
Er heerst momenteel vrede in de Cycladen, maar het geluid van 
furieuze strijd heeft nog steeds echo’s in onze herinneringen. Is dit 
een langdurige vrede of niets meer dan een korte wapenstilstand? Er 
gaan geruchten dat Hades spoedig zal terugkeren met zijn ondode 
scharen en spookschepen....
Elke stadstaat zal zijn kunnen moeten demonstreren in het recrute-
ren van machtige helden en het verkrijgen van de gunst van de goden 
van Olympus, zelfs de angstaanjagende Hades, om zijn suprematie 
uit te breiden ten koste van zijn tegenstanders...

Introductie 
Enkele woorden over de Cyclades - Uitbreiding(en)

De inhoud van dit spel kan niet zelfstandig gebruikt worden. Je hebt het originele Cyclades 
spel nodig om het te kunnen spelen.
Dit spel bevat niet één, maar meerdere modules, die met het basisspel gecombineerd 
kunnen worden naargelang de wensen en de ervarenheid van de spelers (deze modules 
worden gepresenteerd in de volgorde die we u aanraden om ze toe te voegen).

Module #1: Initiële Vrije Plaatsing
Initiële “Vrije Plaatsing” ronde

Het gebruik van deze module heeft enkel elementen uit het basisspel nodig.
Spelers volgen de voorbereiding zoals in het basisspel met de volgende aanpassingen:
•	 Ze	krijgen	7	Goudstukken	(i.p.v.	5)
•	 Er	worden	geen	legers	en	vloten	op	het	bord	geplaatst

Een	eerste	biedronde	wordt	nu	gehouden	om	te	bepalen	op	welke	eilanden	de	spelers	het	
spel beginnen.
De godentegels (neem er één minder dan het aantal spelers, zoals aangegeven in de origi-
nele regels) worden geschud en op de lege velden boven Apollo.
De plaatsing verloopt volgens de offerande regels uit het basisspel met één specifieke res-
trictie:	tijdens	de	eerste	ronde	mag	er	slechts	één	speler	op	Apollo	staat.
Na de offerande betalen de spelers het offer dat ze gebracht hebben.
Daarna kiezen ze de eilanden waar ze het spel willen beginnen, te beginnen met de speler 
die de offerande aan de eerste god heeft gewonnen en eindigend met de speler die Apollo 
heeft gekozen (Lafaard!).
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Elke speler krijgt om de beurt:
2 legers + 2 vloten + een extra bonus afhankelijk van de God waarvan hij de offerande 
gewonnen heeft.

•	Poseidon:	een	vloot
•	Ares:	een	leger
•	Athena:	een	filosoof
•	Zeus:	een	priester
•	Apollo:	een	voorspoedfiche

Spelers moeten hun legers op ten minste twee verschillende eilanden zetten. De speler die 
op Hades heeft geboden mag ervoor kiezen om op een derde eiland te beginnen, of om 
twee legers op één eiland te zetten en één op een tweede eiland.
Op dezelfde manier moeten de spelers daarna hun vloten op twee verschillende locaties 
zetten. Deze locaties moeten grenzen aan de eilanden waar ze hun legers hebben gezet. 
Het	is	mogelijk	om	de	twee	vloten	op	twee	verschillende	locaties	bij	hetzelfde	eiland	te	
zetten. De speler die op Poseidon heeft geboden mag ervoor kiezen om op een derde loca-
tie te beginnen, of om twee vloten op één locatie te zetten en één op een tweede locatie.
Nadat	een	speler	zijn	legers	en	vloten	heeft	gezet	zet	hij	zijn	offerandefiguur	op	het	laatste	
vrije	veld	op	het	beurtspoor.	De	speler	die	de	offerande	van	de	volgende	God	heeft	gewon-
nen	zet	zijn	legers	dan	op	dezelfde	manier.
Het	echte	avontuur	kan	nu	beginnen!	Het	eerste	mythologische	wezen	verschijnt...	Maar	
let	op:	de	eerste	ronde	is	iets	anders	omdat	de	spelers	geen	inkomsten	krijgen	(alleen	in	
de	eerste	ronde)...	Het	offer	dat	je	brengt	om	optimale	plaatsing	en	macht	te	krijgen	is	een	
belangrijke	eerste	stap	op	de	lange	weg	naar	glorie!

Module #2: Hades en zijn Ondoden
Leg aan het begin van een ronde de Hades tegel naast het bord 
met de “Dreiging” kant naar boven.

Zet	de	Hades	kolom	op	veld	“0”.

Aan	het	begin	van	elke	ronde,	voor	de	“2	-	De	Goden”	fase,	
gooit een speler de 2 dobbelstenen en zet de kolom het aantal 
velden vooruit aangegeven door het totaal van de worp. Als de 
kolom veld “9” bereikt of er overheen gaat, komt Hades in het 
spel	en	vervangt	één	van	de	andere	Goden!

