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In Goetia: Nine Kings of Solomon strijden de spelers om de grondstoffen die nodig zijn om 
te communiceren met de 9 Goetische Demoon Koningen, die elk specifieke eigenschappen en 
krachten hebben. 

Door deze Demonen op te roepen en te aanbidden, krijgen de spelers Aandacht, Demonische 
Krachten, Schatten en Relieken. Uiteindelijk kunnen spelers Pacts vormen met Demonen, voor  
een voorsprong op de andere spelers. Dit alles geeft spelers ‘Worship Punten’ (WP).
 
De winnaar van het spel is de speler met de meeste  
Worship Punten aan het einde van het spel.
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Place 1 of each resource from  
the supply on this card. At the  
start of each round, you may  take 1 of these resources 

King B alam

Ark of the CovenantA gold-covered wooden chest 
containing the two stone tablets of  

the Ten Commandments.

2

Treasure

When you get 1 or more  resources of your choice, you  may exchange 1 of those  resources for 1 Darkness

Power over Secrets
He gives perfect answers on things  past, present, and to come.

2

Demonic Pow er

King Purson

Sacrificial Altar
An altar of earth you shall make for me and  
sacrifice on it your burnt offerings and your  
peace offerings, your sheep, and your oxen.

4

Relic

King B ael

King Beleth13King Bael1King Paimon9King Asmoday32King Viné20King Purson45King Balam51King Zagan61King Belial68

Lijst v an Onderdelen

63 kaarten (67x44mm) - 9 Demoon Stapels van 7 kaarten per Demoon, en op de achterkant Krachten, Relieken en Schatten

King Belial

Wereldkaarten \ Demonen
27x Dubbelzijdige kaarten (80x80 mm) 

Hexagonalen voorop en Demonen achterop .

100x houten blokjes van 8mm 
(20 per kleur)

Grondstoffen

40x Houten Speler stukken  
(10 per kleur)

Volgelingen

Demoon Kaarten

Get 2 WP for each  Demonic Power  in your Tableau

2

Master of PowersI am Power. By power, I raise up  
tyrants and tear down kings.

X

Pact

14x Kaarten (67x44 mm)

Pact Kaarten

You sense a Demonic presence! By the use of Cartomancy, you have conjured a Demon! 
In exchange for some resources, the Demon will grant you its powers and artifacts.

Cartomancy

Cartomancy is fortune-telling or divination 

that utilizes a deck of cards. Practitioners 

of cartomancy are generally referred to as 

cartomancers, card readers, or simply just 

readers.
 
“When practicing in cartomancy, the 

Queen of Spades is considered a sign of 

intelligence while the Joker represents  

mystery, secrets, and hidden agendas.”

12 Kartonnen Borden (4 van elke klasse)  
Om contact te maken met Demonen via  

Ziener Borden (voorop) en Duistere Borden (achterop)

Board front example  

(Scry Boards)
Board back example  

(Dark Boards)

Ziener Borden \ Duistere Borden

1x Startspeler Schedel

Schedel van de Ram

27x Kaarten (80x80 mm)
 Met hexagonalen achterop.

Nieuwe Wereld Kaarten

12x dubbelzijdige kaarten 
(80x80 mm) met pion voorop 

en hexagonaal achterop .

Rand van de Wereld KaartenAt the start of each round, 

your sacrificed followers  

may be resurrected

Resurrection
I am the resurrection and the life.

5

Demonic Pow er

King B ael

Place 1 of each resource from  
the supply on this card. At the  
start of each round, you may  

take 1 of these resources 

King B alam

Ark of the Covenant
A gold-covered wooden chest 

containing the two stone tablets of  
the Ten Commandments.

2

Treasure

 
Use Demonic Powers and Treasure

Starting from the player who has the Starting Player token.  

Players may now use specific Demonic Powers and Treasures, 

which states that they may be used at the start of a round. 

Place Followers 

Players take turns in clockwise order starting from the player who has the 

starting player token. On their turn, they place one of their followers on 

to any available hex-space. When the players have no more followers to 

place, they do the end of the round procedure.

 
1. Get Cards from Demons

Followers standing on Demons, worshiping, are awarded cards. Players 

standing closest at the top of the Demons gets to draw cards first. 

2. Get Attention from Scry Boards

Workers that are contacting Demons by standing on Scry Boards will 

get Demonic Attention. Workers closest to the top of the Scry Board will 

receive Attention first.

3. Conjure Demons
Should a Scry Board become depleted of Attention - a Demon will be  

conjured. The player whose follower is standing closest to the top of 

the Scry Board will unveil the Demon and look at the powers which the 

Demon has to offer. The player then slides the World Cards, draws a New 

World card, and also puts Attention on the newly revealed Scry Board.

4. Take back Followers

Players now take back their followers (player on incomplete linked spaces 

are not returned), and the starting player token is passed to the player to 

the left. A new round begins.

Round Structure

Start of a round

End of a round

During a round

King Purson45
King Purson

45

Demon Demon Demon

4 hex-spaces 
1x 3 hex-spaces 

2x 2 hex-spaces 
6x

 
Scry Boards 

3x
 

Scry Boards 
3x

 
Scry Boards 

3x

Pact Cards  
6x

Demon Cards (per Demon)  
2x

Remove New World Cards with 3-hex and 2 hex-spaces

2 Players Quick Setup Reference

New World  Cards 

9x
World’s Edge Cards 

6x

7 Kaarten (148x105 mm)

Spelerhulp / Snelstart

18x Schijven om de rand van 
de wereld te bedekken

Zwarte Schijven

30x Kleine Metalen Munten van 1
15x Grote Metalen Munten van 5

Aandacht

2Place 1 of each resource from the supply on this card. At 
the start of each round, you may take 1 of these resources 

2Place 5 Incense on this card from the supply.  
At the start of each round, you may take 1 of those Incense 

2Place 5 Enns on this card from the supply.   
At the start of each round, you may  take 1 of those Enns

2Place 5 Metals on this card from the supply.  
At the start of each round, you may take 1 of those Metals

2Place 5 Elements on this card from the supply.  
At the start of each round, you may take 1 of those Elements 

2When you get the last Attention from a Scry Board,  
get 2 resources of the same kind of your choice

0Always pay one less Attention

King Balam51King Balam51

Demoon Kaarten Overzicht
10x Kaarten (148x105 mm) met samenvatting 

van alle Demonen en alle Pact Kaarten.

Voorbeelden van de voorkant van kaarten Voorbeelden van achterkant van kaarten

50x Scorekaart

Scoreblok

Voorbeelden van de  

voorkant van kaarten
Voorbeelden van  

achterkant van kaarten

Voorbeelden van de  

voorkant van kaarten
Voorbeelden van  

achterkant van kaarten

Voorbeelden van de  

voorkant van kaarten
Voorbeelden van  

achterkant van kaarten
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Voorbereiden van de Nieuwe Wereld Kaarten

Neem alle Nieuwe Wereld Kaarten 
met Hexagonalen naar boven en 
sorteer ze in vier stapels op basis 
van het aantal hexagonalen op de 
kaarten .

Aantal Spelers Pact Kaarten
4 Spelers
3 Spelers
2 Spelers

12 Kaarten
9 Kaarten
6 Kaarten

Voorbereiden van Pact Kaarten
Trek het hieronder genoemde aantal Pact 
Kaarten .  Stop de overige Pact Kaarten ter-
ug in de doos, deze worden niet gebruikt .

Aantal  
Spelers

4 Spelers
3 Spelers
2 Spelers

Verwijder kaarten met 1 hexagonaal
Verwijder kaarten met 1 & 3 hexagonalen

Verwijder kaarten met 2 & 3 hexagonalen

Nieuwe Wereld Kaarten te  
verwijderen

Na het verwijderen van de kaarten, schud de rester-
ende Nieuwe Wereld Kaarten, maak een stapel van 9 
Nieuwe Wereld Kaarten en leg ze zo dat je de hexago-
nalen niet kunt zien .  
 
Deze 9 kaarten zijn nu de stapel Nieuwe Wereld 
Kaarten leg deze stapel op tafel bij de Wereld Kaar-
ten .

V oorbereiding – Sorteren v an Kaarten

Sorteer Wereld Kaarten

Figuur 1c.
Een stapel van 9 wereld 

kaarten met 
2 Hexagonalen

Figuur 1b.
Een stapel van 9 wereld 
kaarten met 3 Hexago-

nalen.

Figuur 1a.
Een stapel van 9 wereld 
kaarten met 4 Hexago-

nalen.

Demon Demon Demon

King Beleth13King Bael1King Paimon9King Asmoday32King Viné20King Purson45
King Balam51King Zagan61King Belial68

Sorteren van Demoon Kaarten Afhankelijk van het aantal spelers, gaan bepaalde 
Nieuwe Wereld Kaarten terug in de doos .

King Belial68 King Belial68
King Belial

68

Aantal Spelers Kaarten in elke Demoon Stapel

4 Spelers
3 Spelers
2 Spelers

4 Kaarten
3 Kaarten
2 Kaarten

Maak van elk van de 9 kleuren Demoon 
kaarten stapels van evenveel kaarten 
als er spelers zijn:

Doe de rest van de Demoon Kaarten terug in de doos .

Snelle Voorbereiding

Neem alle Wereld Kaarten (met Demoon op de achter-
kant), met de Demoon kant naar boven en sorteer ze 
in 3 aparte stapels van 4, 3 of 2 hexagonalen .

Verwijder een aantal kaarten uit het spel, afhankelijk van 
het aantal spelers, en gebruik een specifieke set kaarten 
bij het opbouwen van de Wereld .

In volgende spellen, raadpleeg de Snelle Voorbereiding 
(Quick Setup) kaart om het spel snel klaar te leggen .

Klasse Symbolen op Kaarten

Klasse  1 Klasse  2 Klasse  3

Op Demoon en Ziener Borden staan pentagrammen . 
Het aantal Pentagrammen bepaalt hoe sterk de kaart is . 
Sterke kaarten komen later in het spel . Er wordt ver-
wezen naar kaarten en borden met verschillende Klasse 
Symbolen tijdens de voorbereidingen .

Figuur 2: Nieuwe 
Wereld Kaarten

Figuur 3: Nieuwe Wereld Kaarten hebben 
nul, een, twee of drie hexagonalen

Figuur 4: Sorteer alle Demonen in aparte stapels en verwijder kaarten 
tot elke stapel bestaat uit evenveel kaarten als er spelers zijn.

De eerste stap is het organiseren en sorteren van alle 
kaarten in de verschillende maten
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V oorbereiding – Bouw en v an de Wereld

Figuur 5: Voorbeeld van voorbereiding voor 4 spelers
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Get 2 WP for each  Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  tyrants and tear down kings.

X

Pact

Get 4 WP for each of your 
unrecruited followers

4

Master of  Strategies
Strategy without tactics is the slowest  

route to victory. Tactics without strategy  
is the noise before defeat.

X

Pact

Get 3 WP for each set  
of 4 unique resources  

and 1 Darkness you have

3

Master of Hoarding
Do not store up for yourselves treasures  

on Earth, where moths and rust destroy,  

and where thieves break in and steal.

X

Pact

Get 3 WP for each  
Treasure in your Tableau

3

Master of  Treasures
He shall become ruler of the treasures  
of gold and silver and all the precious  

things of Egypt.

X

Pact

Get 1 WP for every 3 Attention you have

1

Master of  Attention
Away with thee, and bring me hither  the prince of all the Demons.

