
Een spel van Cédric Duwelz, illustraties door Olivier Fagnère.

  Vanaf 8 jaar    --    2 – 4 spelers    --    Duur: 30 min.

Athena,  bekend als de godin van de oorlog, was ook de
godin van de vrede, evenals de beschermster van de staat
en de voogd van de steden. Ze hield niet van gevechten,
integendeel, ze was blij  als ze een einde kon maken aan
een ruzie. Het is in die geest, dat ze de goden van de 4
elementen: Poseidon (god van de zee en het water), Gaia
(godin  van  de  aarde),  Aeolus  (god  van  de  lucht)  en
Hephaistos (god van het vuur), vroeg op een prestigieuze
stad te bouwen: EPHYRAN ! Elke van deze goden zou er
vertegenwoordigd worden door zijn element en ze zouden
moeten zorgen dat al de mythologische wezens die deze
elementen  vertegenwoordigen,  met  elkaar  konden
samenleven. De goden begonnen te werken: een blauwe
lagune voor de zeewezens, het gezegende land voor de de
landwezens, het verboden bos voor de vliegende wezens
en de vurige berg voor de vuurwezens.

Het lijkt erop dat Athene niet geslaagd is in haar opzet en dat er tot op heden geen spoor is van de
prestigieuze  stad.  Helemaal  geen?  Het  gerucht  gaat  de  ronde  dat  het  huidige  Corinthe  een
overblijfsel van deze stad zou zijn en dat ze gebouwd is op de ruïnes van EPHYRAN...  Als bewijs,
het symbool dat voor de stad gekozen is, is het vliegende paard: Pegasus!

Ben jij in staat om EPHYRAN te bouwen, de gedroomde stad van Athene?



Doel van het spel

Elke speler neemt de rol van één van de goden op zich en tracht de stad Ephyran zo prestigieus
mogelijk uit te bouwen. Elke stad bestaat uit de 4 verschillende godsgebieden: Poseidon's lagune
(blauw),  Gaia's  land  (bruin),  Aeolus'  bos  (groen)  en  Hephaistos'  berg  (rood).  Om  het  meeste
prestige te verkrijgen, moet men trachten zoveel mogelijk verschillende mythologische wezens de
stad te doen bevolken, alsook het vergaren van de magische voorwerpen aangeboden door de
goden. Men kan ook proberen gebieden te verkrijgen, welke reeds zulke voorwerpen bezitten.

Voorbereiding

Elke speler ontvangt (of kiest) de kaart van de god, welke hij vertegenwoordigt en legt deze open
voor zich neer.
Elke speler krijgt ook een Dionysos-kaart (de anderen worden opzij gelegd) en vervolgens wordt
elke speler zijn hand met nog 4 kaarten vanuit het speeldeck vervolledigd. 
De startspeler plaatst de fiche met daarop Athene, voor zich neer.
De fiches met de magische voorwerpen worden gedekt naast het speelbord gelegd.

Elke kaart bestaat uit 2 delen. De ene helft omvat een territorium en de andere helft omvat een
versterking. Men zal moeten kiezen welke helft men uitspeelt en welke helft men alzo opoffert.



Territorium

Zonenummer: Elke  helft  met  een  territorium  is
genummerd van 1 tot 4. Men moet steeds het gebied nr.
1 bouwen alvorens men gebied 2 kan bouwen, waarna 3
en tenslotte ook 4 gebouwd kunnen worden.

Wezen: Er staat op elke kaart  een mythologisch wezen.
Elk  verschillend  wezen  geeft  je  1  prestigepunt  voor  je
stad.

Magisch  voorwerp: Bepaalde  gebieden  bevatten  reeds
een magisch voorwerp: de bliksem van Zeus, de drietand
van  Poseidon  of  de  uil  van  Athene  leveren  je  een
prestigepunt op voor je stad. (Zie speleinde)

Spelronde

In elke ronde kunnen de spelers 1 van de volgende acties kiezen:
• Een territorium aanleggen aan een stadsdeel (indien mogelijk) bij het passende godstype.

