Hades

• Recruteren:
1 tot 5 ondoden
(legers en/of vloot)
• Bouwen: Necropolis
• Verplaatsen: legers en/of vloot
(met tenminste één ondode)

Priesteres

Je kunt een priesteres afleggen om de
kosten voor het onderhoud van een Held
te vermijden.
Je kunt een priesteres afleggen om een
mythologische figuur te behouden om nog
een ronde van zijn kracht te profiteren.

Eigenschapen van Gebouwen
necropolis

Voor elke reguliere militaire eenheid (d.w.z.
geen ondode legers en vloten) die wordt verwijderd van het bord in gevecht of door de
kracht van een mythologisch wezen, wordt een
Goudstuk op de necropolis gelegd. Tijdens de
volgende inkomsten fase krijgt de speler die het eiland controleert
waar de Necropolis staat al het Goud van de Necropolis.

theater

Het theater is een “los”
gebouw dat elk ander
gebouw kan vervangen
om een metropolis te
krijgen.
Nadeel: het theater heeft geen speciale eigenschap.

Mythologische Wezens

Erinyes

Neem een Voorspoedfiche van een
eiland en verplaats deze naar één
van je eilanden (uitgezonderd de
cornucopia’s afgebeeld op het speelbord natuurlijk).

Empusa

Steel al het Goud van de Necropolis
(gebruik deze kaart alleen met de
Hades module).

Cerberus

Deze kaart wordt op dezelfde manier
gespeeld als de Minotaurus, Polyphemos,
Cheiron en Medusa.

Plaats de figuur op een eiland
naar keuze. Tijdens de “3 Inkomsten” fase krijg je de
inkomsten van dit eiland i.p.v. de
speler die het controleert.

Charon

Huur een Held van diegene die verwijderd zijn uit het spel. Deze held komt
terug uit de dood!
Penthesilea kan niet worden terug gebracht
als een speler zijn opoffering kracht heeft
gebruikt omdat ze niet dood is, maar met
pensioen!

Cheiron

Deze Centaur kaart vervangt de vorige
(je moet de vorige wegleggen).

De Centaur beschermt nog steeds
zijn eiland tegen Pegasus, Reuzen
en de Harpij. Maar beschermt nu
ook tegen Erinyes en Empusa.

Goddelijke Gunsten
Artemis

• Krijg gratis:
een priesteres kaart
• Één keer per beurt:
Je kunt zoveel priesters en
filosofen naar keuze afleggen
om een even groot aantal
legers of vloten te recruteren.

Dionysus

Aphrodite

• Krijg gratis:
een priesteres kaart
• Één keer per beurt:
Voor 2 Goudstukken verdubbel je het aantal legers op
één van je eilanden.

Demeter

• Krijg gratis:
een magisch voorwerp kaart
• Één keer per beurt:
Voor 2 Goudstukken kun
je een Theater bouwen (zie
vorige pagina).

• Krijg gratis:
een priesteres kaart
• Één keer per beurt:
Krijg 1 Goudstuk voor elk
eiland dat je controleert.

Hestia

Hera

Hephaestus

Hermes

• Krijg gratis:
een priesteres kaart
• Één keer per beurt:
Voor 2 Goudstukken kun je
een standaard gebouw naar
keuze bouwen.

• Krijg gratis:
een magisch voorwerp kaart
• Één keer per beurt:
Voor 2 Goudstukken trek je
2 extra magische voorwerp
kaarten, houdt er één gedekt
en legt de andere terug en
schud daarna de trekstapel
opnieuw.

• Krijg gratis:
een priesteres kaart
• Één keer per beurt:
Voor 2 Goudstukken leg je mythologische wezens kaarten af totdat
je een Held trekt (Als je de Chimera trekt, worden alle kaarten
opnieuw geschud en ga je verder
met afleggen). De Held voegt zich
onmiddellijk aan jou kant.

• Krijg gratis:
een magisch voorwerp kaart
• Één keer per beurt:
Leg een voorspoedfiche op een
zeeveld waar je tenminste één
vloot hebt. Deze plaats genereert extra inkomsten aan het
begin van elke ronde.

Magische Voorwerpen
Pijlen
van Artemis

Doos
van Pandora

Speel deze kaart tijdens je
beurt: Verwijder één mythologische figuur van het bord (net
bruikbaar op een Held).

Speel deze kaart tijdens je
beurt: Steel een priesteres van
een tegenspeler.