X

Pact

Get 3 WP for each 
Pact in your Tableau

3

Master of Diplomacy
In the name of God,  

King Solomon calls thee hither.

X

Pact

Get 1 WP for every 4 WP you have from Treasures,  Relics, and Demonic Powers

4 1

Master of  Worship
They would stand up and worship,  each one at the entrance to his own tent.

X

Pact

Get 2 WP for each resource or  
Attention you still have stored   
on Treasures in your Tableau

2

Master of  Investment
The power of compound interest is  

the most powerful force in the universe.

X

Pact

Get 1 WP for each of your  
recruited followers 

(not sacrificed)

1

Master of  Recruitment
“I will make myself king.” So he provided  

himself  with chariots and charioteers and  

recruited fifty men to run in front of him.

X

Pact

2

In war, the strong make slaves of the weak,  
and in peace, the rich make slaves of the poor.

Get 2 WP for each other  
card beneath this Pact

Master of Exploitation

X

Pact

Get 3 WP for each of 
your sacrificed followers

3

Master of Sacrifice
And since every high priest is appointed to 
offer gifts and sacrifices, it was necessary 

for this One also to have something to offer.

X

Pact

Get 1 WP for every 2 
class symbols on cards  

in your Tableau

1

Master of Demons
They are demonic spirits performing signs 

who go abroad to the kings of the world  

to assemble them for battle on the great day.

X

Pact

Zorg voor voldoende ruimtePact Kaarten

Demoon Kaarten 

Grondstoffen 

Ziener Bord

Wereld Kaarten 

Rand van de Wereld Kaarten 

Nieuwe Wereld Kaarten

Voorbereiden Ziener Borden
     Maak drie stapels Ziener Borden (Figuur 8) . Elke 
stapel met een Klasse 3 Bord onderop, een Klasse 2 
Bord in het midden en een Klasse 1 Bord bovenop . 
(Figuur 6) .

Plaats alle 3 de stapels aan de rechterkant van de 
tafel .

 
 
Leg de overgebleven 3 Ziener Borden terug in de 
doos .

Figuur 6: Voorbeeld van een van de drie stapels 

Leg Aandacht op de bovenste Ziener Borden.  
Bovenaan elk Bord is een circelvormige ruimte voor 
het bewaren van Aandacht . Plaats de aangegeven 
hoeveelheid Aandacht op het Ziener Bord . (Figuur 7) .

Figuur 8: Voorbeeld van  
Ziener Borden na de  

voorbereidingen.

Figuur 7: Leg Aandacht  
op elk van de 3 zichtbare  

Ziener Borden

Spirit B
oard

A
 Spirit board is a flat board adorned  

w
ith the letters of the alphabet,  

num
bers, tand the w

ords Y
es, N

o,  
H

ello, and G
oodbye. T

he participants  
use a planchette, w

hich is a sm
all  

heart-shaped piece of w
ood or plastic to 

spell out m
essages from

 the spirit w
orld.

 “O
k. E

veryone put your hands on the 
planchette. R

em
em

ber the rules and  
everything w

ill be fine.”

L
ychnom

ancy

Lychnom
ancy, a branch of P

yrom
ancy,  

is divination from
 the flam

es of three  
identical candles arranged in a triangle.
 “P

lace the 3 candles on the floor aw
ay 

from
 any drafts. A

rrange them
 into the 

shape of a triangle and m
ake sure to light 

each one w
ith the sam

e m
atch. K

ill all 
other lights. T

he flam
es w

ill help you find 
answ

ers and insight of things to com
e.”

C
artom

ancy

C
artom

ancy is fortune-telling or divination 
that utilizes a deck of cards. P

ractitioners 
of cartom

ancy are generally referred to as 
cartom

ancers, card readers, or sim
ply just 

readers.
 “W

hen practicing in cartom
ancy, the 

Q
ueen of Spades is considered a sign of 

intelligence w
hile the Joker represents  

m
ystery, secrets, and hidden agendas.”

Spirit W
alk

Spirit W
alking is a m

ethodology w
hich 

started as far back as prehistoric tim
es.  

It’s the ability to enter into a state of 
consciousness som

ew
here betw

een sleeping 
and dream

ing as w
ell as w

akeful  
consciousness.
 “W

hile in this state it’s com
pletely possible 

to m
ake contact w

ith spirits w
ho call the 

spirit w
orld hom

e.”

Séance

T
he w

ord séance com
es from

 the French 

w
ord m

eaning “session”. H
ow

ever, in 

E
nglish, the w

ord cam
e to be w

idely 

associated w
ith a m

eeting of people w
ho 

are gathered to com
m

unicate w
ith ghosts 

or spirits.
 “T

urn off the lights before w
e start. Lights 
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e m
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he flam
es w

ill help you find 
answ

ers and insight of things to com
e.”

L
ychnom

ancy

Lychnom
ancy, a branch of P

yrom
ancy,  

is divination from
 the flam

es of three  
identical candles arranged in a triangle.
 “P

lace the 3 candles on the floor aw
ay 

from
 any drafts. A

rrange them
 into the 

shape of a triangle and m
ake sure to light 

each one w
ith the sam

e m
atch. K

ill all 
other lights. T

he flam
es w

ill help you find 
answ

ers and insight of things to com
e.”

C
artom

ancy

C
artom

ancy is fortune-telling or divination 
that utilizes a deck of cards. P

ractitioners 
of cartom

ancy are generally referred to as 
cartom

ancers, card readers, or sim
ply just 

readers.
 “W

hen practicing in cartom
ancy, the 

Q
ueen of Spades is considered a sign of 

intelligence w
hile the Joker represents  

m
ystery, secrets, and hidden agendas.”

Scapulam
ancy

Scapulam
ancy is the practice of divination 

using scapulae or speal bones. T
his  

divination m
ethod that uses anim

als’ 
shoulder blades m

ay be am
ong the m

ost 
ancient m

ethods of fortune telling.
 “A

 skilled sham
an could also provide the 

valuable service of scapulim
ancy, w

hich 
could predict the location of anim

als w
hen 

hunting gam
e w

as scarce.”
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3
4

5
6
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Goetia: Nine Kings of Solomon geb-
ruikt circa 100 cm (39 “) ruimte, het 
speelveld wordt groter tijdens het 
spelen. Zorg bij de voorbereiding voor 
genoeg ruimte voor 2 extra Ziener 
Borden aan de rechterkant.

6 2 1

4

5

3

7

1
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Als het 3x3 patroon vol ligt met unieke Demonen . 
Draai dan alle Wereld Kaarten zodat de Demoon 
naar de tafel ligt en de hexagonalen met grondstoffen 
zichtbaar zijn . 

Figuur 9. De Wereld Kaart wordt gelegd in een 3x3 patroon. Klasse 
1 kaarten tegen de Ziener Borden. Klasse 2 kaarten in de middelste 
kolom en uiteindelijk Klasse 3 kaarten het verst verwijderd van de 

Ziener Borden.

Als de kaart 3 Klasse Symbolen heeft 
Plaats de Demoon in de  
linkse kolom

Als de kaart 2 Klasse Symbolen heeft 
Plaats de Demoon in de  
middelste kolom

Als de kaart 1 Klasse Symbolen heeft 
Plaats de Demoon in de  
rechtse kolom

Bouwen van de Wereld
      De Wereld bestaat uit 9 kaarten in een patroon van 
3 rijen x 3 kolommen . Deze Wereld Kaarten komen 
links van de 3 stapels Ziener Borden .
 
Afhankelijk van het aantal spelers wordt een specifiek 
aantal kaarten van elk van de Wereld stapels gebrui-
kt . Zorg bij het trekken van kaarten dat elke kaart een
Unieke Demoon is (dubbele Demonen gaan naar de  
aflegstapel).

Aantal  
Spelers

4 Spelers
3 Spelers
2 Spelers

3 Kaarten

Demon Demon Demon

4 Kaarten 2 Kaarten

2 Kaarten 3 Kaarten 4 Kaarten

1 Kaarten 2 Kaarten 6 Kaarten

Organiseren van de Wereld Kaarten
Je hebt nu Wereld Kaarten van 9 unieke Demonen . 
Plaats de Demonen in een 3x3 patroon op basis van 
hun Klasse .

Omdraaien van Demonen

Figuur 11: Alle Demonen zijn omgedraaid. Dit is nu de Wereld.

L
ychnom

ancy

Lychnom
ancy, a branch of P

yrom
ancy,  

is divination from
 the flam

es of three  
identical candles arranged in a triangle.
 “P

lace the 3 candles on the floor aw
ay 

from
 any drafts. A

rrange them
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each one w
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e m
atch. K

ill all 
other lights. T

he flam
es w

ill help you find 
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ers and insight of things to com
e.”

King Beleth King BalamKing Viné

King Paimon King BelialKing Purson

King Bael King ZaganKing Asmoday

C
artom

ancy

C
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ancy is fortune-telling or divination 
that utilizes a deck of cards. P

ractitioners 
of cartom

ancy are generally referred to as 
cartom

ancers, card readers, or sim
ply just 

readers.
 “W
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ancy, the 

Q
ueen of Spades is considered a sign of 

intelligence w
hile the Joker represents  

m
ystery, secrets, and hidden agendas.”

Scapulam
ancy

Scapulam
ancy is the practice of divination 

using scapulae or speal bones. T
his  

divination m
ethod that uses anim

als’ 
shoulder blades m

ay be am
ong the m

ost 
ancient m

ethods of fortune telling.
 “A

 skilled sham
an could also provide the 

valuable service of scapulim
ancy, w

hich 
could predict the location of anim

als w
hen 

hunting gam
e w

as scarce.”

Figuur 10: in dit 2 spelers voorbeeld liggen 9 verschilllende Demonen 
in het 3x3 Patroon (klasse 1, 2 en 3).
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ancy is fortune-telling or divination 
that utilizes a deck of cards. P
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of cartom

ancy are generally referred to as 
cartom

ancers, card readers, or sim
ply just 

readers.
 “W

hen practicing in cartom
ancy, the 

Q
ueen of Spades is considered a sign of 

intelligence w
hile the Joker represents  

m
ystery, secrets, and hidden agendas.”

Scapulam
ancy

Scapulam
ancy is the practice of divination 

using scapulae or speal bones. T
his  

divination m
ethod that uses anim

als’ 
shoulder blades m

ay be am
ong the m

ost 
ancient m

ethods of fortune telling.
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 skilled sham
an could also provide the 

valuable service of scapulim
ancy, w

hich 
could predict the location of anim

als w
hen 

hunting gam
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as scarce.”

2
Geen dubbele kaarten toegestaan !

King Viné King Viné

No duplicate Demons are allowed to exist on the grid . 
If you would draw a Demon already present in the grid, 
simply discard that card and draw another card from the 
deck .
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Zoek de 3 Rand van de Wereld Kaarten 
met een Paarse achtergrond . Plaats deze 
kaarten links van de Wereld Kaarten 
(Het verst van de Ziener Borden) zodat 
de volgelingen met de afbeelding naar 
boven liggen .

Trek zes willekeurige Rand van de Wereld Kaarten 
en plaats ze rondom de rand van de wereld (Boven 
en Onder) . 

Zet volgelingen op de Rand van de Wereld

Voorbereiden van Paarse Rand van de Wereld Kaarten3

Voorbereiden van de Demoon Kaarten
Plaats alle 9 stapels Demoon Kaarten naast het 
speelveld . Deze kaarten heb je nodig als de Demonen 
tijdens het spel worden opgeroepen . 

