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BENODIGDHEDEN 
Het basisspel Kardinaal & Koning en het setje kaartjes Het Duel, gratis te downloaden 
van de website van de auteur http://www.spiele-aus-timbuktu.de. 

 
VOORBEREIDING 
De twee spelers kiezen elk een speelkleur en krijgen alle speelstukken in die kleur. Een 
derde set speelstukken (met uitzondering van de telsteen) wordt klaargelegd: deze zijn 
voor de Koning, een rol die afwisselend door beide spelers wordt vervuld. Elke speler 
krijgt een setje van drie aktiekaartjes. De vijf invloedskaarten worden naast het 
speelbord gelegd. Tenslotte krijgen de Koning en beide spelers elk drie speelkaarten; die 
van de Koning worden open neergelegd. 
 
SPELVERLOOP 
Het spelverloop verloopt zoals beschreven in de normale spelregels met de volgende 
uitzonderingen en toevoegingen: 

• Van de kaarten die een speler in zijn beurt speelt en aflegt, houdt hij er één. 
Deze legt hij open voor zich op tafel. Heeft hij tenminste evenveel kaarten in deze 
kleur openliggen als zijn tegenstander, ontvangt hij de invloedskaart in die kleur. 

• Nadat een speler zijn beurt heeft afgerond, doet hij volgens de normale regels 
een zet voor de Koning met diens kaarten. Hij mag echter maar één speelstuk op 
het speelbord plaatsen en mag een klooster alleen in een onbezet land plaatsen 
als dit niet anders kan. Vervolgens worden de kaarten van de Koning van de 
gedekte stapel tot drie aangevuld. 

 
TUSSEN– EN EINDTELLING 
Bij de tellingen krijgt diegene de punten voor de Koningskloosters die de invloedskaart in 
de kleur van het te tellen land bezit. Mocht de Koning punten ontvangen voor de 
raadsheren of de langste kloosterketen, vervallen deze. 
 
 Voorbeeld. Speler A heeft in Frankrijk 5 kloosters en bezit de lila invloedskaart. 

Speler B heeft daar 1 klooster, de Koning 2. Speler A krijgt 13  punten (8, want de 
meeste kloosters, plus 5, want in bezit van de lila kaart waarmee hij de punten van 
de Koning voor zich opeist), speler B slechts 2. 

 
DE AKTIEKAARTEN 
Met behulp van deze kaarten kan een speler een bijzondere aktie uitvoeren. Elke 
aktiekaart mag maar één keer worden gebruikt en wordt daarna afgelegd.  

• The King places first / Der König setzt zuerst: hiermee mag een speler de 
zet van de Koning vóór zijn eigen zet uitvoeren in plaats van erna. 

• 2 different countries possible / 2 verschiedene Länder möglich: hiermee 
mag een speler twee van zijn eigen speelstukken in gelijk- of verschillend 
gekleurde landen plaatsen. 

• Change card / 1 Handkarte mit Auslage tauschen: hiermee mag een speler 
één van zijn eigen handkaarten met één van de openliggende kaarten van de 
trekstapel ruilen. (De andere openliggende kaarten zijn niet toegankelijk.) 


