
  

 
 

  Inleiding 
Het Round House (Fujian tulou) is een type Chinese plattelandswoning, uniek voor de 
Hakkabevolking in de bergachtige zuidoostelijke provincie Fujian. Deze gebouwen dateren 
uit de Ming dynastie in de 17de eeuw.  
 
Het Round House (rond huis) is zo genoemd om zijn vorm. Het is een groot cirkelvormig, 
gesloten en versterkt aarden gebouw, dat meerdere verdiepingen telt. Hierin woont meestal 
een hele familie. Het Round House zorgt voor huisvesting en bescherming van zijn inwoners, 
en heeft een eigen cultuur en economie. Het lijkt op een ommuurd dorp.  
 
Door handig pionnen door het Round House te verplaatsen en trouwe familieleden in te 
zetten, nemen de spelers de rol aan van een familieleider en proberen ze hun familieleden 
naar de overwinning te leiden. Zal jouw familie de meeste roem vergaren en de ronde muren 
van het Round House domineren?  

 
Spelmateriaal 
» 8 actietegels (3 grote en 5 kleine) 

» 1 handelsreiziger-tegel 

» 10 smokkelaarsfiches 

» 4 tempeltegels 

» 1 voorouderhal-tegel 

» 18 amuletten 

» 20 opdrachtkaarten 

» 24 expertkaarten 

 

» 5 spelersborden (1 in elke spelerskleur) 

» 10 familieleider-pionnen (2 in elke spelerskleur) 

» 75 assistenten (15 in elke spelerskleur) 

» 150 assistentenstickers (30 in elke spelerskleur) 

» 50 munten (30 x waarde ①, 20 x waarde ③) 

» 45 basisgoederen (15 elk van thee, fruit en keramiek)  

» 10 goud (kan als elk goed gebruikt worden) 

» 1 rondeteller 
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EEN SPEL VOOR 2-5 SPELERS 

◆  LEEFTIJD ：10+ 

◆  DUUR ：60 - 90 MINUTEN 



Spelvoorbereiding 
» Plaats het spelbord midden op tafel en leg het overige 
spelmateriaal op of rond het spelbord zoals op de 
afbeelding. De afbeelding toont de opzet voor 3 spelers. 
Voor een spel met 2 spelers, zie p. 14 voor details.  
 
1. Schud de 3 grote actietegels en leg er 1 op elke grote 
kamer op het bord. Schud de 5 kleine actietegels en leg er  
1 op elke kleine kamer op het bord.  
Let op:  Als de opslagkamer wordt getrokken, leg je hierop 
een van elke basisgoed (thee, fruit en keramiek).   
 
2. Zet de voorouderhal-tegel in elkaar:  
 
Plaats deze op het spelbord op de “S”. De tegel moet het 
trap-symbool afdekken. (Of plaats hem op het spelbord op 
de “Arc”.)  
 
3. Plaats de handelsreiziger-tegel op het spelbord op het 
daarvoor bestemde veld.  
 
4. Meng alle amuletten gedekt en plaats ze naast het 
spelbord. Trek er 7 en plaats er 1 open op elk van de 6 
voorouderhal-velden in het gebied naast de rondeteller.   
 
Let op:  Afhankelijk van het aantal spelers, leg je het laatste 
amulet op het “Einde van het spel”-veld. 
 
»2-spelerspel: 7de veld. 
»3-spelerspel: 8ste veld. 
»4-spelerspel: 10de veld. 
»5-spelerspel: 12de veld. 
 
Draai 3 van de overgebleven amuletten open.  
Deze vormen de open amulettenvoorraad.  
 
5. Trek 4 tempeltegels en plaats ze op de velden naast de 
voorouderhal. 
 
6. Meng alle smokkelaarsfiches gedekt en vorm een stapel. 
Plaats de stapel op het spelbord op het veld met het 
smokkelaarsymbool. Draai de bovenste 3 fiches open en 
vorm daarmee een open smokkelwaarvoorraad. 
 
7. Schud de startopdrachtkaarten (gemarkeerd) en geef er 
een aan elke speler. Schud de rest van de opdrachtkaarten 
en leg ze als een gedekte trekstapel naast het spelbord. 
Trek 3 kaarten en leg ze open naast de trekstapel als open 
voorraad.  
 
8. Schud de 24 expertkaarten en leg ze als gedekte 
trekstapel naast het spelbord. Trek 3 kaarten en leg ze open 
naast de trekstapel als open voorraad. 
 
9. Sorteer de 45 basisgoederen en 10 goud op kleur en leg ze 
naast het spelbord als goederenvoorraad.   
Let op:  Goud kan als elk basisgoed gebruikt worden.  
 