Elke speler plaatst 1 volgeling op elke van de Rand 
van de Wereld Kaart, zodat het        symbool bedekt is 
(Figuur 13) .

Voorbereiden van de Grondstoffen
Plaats alle blokjes en Aandacht binnen bereik voor 
alle spelers . Dit is de algemene voorraad .

Plaats ook één volgeling van elke speler in de  
algemene voorraad . (Deze volgelingen kunnen  
opstaan uit de dood .)

7

L
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Lychnom
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yrom
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ancy is fortune-telling or divination 
that utilizes a deck of cards. P

ractitioners 
of cartom

ancy are generally referred to as 
cartom

ancers, card readers, or sim
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readers.
 “W

hen practicing in cartom
ancy, the 

Q
ueen of Spades is considered a sign of 

intelligence w
hile the Joker represents  

m
ystery, secrets, and hidden agendas.”

Scapulam
ancy

Scapulam
ancy is the practice of divination 

using scapulae or speal bones. T
his  

divination m
ethod that uses anim
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shoulder blades m

ay be am
ong the m
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 “A
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Figuur 12: 9 Rand van de  
Wereld Kaarten rondom de Wereld.

Figuur 14: In een spel voor 2 spelers, 
worden 2          symbolen bedekt  

met zwarte  plastic schijfjes.

Figuur 13: In een spel voor 4  
spelers, zijn alle        symbolen 

bedekt door volgelingen.

Als je speelt met minder dan 4 spelers, blijven 
er         symbolen zichtbaar nadat alle volgelingen zijn 
geplaatst . Bedek deze         Symbolen met een zwart 
schijfje (Figuur 14).

Voorbereiden van Nieuwe Wereld Kaarten
Schud de stapel Nieuwe 
Wereld kaarten en verwijder 
kaarten tot je een stapel hebt 
van 9  Nieuwe Wereld kaarten . 
Plaats deze met de afbeelding 
omlaag in de linkerbovenhoek 
van de Wereld .

4

    Voorbereiden van Pact Kaarten
      Plaats de Pact Kaarten afbeelding 
omhoog naast de Rand van de Wereld op 
één lijn met de Ziener Borden . (Figuur 15) . 
Zorg dat elke rij Pact Kaarten hetzelfde 
aantal kaarten heeft .

Get 2 WP for each  Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  tyrants and tear down kings.

X

Pact

Get 4 WP for each of your 
unrecruited followers

4

Master of  Strategies
Strategy without tactics is the slowest  

route to victory. Tactics without strategy  
is the noise before defeat.

X

Pact

Get 3 WP for each set  
of 4 unique resources  

and 1 Darkness you have

3

Master of Hoarding
Do not store up for yourselves treasures  

on Earth, where moths and rust destroy,  

and where thieves break in and steal.

X

Pact

Get 3 WP for each  
Treasure in your Tableau

3

Master of  Treasures
He shall become ruler of the treasures  
of gold and silver and all the precious  

things of Egypt.

X

Pact

Get 1 WP for every 3 Attention you have

1

Master of  Attention
Away with thee, and bring me hither  the prince of all the Demons.

X

Pact

Get 3 WP for each 
Pact in your Tableau

3

Master of Diplomacy
In the name of God,  

King Solomon calls thee hither.

X

Pact

Get 1 WP for every 4 WP you have from Treasures,  Relics, and Demonic Powers

4 1

Master of  Worship
They would stand up and worship,  each one at the entrance to his own tent.

X

Pact

Get 2 WP for each resource or  
Attention you still have stored   
on Treasures in your Tableau

2

Master of  Investment
The power of compound interest is  

the most powerful force in the universe.

X

Pact

Get 1 WP for each of your  
recruited followers 

(not sacrificed)

1

Master of  Recruitment
“I will make myself king.” So he provided  

himself  with chariots and charioteers and  

recruited fifty men to run in front of him.

X

Pact

2

In war, the strong make slaves of the weak,  
and in peace, the rich make slaves of the poor.

Get 2 WP for each other  
card beneath this Pact

Master of Exploitation

X

Pact

Get 3 WP for each of 
your sacrificed followers

3

Master of Sacrifice
And since every high priest is appointed to 
offer gifts and sacrifices, it was necessary 

for this One also to have something to offer.

X

Pact

Get 1 WP for every 2 
class symbols on cards  

in your Tableau

1

Master of Demons
They are demonic spirits performing signs 

who go abroad to the kings of the world  

to assemble them for battle on the great day.

X

Pact

Figuur 15. In dit voorbeeld voor 4 spelers zijn er 12 Pact Kaarten,  
4 in elke rij naast de paarse Rand van de Wereld Kaarten.

5

6

Je bent nu klaar 
om te spelen!
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Goetia: Nine Kings of Solomon wordt met de klok mee 
gespeeld . De speler die het laatst een Demoon heeft 
aanbeden begint (of selecteer willekeurige een spel-
er) . De startspeler krijgt de Schedel van de Ram .

Nadat een speler een volgeling heeft geplaatst, 
plaatst de speler links van hem een volgeling . Als een 
speler geen volgelingen meer heeft, slaat deze speler 
een beurt over en wacht tot alle andere spelers hun 
volgelingen hebben geplaatst .

Spelers plaatsen om de beurt één van hun volgelin-
gen van hun Persoonlijke Voorraad op een beschik-
bare Hexagonaal . Elke hexagonaal kan normaal 
gesproken maar 1 volgeling bevatten . 
 
Als een volgeling is geplaatst, wordt deze spel-
er direct beloond met datgene afgebeeld in de 
hexagonaal.

Start van een ronde
De spelers plaatsen om beurten een volgeling op een beschikbare 
hexagonaal . 
 
Spelers kunnen volgelingen in verschillende gebieden zetten . Het 
centrale gebied bestaande uit de 9 Wereld Kaarten is ‘De Wereld’ en 
is altijd gratis . Een gratis hexagonaal kun je herkennen aan de schone 
rand . (Fig . 15)
 
Andere gebieden hebben hexagonalen met brandende  
randen, dit geeft aan dat er kosten aan verbonden zijn .  
De meeste van deze gebieden activeren aan het einde  
van de ronde, en belonen spelers met kaarten en  
Aandacht .  (Fig . 16) 

Einde van een Ronde 
Een speler bereikt het einde van zijn ronde als  
geen volgelingen meer kunnen worden geplaatst . 

Aan het einde van de Ronde worden spelers beloond: 
Met Aandacht voor volgelingen op Ziener Borden 
Met Demoon Kaarten voor volgelingen op Demonen 

Daarna gaan alle volgelingen terug naar de spelers, de  
startspeler (Schedel van de Ram) wordt met de klok  
mee doorgegeven aan de volgende speler en een nieuwe  
ronde begint .

Dit gaat door todat een van de twee (of beide) condities  
voor het eind van het spel zijn bereikt .

Structuur van een spelronde

Volgelingen Plaatsen – Ontvangen van Grondstoffen

Voor de eerste Ronde
Te beginnen met de startspeler, neemt elke spel-
er een volgeling van de Rand van de Wereld tot 
alle spelers 3 volgelingen voor zich hebben in hun 
persoonlijke voorraad (het gebied voor je met jouw 
grondstoffen, volgelingen en kaarten) . (Figuur 18) . 

Als een Rand van de Wereld kaart geen volgelingen 
meer bevat, draai je deze kaart om . De spelers start-
en nu het spel met 3 volgelingen en zonder grondst-
offen, Aandacht of Kaarten .

Figuur 18: De spelers nemen om de beurt een volgeling van de Rand 
van de Wereld zonder hiervoor te betalen.

Hoe te spelen

Figuur 15. Schone Rand 
Gratis hexagonaal 
(Zonder kosten).

Figuur 16. Brandende Rand
Hexagonaal met kosten.

Neem 2 blokjes van  
dezelfde kleur uit  

de voorraad

Neem 1 roze blokje  
uit de voorraad.

Neem één volgeling  
van deze Rand  
van de Wereld

Witte en Zwarte Blokjes 
Zwarte blokjes staan voor de Duisternis, dit 
zijn jokers die gebruikt kunnen worden als elke 
kleur . 
 
Witte blokjes zijn “Alle Grondstoffen” en staan 
voor elke kleur blokje (niet zwart) . Als je twee 
of meer witte blokjes ontvangt krijg je altijd 
blokjes van dezelfde kleur .

Doel van het spel
Het doel van het spel is zoveel 
mogelijk Demonische Aandacht 
en Worship Points (WP) te  
verzamelen .
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Volgelingen gaan terug naar de spelers aan het einde van elke ronde . Echter, sommige volgelingen kunnen vast 
komen te staan op gekoppelde hexagonalen . 

Als alle volgelingen vast staan in de Wereld Beperkte Algemene Voorraad
In het onwaarschijnlijke geval kan een speler al zijn 
volgelingen op gekoppelde velden plaatsen zodat ze 
(waarschijnlijk) nooit terugkomen . 

Deze speler mag dan aan het begin van zijn ronde al 
zijn grondstoffen / blokjes betalen aan de algemene 
voorraad om al zijn volgelingen van de Wereld terug 
te nemen in zijn persoonlijke voorraad . Deze speler 
start dan de volgende ronde zonder grondstoffen / 
blokjes en met al zijn volgelingen .

Volgelingen terugkrijgen

Volgelingen op gedeeltelijk 
volle gekoppelde velden.
Als spelers volgelingen hebben 
gezet op gekoppelde velden en 
er is ten minste één veld niet 
bezet, blijven deze volgelingen 
staan aan het einde van de ronde . 
(Figuur 21) .Volgelingen op een enkele hexagonaal 

Volgelingen op enkele hexagonalen gaan 
terug naar de spelers aan het einde van 
een ronde . (Figuur 20) .

Volgelingen op volle 
gelinkte velden.
Als alle gekoppelde velden zijn 
bezet door volgelingen, gaan alle 
volgelingen aan het einde van 
de ronde terug naar de spelers . 
(Figuur 22) .

Omgedraaide kaarten met volgelingen Gelijkspel – Bij onvoldoende voorraad

De voorraad is beperkt . Als een speler grondstoffen 
zou ontvangen en deze grondstof is op, neem dan van 
de speler die op dat moment de grootste hoeveelheid 
bezit van die specifieke grondstof.

Bijvoorbeeld, een hexagonaal geeft een speler 3 roze 
blokjes, er is nog 1 roze blokje in de voorraad . De spel-
er neemt het roze blokje uit de voorraad, het tweede 
roze blokje neemt hij van de speler met de meeste 
roze blokjes (voor gelijkspel zie onder) . Als deze 
speler daarna nog steeds de meeste roze blokjes heeft 
neemt hij het derde roze blokje ook van deze speler . 
Als een andere speler nu de meeste roze blokjes heeft 
neemt hij het derde blokje van hem .

Als een speler meerdere blokjes ontvangt die niet op 
voorraad zijn, neemt deze speler steeds één blokje 
per keer van de speler met de meeste blokjes van die 
kleur .

Bij gelijkspel, wint de speler met de minste volgelin-
gen . Is het dan nog steeds gelijkspel, de speler met de 
minste WP . Als het dan nog steeds gelijkspel is, wint 
degene die het eerst aan beurt is (met de klok mee 
vanaf de startspeler) . 

