
 

 

 

 

 

 

Planeet Myraclia. 

Verlaten en onherbergzaam. Wild gecontroleerd door de elementen. 

Leven is ver te zoeken... 

 

Maar toen kwam jij met je machtige krachten. 

Of, beter gezegd, jij wil Myraclia transformeren... 

naar een droomplaneet vol met leven. 

Dit is geen simpele taak. 

Je moet chaotische natuurelementen onder controle krijgen, 

deze organiseren en orde creëren, 

om leven hier een kans te kunnen geven...  

 

Maar je bent niet alleen. 

Anderen willen Myraclia omvormen naar hun ideologie. 

Je middelen en tijd zijn beperkt. 

Als je van Myraclia jouw creatie wil maken, 

moet je meedogenloos met anderen vechten voor de nodige middelen, 

maar ook voor de vorming van Myraclia. 

 

Heiligt het doel je middelen? 
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Bedacht met liefde voor openheid en eenvoud, dit samengaand met een sterk thema...  
Myraclia is een strategiespel om bij verschillende gelegenheden en met allerlei soorten 
mensen van te genieten… 

rudy priecinsky 
BEDENKER VAN MYRACLIA 
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 KORT SPELOVERZICHT 

  

In het spel ga je de strijd aan met de andere spelers om de titel ‘Maker van Myraclia’. Je 
probeert de chaotische en beperkte natuurelementen, de bronnen van het leven, in je bezit 
te krijgen. Deze elementen worden in het spel weergegeven door de glinsterende blokjes in 
zeven verschillende kleuren met verschillende nummers. Jouw taak bestaat erin deze te 
bemachtigen, te ordenen, te ruilen met andere spelers en dan...een mirakel te creëren! De 
onherbergzame en verlaten delen van Myraclia veranderen door jou in een prachtig stuk 
land, vol van leven. 

De oppervlakte van Myraclia is onderverdeeld in hexagonale tegels. De ene zijde van een 
tegel beeldt het oorspronkelijke uitzicht  van Myraclia af, voor de transformatie, zonder 
leven. De andere zijde vertoont hoe Myraclie eruitziet na de terravorming, met een 
prachtige natuur. Er zijn vier soorten oppervlakten: vlaktes, bossen, water en bergen. 

Het spel speelt zich af in rondes, verdeeld in twee fases. 

In de eerste fase – de planfase – wisselen de spelers elkaar af in het kiezen van hun 
benodigde elementen (blokjes) van het keuzebord om hen te helpen met het terravormen 
van Myraclia in de volgende fase. Maar onthoud: elke ronde komen er nieuwe elementen 
beschikbaar. Het zou dus kunnen dat elementen, die in overvloed aanwezig waren en 
niemand wilde, nu opeens schaars en nodig zijn en vice versa. Het verkrijgen van een 
zeldzaam element komt met een hoge kost. Snelheid – en soms zelfs hebzucht – tijdens het 
selecteren van de elementen, bepalen de spelervolgorde voor de belangrijke tweede fase. 

In de tweede fase – de terravorming – kiezen de spelers één voor één, in de volgorde die in 
de vorige fase bepaald is, de gebieden waar zij leven in willen blazen. Ze spenderen de 
elementen die op de tegel weergegeven worden en draaien de tegel dan om. De meeste 
tegels leveren je onmiddellijk overwinningspunten en/of een bonus, in de vorm van een 
gratis element, op. Dit gratis element kun je dan ook weer onmiddellijk gebruiken. De 
volgorde speelt een grote rol, maar de eerste positie bemachtigen is niet altijd voordelig. Als 
je in de eerste fase hebberig was of de verkeerde elementen hebt gekozen, zouden andere 
spelers de elementen die niet gebruikt werden kunnen omruilen. Naast punten verdienen 
wordt met elke terravorming ook een deel van Myraclia ontdekt. Dit gebeurt door het 
toevoegen van nieuwe Myraclia-tegels. 

Het spel eindigt in de ronde waarin een speler het voorafbepaalde aantal Myraclia-tegels 
heeft geterravormd. Dit aantal verschilt met het aantal spelers.  

Tot het laatste moment weet je niet zeker wie de titel als De Maker van Myraclia zal 
bemachtigen! Bij de eindscore kunnen de spelers extra beloond worden door het 
uiteindelijke uiterlijk van Myraclia en ontvangen ze bonuspunten voor het grootste 
aaneensluitende gebied, meeste variëteit en de grootte van elk soort oppervlak. Het 
eindresultaat is een prachtig gloednieuw Myraclia, vol leven. Het resultaat is het geweldig 
gevoel dat je hieraan hebt bijgedragen...als meeste. 

(v09c-NLD-09.20) 
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KENMERKEN 

 

Strategisch bordspel 

Voor 2 tot 5 spelers 

50 minuten speeltijd 

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 

Snel op te zetten en op te ruimen (6 Min) 

 

ONDERDELEN 

 

56 Dubbelzijdige Myraclia-Tegels + 1 Kickstarter Tegel 

60 Houten Speler schijven 

(9 Grote dubbelzijdige schijven + 3 Kleine schijven/ per speler) 

103 Doorzichtige Blokjes (Elementen) 

(21 Groen, 19 Geel, 17 Oranje, 15 Rood, 13 Blauw, 9 Zwart, 9 Wit) 

1 Scorebord 

1 Planbord 

1 Spelervolgordebord 

1 Ruilbord 

5 Spelertableaus 

2 Zakjes 

(1 Grotere zak voor tegels + 1 Kleinere zak voor Elementen) 

1 Handleiding 

1 Houten Myraclia-kom (Optioneel) 

1 Hulpkaart 

16 Oneindigheid Fiches (Uitbreiding) 

3 Duisternis-Tegels (Uitbreiding) 

+ 

5 Plastieken zakjes (voor het wegbergen van elke spelerset van schijven) 
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REGELS 
 

Je kan gemakkelijk de regels in een paar minuten leren door de ‘Learn to 
Play Myraclia’ video op YouTube te bekijken. 
 

Deze handleiding is onderverdeeld in de volgende hoofdpunten: Voorbereiding, Speloverloop 
per beurt, Einde van een beurt/Einde van het Spel en Scoren. 

In het begin lijken de regels misschien wat overweldigend. Ons doel was om de regels zo 
duidelijk mogelijk weer te geven, met veel voorbeelden en simpele geheugensteuntjes. Dus geen 
zorgen, Myraclia is een compact spel. Deze regels zijn makkelijk en snel te lezen. Eenmaal je de 
handleiding hebt gelezen zul je het spel volledig begrijpen. 

Het ‘Overzicht van een Ronde’ op de laatste pagina zou genoeg moeten zijn om de spelers te 
herinneren aan elk belangrijk mechanisme in het spel. 

Kleine verschillen met een ander aantal spelers zijn duidelijk gekleurd en gemarkeerd op een 
aparte Hulpkaart. 