10. Sorteer de 50 munten op waarde en leg ze naast het 
spelbord als muntvoorraad. Leg 3 geld op de actietegel van 
de geldschieter. 
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Voorbereiding spelersborden 
 
1. Elke speler kiest een kleur en plaats het bijbehorende 
spelersbord voor zich op tafel.  
 
2. Elke speler neemt 2 familieleider-pionnen en 15 
assistenten in zijn kleur: 
» Plaats de 2 familieleiders op de voorouderhal-tegel. 
» Plaats 1 assistent op veld [0] van het scorespoor.  
» Plaats 5 assistenten in je persoonlijke voorraad op je 
spelersbord. 
» Plaats 9 assistenten van rechts naar links op het 
assistentenvoorraadspoor op je spelersbord.  
 
3. Elke speler neemt 1 goud en legt dat in zijn persoonlijke 
voorraad op zijn spelersbord.  
 
4. Bepaal een startspeler. Beginnend met de startspeler, en 
daarna met de klok mee, neemt elke speler 3, 3, 4, 5, 6 
munten en legt deze in zijn persoonlijke voorraad.  
 
2 of 5 spelers 
 
Andere aantallen familieleiders: 
» 2 spelers:  Elke speler ontvangt 2 familieleiders. Voeg 2 
extra familieleiders in een ongebruikte kleur toe als neutrale 
familieleiders. Plaats ze op de voorouderhal-tegel. De spelers 
kunnen de neutrale leiders tijdens het spel gebruiken.  
Zie p. 14 voor de 2-speler regels.  
 
» 5 spelers:  Elke speler ontvangt slechts één familieleider.   
 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Plaats de rondeteller op het veld voor het rondespoor 
(afbeelding van een offervaas).  
 
12. Het spel kan beginnen! 



Doel van het spel 
○ Tijdens het spel verplaatsen de spelers hun familieleiders met de klok mee door 
verschillende kamers in het Round House, sturen ze hun assistenten naar andere 
steden op handelsmissie, of laten ze assistenten op de binnenplaats van het 
Round House blijven om de familieleider te helpen.  
 
○ Door deze acties verzamelen de spelers goederen zoals munten, thee, fruit, 
keramiek en goud. Je verdient roempunten door goederen te verhandelen, 
experts in te huren of opdrachten te vervullen.   
 
○ Telkens wanneer een familieleider terugkeert op het startpunt in het Round 
House, de “voorouderhal”, moet hij assistenten meebrengen die eer kunnen 
bewijzen aan de voorouders en moet er een assistent achterblijven.  
In ruil daarvoor ontvangt hij goederen, amuletten of roem. Het spel eindigt als een  
vooraf bepaalde aantal assistenten in de voorouderhal is achtergelaten. De speler 
met de meeste roempunten wint het spel.  

 

 

Spelverloop 
» Beginnend met de startspeler en daarna met de klok mee, voeren de spelers na elkaar hun beurt uit. 
» Als het aantal assistenten in de voorouderhal het vooraf bepaalde aantal bereikt heeft, wordt de rondeteller verplaatst naar het  
“einde van het spel”-veld. De actieve speler maakt zijn beurt af. Alle andere spelers hebben nu nog één extra beurt, waarna het spel eindigt.   
 

 

Spelersbeurt 

Een spelersbeurt bestaat uit 5 fasen, die in vaste volgorde moeten worden uitgevoerd: 

1.  Activeer een expertkaart 

2.  Verplaats een familieleider 

3.  Voer een kameractie uit 

4.  Ontvang opdrachtkaarten 

5.  Vervul opdrachtkaarten 

Spelers moeten hun familieleider verplaatsen, maar alle andere fases zijn optioneel.  
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1.  Activeer een expertkaart  (optioneel) 
 
Neem een expertkaart met eenmalig effect, uit het 
expertgebied op je spelersbord, en activeer het effect op 
de kaart.   
 
Als de kaart een amulet-symbool heeft leg je hem, na 
activering, links van je spelersbord.  
 
Als de kaart geen amulet-symbool heeft, leg je de kaart 
open onderop de aflegstapel voor expertkaarten, naast 
de trekstapel voor expertkaarten.  

  

Expertkaarten met 
een amulet-symbool 
kunnen na activering 
bewaard worden.  
 
Deze worden 
gewaardeerd aan het 
einde van het spel.  

 



2.  Verplaats een familieleider  (verplicht) 

Verplaats 1 familieleider 1 tot 3 kamers met de klok mee. Daarbij 
gelden de volgende regels:  
 
A.  Je leider moet verplaatst worden door de kamers via blauwe 
gangen of via trappen.  
 
B.  Na een verplaatsing mag er slechts 1 leider in een kamer 
staan.  
UItzondering:  In de voorouderhal kunnen onbeperkt veel 
leiders staan.  
 