Schud	de	Godentegels	en	leg	ze	op	de	gebruikelijke	manier.	Bedek	de	tegel	van	de	God	
direct boven Apollo met de Hades tegel op de “Hades” kant.
Aan het einde van de ronde (na de afwikkeling van Apollo):
•	 Alle	ondoden	worden	van	het	bord	verwijderd.
•	 	 De	Hades	tegel	wordt	terug	naast	het	spelbord	gelegd	met	de	“Dreiging”	kant	naar	

boven en de Hades kolom op de “0”.
Hades	en	zijn	volgelingen	worden	 teruggestuurd	naar	het	 rijk	 van	de	doden...	Maar	 ze	
kunnen	nog	steeds	ravage	aanrichten	tijdens	hun	volgende	bezoek!

Met Hades kan de speler:

Speciale 
regel: Spel 

met twee 
spelers

3	 Godentegels	 worden	
gelegd boven Apollo.
Elke	 speler	 speelt	 met	
twee offerandefiguren.
Na de offerande worden 
deze in volgorde van de 
offerande gezet.
Als	een	speler	zijn	figuur	
verzet	moet	 hij	 onmid-
dellijk	 het	 volgende	
zetten: 1 vloot + 1 leger 
+ de bonus gegeven 
door	de	God.

Hades geeft een gratis ondode.
Het	is	mogelijk	om	extra	ondoden	te	
kopen:
•	 de	tweede	ondode	kost	1	GS
•	 de	derde	2	GS
•	 de	vierde	3	GS
•	 de	vijfde	4	GS

Een	speler	kan	niet	meer	dan	4	extra	
ondoden kopen in elke ronde.

Maar	je	kunt	een	mix	van	legers	en	
vloten	kopen	(Het	is	bijvoorbeeld	
mogelijk	om	2	vloten	en	2	legers	te	
krijgen	voor	in	totaal	6	GS).

Opmerking: Normaal 
gesproken wordt Hades 
tussen de 2 en 4 keer 
opgeroepen per spel.

Voorbeeld: De Hades kolom  
staat op 6, de twee geworpen 
dobbelstenen zijn 3 en 1.

Het totaal is groter dan 9 en de 
Hades tegel wordt omgedraaid 
om actief te worden.

Ondoden recruteren  
(legers en/of vloten)



Module #3: Helden en Wezens
Schud voor het begin van het spel de nieuwe helden en mythologische wezens kaarten met 
de kaarten van het basisspel on één trekstapel te vormen.

Nieuwe Mythologische Wezens:
Deze	uitbreiding	heeft	4	nieuwe	mythologische	wezens:	Cerberus,	met	een	bijbehorende	
figuur,	Charon,	Erinyes	en	Empusa.	Daarnaast	 is	er	een	nieuwe	kaart	voor	Cheiron	die	
de	 oorspronkelijke	 kaart	 uit	 het	 basisspel	 vervangt.	Het	 effect	 van	 deze	 kaarten	wordt	
beschreven in het overzicht.

Helden:
Deze komen in het spel en worden gerecruteerd op dezelfde manier als mythologische 
wezens.	Als	een	held	gerecruteerd	wordt,	plaats	je	zijn	(of	haar)	figuur	op	één	van	je	eilan-
den	en	houdt	de	kaart	voor	je.	Deze	held	blijft	in	het	spel	zolang	hij	(of	zij)	in	leven	is	en	je	
de onderhoudskosten betaald.
Aan	het	begin	van	elke	ronde,	direct	na	de	Inkomsten	fase,	moet	je	2	Goudstukken	betalen	
voor	elke	held	die	je	wilt	houden.	Als	je	dit	bedrag	niet	betaalt	verdwijnt	de	held.	Verwijder	
de	figuur	van	het	bord	en	verwijder	de	corresponderende	kaart	uit	het	spel	(deze	gaat	niet	
naar de aflegstapel).
Elke	held	telt	als	een	militaire	eenheid	in	een	gevecht,	maar	heeft	twee	extra	eigenschappen:
•	 Een	 eigen	 militaire	 kracht.	 Deze	 kracht	 is	 actief	 als	 de	 held	 deelneemt	 aan	 een	

gevecht.
•	 Een	speciale	kracht,	gewoonlijk	met	eigen	voorwaarden,	als	 je	besluit	de	held	op	 te	
offeren	tijdens	je	“2	De	Goden”	fase.	Voer	het	effect	van	de	kracht	uit	en	verwijder	de	
Held kaart (deze gaat niet naar de aflegstapel).
Belangrijk:	je	kunt	een	held	niet	opofferen	in	dezelfde	ronde	waarin	deze	is	gere-
cruteerd.
Opmerking: nadat een held is gedood in een gevecht kan hij niet meer worden opgeofferd 
als zijn laatste adem.