De Oneindigheids Uitbreiding en Duisternis Uitbreiding worden later apart uitgelegd. 

Veel succes met het terravormen van Myraclia! 

 

 

Components Icons and Symbols  
  

 

De benodigde Elementen voor 
het terravormen van Myraclia 
tile 
(afgebeeld op Myraclia-tegel)  

‘Joker’ symbool 
(beschikbare optie om het 
missende Element te vervangen)  

 

Overwinningspunten (OP)  

 

Ruilzone op Spelertableau. De 
spelers zetten hier hun 
ongebruikte Elementen. Deze 
komen beschikbaar voor de 
andere spelers. 

 

Vrijgekomen Element, 
onmiddellijk te geven aan de 
speler die deze Myraclia-tegel 
heeft geterravormnd  

Symbolen die de verschillende 
oppervlakten van Myraclia 
voorstellen (vlaktes, bossen, 
watergebieden en bergen) 

     

 

Gratis Element, te geven aan 
het einde van de ronde aan de 
speler die deze tegel heeft 
geterravormd  

 

Symbolen op de schijven van 
spelers (iedere speler heeft een 
uniek symbool) 



6 

VOORBEREIDING 
  

1. Elke speler neemt 1 Spelertableau en een set van de grote (dubbelzijdige) 
Spelerschijven met hetzelfde symbool. In een 2-speler en 3-speler spel, neemt elke 
speler alle 9 Schijven van hetzelfde symbool, in een 4-speler and 5-speler spel, neemt 
elke speler 8 schijven (de ongebruikte schijven gaan terug in de doos). De onderdelen 
worden voor elke speler geplaatst. De schijven worden met de lichtere kant naar boven 
geplaatst (zwart symbool op een lichtere achtergrond). Het Spelertableau is leeg op het 
begin, behalve voor 2 Elementen (blokjes) die willekeurig worden getrokken tijdens de 
voorbereiding (Zie Punt 6). 

2. Het Scorebord wordt naast het speelveld gelegd, samen met het Planbord en 
Spelervolgordebord. Het Spelervolgordebord wordt zo gelegd waardoor de tekst 
DRAFTING ORDER leesbaar is. Naast deze 3 borden plaatst elke speler zijn kleinere 
houten schijven (enkelzijdig, met hetzelfde symbool als hun grotere schijven). 

3. De hexagonale Myraclia-tegels worden in de grote zak gezet en worden geschud 
(Tegelvoorraad). Van deze voorraad trek je, afhankelijk van het aantal spelers, de 
volgende willekeurige tegels: 

• 8 Tegels bij 2 spelers  

• 9 Tegels bij 3 spelers  

• 11 Tegels bij 4 spelers  

• 12 Tegels bij 5 spelers 

In het midden van het speelveld worden de Tegels naast elkaar gelegd met het oorspronkelijke 
uitzicht van Myraclia naar boven (de kant die een combinatie van blokjes – de benodigde 
Elementen – vertoont) zodoende dat iedere tegel grenst aan tenminste 2 andere Tegels en, 
indien mogelijk, de meeste Tegels grenzen aan 3 andere Tegels. Indien dit niet mogelijk is wordt 
de ‘overgelaten aan de creativiteit van de spelers. De Tegels zouden een kleine opening tussen 
elkaar moeten hebben om deze gemakkelijk om te kunnen draaien later in het spel. 
Voor de eerste spellen raden wij de volgende lay-out aan: 
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4. Trek 3 extra Myraclia-Tegels en leg deze onderaan het Scorebord (waarmee je de 
gemarkeerde gebieden bedekt). Ook deze leg je met het Oorspronkelijke uitzicht van 
Myraclia naar boven.  

5. Zet alle 103 doorzichtige blokjes (Elementen) in de kleinere zak. Dit is de 
Elementenvoorraad. Wanneer deze voorraad uitgeput zou geraken (zak is leeg), wordt 
deze aangevuld met alle Elementen die reeds gebruikt werden in het terravormen van 
Myraclia (de blokjes die dus reeds afgelegd zijn geweest gedurende het spel). 

6. Elke speler trekt 2 willekeurige Elementen (blokjes) van de Elementenvoorraad. De 
Spelervolgorde wordt bepaald door de Zeldzaamheid van de getrokken Elementen met 
elkaar te vergelijken. De Zeldzaamheid van een Element wordt bepaald aan de hand van 
de hoeveelheid in welke deze voorkomt de Elementenvoorraad in het begin van het 
spel. In het begin van het spel zijn er 103 blokjes (Elementen) in 7 verschillende kleuren 
in de zak (Elementenvoorraad). De Groene kleur symboliseert leven, Geel vitaliteit, 
Oranje vuur, Rood energie, Blauw water, Zwart duisternis en wit symboliseert licht. 
Zwart en wit hebben hetzelfde aantal blokjes beschikbaar, maar wit wordt beschouwd 
als het meest zeldzaamst. De volgorde van de Zeldzaamheid (en het aantal blokjes per 
kleur) wordt ook afgebeeld op het Spelertableau. 

 

 

Eerst vergelijke alle spelers hun meest zeldzame Element met elkaar en bepalen ze zo de 
volgorde. De speler met een zeldzamer element wordt achter een speler gezet met een 
minder zeldzaam element. Bij gelijkspel kijken de spelers naar hun ander getrokken 
Element. Bij nog een gelijkspel krijgt de jongste speler voorrang. De spelers plaatsen hun 
getrokken elementen op het daarvoor bedoelde veld op hun Spelertableau. 

Voor de eerste paar spellen, of wanneer je speelt met een beginner, adviseren we te 
starten met 3 willekeurig getrokken Elementen per speler (in plaats van de gebruikelijke 
2). Alle 3 Elementen worden dan ook gebruikt om de Spelervolgorde te bepalen. 

 

7. De Spelervolgorde wordt aangeduid met de kleine Spelerschijven op het 
Spelervolgordebord (met ‘DRAFTING ORDER’ leesbaar geplaatst). De eerste positie 
(meest linkse) is voor de speler met het minst Zeldzame Element, etc.  
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De volgende foto toont een voorbeeld van een spel met 3 spelers: 
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 SPELVERLOOP 
   

Het spel wordt gespeeld in rondes bestaande uit twee fases: 

 

A. PLANFASE 
   

Voorbereiding Planbord 

Eerst worden er 5 Elementen per speler willekeurig getrokken van de Elementenvoorraad (bv. 
10 Elementen bij 2 spelers, 15 Elementen bij 3 spelers, etc.). In een spel met 5 spelers worden er 
slechts 4 Elementen per speler getrokken in de eerste ronde (20 blokjes). Dit wordt enkel 
gedaan met 5 spelers in de eerste ronde.   

Sorteer de getrokken elementen per kleur en plaats deze op het Planbord.  