C.  Als een andere familieleider zijn weg blokkeert, mag een 
leider die kamer overslaan zonder dat deze kamer meetelt voor 
het aantal kamers dat hij gepasseerd is.  
 
D.  Belangrijk:  Als hij de voorouderhal-tegel betreedt, moet je 
leider daar onmiddellijk stoppen en de vereringsactie uitvoeren 
(zie p. 12).   

 

 

Voorbeeld:  In zijn beurt moet Blauw 1 familieleider met de klok mee 
verplaatsen. Hij heeft de volgende 3 opties:   
1. Hij verplaatst 1 tot 3 kamers in de binnencirkel en stopt in 1/2/3. 
2. Hij neemt de trap, passeert de groene familieleider, keert terug naar de 
binnencirkel en stopt in 1/2/3. 

3 . Hij neemt de trap, passeert de groene familieleider en stopt in 1 in de 
binnen- of buitencirkel.  
Of hij verplaatst 2 stappen, passeert zowel de groene als rode 
familieleider en stopt in 2. 

Let op:  De blauwe leider mag niet stoppen in de kamer waar de groene 
en rode leider zich bevinden. 
 
 
Voorbeeld:  In zijn beurt moet Rood 1 familieleider met de klok mee 
verplaatsen. Hij moet echter stoppen in de voorouderhal. Rood kan dus 
maar 1 stap zetten naar 1. 

 

 

 
3.  Voer een kameractie uit  (optioneel) 
 
Als zijn familieleider in een kamer stopt, mag de speler deze 
kameractie uitvoeren. 
   
Kameracties kunnen bestaan uit een hoofdactie en/of een 
assistentenactie. Een speler mag zelf bepalen of hij deze acties 
uitvoert en in welke volgorde.  
  
Belangrijk:  Als de familieleider stopt in een kamer met 
aangrenzende stoelen, en zo’n stoel wordt bezet door een 
assistent van hem, dan mag hij deze assistent terugnemen in zijn 
persoonlijke voorraad én hij mag deze kameractie nogmaals 
uitvoeren.  
 

 

 

 

Stoel 

 

 

Assistentenactie 

 

 

Hoofdactie 

 

 

Voorbeeld:  Blauw voert de actie “goederen ontvangen” in de binnencirkel uit, 

en hij kiest ervoor om de assistent die de stoel bezet terug te nemen. Blauw 

ontvangt 1 keramiek en 1 fruit en plaatst 2 assistenten in de stad waar de 

handelsreiziger zich bevindt.  
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4.  Ontvang opdrachtkaarten 
 
Tijdens de eerste 3 fases hierboven, kunnen de spelers 
roempunten ontvangen. Ze verplaatsen hun assistent op het 
scorespoor onmiddellijk vooruit om de verdiende roempunten 
aan te geven. 
 
A.  Als de assistent in een spelers kleur het opdrachtkaart-
symbool passeert op het scorespoor, mag deze speler in deze 
fase 1 opdrachtkaart uit de opdrachtkaartvoorraad pakken  
of 1 amulet uit de open amuletvoorraad pakken.  
 
B.  Na deze fase vul je de opdrachten en/of amuletten in de 
open voorraad weer aan tot 3, indien nodig.  
 

 
Voorbeeld:  Blauw voerde in zijn beurt de “Bank”-kameractie 
uit, betaalde 9 munten, ontving 7 roempunten en investeerde 2 
maal. Hij verplaatste onmiddellijk zijn blauwe assistent op het 
scorespoor en passeerde daarbij 1 opdrachtkaart-symbool. Hij 
kiest voor een opdrachtkaart en vult de voorraad weer aan.  

 

 
  

 
5.  Vervul opdrachtkaarten   (optioneel) 
 
Spelers mogen de op een opdrachtkaart afgebeelde goederen  
of munten betalen om de opdracht te vervullen. Een speler  
mag zoveel opdrachten vervullen als hij kan of wil.  
 
A.  Nadat je een opdracht hebt vervuld, draai je hem om en 
legt hem horizontaal. Het afgebeelde permanente effect geldt 
voor de rest van het spel. Voor details van de permanente 
effecten, zie p. 14 (Opdrachtkaarten). 
 

Op een opdrachtkaart 
staan 3 soorten informatie: 
 

❶ Roempunten aan het 

einde van het spel als de 

opdracht is vervuld. 

❷ Goederen nodig om de 

opdrachtkaarten te vervullen.  

 

❸ Permanent effect vanaf 

het moment van vervullen 

(hier: ontvang 1 roempunt 

telkens wanneer je een goed 

ontvangt).  

 

Let op:  Roempunten op vervulde opdrachtkaarten worden 
pas geteld aan het einde van het spel.  
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Kameracties 
 
Er is een “binnencirkel” en een 
“buitencirkel” in het Round House.  
 