De krachten van de helden worden beschreven in het overzicht.

Er	kan	slechts	één	Necropolis	op	het	spel-
bord staan.
Dit gebouw moet op een eiland worden 
gebouwd dat door de speler wordt gecon-
troleerd en neemt de plaats in waar normaal 
gesproken	 een	 Metropolis	 kan	 staan	 (Elk	
ander gebouw dat al op deze plaats staat 
wordt	vernietigd,	incl.	een	Metropolis).
Effect van het gebouw: Voor elke reguliere 
militaire eenheid (levend / niet ondood) 
die	 van	 het	 bord	 wordt	 verwijderd	 in	 een	
gevecht of door de kracht van een mytho-
logisch	wezen,	wordt	 een	Goudstuk	op	de	
necropolis	 gelegd.	 Tijdens	 de	 volgende	

Inkomsten	 fase	 krijgt	 de	 speler	 die	 het	
eiland met de Necropolis controleert alle 
Goudstukken	van	de	Necropolis.
Opmerking: 
- Als een speler bezit neemt van het eiland 
waar de Necropolis staat, controleert hij het 
eiland en krijgt in de volgende ronde alle 
Goudstukken.
- Als Hades later in het spel komt, kan de 
speler een nieuwe Necropolis bouwen; hij 
verwijdert dan het Necropolis fiche van de 
huidige locatie (De Goudstukken blijven op 
het eiland achter) en legt het op een eiland 
dat hij controleert.

De regels voor het verplaatsen en een 
gevecht	 zijn	 exact	 hetzelfde	 als	 voor	 de	
verplaatsingen	mogelijk	 door	 Poseidon	 en	
Ares.
Er	 is	 slechts	 één	 extra	 voorwaarde:	 ten	
minste	 één	 ondode	 eenheid	moet	 zich	 bij	
iedere verplaatsing aansluiten, reguliere 

eenheden	kunnen	zich	aansluiten	maar	zijn	
daartoe niet verplicht!
Als	een	speler	die	Hades	controleert	tijdens	
een	 gevecht	 verliest,	mag	hij	 kiezen	welke	
militaire	 eenheden	 hij	 weghaalt	 	 (hij	 mag	
ondode of reguliere eenheden kiezen afhan-
kelijk	van	zijn	plannen).

Zolang de speler 2 Goud-
stukken betaalt, na de 
Inkomsten fase blijft de 
held op het bord.

De speciale kracht van de held 
wordt toegepast nadat hij/
zij wordt opgeofferd tijdens 
de actie fase van de speler 
(Dit impliceert dat de 2 
goudstukken betaald zijn na 
de inkomsten fase).

De militaire kracht 
is geldig voor alle 

gevechten waar de 
held aan deelneemt.

Een Necropolis bouwen

Legers en/of vloten verplaatsen



BELANGRIJK:
Helden worden geschud door de mythologische wezens en worden op dezelfde manier 
gerecruteerd.	Maar	pas	op!	Het	zijn	geen	mythologische	wezens.	Hierdoor:
•	 Tempels	geven	geen	korting	voor	de	aankoop	van	een	Held.
•	 Je	kunt	een	Held	niet	afleggen	met	de	speciale	kracht	van	Zeus.
•	 Er	mogen	meerdere	Helden	op	hetzelfde	eiland	zijn.	Helden	kunnen	op	hetzelfde	eiland	

staan als een mythologische figuur.

Module #4: Goddelijke Gunsten
Module #4: De Goden van Olympus komen te hulp!

1.	Maak	aan	het	begin	van	het	spel	een	stapel	met	de	priesteres	kaarten	naast	het	spel-
bord.

FAQ
Tijdens de voorbereidende “vrije plaatsing” 
ronde: Is het mogelijk om Apollo kiezen 
zonder eerst te zijn verdreven van een andere 
God?

Als nog geen enkele speler Apollo heeft 
gekozen, is het mogelijk om hem direct te 
kiezen. Dit betekent dat geen enkele andere 
speler bij Apollo kan komen. Echter, direct 
naar Apollo gaan is meestal niet de slimste 
tactische keuze omdat je tegenstanders in 
staat zijn om de meest krachtige Goden te 
kiezen met goedkope aanbiedingen,

Held: Kun je gebruik maken van de kracht 
van een opgeofferde held wanneer je op 
Apollo staat?

Nee, op Apollo staan is bijna te vergelijken 
met het passen van een beurt.

Helden: Is het mogelijk om de kracht van 
Perseus te gebruiken om op een eiland 
beschermd door een Centaur te landen?

Nee, de centaur beschermt tegen Pegasus, 
zowel aangeroepen met behulp van een 
wezenkaart, of via de kracht van Perseus.

Helden: Wordt er een Goudstuk op Necropolis 
gelegd als een held sterft in een gevecht?