Elementen van dezelfde kleur worden van rechts naar links op de bovenste cirkels van het 
Planbord geplaatst (het is normaal dat de meest linkse cirkels niet opgevuld worden). De 
volgorde bij het plaatsen is afhankelijk van de volgende voorwaarden: 

i. Totaal aantal Elementen (blokjes) van dezelfde kleur (Van groot naar klein, rechts naar 
links)  

ii. Als er groepen zijn met hetzelfde aantal Elementen, dan worden de minder zeldzame 
Elementen rechts geplaatst (Zie Voorbereiding, punt  6). Hierbij vind je de volgorde van 
de Zeldzaamheid nog eens terug (waarbij Wit het meest zeldzame Element is en Groen 
het minst Zeldzame):  

  

Voorbeeld: In een spel met 3 spelers trekken de spelers van de Elementenvoorraad 4 Gele,  
3 Groene, 3 Oranje, 3 Blauwe, 1 Rood, en 1 Wit blokje(s). In totaal 15 Elementen. Eerst worden ze 
gesorteerd per kleur, dan wordt er gekeken naar het aantal blokjes en enkel de groepen met 
dezelfde aantallen worden gesorteerd volgens zeldzaamheid. Als deze regels correct worden 
toegepast ziet het bord er zo uit:  
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Elementen kiezen - PLANNEN 

In de volgorde van het Spelervolgordebord (‘DRAFTING ORDER’) kiezen de spelers om de beurt 
één Element van het Planbord. Ze kiezen hier de elementen die ze willen gebruiken in de 
volgende fase – TERRAVORMING, waarbij ze de benodigde Elementen afleggen om delen van 
Myraclia (Myraclia-Tegels) te transformeren naar hun nieuwe, leefbare zijde (door deze 
Myraclia-Tegels om te draaien). 

De spelers plaatsen hun gekozen Elementen op de voorziene ruimte op hun Spelertableau. Dit is 
de Reservevoorraad van de speler   

 

 

 

 

 

 

Onmiddellijk na het nemen van een Element, plaatsen ze ook hun Kleine Spelerschijf op de 
eerste beschikbare plaats in dezelfde kolom van het gekozen Element. 

Bijv.: De speler met het Driehoek-symbool kiest een groen Element (leven) en plaatst zijn kleine 
schijf op de eerste beschikbare plaats (A). Vervolgens kiest de speler met het Ster-Symbool ook 
een groen Element en plaatst zijn kleine schijf op de volgende beschikbare plaats in dezelfde 
kolom (B). Tot slot neemt de speler met het Zon-symbool een blauw element en legt zijn schijf op 
de eerste plaats in de kolom van blauw (C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn 3 plaatsen beschikbaar in een kolom. Als een speler 
ooit zijn schijf op de 4e positite zou moeten zetten (iets dat 
enkel zou kunnen voorvallen in een spel met 4 of 5 
spelers), plaatsen ze hun schijf in dezelfde kolom buiten 
het Planbord. 
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Elke speler blijft in de volgorde van de DRAFTING ORDER, bepaald door de spelerschijven op het 
Spelervolgordebord, Elementen kiezen totdat alle Elementen gekozen zijn of totdat alle spelers 
ervoor kiezen geen Elementen meer te nemen (alle spelers passen). Als een speler ervoor kiest 
om tijdens zijn beurt geen Elementen te pakken (hij past), mag hij nadien ook geen Elementen 
meer van het Planbord nemen tijdens deze ronde. Sommige spelers kunnen dus meer 
Elementen hebben dan andere tijdens de Planfase. 

Waarom zou je dan willen passen? Voor de spelersvolgorde bij het Terravormen! De positie van 
de kleine schijven op het Planbord aan het einde van de Planfase bepaalt de volgorde van de 
volgende belangrijke fase: het Terravormen.  

Als een speler tijdens een volgende beurt ervoor kiest een Element te nemen uit een kolom links 
van waar zijn vorige Element genomen werd, moet hij zijn schijf verplaatsen naar de nieuwe 
positie (kolom) van dat Element. Deze regel geldt niet als een speler een Element pakt van 
dezelfde kleur (dezelfde kolom) of een Element rechts van zijn huidige positie (kolom).  

Onthoud:  Spelers verplaatsen NIET hun schijf als ze een Element van dezelfde groep (zelfde 
kleur, zelfde kolom) of een Element rechts van hun huidige positie kiezen.  

Bijv. (vervolg):  De speler met het Driehoek-symbool neemt een oranje Element (D1). Zijn schijf 
verplaatst naar de eerste beschikbare positie in die kolom (D2). Daarbij verplaatst de schijf met 
het Ster-symbool naar de vrijgekomen plaats (D3)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De speler met het Ster-symbool neemt opnieuw een groen Element en zijn schijf blijft dus liggen 
(E). De speler met het Zon-symbool kiest een geel Element (rechts van zijn huidige positie) en zijn 
schijft blijft dus ook liggen (F).   
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Als spelers niet alle Elementen van het bord nemen worden de overige Elementen verwijderd uit 
het spel (we raden aan hier een kommetje voor te gebruiken).  

Tip:  Vaak zul je in het spel situaties tegenkomen waarbij het zelfs beter is om niet als eerste of 
juist helemaal laatst aan de beurt te komen. Een ervaren speler zal de juiste beslissingen 
op de juiste moment kunnen maken. :-) 

  

Voorbereiding VOLGORDE TERRAVORMING 

In dezelfde volgorde van de schijven op het Planbord aan het einde van de Planfase wordt een 
andere set kleine spelerschijven gelegd op het Spelervolgordebord. Als er meerdere schijven in 
dezelfde kolom liggen op het Planbord krijgen de schijven onderaan de kolom prioriteit in de 
fase van het Terravormen. (volg de lijn tussen de cirkels).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt het Spelervolgordebord gedraaid naar de volgorde van het terravormen - 
TERRAFORMING ORDER – zonder de schijven van plaats te veranderen. Nu toont het bord de 
volgorde van de spelers voor het transformeren van Myraclia in de fase van het Terravormen.  

 

 

 

 

 

 

Tip:  In een spel met 2 tot 4 spelers kunnen de spelerschijven naar de open plaatsen links van 
het bord verplaatst worden zonder de volgorde ervan te veranderen. Dit heeft enkel een 
esthetisch voordeel om ‘lege’ eerste plaatsen te vermijden bij het TERRAVORMEN.  
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B. TERRAVORMINGSFASE 
   

In de volgorde van ‘TERRAFORMING ORDER’ op het spelervolgordebord gaan spelers de 
onherbergzame gebieden van Myraclia transformeren naar prachtige leefbare natuurgebieden. 
In tegenstelling tot de Planfase waarin spelers om de beurt een actie uitvoerden wordt tijdens 
deze fase elke beurt van een speler volledig afgerond voor de volgende speler aan de beurt is. 
Met de elementen in hun voorraad mogen de Spelers zo veel gebieden (tegels) terravormen als 
ze willen en kunnen. 
  

