
De volkeren van de Cycladenarchipel gaan 
monumenten oprichten om de Goden te eren. 
Zij die dapper genoeg zijn om deze kolossale 
constructies neer te zetten of ze te veroveren, 
zullen met een zegening worden beloond.

Voorbereiding:
Neem voordat het spel begint de 10 Monument-
kaarten, kies er voor elke speler willekeurig eentje 
uit en leg hem open naast het spelbord neer. Dit 
zijn de enige Monumenten die de spelers tijdens 
het spel kunnen bouwen. Neem de bijbehorende 
miniaturen en stop de andere - samen met de 
ongebruikte Monumentkaarten - terug in de doos. 

Constructie
Monumenten zijn gebouwen die een bonus geven 
en die een speler kan bemachtigen als hij de twee 
basisgebouwen bezit die eraan gekoppeld zijn.
Bij de voorbereiding worden er een aantal Mon-
umentkaarten gekozen. Zodra een speler de twee 
gebouwen controleert die op een Monumentkaart 
staan afgebeeld, dan bouwt hij het bijbehorende 
Monument. Hij legt de Miniatuur van het Mon-
ument op een van zijn territoria en neemt ook 
de bijbehorende kaart, waarop het effect van het 
Monument staat.

Een spel van Ludovic Maublanc en Bruno Cathala, voor 2 tot 5 spelers

Onderdelen

10 Monument-  
Miniaturen:
•  Tempel van 

Poseidon
•  Tempel van Ares
•  Tempel van Athene
•  Grote tempel van 

Zeus
•  Militaire Academie 
• Zeeacademie
•  Stad der Krijgers
•  Grote Universiteit 

van Athene
•  Grote Vuurtoren 

van Poseidon
• Grote Citadel van  
Ares

10 Monument- 
kaarten: een 
voor elke 
Miniatuur 

Territorium:
Deze term verwijst 
naar een eiland in 
het basisspel of naar 
een enkel vak in de 
uitbreiding Titans.

1



Monumenten kunnen in het spel komen nadat 
het tweede gebouw dat erop staat wordt geb-
ouwd, of nadat de speler een territorium overn-
eemt waarin dit gebouw al aanwezig was. De 
twee gebouwen die nodig zijn voor de bouw van 
een Monument, blijven op het bord.
Kan een speler een Monument bouwen, maar 
ziet hij dit niet meteen, dan kan hij dit later in 
het spel alsnog doen, op voorwaarde dat hij nog 
steeds de twee benodigde gebouwen bezit en er 
nog niemand anders hetzelfde Monument heeft 
gebouwd! De speler moet nog steeds wachten 
tot hij de acties van zijn god mag uitvoeren (bij 
Apollo staan, telt niet).
Een Monument neemt geen bouwplaats in: het 
wordt gewoon in het territorium geplaatst net 
als een miniatuur, en blijft daar voor de rest van 
het spel liggen. Elk Monument in een territo-
rium geeft aan de speler die het gebied bezit een 
speciale kracht. Verovert een speler een territo-
rium waarin er een Monument ligt, dan neemt 
hij de bijbehorende kaart van de vroegere eige-
naar. Vanaf nu mag de veroveraar de kracht van 
het Monument gebruiken. Een Monument kan 
niet worden ingezet als afzonderlijke gebouwen 
om een Metropolis mee te bouwen

Voorbeeld:een speler die al een Vesting controleert, kiest 
ervoor om een Haven te bouwen. Aangezien de Stad der 
Krijgers nog beschikbaar is, mag de speler dit Monument 
bouwen en de bijbehorende kaart nemen.

Opmerking bij de Reus
De Reus kan geen Monu-
menten vernietigen.

 
Opmerking bij de 
uitbreiding Hades
Met een Theater kun je geen 
Monumenten bouwen.
De Necropolis: je Vloten 
redden met de Grote Vuur-
toren van Poseidon voegt 
geen Goudstukken toe aan de 
Necropolis. Het offeren van de 
Goudstukken aan de Tempels 
van Poseidon of Ares doet dat 
echter wel.

 
Opmerking bij de 
uitbreiding Titans
Door de regels voor “Free Posi-
tioning” (vrije plaatsing) kan 
het gebeuren dat een speler het 
spel begint met twee gebou-
wen. Hierdoor is het mogelijk 
om meteen een Monument te 
bouwen, en ontstaat er tijdens 
de eerste ronde al spanning!

Het is ook mogelijk om de 
krachten van een Speciale 
Metropolis en een Monument 
te combineren.