Grondstoffen worden gestolen van de verliezer van 
het gelijkspel . Let op voor het bepalen van de winnaar 
aan het einde van het spel gelden andere regels (Zie 
Pagina 19) .

Figuur 19: Twee gekoppelde hex-
agonalen. Beide velden 

horen bij elkaar.

Soms staan volgelingen op een Wereld Kaart, Ziener 
Bord of Demoon die wordt omgedraaid; deze volgelin-
gen gaan terug naar de persoonlijke voorraad van de 
betrokken spelers .

Als het omdraaien gebeurt tijdens een ronde, krijgen 
spelers volgelingen terug in hun voorraad . Deze kunnen 
dezelfde ronde worden gebruikt als volgende actie van 
de spelers .

Figure 20. The yellow follower is on a single 
space and will be returned to the yellow player 

at the end of the current round.

Figuur 23: Zorg dat niet al je volgelingen vast  
komen te staan in de Wereld.

Doel van het spel

Figuur 21. Deze 2 volgelingen staan op 
gekoppelde velden en staan vast. Deze 

volgelingen gaan niet terug naar de rode 
speler aan het einde van de ronde.

Figuur 22. Omdat alle volgelingen staan op volle 
velden gaan alle volgelingen terug naar hun 

spelers aan het eind van de ronde.
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Ziener Borden – Contact met Demonen – Ontvang Aandacht, Grondstoffen en Duisternis
Op de Ziener Borden zet je volgelingen om Contact te 
maken met Demonen en Aandacht te ontvangen .

Aan het plaatsen van een volgeling op een Ziener 
Bord, zijn kosten verbonden . Dit is altijd één gekleurd 
blokje in de kleur van de Wereld Kaart direct gren-
zend aan het Ziener Bord (Figuur 26) .
 
De volgeling kan worden geplaatst op elke beschik-
bare hexagonaal op het Ziener Bord, direct na het 
plaatsen krijgt de speler wat er op de gekozen hexago-
naal staat afgebeeld .

De aandacht opgeslagen op het Ziener Bord gaat naar 
de spelers die op het Ziener Bord staan aan het einde 
van een Ronde .

De Wereld – Ontvang Grondstoffen
De Wereld is het gebied waar spelers grondstoffen 
kunnen krijgen . Wereld Kaarten hebben een groen-
blauwe, bruine, roze of gele rand en achtergrond . 
(Figuur 24) .

Onder de titel van het Ziener Bord, kunnen spelers 
zien wat de kosten zijn op het aankomende Duistere 
Bord . (Het Duistere Bord is de achterkant van het 
Ziener Bord) .

            Sommige Ziener Borden hebben enkele hexago-
nalen (niet gekoppeld) . Bij het plaatsen van volgelingen 
op deze plaatsen, ontvangt deze volgeling geen Aandacht . 
Deze volgelingen gaan wel terug naar de speler aan het 
einde van de ronde .

H
aruspicy

H
aruspicy is the inspection of the entrails 

of sacrificed anim
als, especially the livers  

of sacrificial sheep and poultry. 

“M
ost tim

es sheep w
ere sacrificed in  

cerem
onies w

here the Sun G
od could  

influence the appearance of the exta, or 
entrails. For a notable fee, trained diviners 
could answ

er a question w
ith a sim

ple 
Y

es-or-N
o by looking for the Sun G

od’s 
answ

ers w
ithin the entrails.”

Figuur 26: Als de rode speler een volgeling plaatst op het Ziener Bord, moet hij een blauwgroen blokje betalen aan de voorraad 
(de Wereld Kaart direct links van het Ziener Bord heeft een Blauwgroene rand.) Hij ontvangt ook twee roze blokjes voor het 

plaatsen van een volgeling op een hexagonaal met daarop 2 roze blokjes als beloning.

Figuur 25. Paars zet een volgeling op een 
hexagonaal met “twee bruine grondstoffen.” 

Dit kost paars niets (schone randen) en paars 
ontvangt 2 bruine blokjes.

Figuur 24: Wereld Kaarten zijn groenblauw, roze, geel, bruin of wit en 
bevatten hexagonalen, waarop spelers hun volgelingen kunnen plaatsen om 

grondstoffen te ontvangen.

Plaatsen met een enkele Hexagonaal op Ziener Borden Plan vooruit …
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De rand van de Wereld – Ontvang Volgelingen, Grondstoffen en Pact Kaarten

Om een extra volgeling te rekruteren, moet een volgeling worden 
geplaatst op een hexagonaal op een Rand van de Wereld kaart, 
waar nog een volgeling in jouw kleur beschikbaar is .  
 
De kosten om een volgeling te rekruteren is altijd één Aandacht 

plus alle zichtbare grondstoffen in die kolom of rij . Je 
krijgt ook korting voor elk        symbool zichtbaar op die 
Rand van de Wereld kaart . Kortingen worden zichtbaar 
als spelers volgelingen recruteren (Figuur 27) . 

 
De kosten worden bepaald door de hexagonalen in die rij of kolom . Hexagonalen bezet door volgelingen zijn niet zichtbaar en 
tellen daarom niet mee bij het bepalen van de kosten . Het is mogelijk dat je rekruteert voor één enkele Aandacht .

Als een speler de laatste volgeling pakt van een  Rand 
van de Wereld Kaart, wordt die Rand van de Wereld 
Kaart omgedraaid aan het einde van de ronde (als 
spelers hun volgelingen terugpakken) .

Omgedraaide kaarten onthullen een nieuwe hexago-
naal  (Figuur 28), die spelers kunnen gebruiken door 
de kosten te betalen (alsof je de kosten betaalt om 
een volgeling te rekruteren) .
 

De speler plaatst de nieuwe volgeling in zijn per-
soonlijke voorraad, en kan deze plaatsen in deze 
ronde als zijn volgende actie . 
Als gevolg van jouw recruterings actie, worden de 

kosten om volgelingen te recruteren voor je tegen-
standers lager .
 
 

Als andere spelers volgelingen hebben gerekruteerd 
van de Rand van de Wereld in vorige rondes, gaan 
de kosten voor de resterende volgelingen in die rij of 
kolom omlaag . Dit is zichtbaar door het doorgekruiste 
zwarte blokje          .

Voor elk        - symbool zichtbaar op de Rand van de 
Wereld Kaart, betaalt de speler die rekruteert van die 
specifieke Rand van de Wereld kaart 1 blokje minder 
(speler kiest welk blokje) .  

De Rand van de Wereld wordt gevormd 
door de kaarten die om de Wereld Kaar-
ten heen liggen . Hier kunnen de spelers 
meer volgelingen recruteren . 

Figuur 27. De paarse speler recruteert een extra volgeling, door een volgeling te plaatsen op een van de hexagonalen van de Rand van de Wereld waarop 
een volgeling staat afgebeeld. Als de volgeling is geplaatst telt Paars alle zichtbare grondstoffen in de Wereld Kaarten op die rij, en betaalt deze kosten 

plus één aandacht aan de voorraad. Omdat twee andere splers al volgelingen hebben gerekruteerd in voorgaande rondes zijn er twee         symbolen 
zichtbaar dit geeft Paars 2 blokjes korting.

De paarse speler kiest ervoor 1 Geel blokje en 1 Blauwgroen blokje niet te betalen. Paars betaalt dan nog één Aandacht, 1 roze blokje, 2 gele blokjes en 1 
blauwgroen blokje. Paars neemt direct de nieuwe paarse volgeling van de Rand van de Wereld en kan deze zodra hij weer aan de beurt is gebruiken. 

Figuur 28. We zijn bij het einde van de beurt. Op Deze Rand van de Wereld 
kaart is de laatste volgeling verwijderd. De paarse speler draait de kaart 
om, en onthult een nieuwe hexagonaal waar spelers vanaf nu volgelingen 
heen kunnen sturen om 4 blauwgroene blokjes te krijgen na betaling van 

de kosten van alle zichtbare blokjes in die rij / kolom.

    Volgelingen ontvangen

Korting ontvangen door later te rekruteren

Een Rand van de Wereld kaart heeft geen Volgelingen 

Kosten van recruteren van volgelingen

+ ++= + + +
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De speler aan de bovenkant van de Demoon trekt 
evenveel kaarten als er volgelingen zijn die deze 
Demoon aanbidden .

Die speler kijkt naar de getrokken kaarten en kiest 
één kaart .
De speler die dan het dichtst bovenaan staat kiest de 
volgende kaart uit de kaarten die overblijven . 

De spelers doen dit tot alle aanbiddende volgelingen 
een kaart hebben ontvangen . (Of de kaarten op zijn) . 

Als alle Demoon Kaarten op zijn, wordt aan het eind 
van de ronde de Demoon (achterkant van een Wereld 
Kaart) verwijderd . Dan komt het Duister Bord met 
zijn hexagonalen beschikbaar . 

Y
ou sense a D

em
onic presence! 

B
y the use of Lychnom

ancy, you have conjured a D
em

on! 
In exchange for som

e resources, the D
em

on w
ill grant you 

its pow
ers and artifacts.

King Zagan

Aanbidden van Demonen – Ontvang Demonische Krachten, Relieken en Schatten

All other players get  
1 Darkness from the supply

Eye of Belial
King Belial must have offerings, sacrifices, 

and gifts presented unto him by the exorcist.

1

Relic

King Belial

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

Crown of Thorns
They put it upon his head and a reed in his  
right hand: and they bowed the knee and  

mocked him, saying “Hail, King of the Jews!”.

2King B alam

Treasure

Place 5 Elements on this card  
from the supply. At the start  

of each round, you may  
take 1 of those Elements 

King Zagan
61

King Zagan
61

King Zagan
61

Figuur 31. Een Demoon bedekt een Duister Bord. De gele speler heeft 
al een volgeling die Koning Zagan aanbid. Als de paarse speler zijn 

volgeling plaatst betaalt hij twee blauwgroene blokjes en plaatst zijn 
volgeling in een beschikbare hexagonaal op de Demoon.

Aan het eind van de ronde: Omdat de paarse speler het dichtst bij de 
bovenkant van de kaart staat, aanbidt hij eerst en trekt twee King 

Zagan kaarten (je trekt zoveel kaarten als het aantal volgelingen op de 
Demoon).

Paars kijkt naar de twee getrokken kaarten, kiest er één, en geeft de 
andere kaart aan de gele speler.

  Omdat er nog steeds kaarten liggen op de Demoon, en de gekoppelde 
hexagonalen niet allemaal bezet zijn, blijft de paarse volgeling staan 
om opnieuw Koning Zagan te aanbidden. (De gele volgeling staat op 
een enkel hexagonaal en gaat terug naar de gele speler aan het eind 

van de ronde).

Een opgeroepen Demoon is beschikbaar nadat alle 
Aandacht is verdwenen van een Ziener Bord. Zie pg. 17 
Demonen oproepen.

Door Demonen te aanbidden, kunnen spelers kaarten 
krijgen:Demonische Krachten, Schatten en Relieken 
(Figuur 29).

Figuur 29. Drie types kaarten kunnen verkregen worden 
door Demonen te aanbidden. Rode Demonische Krachten; 

Gele Schatten en Zwarte Relieken.

King Beleth13 King Beleth13King Belial68 King Belial68

Figuur 30. Als de volgelingen van de spelers meerdere Demonen 
tegelijk aanbidden begin je altijd Demoon Kaarten te trekken van de 

stapel met het hoogste nummer.