Myraclia-Tegel 

Op elke Myraclia-Tegel (dat een deel van het oppervlakte van Myraclia voorstelt) staan één of 
meer van de volgende symbolen op kant van het oorspronkelijke uitzicht: 

a. Type oppervlak (Vlakes / Bossen / Water / Bergen) 

b. Benodigde Elementen voor terravorming 

c. Overwinningspunten die je onmiddellijk ontvangt na terravorming 

d. Vrijgekomen Element (onmiddellijk bruikbaar voor de Speler) 

Sommige Myraclia-Tegels geven geen onmiddellijke overwinningspunten/vrijgekomen 
Elementen, andere tegels geven dan weer beide.  

  

De andere zijde van de Myraclia-Tegel (na terravorming) toont, buiten een prachtig artwork, 
deze symbolen:   

a. Type oppervlak (zelfde als het oorspronkelijke uitzicht) 

e. Gratis Element dat de Speler elke daaropvolgende beurt(en) zal krijgen 

Gratis Elementen kunnen, in elke volgende ronde, enkel gebruikt worden op bepaalde Tegels (nl. 
Tegels die een Vrijgekomen Element verschaffen na Terravorming). 

De volgende foto laat beide zijden van de Myraclia Tegel zien: 
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Een spelbeurt 

Tijdens je beurt krijg je de mogelijkheid tot het uitvoeren van volgende Acties: 

• Terravormen van Myraclia (1 Myraclia-Tegel) 

• Reserveren (gedeeltelijke terravorming van 1 Myracli-Tegel) of Reservatie veranderen 

Tijdens de Terravormingsfase kan elke speler maximum 3 acties uitvoeren. De speler kiest zelf in 
welke volgorde hij zijn actie(s) uitvoert.  

Een speler gebruikt de Elementen in zijn voorraad voor zijn acties uit te voeren. Tijdens je beurt 
kun je zo vaak je wil je Elementen wisselen tegen de ongebruikte Elementen van je 
tegenstanders die al aan de beurt zijn geweest deze ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Onthoud:  Een speler kan enkel zijn Elementen wisselen tegen Elementen 
van spelers die hun beurt reeds beëindigd hebben deze ronde 
en hun ongebruikte Elementen in de Ruilzone hebben 
geplaatst op hun spelertableau.  

Onthoud: Een speler kan nooit Elementen nemen zonder hiervoor hetzelfde aantal Elementen 
terug af te geven (m.a.w. een speler kan niet zijn aantal Elementen verhogen door 
Elementen van zijn tegenstanders te nemen). De speler mag wel reeds gewisselde 
Elementen altijd terug gebruiken om met andere Elementen te wisselen.  

  

Een speler mag een ontbrekend Element altijd vervangen met drie 
Elementen van dezelfde kleur of met 5 Elementen in eender welke kleur 
van hun voorraad (‘Joker’). 

Onthoud:  Een Joker mag niet gebruikt worden voor een Reservatie (of een verandering van 
Reservatie). Hoewel een Joker niet gebruikt kan worden bij de Reservatie zelf, mag 
een Joker wel altijd gebruikt worden bij het volledig Terravormen van een 
gereserveerde Tegel.  
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Terravorming van Myraclia 

In de eerste ronde kan elke speler vrij kiezen welke Myraclia-tegel hij wil als eerste 
terravormen. Elke andere Myraclia-tegel die hij wil terravormen (hetzij in de eerste of latere 
rondes) moet grenzen aan tenminste één Myraclia-tegel die reeds een volledige Terravorming 
ondergaan heeft. Hierbij maakt het niet uit van wie deze tegel (met terravorming) is, hetzij van 
de speler of een tegenstander. Een speler kan ook altijd een tegel terravormen die hij voordien 
gereserveerd had (door het toevoegen van de ontbrekende Elementen en deze daarna allemaal 
af te leggen). 

De speler terravormt een Myraclia-tegel door alle benodigde Elementen van de betreffende 
Myraclia-tegel uit zijn voorraad te nemen en deze af te leggen. Een speler kan ervoor kiezen om 
een vrije Myraclia-Tegel of een gereserveerde tegel (van de speler in kwestie) te terravormen 
(bij het terravormen van een gereserveerde tegel voegt hij enkel de ontbrekende elementen nog 
toe). Een Vrije Myraclia-Tegel is een tegel zonder een schijf van een van de spelers. Na de 
terravorming draait de speler de tegel om en legt hij één van zijn schijven op de tegel (lichte 
kant naar boven, donkere kant naar beneden).  

De speler ontvangt onmiddellijk: 

i. Overwinningspunten (enkel als er overwinningspunten op vermeld staan) 

ii. Vrijgekomen Element (enkel als dit symbool aanwezig is op de tegel) 

iii. Bonuspunten voor elke aangrenzende tegel van de speler in kwestie 

Een tegenstander met aangrenzende tegels (volledige terravorming) met zijn symbool (schijven) 
ontvangt:  

iv. Bonuspunten voor elk van zijn aangrenzende tegel(s) 

 

i.   Overwinningspunten van de tegel 

De speler ontvangt de OP op het Scorebord (gebruik hiervoor de 3de kleine schijf) 

ii.  Vrijgekomen Element 

De speler ontvangt onmiddellijk het Vrijgekomen Element in de 
afgebeelde kleur. Dit Element kan onmiddellijk terug gebruikt 
worden (bijv. voor de volgende acties tijdens zijn beurt)  

Onthoud:  Voor de speler een tegel terravormt, moet hij alle benodigde Elementen 
bezitten. Dit betekent dus dat een speler ook het Vrijgekomen Element moet 
bezitten voor hij terravormt, dit element komt pas na de terravorming terug 
naar de voorraad van de speler.  

Onthoud:  Als een speler een ‘Joker’ gebruikt (3 van dezelfde kleur of 5 willekeurige) om 
een Element te vervangen dat ze nadien zouden terugkrijgen als Vrijgekomen 
Element, dan neemt hij dit Vrijgekomen Element nadien uit de aflegstapel of de 
Elementenvoorraad. Als er geen beschikbaar zijn komt er geen Element vrij (de 
speler krijgt deze dus ook niet).  
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iii.  Bonuspunten voor aangrenzende tegels die reeds in het bezit zijn van dezelfde speler 

Als een terravorming gebeurt naast een tegel die in het bezit is van dezelfde speler (met 
een schijf van de speler), krijgt de speler 1 bonuspunt per aangrenzende tegel als dit de 
eerste Terravorming is van zijn beurt, of 2 bonuspunten per aangrenzende tegel als dit hun 
2de of 3de Terravorming is in dezelfde beurt. Er kunnen veel punten gewonnen worden door 
de acties correct te plannen en de juiste tegels te kiezen! 

iv.  Bonuspunten voor aangrenzende tegels die in het bezit zijn van een tegenstander 

Als een terravorming gebeurt naast een tegel die in het bezit is van een andere speler (met 
een schijf van de tegenstander), scoort deze 1 bonuspunt per aangrenzende tegel 
(tegenstanders krijgen altijd maar 1 punt per tegel, onafhankelijk van welke Actie het is). 