De binnencirkel is onveranderlijk, 
terwijl de buitencirkel kan variëren 
afhankelijk van welke tegels er 
geplaatst zijn.  
 

  
Er staan 2 soorten informatie op de 
buitencirkel: 
 
❶ Ontvang de beloning onmiddellijk na 

betaling van goederen of munten. 

 

❷ Betaal goederen of munten in volgorde van 

links naar rechts. 

 
 

 
◆  De kameracties in detail: 
 
1.  Goederen ontvangen 

 
 
 
 
○ Hoofdactie:  De speler ontvangt 1 basisgoed naar keuze (thee, fruit of 
keramiek) uit de algemene voorraad.  
 
○ Assistentenactie:  Voer eenmaal de actie “handelsmissie” uit.  

2.  Smokkelwaar  
○ Hoofdactie:  Kies 1 smokkelaarsfiche uit de smokkelwaarvoorraad 
en ontvang de afgebeelde goederen of munten. Leg daarna het 
gebruikte fiche onder op de stapel en draai een nieuw fiche van de stapel 
open om de voorraad aan te vullen. 
 
○ Of ontvang 1 goud uit de algemene voorraad.  
 
Let op: Spelers kunnen maar één van de twee acties uitvoeren.   

3.  Markt --------------------------------------------------------------------------- 
 
Let op:  Als een speler het laatste goederenveld in een kamer vult, 
worden alle goederen uit deze kamer teruggelegd in de algemene 
voorraad.  
 
Speciale regel: 
Als je de actie marktverkoop uitvoert, en je hebt assistenten op de 
aangrenzende stoelen, mag je de assistenten activeren en meerdere 
gelijke goederen verkopen op de aangegeven velden.  
 
 

Thee 
 

Keramiek 
 

Fruit 
 

5 munten 
 

& 

3 munten  
1 roempunt 

& 

1 munt 
3 roempunten 

& 
Handelsmissie Assistent werven Handelsmissie 

 

○ Hoofdactie:  Plaats 1 aangegeven goed op het veld 
en ontvang de bijbehorende munten en/of 
roempunten. 
  
○ Assistentenactie:  Afhankelijk van het geplaatste 
goed tijdens de hoofdactie: assistent werven of 
handelaar uitzenden, zoals aangegeven in de tabel 
rechts:  
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4.  Experts inhuren 

 

 
○ Hoofdactie:  Kies 1 expertkaart uit de expertvoorraad en plaats 
deze op een daarvoor bestemd leeg expertveld onderaan je 
spelersbord. Vul daarna de expertvoorraad weer aan tot 3 met de 
bovenste expertkaart van de trekstapel. Zie p. 15 voor details van de 
expertkaarten.  
 
Let op:  Spelers mogen maximaal 3 expertkaarten tegelijkertijd 
bezitten. Als een speler geen leeg expertveld meer heeft, moet hij een 
van zijn huidige expertkaarten onderop de aflegstapel voor 
expertkaarten leggen.   

5.  Geldschieter 

 

 
 
○ Hoofdactie:  Zend 1 assistent op handelsmissie, en ontvang alle 
munten van de “geldschieter”-tegel. Vul deze daarna weer aan tot 3 
munten.  
 
○ Of, zend 1 assistent op handelsmissie en ontvang 1 basisgoed naar 
keuze (thee, fruit of keramiek).  
 
Let op:  Spelers kunnen maar één van de twee acties uitvoeren.   
 

6.  Grote hal 
 
Let op:  Als je leider in de grote hal staat, moet 
je 2 munten betalen aan de geldschieter. Er zijn 2 
hoofdacties in de grote hal. De speler mag 
kiezen welke hij uitvoert. 
 
 
 
 
 

○ Hoofdactie/ Assistentenactie:  Betaal 2 munten aan de “Geldschieter” en voer de actie uit van een andere kamer  
waarin een leider staat (ook van jezelf).  
 
○ Of, assistentenactie:  Werf 2 assistenten & zend 1 assistent op handelsmissie & doe 1 investering.  
 
 
1.  Detailhandel (buitencirkel) 

 
○ Hoofdactie:  Plaats 1 tot 3 verschillende goederen op de 
goederensymbolen in volgorde van links naar rechts en ontvang de 
aangegeven munten en/of roempunten. 
 
○ Assistentenactie:  Overeenkomstig de goederen geplaatst 
tijdens de hoofdactie, voer je 1 investering uit, zoals aangegeven in de 
tabel rechts: 
 

 
 
 
Let op:  Als alle velden zijn gevuld, verwijder alle goederen en leg ze 
terug in de algemene voorraad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1ste  
 

2de  
 

3de  
 

2 munten 
1 roempunt 

 

1 munt  
2 roempunten 

& 

 
4 roempunten 

 
 Investering  
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2.  Groothandel  (buitencirkel) 

Hoofdactie:  Plaats 1 tot 3 gelijke goederen op de goederensymbolen van 
links naar rechts, en ontvang de aangegeven munten en/of roempunten. 
 