Volgorde van Verdelen van Kaarten
Als een speler volgelingen heeft geplaatst op meer-
dere Demonen, wordt de volgorde waarin Kaarten 
worden verdeeld bepaald door het nummer in de 
linkerbovenhoek van de Demoon Kaart .

Demoon Kaarten met een hoger nummer worden 
getrokken voor Kaarten met lagere nummers . 

Als alle Kaarten Verdeeld zijn

Meerdere Aanbidders op een Demoon

Kosten voor verkrijgen van Kaarten
Om een volgeling op een hexagonaal op een Demoon 
Kaart te zetten, betaalt een speler alle zichtbare 
grondstoffen op het  Duistere Bord (Figuur 31) .

Kaarten Krijgen
Demoon Kaarten worden verdeeld aan het eind van 
de ronde . Spelers met volgelingen het dichtst bij de 
bovenkant van de gekoppelde hexagonalen op de 
Demoon ontvangen het eerst Demoon Kaarten .
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Duistere Borden 
Een Duister Bord komt beschikbaar zodra een opgeroep-
en Demoon wordt verwijderd. (aan het eind van een 
ronde als alle kaarten van deze Demoon zijn verdeeld).

Er zijn speciale hexagonalen die alleen op Duistere Bor-
den te vinden zijn. Om een volgeling te plaatsen op deze 
speciale hexagonalen moeten alle zichtbare grondstof-
fen op dat Duister Bord worden betaald. (Figuur 32).

Blokjes omruilen voor Aandacht
Wanneer een volgeling is geplaatst op deze 

hexagonaal, mag de speler maximaal 10 gele 
blokjes omruilen voor Aandacht . De gele blokjes gaan 

naar de algemene voorraad .

Zwarte blokjes mogen worden geruild voor elke kleur .

Demonische Krachten en Relieken mogen worden gebrui-
kt om blokjes om te ruilen die anders de verkeerde kleur 
zouden zijn .

Demonische Krachten met korting kunnen niet worden 
gebruikt om blokjes om te ruilen voor Aandacht .

=

Pak 4 zwarte blokjes
Wanneer een volgeling is geplaatst op deze hex-

agonaal, mag de speler 4 zwarte blokjes(Duisternis) 
pakken van de algemene voorraad .

Kies een Demoon Kaart
Wanneer een volgeling 

is geplaatst op deze hexago-
naal, mag de speler de bovenste kaart van een 

Demoon Stapel naar keuze pakken (van een op dit 
moment opgeroepen Demoon) van Klasse 2/3 of 
lager .

De kaart wordt direct gepakt en geplaatst in je per-
soonlijke Tableau . Spelers die een Demoon aanbid-
den kunnen op deze manier eindigen zonder kaart 
aan het eind van de ronde .

Om een volgeling te plaatsen op een Duister 
Bord met een gebroken volgeling, moet de 
speler alle zichtbare grondstoffen betalen, 
en één van zijn volgelingen uit de individuele 

voorraad gaat naar de algemene voorraad . (Deze vol-
geling is opgeofferd) .

Dus, om een volgeling te plaatsen op een dergelijk 
Duister Bord, heeft de speler twee volgelingen nodig: 
een wordt opgeofferd, de andere komt op de hexag-
onaal te staan . De opgeofferde volgeling wordt altijd 
genomen uit de persoonlijke voorraad, van de nog niet 
gespeelde volgelingen . 

You sense a Demonic presence! 

By performing a Ritual, you have conjured a Demon! 
In exchange for some resources, the Demon will grant you 

its powers and artifacts.

Pay the cost and sacrifice another of your followers 
from you Play area to get any 1 available Pact.

Kies een Pact Kaart
Wanneer een volgeling is geplaatst op deze 

hexagonaal, mag de speler een keuze maken uit 
alle beschikbare Pact Kaarten (niet uit de doos) .

 Herrijzen van een Opgeofferde Volgeling
Wanneer een volgeling op deze hexago-

naal is gezet, mag de speler één van zijn op-
geofferde volgelingen terugpakken en deze plaatsen 
in zijn persoonlijke voorraad . De speler ontvangt 
ook 3 Aandacht . 

Figuur 32. Dit Duister Bord heeft een speciale hexagonaal. 
Om hier een volgeling te plaatsen, moet de speler de zicht-
bare blokjes betalen en één van zijn volgelingen opofferen.

(De opgeofferde volgeling gaat naar de algemene voor-
raad).

max  10
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Een Pact Kaart kiezen van een Duister Bord
Spelers kunnen een Pact Kaart ontvangen door alle zichtbare grondstoffen op een Duister Bord 
te betalen, en een volgeling te plaatsen op het afgebeelde symbool voor: “Kies elke Pact Kaart” 
(meerdere kaarten) . De speler kan kiezen uit alle beschikbare Pact Kaarten links van de Wereld .

Figuur 33. De paarse speler heeft een volgeling geplaatst op een Duister Bord, en betaalt alle zichtbare blokjes op het Duister Bord en een volgeling. Omdat 
de volgeling is geplaatst op een hexagonaal met “Kies elke Pact Kaart” – mag paars kiezen uit alle beschikbare Pact Kaarten.

Figuur 34. Paars heeft een volgeling geplaatst op een van de Rand van de Wereld kaarten en betaalt alle zichtbare blokjes in die rij en 4 zwarte blokjes 
(zoals aangegeven op de Rand van de Wereld kaart) Paars betaalt dus vier zwart, een geel en 2 blauwgroen. Omdat de beloning “Kies een Pact Kaart” is mag 

Paars kiezen uit een van de drie resterende Pact Kaarten die nog beschikbaar zijn in de rij (in dit voorbeeld, de middelste rij). 

+ += + + + +

Als een speler een volgeling plaatst op de Rand van de Wereld op een hexagonaal met een 
enkele pact kaart “kies een Pact Kaart” betaalt deze speler 4 zwarte blokjes en alle zichtbare 
grondstoffen in die rij / kolom . De speler kiest een Pact Kaart uit de rij aangrenzend aan de 
Rand van de Wereld waar zijn volgeling staat . 

Ontvangen van Pact Kaarten van de Rand van de Wereld

Hoe Pact Kaarten Ontvangen 
Y

ou sense a D
em

onic presence! 
B

y perform
ing a R

itual, you have conjured a D
em

on! 
In exchange for som

e resources, the D
em

on w
ill grant you 

its pow
ers and artifacts.

P
ay the cost and sacrifice another of your follow

ers 
from

 you P
lay area to get any 1 available P

act.
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Spelers Gebied – Opslaan van Volgelingen, Grondstoffen en Kaarten
Het spelers gebied is het gebied waar elke speler de 
eigen grondstoffen, volgelingen en ontvangen kaar-
ten bewaart .

Het spelers gebied is zichtbaar voor alle spelers .

Elke speler kan alleen zijn eigen kaarten en effecten 
gebruiken .

Tableau van Kaarten
Kaarten worden geplaatst in een tableau bestaande 
uit 4 kolommen . Er is geen limiet aan het aantal kaar-
ten dat een speler mag hebben . Echter, elke speler 
heeft op elk moment maximaal 4 actieve kaarten . 

Wanneer een speler zijn 5e kaart ontvangt, komt 
deze bovenop een van de vorige kaarten, die wordt 
overschreven .

Een Pact Kaart kiezen van een Duister Bord

Ontvangen van Pact Kaarten van de Rand van de Wereld

Figuur 35. Deze speler heeft vier actieve kaarten. Een van de kaarten is een Pact Kaart, 
Deze is alleen WP waard aan het eind van het spel als hij bovenop de stapel ligt.

Sacrificial Altar
An altar of earth you shall make for me and  sacrifice on it your burnt offerings and your  peace offerings, your sheep, and your oxen.

4

Relic

King B ael

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

Always pay one less resource 
or Darkness

Language of the Ants
Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  
Verily, You are the Bestower.

2

Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Holy  Chalice
The vessel Jesus used when sharing a  

cup of wine with the Apostles, saying  

it was the covenant in his blood.

2
King B alam

Treasure

Place 5 Incense on this card  
from the supply. At the start  

of each round, you may  
take 1 of those Incense 

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Get 2 WP for each  
Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  

tyrants and tear down kings.

X

Pact
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Y
ou sense a D

em
onic presence! 

B
y the use of L

ychnom
ancy, you have conjured a D

em
on! 

In exchange for som
e resources, the D

em
on w

ill grant you 
its pow

ers and artifacts.

King Zagan

Kaarten ontvangen van Demonen

Aandacht ontvangen van Ziener Borden

Als geen van de spelers meer volgelingen kan plaatsen gebeurt het volgende in deze volgorde:

Zo ontvang je Demonische Krachten, Relieken en Schatten . 
Aan het einde van een ronde, krijg je voor elke volgel-
ing die een Demoon aanbidt, een Demoon kaart (van de 
Demoon die de volgeling aanbidt) . 

1 . Trek zoveel kaarten als er Volgelingen zijn die deze 
Demoon aanbidden . (De stapel kan op raken, dit betekent 
dat mogelijk niet iedereen kaarten ontvangt) .

2 . De speler met de volgeling in de bovenste hexagonaal 
kiest als eerste één kaart uit alle getrokken kaarten .

3 . De speler met de volgeling in het tweede hexagonaal van 
boven kiest de volgende kaart . 

Enzovoort tot alle kaarten uit stap 1 zijn verdeeld . Er is 
een kans dat de Demonen Stapel op is voordat alle spelers 
kaarten hebben ontvangen . 

Als de Demonen Stapel leeg is, gaan de volgelingen op 
deze Demoon terug naar de spelers, en de Demoon wordt 
verwijderd uit het spel, waardoor het Duistere Bord en 
bijbehorende hexagonalen zichtbaar worden .

Aan het einde van een ronde, als je volgelingen hebt op een 
Ziener Bord, krijg je één Aandacht per volgeling .

De volgorde waarin de Aandacht wordt toegekend aan de 
spelers wordt bepaald door de positie op het Ziener Bord .
De volgeling het dichtst bij de bovenkant van de kaart mag 
het eerst een Aandacht pakken . Dan krijgt de volgende 
volgeling in de rij de volgende Aandacht enzovoort .

Als alle Aandacht op het Ziener Bord op is, wordt direct 
een Demoon opgeroepen door de speler het dichtst bij de 
bovenkant .  (Pagina 17 – Demonen Oproepen) .

Volgelingen terugpakken5

Controleren of het spel is afgelopen6

Doorgeven Startspeler Schedel7

King Zagan
61

King Zagan
61

King Zagan
61

King Zagan
61

Pendulum

A pendulum is the common swinging 
mechanism found in some types of  
clocks. It’s also a common methodology 
for hypnosis. By swinging the pendulum 
and following it with your eyes, you can 
allow yourself to enter a level of hypnosis.
 
“Allow yourself to see whatever you want 
yourself to see.”

Figuur 36. Deze stapel Koning Zagan kaarten bevat vier kaarten. 
Aan het eind van de ronde ontvangt de paarse 

speler 2 kaarten en de gele speler 1 kaart.

De paarse speler trekt drie kaarten van de Koning Zagan stapel. Hij 
kiest een van deze kaarten en geeft de overige twee kaarten door 

aan de gele speler, geel kiest ook een kaart en geeft de overgebleven 
kaart terug aan paars. De Koning Zagan stapel heeft nu nog maar 
een kaart, deze ligt voor het oprapen voor elke speler, de hexago-

nalen zijn niet gekoppeld, en alle volgelingen op Koning Zagan gaan 
terug naar de spelers.