Slechts 1 exemplaar van elk territorium is toegestaan in een stadsdeel.
• Een versterkingskaart spelen.
• Een onbedekte territorium-kaart van hun stad verwijderen en onmiddellijk vervangen door

een andere kaart.
• Een kaart op de aflegstapel plaatsen.

Ter afsluiting van hun ronde, nemen de spelers de bovenste kaart van de gedekte trekstapel of de
bovenste kaart van de aflegstapel.

De versterkingen

Er zijn 3 soorten versterking:
• Athena's versterking:  staat je toe om een speciale actie uit te voeren om de god te helpen

zijn stad op te bouwen.
• Ares' versterking:  staat je toe een speciale actie uit te voeren om de andere goden te

belemmeren in het uitbouwen van hun stad.
• Andere  versterkingen:  maken  het  jou  mogelijk  om  je  ronde  beter  te  maken  door  het

aanpassen van de manier van kaarten nemen. (zie uitleg van de andere versterkingen)

De defensiekaarten “Athena's schild” en “Hécate” hebben verschillende effecten. Hiermee kan je
jezelf  beschermen  tegen  speciale  krachten  of  deze  ongedaan  maken  (de  rode  icoontjes  links
bovenaan  geven  aan  welke  versterkingen  afgewend  kunnen  worden).  Maar  men  kan  ze  ook
gebruiken voor het vergrendelen of ontgrendelen van een stadsdeel.

OPGEPAST:  De uitgespeelde versterkingskaarten (en de kaarten waarop de speciale acties
van toepassing zijn) worden op een 2de aflegstapel geplaatst. Van deze aflegstapel mogen
géén kaarten genomen worden tijdens de speelronde.



Vergrendelen / ontgrendelen territorium

Van zodra een speler  tevreden is over de samenstelling van een stadsdeel,  kan hij  tijdens zijn
speelronde besluiten om dat deel van de stad te vergrendelen. Dit gebeurt door het plaatsen van
de versterkingskaart “Athena's schild” aan het einde van het betreffende stadsdeel. Hierna kan
(tenzij door ontgrendeling) niets of niemand het betreffende stadsdeel veranderen.

Alleen de kaart “Hécate” kan een stadsdeel ontgrendelen. Tijdens zijn speelronde kan een speler
besluiten om de bescherming op te heffen. De versterkingskaarten “Athena's schild” en “Hécate”
worden daarna op de aflegstapel voor versterkingskaarten gelegd.



Magische voorwerpen

Met behulp van bepaalde versterkingskaarten kan men een bijkomend magische voorwerp winnen
of stelen, waardoor het prestige van je stad stijgt.

• Wanneer men een magische voorwerp wint, neemt men 1 van de
gedekte fiches. Van zodra je de waarde ervan hebt bekeken, leg je
deze  onmiddellijk  gedekt  op  een  territorium.  Vanaf  nu  zijn  het
magisch voorwerp en de kaart  waarop deze geplaatst  werd,  met
elkaar  verbonden  tot  het  einde  van  het  spel.  Wanneer  de
betreffende kaart vernietigd of gestolen wordt, geldt dit ook voor
het daarop liggende magische voorwerp.

• De speler die het betreffende territorium steelt, mag de waarde van
het gedekte magische voorwerp bekijken alvorens het in zijn stad te
plaatsen.

De bliksem van Zeus levert 3 prestigepunten op, de drietand van Poseidon levert 2 prestigepunten
op en de uil van Athene levert 1 prestigepunt op.

Opgelet! De helm van Ares levert je stad 1 minpunt op.

Bijzonder geval:  Indien men een territorium met een magisch voorwerp erop, wisselt met een
kaart uit de eigen hand, verliest men definitief het magische voorwerp.

Dionysos

Dionysos, de god van het feest en de waanzin, kan het uiterlijk aannemen van elk mythologisch
wezen  en  kan  de  kaart  vervangen  van  elk  territorium  in  een  stadsdeel.  Een  speler  kan  een
Dionysos-kaart bij een tegenspeler weghalen, als hij het ontbrekende deel door de passende kaart
in dat stadsdeel kan vervangen en hij moet deze Dionysos-kaart ook meteen kunnen plaatsen in
zijn eigen stad.