Bijvoorbeeld: Deze figuur toont de situatie vóór de 
terravorming. Het is de beurt van de speler met het 
Zon-symbool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorbeeld (vervolg): De tegel met de rode pijl ondergaat een Terravorming. De speler legt alle 
benodigde Elementen af (zwart, geel en groen) en ontvangt de 3 punten die getoond worden op 
de tegel. Dit is de eerste terravorming van zijn beurt en daarom ontvangt de speler 1 Bonuspunt 
voor zijn aangrenzende tegel.  

De speler draait de Myraclia-Tegel 
om en plaatst één van zijn schijven 
op deze tegel (lichte kant naar 
boven). 

De tegenstander ontvangt 
1 punt voor zijn 
aangrenzende tegel.  
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Voorbeeld (vervolg): Dit is de situatie na de terravorming van de speler met het Zon-symbool. De 
speler is nog steeds aan de beurt en vermits hij nog genoeg Elementen in zijn bezit heeft kiest hij 
ervoor om nog een Myraclia-tegel te terravormen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Voorbeeld (vervolg): De speler legt een blauw, rood en geel Element af en terravormt een Bos-
tegel (aangeduid met de rode pijl). De speler ontvangt 1 punt en ook een Vrijgekomen geel 
Element. Dit is de tweede actie terravorming van zijn beurt en hij krijgt daardoor ook 2 
bonuspunten voor elk van zijn aangrenzende tegels (2 grenzen dus hij ontvangt 4 punten). De 
tegel wordt omgedraaid en de speler plaatst nog een van zijn schijven op de tegel. De 
tegenstander ontvangt 1 punt voor elk van zijn aangrenzende tegels (goed voor 2 punten). 
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Voorbeeld (vervolg): Hieronder zie je de situatie nadat de speler met het Zon-symbool tweemaal 
een terravorming (Actie) heeft uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Reserveren van een Myraclia Tegel  (gedeelteli jke terravorming) 

Met het reserveren van een Myraclia-Tegel kan een speler ervoor zorgen dat een andere speler 
deze tegel niet langer kan Terravormen (of reserveren) tijdens zijn beurt. Dit doe je door 
tenminste één benodigd Element (niet alles) uit je voorraad op de geselecteerde Myraclia-
Tegel te leggen en 1 punt per ontbrekend Element te betalen (trek deze punten af op het 
Scorebord door zijn schijf terug te schuiven). Dan plaatst de speler ook zijn schijf op de 
gereserveerde tegel met de donkere kant naar boven. Zoals eerder aangegeven kan een ‘Joker’ 
niet gebruikt worden om een tegel te reserveren.   

Onthoud: Als een speler niet genoeg Overwinningspunten heeft om de ontbrekende 
Elementen te betalen, dan kan hij de tegel niet reserveren (je kunt wel tot 0 gaan). 
De spelers betalen slechts één keer voor de ontbrekende Elementen, tijdens het 
reserveren. In de volgende rondes kunnen ze hun reservatie behouden zolang ze 
willen zonder hiervoor punten te moeten betalen.   

Voorbeeld: De speler wil deze Water-tegel reserveren. Ze plaatsen 2 
Elementen op de tegel (geel en groen) van de benodigde 3 Elementen. De 
speler betaalt 1 punt voor het ontbrekende blauwe Element (zijn schijf 
wordt 1 plaats teruggeschoven op het Scorebord). De speler plaatst dan 
zijn schijf, met de donkere kant naar boven, op de tegel. Weet dat hij ook 
maar 1 Element kon gebruiken om te reserveren, maar dan zou hij 2 
punten moeten betalen. 

De Myraclia-tegel die een speler wilt reserveren moet grenzen aan tenminste één tegel die reeds 
een terravorming ondergaan heeft. Het maakt niet uit door wie deze terravorming gebeurd is, 
hetzij door de speler zelf of door een tegenstander.  
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Een speler mag maximum 1 gereserveerde tegel tegelijkertijd hebben. De reservatie is niet 
gebonden aan tijd/ronde dus het is aan de speler om te bepalen wanneer en of ze deze 
gereserveerde tegel terravormen.  Als de speler een andere tegel wil reserveren moet hij eerst 
zijn andere gereserveerde tegel terravormen of zijn reservatie veranderen. Het terravormen van 
een gereserveerde tegel wordt gedaan door de ontbrekende Elementen toe te voegen. 

Het reserveren van een tegel wordt beschouwd als een Actie en de speler kan kiezen wanneer 
hij deze actie tijdens zijn beurt uitvoert (als aan de juiste voorwaarden voldaan wordt). 

Onthoud:  Een speler mag maximum 3 Acties uitvoeren tijdens deze fase. 

Onthoud:  Een gereserveerde tegel heeft gèèn terravorming ondergaan. Dit betekent dat 
spelers geen bonuspunten krijgen, ook al grenst de gereserveerde tegel aan andere 
tegels (van de speler zelf of tegenstanders). Als een speler een tegel wil reserveren is 
het niet voldoende om te reserveren naast een andere gereserveerde tegel want de 
nieuwe reservatie moet gedaan worden naast een tegel die reeds een terravorming 
heeft ondergaan. Tot slot telt een gereserveerde tegel niet mee bij de eindscore of 
bij de controle van het einde van het spel.   

    

Elementen toevoegen aan de Gereserveerde  ti le  

Een speler mag één of meerdere Elementen toevoegen aan zijn gereserveerde tegel tijdens zijn 
beurt zelfs als ze de tegel niet volledig kunnen of willen terravormen (omdat ze de alle 
benodigde Elementen niet hebben of niet willen gebruiken). De spelers betalen ook hiervoor 
geen punten als ze de tegel reeds gereserveerd hadden in een vorige beurt of Actie.  

Onthoud:  Het toevoegen van Elementen wordt niet beschouwd als Actie zolang niet alle 
Elementen toegevoegd zijn. Spelers kunnen dus ontbrekende Elementen toevoegen 
ook al hebben ze reeds 3 Acties uitgevoerd tijdens hun beurt. 

Als op een gegeven moment een tegel alle benodigde Elementen heeft gekregen gebeurt de 
terravorming en wordt dit bezien als een Actie. De speler draait de tegel om en ook zijn schijf 
met de lichte kant naar boven (zie de regels voor Terravorming). Nu kan de speler een nieuwe 
reservatie maken als hij nog Acties over heeft. 
    

Reservatie veranderen  

Een zelden gebruikte Actie is een verandering van Reservatie. 