Figuur 37. De paarse en gele spelers krijgen elk één Aandacht.

Als er drie aandacht had gelegen op dit Ziener Bord, had de 
paarse speler nog een extra Aandacht ontvangen. 

De Aandacht wordt verdeeld over de volgelingen op deze kaart. 
De paarse speler heeft een volgeling het dichtst bij de bovenkant, 

paars krijgt een aandacht. De gele speler krijgt vervolgens een 
aandacht. Nu is alle aandacht op, en de paarse speler krijgt geen 
aandacht voor zijn voor zijn volgeling onderaan het Ziener Bord.

Omdat er geen Aandacht meer ligt op dit Ziener Bord, wordt 
direct een Demoon opgeroepen.

Einde v an een Spelronde

1
2

Kaarten ontvangen van Demonen1

Aandacht ontvangen van Ziener Borden2

Oproepen van Demonen3

Trekken van Nieuwe Wereld Kaarten4
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Demonen Oproepen
Aan het einde van een ronde, als er geen Aandacht 
meer is op een Ziener Bord, wordt een Demoon op-
geroepen. (figuur 38, 39).

I . Controleer welke speler een volgeling (1) het dicht-
st bij de bovenkant van het Ziener Bord (1, 3a) heeft . 
Deze speler gaat door met:

II . Alle volgelingen (2) op het Ziener Bord (3a) gaan 
terug naar de spelers .

III . Schuif het Ziener Bord (3a) naar rechts, zodat een 
nieuw Ziener Bord zichtbaar wordt (4) .

IV . Draai het rechtse Ziener Bord (3a) om zodat het 
Duister Bord (3b) zichtbaar wordt .

V . Pak de Wereld Kaart grenzend aan het Ziener 
Bord (5a) en draai deze om . Alle volgelingen op deze 
Wereld Kaart gaan terug naar hun spelers . De Wereld 
Kaart (5a) is nu een Demoon geworden (5b) . Plaats 
de Demoon (5b) op het Duister Bord (3b) .

De speler plaatst de Demoon (5b) zo dat deze de 
bovenste of de onderste rij grondstoffen bedekt op 
het Duister Bord (3b) .

VI . Elke speler die deze Demoon aan het aanbidden 
was mag kijken naar de stapel Demoon Kaarten (6) . 
Voor het aantal Demoon kaarten zie pagina 4 . Kaar-

ten voorbereiden .

VII . Leg de Demoon Kaarten (6) zo 
op de Demoon (5b) dat de illustratie 
op de kaarten goed aansluit . 

VIII . Beweeg de overige Wereld 
Kaarten (7) naar rechts .

Trek Nieuwe Wereld Kaart(en)
Als er één of meer Demonen opgeroep-
en zijn deze ronde, vallen er gaten in 
De Wereld .

Vergeet niet dat de gaten altijd aan de 
meest linkse kant van de Wereld zitten 
(de kaarten zijn naar rechts geschoven 
toen de Demoon opgeroepen werd) .

Trek (een) Witte Kaart(en) en plaats 
deze met de afbeelding omhoog in 
De Wereld tot alle gaten zijn gevuld 
(Figuur 40) .

Scapulam
ancy

Scapulam
ancy is the practice of divination 

using scapulae or speal bones. T
his  

divination m
ethod that uses anim

als’ 
shoulder blades m

ay be am
ong the m

ost 
ancient m

ethods of fortune telling.
 “A

 skilled sham
an could also provide the 

valuable service of scapulim
ancy, w

hich 
could predict the location of anim

als w
hen 

hunting gam
e w

as scarce.”

G
rim

oire

A
 grim

oire is a book of m
agic. T

his book 
w

ill typically be com
posed of instructions 

on how
 to construct m

agical objects like 
talism

ans and am
ulets as w

ell as how
 

to perform
 m

agical spells, charm
s, and 

divinations.
 “A

rs G
oetia is the first of five books of a 

G
rim

oire called C
lavicula Salom

onis R
egis, 

containing instructions on how
 to invoke 

the 72 D
em

ons.”
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posed of instructions 
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divinations.
 “A

rs G
oetia is the first of five books of a 

G
rim

oire called C
lavicula Salom

onis R
egis, 

containing instructions on how
 to invoke 

the 72 D
em

ons.”

L
ychnom

ancy

Lychnom
ancy, a branch of P

yrom
ancy,  

is divination from
 the flam

es of three  
identical candles arranged in a triangle.
 “P

lace the 3 candles on the floor aw
ay 

from
 any drafts. A

rrange them
 into the 

shape of a triangle and m
ake sure to light 

each one w
ith the sam

e m
atch. K

ill all 
other lights. T

he flam
es w

ill help you find 
answ

ers and insight of things to com
e.”

C
artom

ancy

C
artom

ancy is fortune-telling or divination 

that utilizes a deck of cards. P
ractitioners 

of cartom
ancy are generally referred to as 

cartom
ancers, card readers, or sim

ply just 

readers.
 “W

hen practicing in cartom
ancy, the 

Q
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Figuur 38. Status van een rij op het bord aan het einde van een Ronde – voordat een Demoon is op-
geroepen. Een Demoon wordt opgeroepen omdat er geen Aandacht meer ligt op dit Ziener Bord. Let op 
de paarse volgeling op de gele Wereld Kaart, deze staat op het punt terug te gaan naar de paarse speler 

omdat de gele Wereld Kaart bijna wordt omgedraaid en een Demoon Kaart wordt.

5a

3a

3

Figuur 39. Status van een rij op het bord nadat een Demoon is opgeroepen: Het Ziener Bord is omgedraaid en is nu een Duister Bord en geplaatst aan de 
rechterkant. De twee paarse volgelingen die op het Ziener Bord stonden gaan terug naar de paarse speler. De paarse volgeling op de gele Wereld Kaart 
gaat terug naar de paarse speler als de Wereld Kaart wordt omgedraaid naar Demoon Zagan. Demoon Koning Zagan wordt op het Duister Bord gelegd 
over de hexagonalen op het Duister Bord. De Demoon Kaarten mogen nu worden bekeken door de paarse speler (omdat alleen paars de Demoon aan het 

oproepen was), dan worden de Demoon Kaarten geplaatst op de Demoon. Ten slotte gaan alle kaarten in de rij naar rechts zodat er een nieuwe kaart 
komt te liggen naast het nieuwe Ziener Bord.

4

Figuur 40. Zorg dat alle Wereld Kaarten naar rechts zijn geschoven zodat de 
Ziener Borden nieuwe aangrenzende gekleurde Wereld Kaarten krijgen. Trek 

dan Nieuwe Wereld Kaarten en vul de gaten 
in de Wereld hiermee op. 

3b
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Aan het einde van de ronde staan volgelingen van de 
spelers op verschillende hexagonalen . Sommige van deze 
hexagonalen zijn gekoppeld, andere niet. (Zie figuren 20, 
21 en 22, op pagina 9) .

Volgelingen terugkrijgen van gekoppelde hexagonalen
Volgelingen op niet gekoppelde hexagonalen, of op gekop-
pelde hexagonalen die allen zijn gevuld met volgelingen, 
gaan terug naar de spelers . Dit betekent dat volgelingen 
die Demonen aanbidden of Demonen oproepen naar de 
spelers terug kunnen gaan (zelfs als spelers ze liever willen 
laten staan om nog een ronde te aanbidden) .

Zie  pagina 9 voor meer details over hoe gekoppelde  
hexagonalen werken .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgelingen terugkrijgen door het omdraaien of verwi-
jderen van kaarten en borden: 
Als, door welke reden dan ook, een kaart met volgelingen 
erop wordt omgedraaid of verwijderd . Gaan de volgelingen 
op deze kaart terug naar de individuele voorraad van de 
spelers .

Voorbeelden wanneer kaarten/borden omgedraaid 
worden: 
Wanneer alle Aandacht op is van een Ziener Bord, gaan alle 
volgelingen op dat Ziener Bord terug naar de spelers . De 
volgelingen op de Wereld kaart links van het Ziener Bord 
gaan ook terug naar de spelers (omdat dat Ziener Bord 
wordt omgedraaid tot een Duister Bord waar de Demoon 
op komt te liggen) .

Wanneer alle kaarten van een Demoon op zijn, wordt deze 
Demoon verwijderd uit het spel en gaan alle volgelingen 
die op de Demoon staan terug naar de spelers .

Aan het einde van de Ronde, als een Rand van de Wereld 
kaart geen volgelingen meer bevat, wordt deze Rand van 
de Wereld kaart omgedraaid .

Volgelingen terugkrijgen tijdens een Ronde 
Als een kaart met volgelingen erop wordt omgedraaid 
tijdens de ronde, gaan deze volgelingen terug naar de spel-
ers en kunnen ze worden gebruikt tijdens dezelfde ronde 
(zelfs als spelers eerder hebben gepast vanwege het niet 
meer hebben van volgelingen) .

Volgelingen terugkrijgen

Doorgeven van de Startspeler Schedel
      Als geen Einde van het Spel conditie is bereikt, 
geef je de startspeler schedel door met de klok mee 
en start een nieuwe ronde .  

Controleer of het Einde van het Spel is bereikt
Controleer het aantal beschikbare Pact Kaarten op 
het speelveld . Als het aantal Pact Kaarten gelijk of 
minder is aan het aantal spelers, eindigt het spel . 
(Figuur 43) .

Als een speler 4 actieve Pact Kaarten in zijn tableau 
heeft eindigt het spel (Figuur 44) .

Zodra één, of beide van deze condities wordt 
voldaan, ga verder naar de puntentelling .

6

Figuur 41. Als dit het einde is van een ronde: De rode volgeling 
blijft staan omdat er gekoppelde hexagonalen niet bezet zijn.
De paarse volgeling gaat wel terug omdat deze staat op een 

niet-gekopplde hexagonaal.

5

7

Figuur 42. De Startspeler Schedel wordt met de 
klok mee doorgegeven aan de volgende speler.
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Het spel eindigt aan het einde van de huidige ronde wanneer één van de volgende condities is ingevuld: 
 

Als het aantal Pact Kaarten gelijk of minder is aan het aantal spelers (Figuur 43) .
 
Als een speler 4 actieve Pact Kaarten in zijn tableau heeft (Figuur 44) .

  Tel het totaal van alle Aandachts punten (Munten)
  Tel het totaal van alle WP op alle kaarten
  Tel het totaal van alle zichtbare Pact Kaarten
  Tel het totaal van alle blokjes, elk 4e blokje is 1 WP

De speler met de meeste punten is de winnaar van  
Goetia: Nine Kings of Solomon .

Puntentelling

Figuur 45. Het is deze speler gelukt twee paarse Pact Kaarten te verkrijgen, welke uiteindelijk 12 WP waard zijn.
6 WP voor het hebben van 3 blokjes op Schatten, plus 6 WP voor het hebben van 3 Demonische Krachten (Rood).

Figuur 43. In een spel voor drie spelers: Het spel eindigt aan het eind 
van de ronde omdat er nog maar 3 Pact Kaarten zijn.

Sacrificial Altar
An altar of earth you shall make for me and  sacrifice on it your burnt offerings and your  peace offerings, your sheep, and your oxen.

4

Relic

King B ael

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

Always pay one less resource 
or Darkness

Language of the Ants
Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  
Verily, You are the Bestower.

