Spelregels
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Ergens ten westen van de stad Avganïr bewaart de jaloerse gouverneur
van het Koninkrijk extracten van uitgestorven wezens: Draken! Hij
heeft jou en een paar andere drakenhoeders uitgekozen om deze
legendarische dieren weer tot leven te wekken. Wees je tegenstanders
te slim af met behulp van deze extracten en bouw de meest beruchte
Ranch van het Westen uit.
In Dragon Ranch wil jij de meest productieve drakenhoeder worden.
Maar daarvoor moet je de dieren verwennen, en ze voldoende te eten
geven.

Doel van het spel

De spelers kruipen in de huid van drakenhoeders en gaan proberen om aan het einde van het
spel het grootste aantal draken en Overwinningspunten (OP) te hebben.

Eigenschappen

Aantal spelers: 2 tot 5 (met een solovariant)
Spelduur: 30 minuten - Vanaf 8 jaar

Juridische kennisgeving drukker/uitgever
Wettelijke aanbetaling: april 2018
Auteurs : Guillaume Pelletier & Ronan Le Maître
Illustrator : Vincent Prou
Uitgegeven door Azao Games

Dankwoord voor de testers : de vereniging Jeux’M’Balade voor hun relevante feedback, en in het bijzonder Nicolas Baussart voor zijn constructieve opmerkingen. De vereniging Troll N’Roll, Julien Mazziotta, Mathieu Lambert, Giuseppe Scaffidi.
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De auteurs willen graag bedanken : de leerlingen van het college van Sancergues, voor hun test van de eerste versie van het spel. Philomène Pelletier voor het ongelooflijke aantal playtests, en dat zonder morren. Lucie Pelletier, Sandra en Joao Alves, en ook ‘les Pages du Donjon’ voor hun aanmoedigingen.

Spelmateriaal
195 fiches
50 fiches
« Mandragora »

60 fiches
« Ei/Draak »

35 fiches
« Griffioen »

1 Startspelerfiche

(35 van niveau 1, 20 van
niveau 2 en 5 van niveau 3)

5 Medaillefiches

108 Extractkaarten
27 kaarten
« Griffioen »

27 kaarten
« Hoeder »

27 kaarten
« Mandragora »

27 kaarten
« Draak »

39 Goudklompfiches

5 Scorefiches

30 kleine
Krachtkaarten
20 blauwe

10 rode

< 5 Spelershulpen
en 1 Handleiding

1 Scorespoor >
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Voorbereiding
1

Extractkaarten
Bij 2 spelers : gebruik 17 kaarten van elk extract + de 30 Krachtkaarten. Stop de andere Extractkaarten weer in de doos.
Bij 3 spelers : gebruik 22 kaarten van elk extract + de 30 Krachtkaarten. Stop de andere Extractkaarten weer in de doos.
Bij 4 of 5 spelers : gebruik alle kaarten.

2

Leg het scorespoor in het midden van de tafel.

3

Sorteer alle fiches en stapels per categorie en leg ze naast het scorespoor.

4

Elke speler kiest het Scorefiche van een bepaalde kleur en leg het op vak 0
van het scorespoor.

5

4

Schud de Extractkaarten en deel er 5 uit aan elke speler. Hou je kaarten ge
heim voor de andere spelers. Vorm met de overgebleven kaarten een ge
dekte trekstapel.

6

Schud de Krachtkaarten en leg er 4 open naast de stapel neer.

7

Schud de Medaillefiches en leg ze gedekt naast het scorespoor neer.

8

Geef elke speler een spelershulp.
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Verloop van het spel

Het spel verloopt over 2 seizoenen, die elk bestaan uit 3 fases.

Verloop van een seizoen

De jongste speler neemt het Startspelerfiche en begint het spel.

Fase 1 : de horde uitbreiden
Tijdens je beurt mag je één van de volgende 3 acties uitvoeren :
1) Een combinatie maken met meerdere kaarten in je hand (zie de
paragraaf ‘Extractkaarten combineren’).
De kaarten die je gebruikt in een combinatie, worden afgelegd.
Opmerking : je mag maar één combinatie per beurt maken.

2) Geen combinatie maken deze beurt, om een nieuwe

Extractkaart te trekken en 1 Goudklomp te nemen.
Opmerking : er is een limiet van 7 handkaarten.
Als je 8 of meer kaarten in je hand hebt aan het einde van
je beurt, dan moet je er net zoveel afleggen tot je weer aan
je handlimiet zit.