Strijdwagen
van de Zon

Halsketting
van Harmonie

Speel deze kaart tijdens je
beurt: Herschik al je legers op
je eilanden naar keuze.

Speel deze kaart nadat alle spelers hun bod betaald hebben:
Je kunt niet door een militaire
aanval getroffen worden (op de
grond of op zee) tot het einde

Drietand van Poseidon

Speel deze kaart tijdens een
zeegevecht, tijdens een aanval of
verdediging, net voordat je de
dobbelstenen gooit: Gooi tijdens
deze ronde een extra dobbelsteen. Het resultaat wordt bij de
gewone dobbelstenen opgeteld.
Riem van Aphrodite

Speel deze kaart nadat de
Godentegels opnieuw geschud
zijn en geplaatst: Je kunt een
tegenspeler naar keuze verhinderen om een offerande te
plaatsen op de God naar keuze
tijdens de duur van deze ronde.

Het Paleis op berg Olympus

Speel deze kaart nadat de
goden op de normale manier
zijn neergelegd: Leg de goden in
een volgorde naar keuze.
(Het is b.v. mogelijk om Hades
op de eerste plaats te leggen.
De enige zekerheid is dat Apollo
de laatste plaats behoudt!)

Pijlen van Apollo

Speel deze kaart tijdens een
grondgevecht, tijdens een aanval
of verdediging, net voordat je de
dobbelstenen gooit: Gooi tijdens
deze ronde een extra dobbelsteen. Het resultaat wordt bij de
gewone dobbelstenen opgeteld.
Schild van Zeus

Als je de kolom op de Hades tegel
met de “Dreiging” kant zet, na de
worp van de dobbelsteen, mag je
opnieuw gooien en het resultaat
van de tweede worp optellen of
aftrekken van de eerste worp. De
kolom wordt overeenkomstig verplaatst (Zelfs als de eerste worp 9 was).
Scepter van Pelop

Speel deze kaart tijdens je beurt:
Leg de bovenste mythologische
wezens kaarten af tot je een
mythologische figuur tegenkomt
(Als je de Chimera trekt, worden
alle kaarten opnieuw geschud en
ga je verder met afleggen). De
mythologische figuur voegt zich onmiddellijk aan jou kant.

Helden

Achillus

Ulyssus

Hector

Perseus

midas

PENTHESILEA

• Militaire Kracht:
In een gevecht telt hij voor twee
legers.
• Opofferings Kracht:
Als je 4 eilanden hebt als Achillus wordt opgeofferd, bouw je een
metropolis op één van je eilanden.

• Militaire Kracht:
Als Perseus een gevechtsronde verliest,
mag hij een leger terugtrekken i.p.v.
deze te vernietigen (deze eigenschap
kan meerdere keren per ronde worden
gebruikt, behalve op hemzelf).
• Opofferings Kracht:
Als Perseus wordt opgeofferd, kun
je sommige of alle legers aanwezig
op zijn eiland verplaatsen naar een
eiland dat niet door een Held wordt
beschermd.

• Militaire Kracht:
All hij bij een aanval meedoet, krijgt
de verdediger geen bonus voor
Forten en/of Metroploissen.
• Opofferings Kracht:
Als Ulysses wordt opgeofferd, kun je
een metropolis bouwen voor slechts
1 Haven + 1 Tempel + 1 Universiteit.

• Militaire Kracht:
Tijdens een gevecht kun je 1 Goudstuk betalen om je dobbelstenen
opnieuw te gooien (zo vaak als
gewenst).
• Opofferings Kracht:
Als je 15 Goudstukken betaalt als
Midas wordt opgeofferd, kun je een
metropolis op één van je eilanden
bouwen.

• Militaire Kracht:
Als Hector wordt aangevallen verliest de aanvaller een leger voor het
het gevecht.
• Opofferings Kracht:
Als Hector wordt opgeofferd, kun je
2 priesters afleggen om 1 filosoof te
recruteren, of 5 priesters om 2 filosofen te recruteren.

• Militaire Kracht:
Je wint bij gelijke worpen tijdens een
gevecht. (je verliest geen legers).
•Opofferings Kracht:
Als Penthesilea wordt opgeofferd
als je een metropolis bouwt, wordt
deze op het geheime eiland van de
Amazones gebouwd. Zet het gebouw
op de kaart van Penthesilea. Deze
metropolis kan nooit veroverd
worden.