Wanneer een speler zijn Reservatie verandert pakt hij zijn schijf van de vorige gereserveerde 
tegel en legt hij deze op de nieuwe gereserveerde tegel neer. De speler betaalt tenminste 1 
benodigd Element van zijn voorraad, legt deze op de tegel en betaalt 1 punt per ontbrekend 
Element (zie de regels voor reserveren). De speler krijgt geen punten terug die hij in zijn vorige 
Reservatie had gestoken. De Elementen blijven ook liggen op de gereserveerde tegel. Deze 
tegel is nu terug vrij en een andere speler mag deze nu terug terravormen of reserveren en hij 
mag de Elementen op de tegel gebruiken. Bij het reserveren betaalt een speler weer tenminste 
1 Element en betaalt hij punten per ontbrekend Element (dit geldt ook voor de speler die 
voordien deze tegel had gereserveerd moest hij deze terug willen reserveren in één van de 
volgende ronden).  
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Einde van de beurt en het aanvullen van Myraclia-Tegels 

Een speler mag maximum 3 acties uitvoeren tijdens zijn beurt, maar hij is niet verplicht deze 
ook (allemaal) uit te voeren. Een speler mag zijn beurt beëindigen wanneer hij dat zelf wil. 

Op het einde van zijn beurt: 

1) Verplaatsen alle Elementen van zijn 
Voorraad naar de Ruilzone. Deze 
Elementen zijn nu beschikbaar voor de 
spelers die nog aan de beurt komen de 
ze ronde. Deze stap wordt logischerwijs 
genegeerd bij de laatste speler.  

2) Kiest hij nieuwe Myraclia-tegels uit om toe te voegen aan het speelveld (Myraclia) 

Van de 3 tegels onderaan het Scorebord kiest de speler evenveel tegels als er Vrije 
Myraclia-tegels gebruikt werden door het Terravormen en/of het reserveren tijdens 
zijn beurt. Het Terravormen van een Gereserveerde Tegel of een verandering van 
Reservatie worden hiervoor niet meegeteld, omdat in het eerste geval de tegel niet vrij 
was bij het terravormen (er lag reeds een schijf op) en in het tweede geval komt de 
eerder gereserveerde tegel al “vrij” (voor de andere spelers) door de verandering van de 
Reservatie. 

Tip: Het aantal tegels dat toegevoegd moet worden kan makkelijk gecontroleerd 
worden door de vrije Myraclia-tegels te tellen (tegels waar geen schijven op 
liggen) op het speelveld. Het aantal vrije tegels, na het toevoegen van 
tegels aan het eind van een speler zijn beurt, moet overeenkomen met het 
totaal aantal tegels na de voorbereiding (8 vrije tegels in een spel met 2 
spelers, 9 vrije tegels in een spel met 3 spelers, 11 vrije tegels in een spel 
met 4 spelers en 12 vrije tegels in een spel met 5 spelers). Zo heeft iedere 
speler altijd hetzelfde aantal vrije tegels tot zijn beschikking aan het begin 
van zijn beurt. Tegels van de Duisternis Uitbreiding kunnen hier verandering 
in brengen.  

Voorbeeld:  Een speler voert 3 Acties uit gedurende zijn beurt: 1. Het terravormen van 
een vrije tegel, 2. Het terravormen van een Gereserveerde tegel, 3. Een 
nieuwe reservatie. Hij heeft geen Acties meer over.  Aan het eind van zijn 
beurt kiest de speler 2 nieuwe tegels van het Scorebord en plaatst deze – 
met het naleven van de ‘compacte vorm’-regel – aan het speelveld. 

Het uitbreiden van Myraclia gebeurt door het toevoegen van nieuwe Myraclia-tegels 
aan de reeds geplaatste tegels. Nieuwe tegels worden met hun Oorspronkelijk uiterlijk 
naar boven geplaatst. Een speler mag elke plaats kiezen zolang deze de ‘compacte 
vorm’-regel volgt: 

a. De nieuwe tegel moet grenzen aan tenminste 2 andere tegels op het Speelveld 

b. Als de nieuwe Tegel grenst aan slechts 2 Tegels, moeten deze 2 Tegels reeds 
grenzen aan tenminste 3 andere Tegels. 
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Onthoud:  Als een speler meer Tegels toevoegt aan het gebied van Myraclia worden 
deze tegels onmiddellijk deel van Myraclia. De ‘compacte vorm’-regel wordt 
dus bij het plaatsen van elke nieuwe tegel opnieuw bekeken. Dit maakt het 
mogelijk tegels strategisch zo te plaatsen dat je bij je volgende tegel meer 
mogelijkheden hebt om deze te plaatsen in Myraclia.  

Een voorbeeld van de ‘compacte vorm’-regel: Tegels mogen niet geplaatst worden waar 
je een rood kruis ziet staan.  De kleine ‘a’ or ‘b’ naast het kruis maken duidelijk aan welke 
voorwaarde niet wordt voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de beurt van een speler 

3) Tegels op het Scorebord worden aangevuld 

Nadat de speler alle Tegels heeft geplaatst die hij moet plaatsen worden de Tegels op 
het Scorebord terug aangevuld van de Tegelvoorraad (zodoende dat er terug 3 Tegels 
klaar liggen voor de volgende speler zijn beurt begint).  

Onthoud:  De Tegels worden pas aangevuld wanneer de speler zijn beurt volledig 
beëindigd heeft en alle tegels geplaatst heeft.  

 

 

 

EINDE VAN EEN RONDE en EINDE VAN HET SPEL   

 

De volgorde van ‘TERRAFORMING ORDER’ op het Spelervolgordebord blijft gevolgd worden 
totdat iedere speller zijn beurt beëindigd heeft. Dit is het einde van een ronde.  

Als een speler gedurende deze ronde tenminste 8 Myraclia-tegels (in spel met 2 of 3 spelers) of 
tenminste 7 tegels (in een spel met 4 of 5 spelers) met terravorming in zijn bezit heeft, eindigt 
het spel op het einde van deze ronde en begint de Eindscore. 
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Anders worden de volgende stappen uitgevoerd: 

1) Alle spelers leggen al hun ongebruikte Elementen van hun Spelertableau op de 
Aflegstapel.  

2) De kleine Spelerschijven worden 
van het Planbord verwijderd 

3) Het Spelervolgordebord wordt 
gedraaid zonder de schijven van 
plaats te veranderen (het toont nu 
de volgorde voor het plannen - 
‘DRAFTING ORDER’ – voor de 
volgende ronde) 

 

Voor de start van een nieuwe ronde 

4) De spelers ontvangen hun Gratis Elementen in de kleur(en) van de 
getoonde symbolen op de Tegels in hun bezit (tegel met terravorming + 
schijf). Elementen worden uit de Aflegstapel genomen en ontbrekende 
Elementen uit de Elementenvoorraad. Deze Elementen worden op de 
Spelertableaus gelegd, klaar om gebruikt te worden in de volgende 
ronde. 

