2x)

Princess

Speel deze kaart in fase 1 “Actiekaart kiezen”. Je 
hoeft in deze beurt geen kaartkosten te betalen voor 
de kaart die je uit de rij neemt.

Privilege (1x)

Privilege

Leg deze kaart open op een kerkveld. Deze blijft 
hier liggen totdat een speler een opdracht van 
precies 6 verdiepingen voldoet. Deze speler 
ontvangt 3 prestigepunten. Leg deze kaart 
daarna op de aflegstapel.

Recognition (2x)

Recognition

Bij de eindtelling ontvang je 1 prestigepunt per 
voltooide opdracht van 3 of 4 verdiepingen die je 
hebt vervuld.

Renaissance (1x)

Renaissance

Schud de trekstapel met de aflegstapel (niet de 
kaartenrij!) en vorm een nieuwe trekstapel. Deze 
Renaissance-kaart moet ook worden meegeschud. 
De kaartenrij wordt pas aangevuld na het schudden.

Saboteur (1x)

Saboteur

Kies een toren van een tegenspeler. Doe 1 bouwsteen 
hiervan terug in de zak.

Scandal (2x)

Scandal

Bij de eindtelling verlies je 3 prestigepunten.

Smuggler (3x)

Smuggler

Je mag 1 bouwsteen uit je magazijn ruilen tegen 1 
bouwsteen uit het magazijn van een tegenspeler. 
Beide stenen mag jij vrij kiezen.

Storehouse Fire (2x)

Storehouse Fire

Iedere speler moet 3 bouwstenen uit zijn magazijn 
in de zak doen. De kleuren van de stenen mag je 
vrij kiezen. De stenen op deze kaart tellen niet mee, 
en mogen ook niet in de zak worden gedaan. Als je 
minder dan 3 stenen hebt, leg je af wat je hebt.

Tribute (2x)

Tribute

Iedere speler moet voor elke toren op zijn 
bouwplaats 1 bouwsteen betalen. Deze bouwsteen 
moet dezelfde kleur hebben als de toren. 

Je kunt de stenen op deze kaart gebruiken om te 
betalen. Elke toren waarvoor niet betaald kan 
worden, moet als bouwval worden afgebroken. 

Doe de helft (naar boven afgerond) van de bouwstenen van deze toren 
terug in de zak. De stenen die overblijven leg je terug in je magazijn. Je 
moet betalen als je dat kunt; je mag niet vrijwillig een toren afbreken. 

Warehouse (3x)

Warehouse

Je mag in fase 6 “Limieten controleren” extra stenen 
in je magazijn hebben, in totaal nu 15 ipv 10. 
Bovendien mag je onbeperkt veel kaarten bezitten.

Wholesaler (2x)

Wholesaler

Speel deze kaart in fase 1 “Actiekaart kiezen” of fase 
2 “Bouwstenen ruilen”. Kies een kaart uit de 
kaartenrij en tel de daarop liggende bouwstenen. 
Doe al deze stenen in de zak en meng de stenen in 
de zak. Trek daarna hetzelfde aantal stenen uit de 
zak en leg ze weer op de kaart. Je bent in fase 1 niet 
verplicht de betrokken kaart te kiezen. 

Workshop (4x)

Workshop

De bouwkosten in fase 3 “Torens bouwen” worden 
gereduceerd met 1. Dit geldt in elke beurt, zolang 
je deze kaart voor je hebt liggen. Voorbeeld: 3 
stenen kosten samen 0, 4 stenen kosten samen 2. 
Als je een Mason speelt, betaal je in totaal 4 
minder. Je betaalt nooit minder dan 0.
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