○ Assistentenactie:  Overeenkomstig de goederen geplaatst tijdens de 
hoofdactie, voer je 1 investering uit of zend je 1 assistent op handelsmissie, 
zoals aangegeven in de tabel rechts: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
Let op:  Als alle velden zijn gevuld, verwijder alle goederen en 
leg ze terug in de algemene voorraad.  
 
 
 
 
 

1ste  
 

2de  
 

3de  
 

2 munten 
1 roempunt 

& 

 
2 roempunten 

& 

 
3 roempunten 

& 
Handelsmissie Assistent werven Assistent werven 

 

3.  Bank  (buitencirkel) 

○ Hoofdactie:  Doe 1 tot 4 betalingen in munten zoals aangegeven op de 
“Bank”-tegel en ontvang de bijbehorende roempunten.  
 
 

 
 
 
○ Assistentenactie:  Afhankelijk van de betaalde munten in de 
hoofdactie, doe je 1 investering, zoals aangegeven in de tabel 
hieronder: 
 

1ste  
 

2de  
 

3de  
 

4de   
 

 

 
1  

roempunt 
& 

 
2 

roempunten 
 

 
3 

roempunten 
& 

 
5 

roempunten 
 

 

Investering  Investering   
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
4.  Zwarte markt  (buitencirkel)  
 
○ Hoofdactie:  Betaal de aangegeven kosten/goederen/assistenten/amuletten en voer 2 van de volgende acties uit  
(een actie mag ook tweemaal gekozen worden).  

 

  Betaal de aangegeven kosten: 
○ Betaal 1 munt: ontvang 1 basisgoed (thee, fruit of keramiek) 
uit de algemene voorraad.  
○ Betaal 3 munten: werf 1 assistent.  
○ Betaal 4 munten: neem 1 amulet uit de open 
amuletvoorraad. Vul daarna de amuletvoorraad weer aan.  

  Betaal een grondstof/assistent/amulet:  

○ Betaal 1 basisgoed (thee, fruit of keramiek): ontvang 3 munten. 
○ Ontsla 1 assistent: ontvang 5 munten. De ontslagen assistent wordt teruggeplaatst in de 
assistentenvoorraad op je spelersbord. Ze moeten geplaatst worden van rechts naar links. Als 
er geen plaats voor is, stapel je hem op de meest linker assistent.  
○ Betaal 1 amulet: ontvang 6 munten. De betaalde amulet wordt gemengd in de dichte 
amulettenvoorraad.  

 

 

 

 

Voorbeeld:  Speler Rood kiest ervoor 1 assistent 

te ontslaan. Omdat de assistentenvoorraad vol is, 

stapelt hij de zojuist ontslagen assistent op de 

meest linker assistent.   
 

- 9 - 

 



  

5.  Handelshuis  (buitencirkel) 

 

 

 
 
○ Hoofdactie: 
Betaal 1/3/6/9 munten en voer de volgende acties 1/2/3/4 keer uit 
(een actie mag meerdere keren gekozen worden):   
 
Een assistent werven, een handelsmissie, een investering, en 1 goud 
ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
 

6.  Clubhuis  (buitencirkel) 

 

 
○ Hoofdactie: 
○ Betaal 1 munt en ontvang 1 expertkaart.  
 
○ Of, betaal 1 munt, ontsla 1 assistent en ontvang 2 expertkaarten.  
 
○ Of, betaal 1 munt, ontsla 2 assistenten en ontvang 3 expertkaarten. 
 
Ontslagen assistenten worden teruggeplaatst in de assistenten-
voorraad op je spelersbord. Ze moeten geplaatst worden van rechts 
naar links. Als er geen plaats voor is, stapel je ze op de meest linker 
assistent.  
Zie p. 15 voor details van de expertkaarten.  
 
 

7.  Opslag  (buitencirkel) 

 

 

 
 
○ Hoofdactie: 
Betaal 1/3/5 munten en neem 1/2/3 goederen van EEN KAMER 
NAAR KEUZE op het spelbord.  
Als de goederen genomen worden van het pakhuis, vul je deze aan 
zodat er weer 1 van elk basisgoed ligt (thee, fruit en keramiek). 
 
○ Assistentenactie:  Voer de actie “Assistent werven” eenmaal uit.  
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Assistentenacties 
 
Er zijn 3 soorten assistentenacties:  

 
Assistent werven:  Neem 1 assistent van het 
assistentenvoorraadspoor op je spelersbord en 
plaats deze in je persoonlijke voorraad. 
Assistenten moeten in volgorde genomen worden 
van links naar rechts. 
 