 

Het spel gaat verder met de volgende ronde. 

Voorbeeld: Voor de nieuwe ronde begint 
ontvangt de speler met het Driehoek-
symbool een blauw, groen en wit Element. 
De speler met het Zon-symbool ontvangt 
een geel Element. 

 

 

 

 

Onthoud:  De speler krijgt het Gratis Element aan het eind van elke ronde (behalve de laatste 
ronde), ook als de Tegel pas deze beurt een Terravorming onderging en ook als de 
speler reeds een Vrijgekomen Element kreeg van diezelfde tegel tijdens een vorige 
beurt.  

Tip:  Het is aangeraden om snel een paar of tenminste één Tegel met een Gratis Element 
te terravormen. De reden is dat er enkel Elementen verkregen kunnen worden voor 
Terravormen tijdens de Planfase (meestal enkel 5). En met minder Elementen tot je 
beschikking ben je beperkt tijdens de fase van het Terravormen. 
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EINDSCORE 
  

Tel de volgende bonuspunten op met de verkregen overwinningspunten die tijdens het spel 
gescoord zijn geweest en bijgehouden werden op het Scorebord: 

• 6 Punten als de speler voor elk type oppervlak 
een terravorming uitvoerde (max 6 Punten) 

• Voor de grootte van een aaneengesloten gebied van één speler (bestaande uit 
aangrenzende Myraclia-tegels met de schijven van de speler), 3 Punten per speler die 
een kleiner gebied bezet (een speler met dezelfde grootte telt dus niet mee) 

 

Voorbeeld: De speler met het Slak-symbool 
heeft het grootste aaneengesloten gebied 
van 4 Myraclia-tegels en krijgt dus 6 punten 
(3 per verslagen speler). De speler met het 
Cirkel-symbool krijgt 3 punten voor het 
verslagen van één speler. 

 

 

• voor het aantal uitgevoerde terravorming per type oppervlakte Myraclia-tegels 

 
 
 
 

   

1 Tegel 

    

2 TEgels 

    

3 Tegels 

    

4 Tegels  

    

5 Tegels of meer 

    
  

De Winnaar is de speler met de meeste Overwinningspunten aan het einde van het spel. Bij 
gelijkspel wint de speler die een terravorming uitvoerde bij alle type oppervlaktes. Als er nog 
steeds een gelijkspel is wint de speler die de meeste terravorming uitvoerde op Myraclia-vlaktes. 
Als het dan nog gelijkspel is delen de spelers de winst.   

        +               +               + 
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SPECIALE KICKSTARTER-TEGEL 
(Optioneel)  

 

Included with the Kickstarter edition of the game is a special 
Myraclia Kickstarter Tile. 

  

INHOUD    1 Myraclia-Tegel 
  

VOORBEREIDING    Meng deze speciale tegel samen met de 
andere Myraclia-Tegel aan het begin van spel 

  

REGELS   De Kickstarter-Tegel heeft twee Myraclia-oppervlakten afgebeeld (Vlakte en Bos). 
Deze tegel wordt gebruikt net zoals alle andere Myraclia-tegels tijdens het spel, behalve tijdens 
het berekenen van de eindscore (zie hieronder).  

Onthoud:  Als de Oneindigheid Uitbreiding gebruikt wordt, is het toegestaan een token (of 
meerdere tokens) op de Kickstarter-Tegel te leggen (inclusief nog een Oppervlakte-
fiche) 

 

 

 

 

 

 

Verschil lende opppervlaktes op één  Myraclia-tegel  
  

Een Myraclia-tegel met verschillende symbolen van oppervlaktes 
(afgebeeld op de tegel zelf of door de ‘Oneindigheid Uitbreiding’ 
op de tegel geplaatst) geeft de bezitter ervan extra punten op 
het einde van het spel. Deze tegel wordt bezien als één tegel 
tijdens het spel (er worden dus niet meerdere bonussen 
verrekend van aangrenzende tegels bij een terravorming). Het 
telt ook als één tegel bij het tellen van het grootste gebied op 
het einde van het spel. Maar de oppervlaktes worden wel apart 
geteld voor ‘elk Myraclia-oppervlak’ en voor het ‘totaal aantal 
But surface symbols depicted on this tile, even the same ones, 
are all counted for ‘every Myraclia surface’ bonus and for the 
‘total number of terraformed Myraclia tiles per surface’ bonus. 
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ONEINDIGHEID UITBREIDING 
(Optioneel)  

 

Oneindige krachten...wachtende op Myraclia...verborgen voor de 
ogen van de machtigen...maar geopenbaard voor hen die zwak 
lijken 

  

INHOUD    16 dubbelzijdige Oneindigheid-Fiches 
  

VOORBEREIDING  Plaats alle Fiches met de beeldzijde naar 
onder naast het scorebord. 

  

REGELS    Aan het eind van elke ronde (behalve de laatste 
ronde), mag de laatste speler op het scorebord (in 
geval van gelijkspel, de speler die het laatst 
terravormde) willekeurig één Fiche kiezen en deze 
met de beeldzijde naar boven op een vrije Myraclia-
Tegel plaatsen (m.a.w. nog geen terravorming en niet 
gereserveerd). 

Afhankelijk van de Fiches op de Myraclia-tegel ontvangt de speler die de Myraclia Tegel 
terravormt één of meerdere bonus(sen): 

Puntenfiche– speler ontvangt onmiddellijk het aangegeven aantal punten op het 
scorebod 

Fiche wordt verwijderd uit het spel na het terravormen 
  

Vrijgekomen Element - fiche – speler ontvangt onmiddellijk het Element van de 
afgebeelde kleur (van Aflegstapel – is er geen? Dan van de Elementenvoorraad) 

Fiche wordt verwijderd uit het spel na het terravormen 
 

Gratis Element - fiche –  Fiche blijft met de beeldzijde naar boven liggen 
op de Myraclia-tegel na terravorming 

Aan het einde van elke ronde ontvangt de speler het Element van de afgebeelde kleur 
(Rood in dit voorbeeld) van de Aflegstapel – is er geen? Dan van de Elementenvoorraad 
  

Oppervlakte - fiche – Fiche wordt met de beeldzijde naar boven omgedraaid op 
de Myraclia-tegel gelegd na terravorming 

Eenmaal de tegel een terravorming ondergaat ontvangt deze tegel ook de voordelen 
van het bijkomende oppervlak. Zie hierboven hoe deze tegels worden gebruikt tijdens 
het spel en hoe deze gescoord worden op het einde van het spel. 
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DUISTERNIS UITBREIDING 
(Optioneel)  

 

Duisternis loert om de hoek...je kijkt maar beter de andere kant op 

Niet alle delen van Myraclia verwelkomen het leven... er zijn diepe duistere holten waar je liever 
niet in de buurt komt... zij laten geen terravorming toe ...dus is het beter deze duisternis voor het 
pad van je tegenstanders te plaatsen 
  

INHOUD    3 Duisternis-Tegels 
  

VOORBEREIDING  Na de voorbereiding 
(p. 6-8) meng je de Duisternis-
Tegels met de Myraclia-Tegels in 
de Tegelvoorraad. 