2

Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Get 3 WP for each 
Pact in your Tableau

3

Master of Diplomacy
In the name of God,  

King Solomon calls thee hither.

X

Pact

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Get 2 WP for each  

Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  

tyrants and tear down kings.

X

Pact

2

Master of  Relics
God will surely visit you, and ye  

shall carry up my bones from hence.

X

Pact

Get 2 WP for each  
Relic in your Tableau

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

2

In war, the strong make slaves of the weak,  

and in peace, the rich make slaves of the poor.

Get 2 WP for each other  
card beneath this Pact

Master of Exploitation

X

Pact

Figuur 44. Het spel eindigt aan het eind van de ronde 
omdat een speler 4 Pact Kaarten heeft in zijn Tableau.

Return a follower to the 
World’s Edge and get all  
visible resources in that  

row or column

Dodecahedron
The latent design exists in the one unborn  eternal atom, the centre which exists  

everywhere and nowhere.

3

Relic

King Purson

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

When placing a follower  
on a World Card, get all visible  

resources on that card

Dowsing Rods
For a spirit of whoredom has led  
them astray, and they have left  

their God to play the whore.

4

Relic

King  Viné

Holy  Chalice
The vessel Jesus used when sharing a  
cup of wine with the Apostles, saying  

it was the covenant in his blood.

2King B alam

Treasure

Place 5 Incense on this card  
from the supply. At the start  

of each round, you may  
take 1 of those Incense 

Get 2 WP for each resource or  

Attention you still have stored   

on Treasures in your Tableau

2

Master of  Investment
The power of compound interest is  

the most powerful force in the universe.

X

Pact

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

Get 2 WP for each  
Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  

tyrants and tear down kings.

X

Pact

Always pay one less resource 
or Darkness

Language of the Ants
Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  
Verily, You are the Bestower.

2

Demonic Pow er

King  Viné

Return 1 of your other 
recruited followers to  

your Player area

Magic  Carpet
Queen Sheeba sent a magic green silken  

carpet with gold and silver embroidering to  

King Solomon as a token of her love.

4

Relic

King Asmoday

Einde van het Spel

Wat als het gelijkspel is?
In het geval van gelijkspel – de speler met de meeste 
zwarte blokjes is de winnaar . Is het dan nog steeds geli-
jkspel, de speler met de meeste gekleurde blokjes . Mocht 
het dan nog steeds gelijkspel zijn (hoe is het mogelijk), de 
speler met de meeste Aandacht is de winnaar . Als er dan 
nog gelijkspel is, de speler met de meeste kaarten is de 
winnaar . Is het dan nog gelijkspel, dan delen de spelers de 
overwinning .
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Een kaart bevat sommige of alle onderstaande kenmerken:

Anatomie van een Kaart

a) Titel 
b) Achtergrond Tekst 
c) Type Kaart 
d) Hexagonaal 
e) Effect 
f) Kosten (betaal dit om een 
volgeling te plaatsen op 
deze kaart)
g) Klasse en bron van de Kaart 
h) Worship Punten (WP)

Gebruiken van Relieken tijdens je beurt
Schatten en kaarten waarop staat “Start van een Ronde” 
kunnen alleen worden gebruikt aan het begin van een 
ronde .

Gebruiken van Relieken tijdens je beurt 
Als een speler een Reliek wil activeren tijdens 
een ronde, dan mag dit tijdens zijn beurt . 
De speler spendeert dan zijn actie door een 
volgeling te plaatsen op het hexagonaal van de 
Reliek kaart .
 
Sommige Reliek kaarten hebben een gloeiende 
rode rand . Dit is een indicatie voor andere spel-
ers dat zodra deze Reliek geactiveerd is, andere 
spelers ook een voordeel hiervan krijgen .

Additional cost: All visible  
resources and Darkness   

in the World (not World’s Edge)

Brass  Vessel
King Solomon commanded the Demons  
to become sealed into vessels of brass.

4

Relic

King B ael

At the end of the round, you 
 may return your followers from  

incomplete linked hex-spaces

Power of Ferocity
When appearing, he looks very fierce to  

frighten the conjurer or to see  
if he is courageous.

5

Demonic Pow er

King Beleth

Sacrificial Altar
An altar of earth you shall make for me and  sacrifice on it your burnt offerings and your  peace offerings, your sheep, and your oxen.

4

Relic

King B ael

When paying Elements,  
you may instead pay  
using any resource

Power of  Wine
King Zagan can turn water into wine,  
wine into oil, oil into blood, and blood 

into water.

3

Demonic Pow er

King Zag an

Always pay one less resource 
or Darkness

Language of the Ants
Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  
Verily, You are the Bestower.

2

Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Holy  Chalice
The vessel Jesus used when sharing a  

cup of wine with the Apostles, saying  

it was the covenant in his blood.

2
King B alam

Treasure

Place 5 Incense on this card  
from the supply. At the start  

of each round, you may  
take 1 of those Incense 

Get 2 WP for each  

Demonic Power  
in your Tableau

2

Master of Powers
I am Power. By power, I raise up  

tyrants and tear down kings.

X

Pact

You get the next resource(s)  
and Darkness that is returned  

to the supply

Crown of Paimon
If anyone would come after me,  

let him deny himself.

4

Relic

King Paimon

Demonische Krachten zijn passieve ef-
fecten die altijd actief zijn . Een speler 
kan het effect nooit negeren . Het effect 
van de Demonische Kracht is alleen 
actief als de kaart volledig zichtbaar is 
in het Tableau van de speler .

Demonische Krachten

Aan Relieken kunnen kosten verbon-
den zijn . Het effect vereist dat een 
volgeling wordt gebruikt om actief 
te worden . Relieken moeten volledig 
zichtbaar zijn in het Tableau van de 
speler om gebruikt te worden .

Relieken

Get 1 WP for every 2 

class symbols on cards  

in your Tableau

1

Master of Demons
They are demonic spirits performing signs 

who go abroad to the kings of the world  

to assemble them for battle on the great day.

X

Pact

Pacts
Pact Kaarten kunnen worden ver-
kregen op Duistere Borden of de 
Rand van de Wereld . Ze geven extra 
WP aan het einde van het spel geba-
seerd op hoe het spel is gespeeld . Een 
Pact Kaart geeft alleen WP als deze 
bovenop ligt in je tableau aan het 
einde van het spel .

Kaarten worden voornamelijk verkregen door Demonen te 
aanbidden . De meest krachtige kaarten worden verkregen 
door van Klasse 3 Demonen (Bael, Beleth en Paimon) . Kaar-
ten worden altijd bewaard in je Tableau . 

Relieken, Schatten en Demonische Krachten zijn altijd WP 
waard aan het einde van het spel (zelfs als ze bedekt zijn 
door andere kaarten) .

Pact Kaarten, zijn te krijgen van Duistere Borden of de Rand 
van de Wereld . Deze kaarten zijn alleen WP waard als ze 
zichtbaar zijn (bovenop een stapel) aan het eind van het 
spel .

Tableau
Elk Tableau met kaarten kan maximaal 4 stapels kaarten 
bevatten . Zodra een speler een kaart ontvangt, gaat deze di-
rect naar het Tableau . Als een speler vier zichtbare kaarten 
in het spel heeft en een vijfde ontvangt, moet deze speler 
een van zijn bestaande kaarten bedekken . Alleen de kaarten 
bovenaan de stapel kunnen worden gebruikt tijdens het 
spel (Figuur 46) . Alle Relieken, Schatten en Demonische 
Krachten zijn wel WP waard aan het einde van het spel .

 

 
Er zijn vier type kaarten  
Demonische Krachten (rood), Relieken (zwart), Schatten 
(geel)en Pacts (paars) .

Place 1 of each resource from  

the supply on this card. At the  

start of each round, you may  
take 1 of these resources 

King B alam

Ark of the Covenant
A gold-covered wooden chest 

containing the two stone tablets of  

the Ten Commandments.

2

Treasure

Schatten hebben grondstoffen op de 
kaart . Aan het begin van elke ronde 
mogen spelers één grondstof van elke 
Schatten pakken . Als een Schatten 
kaart wordt overschreven, gaan alle 
grondstoffen op die kaart terug naar 
de algemene voorraad .

Schatten

Figuur 46. Deze speler heeft 6 kaarten ontvangen. Sommigen zijn over-
schreven. Alleen de bovenste kaarten zijn actief.

Kaarten

b

a

d

e

f

g h

c
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Voorbeeld van een Kaart effect in actie
Kaarten ontvangen door Demonen te aanbidden kunnen 
worden gezien als een aparte gebeurtenissen . De effecten 
van een kaart kunnen slechts eenmaal worden toegepast 
voor elke Demoon waar je kaarten van ontvangt .

Bijvoorbeeld, Geel heeft twee volgelingen die Koning Belial 
aanbidden en één volgeling die Koning Zagan aanbidt .

Aan het einde van de ronde, als de kaarten voor het 
aanbidden van Demonen worden verdeeld, krijgt Geel 
2 kaarten voor Koning Belial . En door de Demonische 
Kracht ‘Parseltongue’ krijgt de Gele speler ook 2 gekleurde 
blokjes . De speler krijgt dan een kaart van Koning Zagan en 
1 gekleurd blokje . (Figuur 48) .

Gebeurtenissen moeten worden gedefinieerd om uit te leg-
gen hoe de effecten van de kaarten werken . Elke kaart heeft 
een effect dat meerdere malen kan worden gebruikt tijdens 
een beurt en ronde, maar slechts één keer per gebeurtenis . 
(Effectief betekent dit ook dat een oneindige lus van effect-
en niet mogelijk is . Bijvoorbeeld door “als je een aandacht 
ontvangt, ontvang een grondstof” en “als je een grondstof 
ontvangt, ontvang een aandacht”) .

Een kaart wordt slechts één keer geactiveerd voor elke keer 
dat een gebeurtenis plaasvindt .  

Hier zijn de gebeurtenissen die kunnen plaatsvinden:

Ontvang één of meer kaarten voor Demonen aanbidden .

Ontvang één of meer aandacht voor Demonen oproepen .

Betaal de kosten omdat je een volgeling hebt geplaatst .

Doe iets op een hexagonaal .

Ontvang grondstoffen door de actie van een tegenstander .

Ontvang één of meer grondstoffen vanwege je eigen actie .

King ZaganKing Belial

King Belial68

King Belial

68

King Zagan61

Als een speler al 4 kaarten heeft en hij ontvangt de 
5e kaart, dan moet deze nieuwe 5e kaart boven op 
een bestaande kaart worden geplaatst (de bedekte 
kaart is meestal nog steeds WP waard aan het einde 
van het spel, maar het effect op de kaart wordt over-
schreven door de nieuwe kaart) .

Bedekken van Schatten
Als een Schatten Kaart wordt bedekt, gaan alle 
grondstoffen op de kaart terug naar de voorraad . De 
kaart is WP waard aan het einde van het spel .

Bedekken van Pacts
Als een Pact Kaart wordt bedekt, is deze kaart niet 
langer actief, de speler krijgt geen WP van bedekte 
Pact Kaarten aan het einde van het spel .

 Bedekken van Demonische Krachten
Als een Demonische Kracht Kaart wordt bedekt, kan 
de bedekte kracht niet meer worden gebruikt . De 
kaart blijft wel WP waard aan het einde van het spel .