Men kan meerdere Dionysos-kaarten uitspelen in dezelfde stad. 

Echter voor het scoren van prestigepunten, telt Dionysos als een
wezen en levert dus maar 1 prestigepunt op voor je stad (ook al
heb je er meerdere in je stad liggen).

De aanwezigheid van Dionysos in een stadsdeel telt niet mee voor
het behalen van de “wezens-bonus”.



Einde van het spel

Het spel eindigt als de trekstapel leeg is (zonder rekening te houden met de aflegstapel) of op het
moment dat een speler de 16de kaart van zijn stad neerlegt.  De ronde wordt dan nog verder
afgewerkt  zodat  iedereen  evenveel  aan  de  beurt  is  geweest.  Dan  is  het  tijd  om  het  aantal
prestigepunten te tellen!

Puntentelling

Vooreerst, worden alle magische voorwerpen in de steden geopenbaard. Dan worden de punten
geteld per stadsdeel, te beginnen met het stadsdeel van de eigen god.  

• Elk verschillend mythologisch wezen in een stadsdeel levert 1 prestigepunt op.
• WEZENS-BONUS: 4 verschillende wezens (zonder Dionysos) in een stadsdeel levert 1 extra

prestigepunt op (dus 5 prestigepunten voor het stadsdeel).
• Elk aanwezig of toegevoegd magisch voorwerp levert de bijhorende prestigepunten op.
• Het puntentotaal van het stadsdeel van de eigen god wordt verdubbeld. (bijvoorbeeld: als

men 5 punten behaalt met Poseidon's lagune en men belichaamt deze god, dan verdient
men 10 punten voor dit stadsdeel)

• STADS-BONUS: De speler die er in slaagt als eerste zijn stad te voltooien, ontvangt 3 extra
prestigepunten. Elke andere speler die daarna in dezelfde ronde ook slaagt in het  voltooien
van zijn stad, verdient 1 extra prestigepunt.

De winnaar is de speler die slaagt in het bouwen van de meest prestigieuze stad
van EPHYRAN voor Athena!
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Uitleg versterkingskaarten

Athena:  neem een magisch voorwerp 

Deze kaart laat je toe een magisch voorwerp te nemen en deze  
gedekt op een territorium te plaatsen. 

Athena:  wissel een territorium 

   Deze kaart laat je toe een territorium te wisselen met een kaart uit je 
hand of met een kaart van een tegenstander. 

 
Ares : steel een magisch voorwerp

Deze  kaart  laat  je  toe  een  magisch  voorwerp  te  stelen  bij  een  
tegenspeler en deze gedekt, na het eerst bekeken te hebben, gedekt 
op een eigen territorium te plaatsen.

Ares : steel een magisch voorwerp

Deze kaart laat je toe een tegenspeler een onbedekt territorium naar 
keuze op de aflegstapel te plaatsen.

 
 Hécate
 Deze kaart laat je toe de effecten te vermijden aangaande de   
 magische voorwerpen: het nemen of stelen van een magisch 
 voorwerp. Hécate's magie kan ook de bescherming door Athena's  
 schild opheffen.

 Athena's schild

 Deze kaart laat je toe je stad te beschermen tegen negatieve effecten
 zoals het wisselen of vernietigen van een territorium. Het laat je ook 
 toe een stadsdeel te vergrendelen.



 Castor & Pollux

 Het broederschap van Castor en Pollux laat je toe 2 kaarten te nemen
 (in plaats van één) en onmiddellijk een 2de kaart uit te spelen, maar 
 wel géén versterkingskaart.

 De Graeae

 De Graeae laten je toe om 3 kaarten te nemen (1 voor elke Graeae) 
 maar het enige oog, laat je toe er slechts 1 kaart van te houden. De 
 andere 2 kaarten komen op de aflegstapel.