Handelsmissie:  Neem 1 assistent uit je 
persoonlijke voorraad en plaats deze in de stad 
waar de handelsreiziger zich op dit moment 
bevindt.   
 
Investering:  Neem 1 assistent uit je persoonlijke 
voorraad en plaats deze op een lege stoel naast 
een kamer in de binnencirkel.  
 

 
Activeer een assistent op een stoel:  Als een familieleider 
stopt in een kamer waar een assistent in zijn kleur een 
aangrenzende stoel bezet, mag hij die assistent activeren. Om 
een assistent te activeren, neem je de assistent terug in je 
persoonlijke voorraad op je spelersbord en voer je de 
kameractie nogmaals uit.  
 
 

 
Speciale regel: 
Als je de actie “senior-investering” uitvoert, plaats je 
1 assistent met de seniorkant boven op de stoel. als 
je de senior-assistent activeert, neem je de senior-
assistent niet terug en voer je – op normale wijze - 
de kameractie een tweede keer uit.  

 
 
 
Vereringsactie 
 
Als een familieleider terugkeert op de voorouderhal-tegel, moet 
hij stoppen op die tegel en de speler voert de vereringsactie 
onmiddellijk uit.  
 
» Er zijn 2 mogelijkheden voor de vereringsactie: 
 
(1)  Verering in de tempel: 
Kies 1 tempeltegel en ontvang de afgebeelde beloning, draai de 
tegel daarna om.  
 
Let op:  Als de 4 tempeltegels allemaal zijn omgedraaid 
kunnen de spelers “Verering in de tempel” niet meer kiezen. 
 
Belangrijk:  Na verering in de tempel wordt de rondeteller niet 
vooruitgezet.  
 

Let op:  Voordat je een handelaar uitzendt, mag je 1 munt betalen 
om de handelsreiziger, met de klok mee, 1 stad vooruit te zetten. Er is 
geen limiet aan het aantal steden dat de handelsreiziger vooruitgezet 
kan worden, zolang je er maar voor betaalt.  
 
Let op:  Aan het einde van een beurt waarin 1 of meer assistenten in 
een stad zijn geplaatst (handelsmissie), zet je de handelsreiziger met 
de klok mee 1 stad vooruit.  
 

1 assistent en en 1 senior-
assistent op aangrenzende 
stoelen.  
 
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld:  Als de blauwe familieleider verplaatst wordt naar de 
markt, kiest hij ervoor beide assistenten te activeren. Hij laat de 
senior-assistent liggen en neemt de andere assistent terug in zijn 
persoonlijke voorraad. Daarna verkoopt hij 1 keramiek, 1 fruit en 1 
goud door deze goederen op de tegel te plaatsen. Hij ontvangt 5 
munten en 7 roempunten. Ten slotte voert hij de actie ”assistent 
werven” eenmaal uit en de actie “handelsmissie” tweemaal.  

 
Voorbeeld:  Als de blauwe familieleider stopt in de voorouderhal, 
kiest Blauw ervoor om te vereren in de tempel. Hij kiest een van de 
beschikbare tempeltegels en voert de actie “Handelsmissie” tweemaal 
uit. 
 
Daarna draait hij de tegel om en legt hem terug op zijn plek. 
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(2)  Verering in de voorouderhal: 
Voer de volgende 5 stappen uit in deze volgorde: 
 
①.  Zet de rondeteller 1 veld vooruit.  
 
②.  Kies 1 stad met (een) op handelsmissie gezonden 
assistent(en) in jouw kleur. Neem alle assistenten in jouw kleur 
uit deze stad, en plaats ze in de voorouderhal. Start op het veld 
linksboven (met een [1]) en plaats een assistent op een veld dat 
horizontaal of verticaal grenst, zodat alle assistenten verbonden 
zijn.  
 
Let op:  Als een veld al bezet is door een assistent van dezelfde 
kleur, moet de speler dit veld overslaan en zijn assistent op een 
volgend vrij veld plaatsen. Er mag maar 1 assistent per kleur op 
een veld staan.  
 
③.  Als alle assistenten geplaatst zijn, draai je de laatst 
geplaatste assistent om naar de seniorzijde. De speler ontvangt 
het op het veld aangegeven aantal roempunten. Daarna 
ontvangt de speler voor elk van zijn assistenten op een stoel 
(inclusief senior-assistenten), 1 extra roempunt. 
 
④.  Ontvang de bonussen boven de kolom en links van de rij 
waarin de nieuwe senior-assistent ligt. Je ontvangt ook de 
amuletten onder de kolom en rechts van de rij, als ze nog 
beschikbaar zijn. Als er geen amulet meer ligt ontvang je geen 
vervanging hiervoor. 
 
⑤.  Neem alle assistenten, behalve de senior-assistent(en), 
terug en leg ze in je persoonlijke voorraad.  
 