Bedekken van Relieken
Als een Relieken Kaart wordt bedekt, kunnen ze 
niet langer worden gebruikt . De kaart blijft wel WP 
waard aan het einde van het spel .

Volgelingen die staan op een bedekte Reliek 
kaart (figuur 47a, 47b) worden geofferd en 
gaan terug naar de algemene voorraad .

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

When placing a follower  
on a World Card, get all visible  

resources on that card

Dowsing Rods
For a spirit of whoredom has led  
them astray, and they have left  

their God to play the whore.

4

Relic

King  Viné

Always pay one less resource 

or Darkness

Language of the Ants

Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  

Verily, You are the Bestower.
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also get 1 Darkness
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Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.
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Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.
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Demonic Pow er

King  Viné

When placing a follower  
on a World Card, get all visible  

resources on that card

Dowsing Rods
For a spirit of whoredom has led  
them astray, and they have left  

their God to play the whore.

4

Relic

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

Whenever you get a Card, 
also get 1 Darkness

Power of  Creation
Viné has the power to build towers,  

destroy walls, and disturb seas.

3

Demonic Pow er

King  Viné

When placing a follower  
on a World Card, get all visible  

resources on that card

Dowsing Rods
For a spirit of whoredom has led  
them astray, and they have left  

their God to play the whore.

4

Relic

King  Viné

Always pay one less resource 
or Darkness

Language of the Ants
Forgive me, and bestow upon me a kingdom  

such as shall not belong to any other after me.  
Verily, You are the Bestower.

2

Demonic Pow er

King  Viné

Hoe de effecten v an kaarten w erken
Uitleg van wat een gebeurtenis is

Figuur 48. Elke gebeurtenis triggert eventuele kaarten 1 keer per 
gebeurtenis. Ontvangen van 2 kaarten van Belial kan worden gezien 

als 1 gebeurtenis. Ontvangen van 1 kaart van Zagan is een andere 
gebeurtenis.

Bedek bestaande  kaarten

Figuur 47a: 
Wit heeft een Reliek 
kaart met Volgeling 

erop.

Parseltongue
For God knows that when you eat of it  your eyes will be opened, and you will be  

like God, knowing good and evil.

Whenever you get a card, 
also get 1 resource  

of your choice

3

Demonic Pow er

King Purson

Figuur 47b: Wit ontvangt een extra kaart 
om bij zijn tableau te leggen.

Hij kiest ervoor de Reliek kaart met Volgel-
ing te bedekken. Deze volgeling wordt nu 

opgeofferd.

1 2 3
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Ontvang een Demoon Kaart van Klasse 3 of 
lager
Ontvang een Demoon Kaart naar keuze van de 
beschikbare Demoon stapels in het spel van 
Klasse 3 of lager . Kosten: Alle grondstoffen zicht-
baar op dat Duister Bord .

=
max  10

Actie
Plaats een volgeling op een hexagonaal .

Grondstoffen
Gekleurde blokjes (Niet Duisternis of Aandacht)

Blokje
Een roze, groenblauw, geel, bruin of zwart blokje .

Gekleurd Blokje
Een roze, groenblauw, geel of bruin blokje  
(niet zwart) .  

Duisternis
Een zwart blokje (niet gekleurd) .

Elke grondstof
Elk gekleurd blokje (niet zwart) .

Contact maken met Demonen
Volgelingen die staan op Ziener Borden .

Oproepen van Demonen
Wanneer alle Aandacht munten op zijn op een Ziener 
Bord wordt een Demoon opgeroepen .

Aanbidden van Demonen
Volgelingen staan op Demonen en ontvangen aan het 
eind van de ronde een Demoon Kaart .

Ziener Borden 
De grote borden waar je voornamelijk Aandacht 
munten ontvangt . B .v . ‘Séance’, ‘Ouija Board’ en ‘Ex-
orcism’ .

Duistere Borden
De achterkant van een Ziener Bord (heeft een don-
kere achtergrond) .

Demoon Stapel
Een stapel Demoon Kaarten .

Voorraad
Alle blokjes en Aandacht die niet in het spel zijn . 
(Grondstoffen op Schatten zitten niet in de voor-
raad) .

Definities
Lege Hexagonaal
Er gebeurt niets

Wissel blokjes om voor Aandacht
Als je hier een volgeling plaatst, wissel tot  
maximaal 10 gele blokjes om voor maximaal  
10 Aandacht .  Kosten: Betaal de kosten genoteerd  
op het Duister Bord  voor het omwisselen . 

Ontvang een Pact Kaart en 3 Aandacht
Als je hier een volgeling plaatst, krijg je 3 Aandacht 
en mag je een beschikbare Pact Kaart kiezen . Als alle 
Pact Kaarten op zijn krijgt de speler alleen Aandacht . 
Kosten: Betaal alle grondstoffen zichtbaar op het 
Duister Bord .

Ontvang een Pact Kaart 
van de Pact Kaarten aangrenzend aan deze 
Rand van de Wereld Kaart . Kosten: 4 zwarte 
blokjes en alle zichtbare grondstoffen in die 
rij / kolom .

Ontvang een volgeling van de Rand 
van de Wereld  
Kosten: Alle zichtbare blokjes in de 
Wereld Rij of Kolom en één Aandacht .
 

 Korting Symbool
 Betaal een grondstof blokje minder (gekleurt of zwart) .
 
 2 Gekleurde Blokjes
 Deze blokjes moeten van dezelfde kleur zijn .
 
 Aandacht 
 Een munt die 1 WP waard is aan het eind van   
 het spel .  

 Klasse Symbool
 Geeft aan welke klasse een kaart is (pag . 4)

 Offers
 Wanneer een volgeling naar de voorraad   
 gaat, door het bedekken van een Reliek   
 Kaart of door het betalen van kosten (aange 
 geven op Duistere Borden of Demoon  
 Kaarten) .

Ontvang een Demoon Kaart van Klasse 2 of 
lager
Ontvang een Demoon Kaart naar keuze van de 
beschikbare Demoon stapels in het spel van 
Klasse 2 of lager . Kosten: Alle grondstoffen zicht-
baar op dat Duister Bord .
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Moet ik een volgeling plaatsen? Mag ik niet passen?
Je moet een volgeling plaatsen als je kan .

Ik heb nog volgelingen, maar kan ze niet plaatsen.
Als je een volgeling niet kunt plaatsen tijdens je beurt, 
wordt je beurt overgeslagen . Blijf proberen om je volgeling 
te spelen in een volgende beurt of blijft je beurt overslaan 
tot alle spelers hun volgelingen hebben geplaatst . 

Als je de laatste speler bent met volgelingen in je hand en je 
kunt nog steeds geen volgeling plaatsen, blijft de volgeling 
ongespeeld in je hand, en iedereen gaat door naar het einde 
van de ronde .

Kan ik kiezen een grondstof niet te pakken?
Nee . Als je een volgeling plaatst op een ‘ontvang grondstof-
fen’ hexagonaal, dan moet je deze grondstof pakken .

Is er een limiet aan het aantal grondstoffen dat ik kan 
hebben in mijn persoonlijke voorraad?
Nee . Je mag zoveel grondstoffen hebben als je wil . Maar de 
algemene voorraad is beperkt door het aantal grondstoffen 
in het spel .

Wat als een grondstof op is in de de algemene voor-
raad?
Als in de algemene voorraad een bepaalde grondstof op 
is, dan pak (steel) je deze grondstof van de speler met de 
meeste van deze grondstof . Als je dit zelf bent ‘steel’ je van 
jezelf (en krijgt geen extra grondstoffen) .

Zie voor gelijkspel (meerdere spelers met dezelfde voor-
raad) de regels op pg . 9 .

Voorbeeld van grondstoffen stelen
Je mag 8 blauwgroene blokjes pakken en er zijn er nog maar 
5  in de algemene voorraad . Neem eerst deze 5 blokjes uit 
de voorraad .

Controleer welke speler de meeste blauwgroene blokjes 
heeft . Steel 1 blokje van deze speler . Doe dit zolang tot je 
8 blokjes in totaal hebt, of tot je zelf de speler bent met de 
meeste blauwgroene blokjes .
 
Je doet het volgende voor elk blokje dat je nog krijgt: Je 
krijgt nog 2 blokjes – controleer welke speler de meeste 
blauwgroene blokjes heeft en neem 1 blauwgroen blokje 
van deze speler .
Je krijgt nog 1 blokje – controleer welke speler de meeste 
blauwgroene blokjes heeft en neem 1 blauwgroen blokje 
van deze speler . 

Sommige kaarten laten me blokjes / aandacht op 
hexagonalen zetten tijdens mijn beurt – Wat doe ik 
hiermee aan het eind van de ronde?
Doe ze terug in de algemene voorraad . 

Waar mogen nog niet gerekruteerde volgelingen 
staan?
Volgelingen mogen alleen worden gezet op Rand van de 
Wereld Kaarten als ze een        symbool bedekken . Je mag 
volgelingen niet zetten op een omgedraaide Rand van de 
Wereld Kaart . Dit betekent ook dat een Rand van de Wereld 
Kaart slechts zoveel volgelingen kan bevatten als er spelers 
zijn .

Wat zijn de kleine blokjes onder de Ziener Bord Titels?
Deze laten de kosten zien op het aankomende Duistere 
Bord (de andere kant van het Ziener Bord) .

Hoe krijg ik Aandacht?
De belangrijkste manier om Aandacht te krijgen zijn de 
Ziener Borden . Een volgeling plaatsen op een Ziener Bord 
kost één gekleurd blokje . De kleur van dit blokje wordt 
bepaald door de kleur van de Wereld Kaart direct naast het 
Ziener Bord .

Hoe worden Demonen opgeroepen?
Ziener Borden hebben 3-5 Aaandacht op zich liggen . Als 
spelers volgelingen sturen om Demonen op te roepen 
wordt er aandacht verwijderd van het Ziener Bord . Als een 
Ziener Bord geen Aandacht meer heeft, wordt een Demoon 
opgeroepen .

Hoe krijg ik Kaarten?
Door volgelingen Demonen te laten aanbidden . Demonen 
moeten eerst worden opgeroepen voordat spelers volgelin-
gen kunnen sturen om ze te aanbidden .

Tijdens hun beurt, kunnen spelers de blokjes betalen die 
op het Duistere Bord staan afgebeeld om een volgeling op 
een hexagonaal te plaatsen op de Demoon kaart . Aan het 
eind van de ronde gaan de kaarten naar deze aanbiddende 
volgelingen .

Is er een limiet voor het aantal kaarten dat ik mag 
hebben?
Je mag zoveel kaarten hebben als je wil . Maar slechts 4 
kaarten mogen volledig zichtbaar zijn op elk moment 
tijdens het spel . Als je meer dan 4 kaarten hebt wordt je 
gedwongen een van je bestaande kaarten te bedekken .

Mag ik mijn tableau kaarten opnieuw ordenen?
Nee . (Tenzij je een kaart hebt die zegt dat dit mag) .

Op sommige Ziener Borden or Relieken kun je een vol-
geling krijgen. Waar pak ik deze volgeling vandaan?
Je mag kiezen van welke Rand van de Wereld Kaart je deze 
volgeling wilt pakken . De nieuwe volgeling kan worden 
gebruikt in de volgende beurt van de speler .

Waar vind ik de laatste versie van deze spelregels?
Errata, en de laatste versie van de spelregels, zijn te vinden 
op: http://goetia .demonicgames .com

V raag en Antw oord
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