  

REGELS    Als een Duisternis Tegel getrokken wordt, gelden dezelfde 
regels voor het plaatsen ervan. De Speler die Myraclia uitbreidt moet op het 
einde van zijn beurt eerst de Duisternis Tegel kiezen. Duisternis-Tegels kun je 
niet terravormen. 

Onthoud:  Er mag nooit meer dan 1 Duisternis-Tegel op het Scorebord liggen. Als er toch een 
Duisternis-Tegel wordt getrokken als er al één ligt, zet je deze terug in de voorraad 
en trek je een nieuwe Tegel. 

Belangrijk:  We raden aan om deze uitbreiding enkel met ervaren spelers te spelen 

 

OPMERKINGEN  / FAQ 
   

1) ‘VUISTREGEL’ (Overbodig gebruik van elementen) 

Spelers kunnen nooit meer Elementen gebruiken dan nodig is om hun actie uit te voeren. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat spelers het benodigde Blauwe Element niet kunnen vervangen door drie Blauwe Elementen die gebruikt 
worden als ‘Joker’. Ook kunnen ze geen vijf Elementen als ‘Joker’ gebruiken met drie Elementen van dezelfde soort. 

Enkel Elementen die gekozen zijn door de speler voor hun actie (‘Elementen in hun hand’ om af te leggen) worden 
gecontroleerd op deze regel, niet de Elementen in hun voorraad. Een speler kan bijvoorbeeld 3 Elementen van 
dezelfde kleur omwisselen als ‘Joker’ ter vervanging van een benodigd Element, zelfs als ze dat Element in hun 
voorraad hebben en willen bijhouden. 

 

2) ELEMENTEN-RUILZONE 

De Kickstarter editie van het spel komt met een handig extra spelonderdeel. In plaats 

van ongebruikte elementen aan het einde van een beurt op de Ruilzone (op je 

speelbord) te leggen, gebruiken alle spelers een gemeenschappelijke ruilzone op dit 

extra bord. Dit is vooral bedoeld voor spellen met meer spelers (3+). Het helpt spelers 

te focussen op een plek in plaats van voortdurend elkaars bord te controleren.   
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   OVERZICHT VAN EEN SPELRONDE 
 

A. PLANFASE 
  

VOORBEREIDING PLANBORD 
5 elementen per speler worden willekeurig getrokken van de Elementenvoorraad (Slechts 4 blokjes 
per speler in de eerste ronde met 5 spelers. Elementen worden gesorteerd per kleur en van rechts 

naar links op het Planbord geplaatst, gerangschikt van groot naar klein. Groepen met evenveel 
elementen worden gerangschikt volgens zeldzaamheid (                                          ) 

  

ELEMENTEN KIEZEN - PLANNING 
In de volgorde van ‘DRAFTING ORDER’ (Spelervolgordebord) kiezen de spelers één voor één een 
Element van het Planbord. Ze plaatsen onmiddellijk hun kleine schijf op de eerste beschikbare 
positie binnen die kolom van het Element. Wanneer nadien een ander Element genomen wordt, 
verplaatsen de Spelers hun schijf enkel en alleen als ze een Element nemen dat zich meer naar 

links bevindt. De planning stopt als alle Elementen gekozen z ijn of als alle spelers hebben gepast. 
  

DE SCHIJVEN OP HET VOLGORDEBORD WORDEN AANGEPAST NAARGELANG DE POSITE VAN DE 
SCHIJVEN OP HET PLANBORD - VOLGORDEBORD DRAAIT OM (‘TERRAFORMING ORDER’) 

    
B. TERRAVORMING 

 Spelers voeren maximum 3 Acties uit. In de volgorde van ‘TERRAFORMING ORDER’ voert elke speler 
zijn volledige beurt uit. Spelers leggen gebruikte Elementen op de aflegstapel voor Terravorming en 
Reservaties. Ze kunnen hun Elementen wisselen voor de ongebruikte Elementen van andere spelers. 

Ontbrekende Elementen kunnen vervangen worden door 3 Elementen van dezelfde kleur of een 
combinatie van 5 Elementen in eender welke kleur  (n.v.t. op Reservaties)  

TERRAVORMING (ACTIE)  

Spelers kunnen enkel tegels terravormen die grenzen aan reeds omgedraaide tegel (behalve tijdens 
de eerste ronde, waarbij elke speler een willekeurige tegel mag terravormen als eerste tegel). Na 

het terravormen ontvangt de speler onmiddellijk Punten, Bonuspunten voor hun eigen 
aangrenzende tegels (1 punt voor de eerste of 2 punten voor de 2de/ 3de terravorming) en het 

Vrijgekomen Element voor onmiddellijk gebruik. De speler zet één van zijn eigen schijfjes op de 
tegel. Tegenstanders krijgen 1 punt per aangrenzende tegel. 

RESERVEREN of RESERVATIE VERANDEREN (ACTIE) 

De speler legt tenminste één Element op een aangrenzende tegel met één van zijn spelerschijven 
(donkere kant). Ze betalen 1 punt per ontbrekend Element. Later kunnen ze Elementen toevoegen  
(geen actie) of de Terravorming compleet maken (Actie). Je kunt maximum 1 reservatie hebben. 

Indien je je reservatie verandert, laat je de Elementen liggen op de tegel.  
  Einde van een beurt:  

1) Speler verplaatst zijn ongebruikte Elementen naar de Ruilzone, 
2) Speler voegt Tegels toe aan het speelveld volgens de ‘Compacte vorm’-regel 
 (gelijk aan het aantal vrije tegels die nu bezet zijn geweest tijdens zijn beurt), 

3) De speler vult de Tegels op het Scorebord terug aan (3 Myraclia-tegels). 

  EINDE VAN DE RONDE  
  

1) EINDE VAN HET SPEL: 
Als een Speler 8+ Tegels (in een spel met 2/3 Spelers) 

of 7+ Tegels (in een spel met 4/5 Spelers) terravormt, eindigt het spel 
 

2) ALLE ONGEBRUIKTE ELEMENTEN GAAN NAAR DE AFLEGSTAPEL 
3) KLEINE SPELERSCHIJVEN WORDEN VAN HET PLANBORD VERWIJDERD 
4) SPELERVOLGORDEBORD DRAAIT OM (PLANNING VOLGENDE RONDE) 

5) ELKE SPELER ONTVANGT GRATIS ELEMENTEN VAN ZIJN TEGELS  

 
 