3) 2 Extractkaarten afleggen uit je hand

om 2 nieuwe Extractkaarten te trekken
en 1 Goudklomp te nemen. Je mag tijdens
deze beurt geen combinatie meer spelen.
Nadat je je actie hebt uitgevoerd, mag je kaarten bijtrekken tot je er weer 5 in je hand hebt. Daarna is
je beurt voorbij.
Nu is de speler links van je aan de beurt. Zo gaat het spel in wijzerzin verder totdat de trekstapel leeg is.
Zodra dit gebeurt, wordt het seizoen afgewerkt totdat iedereen een gelijk aantal beurten heeft gehad
(de laatste speler die aan de beurt komt is dus de speler rechts van de startspeler). Aan het eind van
deze laatste beurt leggen alle spelers de Extractkaarten af die ze nog in hun hand hebben.
De speler die links van de startspeler zit, ontvangt het Startspelerfiche en start het 2e seizoen.
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Fase 2 : de horde voederen
Net zoals in fase 1 is de startspeler als eerste aan de beurt om zijn horde voederen.

Stap 1 : de spelers voederen hun Griffioenen met hun Mandragorafiches.

- Elk Mandragorafiche voedert 1 Griffioenfiche
en wordt dan afgelegd (hij is opgepeuzeld).
- Elk Griffoenfiche dat geen Mandragorafiche krijgt,
wordt afgelegd (hij is niet gevoederd en komt
om van de honger).

Stap 2 : de spelers voederen hun draken met hun Griffioenfiches.

- Elk Griffioenfiche voedert 1 Drakenfiche en wordt
dan afgelegd (hij is opgepeuzeld).
- Elk Drakenfiche dat geen Griffioenfiche krijgt,
wordt afgelegd (hij is niet gevoederd en komt om van de honger).
Opmerkingen :
- Ook draken van niveau 2 en 3 worden met slechts
één Griffioen gevoederd.
- Eieren moeten niet gevoederd worden.
- Je mag ervoor kiezen om een dier bewust niet te voederen.
Leg in dit geval het fiche af.

Voorbeeld :

Het is aan Johan om zijn horde te voederen.
Hij bezit 2 Mandragora’s, 3 Griffioenen, 2 Draken van niveau 1,
een draak van niveau 2 en een ei van niveau 1.
Johan moet eerst zijn Griffioenen voederen.
Hij kan er 2 laten eten, en legt zijn 2 Mandragora’s af.
De derde Griffioen kan niet eten en wordt ook afgelegd.
Nu moet hij zijn 3 draken voederen, maar hij heeft nog slechts 2 Griffioenen.
Hij kiest ervoor om zijn Draak van niveau 2 te voederen,
en één Draak van niveau 1.
De derde Draak kan niet eten en wordt afgelegd.
Het ei moet niet gevoederd worden. Johan heeft dus aan het einde
van het eerste seizoen nog één Draak van niveau 2, één Draak van niveau 1,
en één ei van niveau 1.

1

2

3
7

Fase 3 : voortplanting
Net als in de vorige fases is het de startspeler die als eerste aan de beurt is om zijn horde te laten voortplanten.

De fiches koppelen

De spelers mogen 2 dieren uit hun horde aan elkaar koppelen om nieuwe fiches te verkrijgen.
Dit kan met behulp van de onderstaande combinaties.
2 Mandragorafiches : voeg een Mandragorafiche toe aan je horde.
2 Griffioenfiches : voeg een Griffioenfiche toe aan je horde.
2 Drakenfiches : voeg een Eifiche toe van het niveau dat
overeenstemt met het laagste Drakenfiche
in deze combinatie.
1 Drakenfiche en 1 Eifiche : draai het Eifiche
om naar de zijde met de draak.

Betalen voor een koppeling met een Goudklomp
De eerste koppeling is gratis, maar voor alle volgende koppelingen moet
je telkens een Goudklomp betalen.
Opmerkingen :
- Elk fiche mag slechts één keer per voortplantingsfase in een koppeling worden gebruikt.
- De nieuwe fiches die je verkrijgt, mogen niet meteen weer in dezelfde voortplantingsfase worden ingezet.
- De nieuwe fiches moeten pas in het volgende seizoen gevoederd worden.
- Als je een ei van niveau 2 mag nemen, dan mag je kiezen van welke soort je er een neemt.
- Om het even welke draak mag een ei van om het even welk niveau uitbroeden.

Voorbeeld : Vincent bezit 3 Mandragora’s, 1 Griffioen, 2 Draken van niveau 1, 1 Ei van niveau 2, en 2

Goudklompen. Hij kiest ervoor om zijn Ei door een Draak te laten uitbroeden, en mag dit Ei naar de zijde met
de Draak omdraaien. Daarna betaalt hij 1 Goudklomp om zijn 2 Mandragora’s te koppelen, en ontvangt hij
een nieuwe Mandragora.