 

 

Voorbeeld:  Speler Blauw kiest voor verering in de voorouderhal. 
❶ Hij zet de rondeteller 1 veld vooruit en ❷ neemt al zijn blauwe 
assistenten van de stad linksonder.  
 
❸ Hij plaatst zijn assistenten in volgorde in de voorouderhal, 
beginnend bij [1] linksboven, hij slaat de senior-assistent over en 
plaatst zijn laatste assistent op [4]. Dit wordt een senior-assistent. 
Blauw ontvangt 4+1 roempunten van de voorouderhal-bonus plus 
de blauwe assistent op een stoel.  
❹ Hij ontvangt ook 1 keramiek en 1 amulet en voert de actie “senior-
investering” eenmaal uit. 
 
Ten slotte ❺ neemt hij de assistenten van [1] en [2] terug in zijn 
persoonlijke voorraad.  
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Einde van het spel en eindwaardering 
 
Als de rondeteller het “Einde van het spel”-veld bereikt, ontvangt de actieve speler de amulet op dit veld en maakt hij zijn beurt af.  
Alle andere spelers hebben nog een beurt, waarna het spel eindigt.  
 

“Einde van het spel”- veld 

2 spelers: 7de 4 spelers: 10de 

3 spelers: 8ste 5 spelers: 12de 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
»» Bij de eindwaardering ontvangen spelers roempunten voor het volgende:  
 
 

1.  Amuletten:  Een set bestaat uit verschillende amuletten.  
Spelers kunnen meerdere sets hebben als ze amuletten van 
dezelfde soort hebben. Ontvang roempunten afhankelijk van het 
aantal verschillende amuletten in een set.  
 
Expertkaarten met een afgebeeld amulet worden ook meegeteld. 
  

amuletten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
roempunten 1 3 5 8 12 16 21 27 35 44 55 
            

 

 
4.  Assistenten:  Voor elke assistent die op een stoel zit of is 
uitgezonden naar een stad, ontvang je 1 roempunt.  

 

 
2.  Opdrachtkaarten:  Tel alle roempunten op de vervulde 
opdrachten. 

 
5.  Munten:  Overgebleven goederen en assistenten worden 1 op 1 
omgezet in munten.  
 
Daarna worden elke 3 munten omgezet in 1 roempunt.  
 

 
3.  Familie:  Kijk op het assistentenvoorraadspoor op je 
spelersbord. Als je 1 familielid over hebt, ontvang je 4 roempunten. 
Als je geen familieleden over hebt, ontvang je 12 roempunten.  
 

 

 
Let op:  Tijdens de eindwaardering ontvangen de spelers geen 
opdrachtkaarten als hun assistent op het scorespoor het   
opdrachtkaart-symbool passeert.  
 
     ○ Verplaats de assistent op het scorespoor als een speler   
     roempunten ontvangt. De speler met de meeste roempunten  
     wint het spel.   
 
     ○ Bij een gelijke stand, wint de betrokken speler met de  
     meeste munten. Als er dan nog een gelijke stand is, delen de  
     betrokken spelers de overwinning.  
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Speciale regels in een spel met 2 spelers 
De spelers controleren de neutrale familieleiders in het spel. 
 
» Plaats tijdens de voorbereiding 2 neutrale familieleiders (= een ongebruikte kleur) op de voorouderhal-tegel.  
Er zijn 2 verschillende regels waarmee gespeeld kan worden. De spelers moeten vooraf bepalen met welke regel gespeeld gaat worden.  
(We adviseren regel ① voor nieuwe spelers): 
 
①.  Aan het begin van zijn beurt, voor hij zijn eigen familieleider verplaatst, verplaatst de speler een van de neutrale familieleiders 1 tot 3 
kamers vooruit. De kameractie wordt niet uitgevoerd.  
②.  Gelijk aan bovenstaande regel, maar de speler mag nu de kameractie wel uitvoeren. 
 
Let op:  Neutrale familieleiders verplaatsen zich net als familieleiders van spelers, met de volgende wijzigingen: 
○ Neutrale leiders kunnen zich verplaatsen door de blauwe gangen, maar niet over de trappen.  
○ Een van de neutrale leiders verplaatst zich altijd in de binnencirkel, de andere neutrale leider altijd in de buitencirkel. 
○ Als een neutrale leider de voorouderhal-tegel bereikt, moet hij deze overslaan. Neutrale leiders kunnen niet stoppen op de voorouderhal-
tegel, noch kunnen zij de vereringsactie uitvoeren.  
 
