
Eenmaal per ronde, tij-
dens je beurt, ontvang je 1 
Verplaatsing, OF 1 Kracht, 
OF 1 Cultuur. Op datzelf-
de moment mag je 1 ruwe 
grondstof omzetten in de 
bijbehorende bewerkte 
grondstof.

Dit Promo Pack bevat 2 personen-, 3 artefact- en 2 startgrondstofkaarten. De personen- en startgrondstofkaarten worden mee ge-
schud voor ze willekeurig worden klaargelegd tijdens ‘Het spel beginnen’. Voeg elke artefactkaart toe aan de bijbehorende stapel 
(één per niveau) voordat je de gedekte artefactstapel vormt in stap 8 van ‘Voorbereiding speelbord’.

Promo Pack

Eenmaal per ronde, tijdens 
je beurt, mag je afzien 
van het ontvangen van 1 
Verplaatsing, OF 1 Kracht, 
OF 1 Cultuur. Je scoort in 
plaats daarvan 5 OP.

Eenmaal per ronde, tijdens 
je beurt, ontvang je 1 ruwe 
grondstof naar keuze en 1 
bewerkte grondstof naar 
keuze.

Eenmaal per ronde, tijdens 
je beurt, mag je 1 bewerkte 
grondstof ruilen voor 5 OP.

De 3 artefactkaarten in dit Promo Pack behoren naar keuze tot een van de vier categorieën: Gereedschappen, Wapens, 
Steengoed, of Kleding. Wanneer je een van deze Artefacten vervaardigt terwijl je een korting kunt ontvangen op specifieke 
grondstoffen, telt dit Artefact dat je vervaardigt als een van één categorie naar keuze. Aan het einde van het spel kun je 
kiezen tot welke categorie elk van deze artefacten uit het Promo Pack behoort. Dit kan relevant zijn voor de Buitenposten 
en Artefacten die OP opleveren op basis van de categorie van het Artefact. Deze keuze hoeft niet gelijk te zijn aan die op 
het moment van vervaardigen van het Artefact.

Aan het einde 
van het spel 
scoor je 2 OP 
per Buitenpost 
waarop je een 
Vlag hebt 
geplaatst.

Aan het einde van 
het spel scoor je 2 
OP per niveau voor 
al je Arbeiders.

Voorbeeld: Als je 
twee niveau-1-
arbeiders en één 
niveau-2-arbeider 
hebt, scoor je 8 OP.

Activeer 
direct het 
onmiddellijke 
effect van 
een van je 
Artefacten 
opnieuw.

Bij ‘Het spel beginnen’ kan het voorkomen dat zowel de Persoon 
waarmee je stam een extra Verkenner ontvangt, als de rechtse startgrond-
stofkaart worden klaargelegd. In die situatie mag geen enkele speler 
deze Persoon én deze startgrondstofkaart kiezen.