1
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Einde van het seizoen
Zodra de voortplantingsfase voorbij is, wordt er bepaald welke spelers de Medaillefiches krijgen
(zie de paragraaf over de Medaillefiches). Duid de punten aan op het scorespoor en begin daarna met seizoen 2. Schud de Extractkaarten uit de aflegstapel en leg ze onder de overgebleven
kaarten van de trekstapel, zoals bij de start van het eerste seizoen.

Voorbeeld : aan het einde van seizoen 1 heeft Louise een

draak van niveau 1 (1OP), een draak van niveau 2 (2OP) en een ei
van niveau 2. Ze ontvangt de punten van haar beide draken en schuift haar Scorefiche 3 vakken vooruit
op het scorespoor.

Extractkaarten combineren
Tijdens je beurt mag je twee of meer handkaarten afleggen om extracten te combineren en je
horde uit te breiden.

2 kaarten « Extract van Mandragora »
- Effect : neem 1 Mandragorafiche en voeg het toe aan je horde.
- Verbetering : elke Hoederkaart die je aan deze combinatie toevoegt,
levert je een extra Mandragorafiche op.

2 kaarten « Extract van Griffioen »
- Effect : neem 1 Griffioenfiche en voeg het toe aan je horde.
- Verbetering : elke Hoederkaart die je aan deze combinatie toevoegt, levert je een extra Griffioenfiche op.

2 kaarten « Extract van Draak »
- Effect : neem 1 Eifiche van niveau 1 en voeg het toe aan je horde.
- Verbetering : elke Hoederkaart die je aan deze combinatie toevoegt, levert je een extra Eifiche van niveau 1 op.
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1 kaart « Extract van Draak » + 1 kaart « Extract van Mandragora »
- Effect : draai 1 van je Eifiches van niveau 1 om
naar de zijde met de Draak
- Verbetering : voor elke Hoederkaart die je aan deze combinatie toevoegt,
mag je een extra Eifiche omdraaien.
Opmerking : met deze combinatie mag je een Eifiche van om het even welk niveau omdraaien.

1 kaart « Extract van Mandragora » + 1 kaart « Extract van Griffioen »
Effect : neem 2 Goudklompen.
Deze combinatie kan niet verbeterd worden.

1 kaart « Extract van Draak » + 1 kaart « Extract van Griffioen »
Effect : je mag een Eifiche naar keuze opwaarderen naar een Eifiche van het volgende niveau.
Deze combinatie kan niet verbeterd worden.
Opmerkingen :
- Zodra je een Eifiche van een volgend niveau ontvangt, mag je kiezen welk Eifiche je van dat niveau wil nemen.
- Een Eifiche van niveau 3 kan niet voorkomen in seizoen 1.
- De gespeelde kaarten worden afgelegd.
- Nadat hij is uitgebroed, kan een draak niet verder evolueren.
- Je mag 1 Goudklomp inzetten in een combinatie ter vervanging van een « Extract van Mandragora », « Extract van Griffioen », « Extract van Draak » of van een Hoederkaart.
- Je mag op deze manier maximum 2 Goudklompen per beurt inzetten.

Voorbeeld : Mark speelt een kaart « Extract van Mandragora » en betaalt 2 Goudklompen ter

vervanging van 1 kaart « Extract van Mandragora » en 1 Hoederkaart. Hierdoor mag hij 2 Mandragorafiches aan zijn horde toevoegen.

1
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Einde van het spel
1) Het spel is voorbij aan het einde van het tweede seizoen.
2) De winnaar is de speler met de meeste Overwinningspunten (OP).

Overwinningspunten
1 Drakenfiche
van niveau 1
= 1 OP

1 Drakenfiche
van niveau 2
= 2 OP

1 Drakenfiche
van niveau 3
= 3 OP

1 Medaillefiche
= 3 OP

1 rode Krachtkaart = 1 OP of 2 OP

De punten worden aan het einde van het eerste en het tweede seizoen toegevoegd op het
scorespoor. De punten op de Medaillefiches worden pas aan het einde van het spel toegevoegd.
Opmerking : is er een gelijkspel, dan geeft het aantal Eifiches dat de spelers bezitten de doorslag.
De betrokken spelers kijken wie van hen de meeste Eifiches van niveau 3 bezit, en deze speler wint.
Is er nog steeds een gelijkspel, kijk dan naar het aantal Eifiches van niveau 2. Indien nodig vergelijk
je het aantal Eifiches van niveau 1. Is er dan nog een gelijkspel, dan wint de betrokken speler met
de meeste Goudklompen.

De winnaar wordt officieel uitgeroepen tot drakenhoeder van de gouverneur.
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Krachten van de Draken
Zodra je een Eifiche van niveau 1 omdraait,
mag je een blauwe Krachtkaart nemen.
Zodra je een Eifiche van niveau 2 of 3 omdraait,
mag je kiezen of je een rode of een blauwe
Krachtkaart neemt.
Een geëvolueerde draak uitbroeden, brengt ook bepaalde effecten met zich mee :

Gele Draak uitbroeden (niveau 2)
- Effect : neem een Goudklomp.