Opgelet: elk Monument kan 
gedurende het spel slechts 
één keer worden gebouwd.

Monumenten:  
Speciale Eigenschappen

Grote Citadel van Ares
VESTING     +     VESTING

Zolang er één of meerdere troepen in 
dit territorium gestationeerd zijn, kan het 
niet via de zee, het land (Titans) of de 
lucht (Pegasus) worden aangevallen. Dit 
territorium is wel nog kwetsbaar voor 
andere effecten (Harpij, enzovoort)

Militaire Academie
   VESTING     +     UNIVERSITEIT

Wanneer je inkomsten krijgt, mag je een 
gratis Leger op dit territorium leggen. 
Indien dit om een bepaalde reden niet 
mogelijk is, vervalt deze eigenschap. 
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Opmerking bij de Reus
De Reus kan geen Monu-
menten vernietigen.

 
Opmerking bij de 
uitbreiding Hades
Met een Theater kun je geen 
Monumenten bouwen.
De Necropolis: je Vloten 
redden met de Grote Vuur-
toren van Poseidon voegt 
geen Goudstukken toe aan de 
Necropolis. Het offeren van de 
Goudstukken aan de Tempels 
van Poseidon of Ares doet dat 
echter wel.

 
Opmerking bij de 
uitbreiding Titans
Door de regels voor “Free Posi-
tioning” (vrije plaatsing) kan 
het gebeuren dat een speler het 
spel begint met twee gebou-
wen. Hierdoor is het mogelijk 
om meteen een Monument te 
bouwen, en ontstaat er tijdens 
de eerste ronde al spanning!

Het is ook mogelijk om de 
krachten van een Speciale 
Metropolis en een Monument 
te combineren.

Opgelet: elk Monument kan 
gedurende het spel slechts 
één keer worden gebouwd.

Monumenten:  
Speciale Eigenschappen

Grote Vuurtoren van  Poseidon
HAVEN     +     HAVEN

Je vernietigde schepen kunnen worden 
gered: je mag ze plaatsen op een vak dat 
grenst aan dit territorium en dat leeg 
is of dat jij controleert. Indien dit om 
een be paalde reden niet mogelijk is (alle 
vakjes bezet door vijandige schepen, Poly-
phemos op het territorium), dan worden 
je Vloten van het bord verwijderd. 

Grote Citadel van Ares
VESTING     +     VESTING

Zolang er één of meerdere troepen in 
dit territorium gestationeerd zijn, kan het 
niet via de zee, het land (Titans) of de 
lucht (Pegasus) worden aangevallen. Dit 
territorium is wel nog kwetsbaar voor 
andere effecten (Harpij, enzovoort)

Militaire Academie
   VESTING     +     UNIVERSITEIT

Wanneer je inkomsten krijgt, mag je een 
gratis Leger op dit territorium leggen. 
Indien dit om een bepaalde reden niet 
mogelijk is, vervalt deze eigenschap. 

Zeeacademie
UNIVERSITEIT     +      HAVEN

Wanneer je inkomsten krijgt, mag je een 
gratis Vloot op een vak leggen dat grenst 
aan dit territorium en dat leeg is of dat 
jij controleert. Indien dit niet mogelijk is, 
vervalt deze eigenschap. 
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Stad der Krijgers 
HAVEN      +         VESTING

Al jouw vloten rond dit territorium tellen 
mee als Legers bij de verdediging tegen 
aanvallen over land.

Grote universiteit van 
Athene

UNIVERSITEIT     +     UNIVERSITEIT
Je mag met de rekruteringsactie van 
Athene meerdere Filosofen rekruteren. 

Grote Tempel van zeus
TEMPEL     +     TEMPEL

Pas het spoor van de Mythologische 
Wezens aan bij het begin van jouw beurt, 
zoals bij het begin van de ronde.

Tempel van Athene
UNIVERSITEIT     +      TEMPEL

De rekrutering van Priesters en Filosofen 
kost je 1 Goudstuk minder.  

Tempel van Poseidon
HAVEN     +      TEMPEL

Eens per ronde mag je één van je Vloten 
van het bord verwijderen om de bovenste 
kaart van de trekstapel met Mytholo-
gische Wezens te trekken en te activeren.

Tempel van Ares
VESTING      +     TEMPEL

Eens per ronde mag je één van je Legers van 
het bord verwijderen om een willekeurige 
kaart van de aflegstapel van de Mytholo-
gische Wezens te trekken en te activeren.
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