Nee, de Necropolis krijgt alleen goud alleen 
voor de verdwijning van “gewone” eenheden 
(dat zijn de kleine figuren in de kleur van 
de speler), exclusief Helden en Mythologische 
figuren.

Necropolis / Cerberus: Wat gebeurt er als 
Cerberus wordt geplaatst op het eiland met 
de Necropolis?

Cerberus geeft alle inkomsten van het eiland 
aan zijn meester, ook als die worden gegene-
reerd door de Necropolis.

Reus / Necropolis & Theater: Kan de reus 
deze nieuwe gebouwen vernietigen?

De reus kan slechts kleine gebouwen vernieti-
gen. Hij kan gemakkelijk een theater vernieti-
gen, maar is machteloos tegen de Necropolis.

Sfinx / Priesteressen: Als ik de sfinx gebruiken, 
is het dan mogelijk om twee goudstukken te 
krijgen voor elke afgelegde priesteres?

Nee, de Sphinx geeft twee goudstukken voor 
elke afgelegde vloot, leger, filosoof of priester. 
Hij geeft niets voor een priesteres.

Demeter: Wanneer moet ik de kracht gebrui-
ken die 1 goudstuk geeft voor elk eiland dat 
ik controleer?

Op de voor jou optimale tijd. Wacht dus als je 
van plan bent om nieuwe eilanden te verove-
ren tijdens je beurt. Gebruik hem vroeg als je 
goud nodig hebt voor een Wezen of Held.

Penthesileia: Wordt het geheime eiland dat 
haar kracht geeft als normaal beschouwd? 
Kan dus het laatste eiland van de speler op 
het bord worden aangevallen?

Nee, het geheime eiland van de Amazones is 
“buiten het spel “. Het houdt geen rekening 
met Demeter of Achilles. En de speler die 
het controleert, houdt altijd het laatste eiland 
op het spel dat niet kan worden aangeval-
len (behalve natuurlijk, als dat het mogelijk 
maakt om het spel te winnen).

Een spel van Bruno Cathala
en Ludovic Maublanc
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Effect van de priesteressen:
•	Je	kunt	een	priesteres	afleggen	om	de	kosten	voor	het	onderhoud	van	
een held niet te hoeven betalen.
•	Je	 kunt	 een	 priesteres	 afleggen	 om	 een	mythologisch	 figuur	 niet	 te	
hoeven	afleggen	om	nog	een	ronde	van	zijn	kracht	te	profiteren.

2.	Schud	de	“Magisch	Voorwerpen”	kaarten	en	maak	een	gedekte	stapel	naast	het	bord.
3.	Schud	de	“Goddelijke	Gunsten”	tegels	en	maak	een	gedekte	stapel	naast	het	bord.

Goddelijke Gunsten:
Nu	kunnen	de	speler	profiteren	van	de	gunsten	van	de	nieuwe	Goden	zoals	Hera,	Hermes	
of Aphrodite.

Aan het begin van elke ronde, tijdens de “2 - De Goden” fase:
•	 Als	Hades	in	het	spel	komt	(zie	module	#2)	worden	alle	“Goddelijke	Gunsten”	tegels	
(afgelegd	of	niet)	opnieuw	geschud	om	een	nieuwe	gedekte	stapel	te	vormen	(“God-
delijke	Gunsten”	zijn	niet	beschikbaar	als	Hades	actief	is).

•	 Trek	anders	de	eerste	tegel	van	de	“Goddelijke	Gunsten”	stapel	en	leg	deze	open	naast	
de	actieve	God	direct	boven	Apollo.	The	speler	die	de	offerande	wint	bij	deze	God	pro-
fiteert,	tijdens	zijn	actie	fase,	van	de	gunst	van	zijn	god,	maar	ook	van	de	Goddelijke	
gunst die naast deze god ligt.

Elke	 Goddelijke	 Gunst	 geeft	 een	 bonus	 (een	
Priesteres	 of	 Magisch	 Voorwerp)	u en een 
speciale eigenschap die één keer in de actie 
fase gebruikt kan worden v.

Na	de	actie	fase	wordt	de	Goddelijke	Gunst	afgelegd	(ook	als	je	de	eigenschap	niet	gebruikt	hebt).

Magische Voorwerpen:
Magische	 Voorwerpen	 kunnen	 verkregen	 worden	 door	 Goddelijke	 Gun-
sten.
Ze	kunnen	open	neergelegd	worden	en	direct	worden	gebruikt,	of	 tijdens	
een latere beurt van de speler.
Opmerking: Hephaestus geeft als uitzondering één Magisch Voorwerp dat 
gedekt mag worden gelegd.
Na gebruik wordt een magisch voorwerp afgelegd.

Goddelijke Gunsten en Magische Voorwerpen worden beschreven in het overzicht.

demeter