Groene Draak uitbroeden (niveau 2)
- Effect : neem een Mandragorafiche.

Blauwe Draak uitbroeden (niveau 2)
- Effect : neem een Griffioenfiche.

Paarse Draak uitbroeden (niveau 2)
- Effect : neem een Eifiche van niveau 1.

Rode Draak uitbroeden (niveau 3)
- Effect : steel een Eifiche van niveau 1, een Mandragora,
een Griffioen of een Goudklomp van een andere speler.
Opmerkingen :
- Een Eifiche van niveau 1 mag niet meteen naar een Eifiche van niveau 3 worden
opgewaardeerd. Je moet het eerst opwaarderen naar een fiche van niveau
2, en dit neemt dus meerdere beurten in beslag.
- Je mag geen Krachtkaarten nemen tijdens de voederfase of de voortplantingsfase.
- Een Eifiche opwaarderen naar niveau 2 of 3 activeert geen speciale
krachten : dat gebeurt pas als het Eifiche wordt omgedraaid.
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Krachtkaarten
Leg aan het begin van het seizoen 4 Krachtkaarten naast de stapel.

Als je een ei uitbroedt, mag je een openliggende Krachtkaart kiezen.

Vervang deze kaart onmiddellijk door een nieuwe van de stapel.
Schud zodra de stapel leeg is de afgelegde kaarten en vorm er een nieuwe stapel mee.

De blauwe Krachtkaarten neem je op handen. Ze laten je toe om het spelverloop te beïnvloeden.
De rode Krachtkaarten leg je meteen voor je neer. Ze laten je toe om overwinningspunten te scoren

als je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan.

Je mag blauwe Krachtkaarten enkel tijdens je eigen beurt spelen, maar je mag wel kiezen

wanneer je dit doet.

Je mag slechts één blauwe Krachtkaart per beurt uitspelen.

Zodra je een blauwe Krachtkaart speelt,
voer je het effect ervan meteen uit. Daarna leg je de kaart af.

Aan het einde van een seizoen mag je je ongebruikte blauwe Krachtkaarten bijhouden.
Aan het einde van het eerste seizoen hou je je rode Krachtkaarten bij. Je kan er zowel aan het einde
van seizoen 1 als aan het einde van seizoen 2 punten mee scoren.
Opmerking :
- Krachtkaarten kunnen niet gebruikt of verkregen worden tijdens de voederfase of de voortplantingsfase.
- Je mag meerdere kaarten trekken in dezelfde beurt als je meerdere eieren op hetzelfde moment uitbroedt.
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Blauwe krachten
Basisdieren = mandragora - griffioen - ei
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Rode krachten

Medaillefiches
De Medaillefiches zijn doelstellingen die elk 3 OP waard zijn.

Deze punten worden pas aan het einde van het spel op het scorespoor
bijgezet.
Draai aan het begin van het eerste seizoen willekeurig 2 Medaillefiches om. Deze
2 fiches kun je winnen. Bepaal aan het einde van het seizoen welke spelers deze
Medaillefiches ontvangen.

Medaille voor Mandragora’s
De speler met de meeste Mandragorafiches
aan het einde van dit seizoen, ontvangt deze medaille.

Medaille voor Griffioenen
De speler met de meeste Griffioenfiches aan het
einde van dit seizoen, ontvangt deze medaille.

Medaille voor Draken
De speler met de meeste Drakenfiches aan het
einde van dit seizoen (totaal van alle niveaus),
ontvangt deze medaille.

Medaille voor Eieren
De speler met de meeste Eifiches aan het
einde van dit seizoen (totaal van alle niveaus),
ontvangt deze medaille.

Medaille voor Goudklompen
De speler met de meeste Goudklompen aan
het einde van dit seizoen, ontvangt deze medaille.
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Als er aan het einde van het seizoen voor een bepaald Medaillefiche een gelijkspel is tussen 2 of meer spelers, dan krijgt niemand dit fiche, en blijft het liggen voor
het volgende seizoen.

Draai aan het begin van het tweede seizoen 2 nieuwe Medaillefiches om,
ook al werden niet alle Medaillefiches van het vorige seizoen verdeeld.

Seizoen 2

Seizoen 1

Variant voor jongere spelers of beginners
Speel zonder de Krachtkaarten en de Medaillefiches.

Variant voor gevorderde spelers
Speel 3 seizoenen in plaats van 2.

Solovariant

beschikbaar op azaogames.com

Vragen over de spelregels? www.azaogames.com
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