Opdrachtkaarten 
 
» Het effect van een opdrachtkaart die vervuld is, geldt vanaf de volgende beurt.  
» Een permanent effect op een opdrachtkaart geldt eenmaal per beurt.  
» Er zijn 4 soorten permanente effecten: 
 

1.  Als je munten ontvangt, ontvang je 1 of 2 munten extra.  
 

2.  Als je het afgebeelde goed ontvangt, ontvang je 1 of  
2 roempunten. 
 

  
3.  Als je het afgebeelde goed ontvangt, ontvang je 1 extra goed  
in dezelfde kleur.   
 

4.  Als je een goed ontvangt, ontvang je 1 roempunt of 1 extra  
goed in dezelfde kleur.  
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Expertkaarten 

 
 Phoenix  (symbool) 

 
 

1.  Su handelaar (Su Trader):  (eenmalig effect)  
Ontvang 3 munten. 
 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 

2.  Jin handelaar (Jin Trader):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 munt en 1 roempunt.  
 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 

3.  Ouderling (Elder):  (permanent effect)  
Ontvang – eenmaal per beurt – 3 extra roempunten als je investeert.  

 
 
 
 

4.  Rijke man (Wealthy Man):  (permanent effect)  
Ontvang – eenmaal per beurt –2 extra roempunten als je goud 
ontvangt.  
 

5.  Keramiekleverancier (Celadon Supplier):  (eenmalig effect) 
Plaats onmiddellijk 1 keramiek op een vrij veld op een verkoopmarkt 
naar keuze, en ontvang dubbele beloning.  
Let op:  De assistentenactie op het veld mag je niet uitvoeren.  

 
 

6.  Theeleverancier (Tea Supplier):  (eenmalig effect)  
Plaats onmiddellijk 1 thee op een vrij veld op een verkoopmarkt naar 
keuze, en ontvang dubbele beloning.  
Let op:  De assistentenactie op het veld mag je niet uitvoeren.  

 
 

7.  Fruitleverancier (Fruit Supplier):  (eenmalig effect)  
Plaats onmiddellijk 1 fruit op een vrij veld op een verkoopmarkt naar 
keuze, en ontvang dubbele beloning.  
Let op:  De assistentenactie op het veld mag je niet uitvoeren.  

 
 

8.  Minnares (Mistress):  (eenmalig effect) 
Verplaats 1 assistent van je persoonlijke voorraad naar je 
assistentenvoorraad en ontvang 4 munten en 1 goud. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Tijger  (symbool) 
 

 

1.  Verkoopster (Sales Lady):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 keramiek of 1 fruit.  
 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 

2.  Sjouwer (Porter):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 thee of 1 keramiek. 
 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 

3.  Boer (Farmer):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 thee of 1 fruit.  
 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 

4.  Handwerker (Craftsman):  (eenmalig effect)   
Ontsla 1 assistent en ontvang 1 basisgoed en 1 goud. Plaats de 
ontslagen assistent terug op je assistentenvoorraadspoor.  
 

5.  Shandon handelaar (Shandon Trader):  (eenmalig effect) 
Plaats onmiddellijk 2 goederen op vrije velden op een verkoopmarkt 
naar keuze, en ontvang de bijbehorende beloning.  
Let op:  De assistentenactie op het veld mag je niet uitvoeren. 

 
 

6.  Jongedame (Maiden):  (eenmalig effect)  
Ontvang 2 basisgoederen, alle andere spelers ontvangen 1 munt.   

 
 
 
 

7.  Winkelier (Shopkeeper):  (permanent effect) 
Ontvang – eenmaal per beurt – 1 roempunt als je thee, fruit of 
keramiek ontvangt.  

 
 
 

8.  Klerk (Clerk):  (permanent effect) 
Ontvang – eenmaal per beurt – 2 extra roempunten als je een 
expertkaart ontvangt. 
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 Paard  (symbool) 
 

 

1.  Amulethandelaar (Amulet Merchant):  (eenmalig effect)  
Ontvang 4 munten of 3 roempunten. 
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 
 

2.  Kleine meester (Little Master):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 munt en zend 1 assistent op handelsmissie.  
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 
 

3.  Bediende (Servant):  (eenmalig effect) 
Doe 1 investering.  
met amulet-symbool, bewaren na activering.  

 
 
 

4.  Boekverkoper (Bookseller):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 munt, plus 1 munt voor elke assistent in je persoonlijke 
voorraad. 
 
 

5.  Kindermeisje (Nanny):  (eenmalig effect)  
Ontvang 1 munt en werf 2 assistenten. 
 
 
 
 
6.  Edelvrouw (Noble Lady):  (eenmalig effect)  
Werf 1 assistent en zend 2 assistenten op handelsmissie. 
 
 
 
 
7.  Guangdong handelaar (Guangdong Trader):  
                                           (eenmalig effect)  
Doe 1 investering en werf 1 assistent. 
 
 
 
8.  Hui handelaar (Hui Trader):  (eenmalig effect) 
Ontvang 1 munt, werf 1 assistent en zend 1 assistent op handelsmissie.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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