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Een spel voor 3-6 spelers van 12 jaar en ouder

I. Speloverzicht

Liberté beslaat de Franse Revolutie van de bijeenkomst van de Staten
Generaal in 1789 tot het Directorium en de staatsgreep van Generaal
Napoleon Bonaparte in 1799.
In Liberté vormen de spelers het politieke landschap tijdens de Franse
Revolutie. Ze strijden in provinciale verkiezingen om stemmen te winnen
in de regering en de oppositie hetgeen winstpunten oplevert. Een
leger succesvol ten strijde leiden en het winnen van verkiezingen in
sleutelprovincies levert ook winstpunten op.
Het spel duurt vier beurten, waarbij iedere beurt bestaat uit een aantal
actierondes. De meest voorkomende actie is het spelen van een kaart om
factieblokjes in een provincie te leggen. Speciale kaarten kunnen worden
gespeeld om rivalen te verzwakken. Spelers kunnen ook deelnemen in
een gevecht, en, onder andere, de beste Generaal rekruteren.
Spelers kunnen kaarten in hun eigen speelveld spelen. Deze kaarten
kunnen dan opnieuw gespeeld worden (naar voren geschoven) om een
gelijk spel te beslissen. Wanneer ze niet voor het einde van de beurt
gebruikt worden, gaan ze terug op de hand voor de volgende beurt.
Na de actierondes wordt in elke provincie de verkiezingsuitslag bepaald.
De drie facties die voor de nieuwe regering strijden zijn de Gematigden
(blauw), de Royalisten (wit) en de Radicalen (rood). De speler met de
grootste stapel in een provincie controleert de stemming. Gelijke standen
zijn echter veel voorkomend, daarom kunnen spelers hun vastgehouden
kaarten spelen om het gelijke spel in hun voordeel te beslissen.
In het algemeen wint de speler met de meeste winstpunten. Twee
sudden-death criteria kunnen het spel onmiddellijk beëindigen en maken
winstpunten waardeloos. De Radicalen kunnen een verpletterende
verkiezingsoverwinning behalen of de Royalisten kunnen het land
terugnemen door de controle van sleutelprovincies. Iedereen moet
uitkijken voor de ambitie die de toekomst van Frankrijk snel kan
veranderen!

• 110 Kaarten (A- & B-sets): Er zijn twee sets kaarten. Set A komt
eerst in het spel en bevoordeelt de Gematigden en de Royalisten; Set
B bevoordeelt de Radicalen. Er zijn drie soorten kaarten:
o Karakterkaarten hebben een portret van belangrijke personen
en hebben een achtergrondkleur die overeenkomt met een Regio.
Op de Karakterkaarten staan een tot drie Factieblokjes in een van
de drie factiekleuren die op het bord geplaatst kunnen worden.
Karakterkaarten kunnen unieke symbolen bevatten:
 Kanon: mag een Controleschijfje in het Strijdvak leggen,
 Sansculotten: staan toe dat er een vijfde kaart in het eigen
speelveld gelegd wordt, en
 Generaal: stelt een speler in staat een gevecht te winnen.
o Clubkaarten geven de politieke groeperingen in het tijdperk weer.
Clubkaarten zijn ‘jokers’ (neutrale achtergrondkleur) en hebben een
Kanon symbool. Iedere Clubkaart kan een enkel Factieblokje in
een provincie leggen of een enkel Controleschijfje in het Strijdvak.
o Speciale Kaarten stellen gebeurtenissen voor die andere kaarten
of Factieblokjes uit het spel verwijderen.
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II. Componenten & Speltermen
A. Componenten
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De componenten in het spel zijn met opzet beperkt. Alleen de
wordt opnieuw geschud wanneer de trekstapel leeg is.
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• 1 Spelbord: Het bord is verdeeld in zes Regios (in kleur weergegeven),
die verder verdeeld zijn in vier of vijf Provincies (weergegeven door
naam en nummer). Sommige Provincies bevatten een Fleur-de-lis
( ) en sommigen zijn Winstpunten ( ) waard. Op het bord staan
verder nog een aantal sporen en vakken (weergegeven door Blauwe
Tekst in de spelregels) om spelinformatie bij te houden.
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Prerequisite: Presence in Radical Government
Discard any one stack of Faction Blocks from
any one Province containing a Radical stack.
May remove from game any one Club or
Personality Card from a player’s personal
display (including your own).
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Speciale Kaart

• 82 Factieblokjes (28 Blauw, 24 Wit, & 30 Rood):
Vierkante blokjes geven de invloed van een factie in de
Provincies aan. Ze worden ook gebruikt om stemmen
te tellen na verkiezingen en om verloren Gevechten aan te
geven.
• 120 Controleschijfjes (20 in elk van de 6 spelerskleuren):
Ronde schijfjes die eigendom van de Factieblokjes
aangeven. Ze worden ook gebruikt bij gevechten en om
spelinformatie bij te houden. Na de verkiezingen gaan
Controleschijfjes van de spelers die voor de regering gestemd
hebben naar het vak Vertegenwoordiging in de Regering.
• 3 Stemmentellers (Blauw, Wit & Rood): Cylinders leggen de
stemmen vast bij verkiezingen. De factie die de meeste stemmen
krijgt vormt de nieuwe regering en die cylinder wordt in het vak
Vertegenwoordiging in de Regering geplaatst.
• 1 Beurtenteller & 1 Provinciemarkeerblokje (Zwart):
Blokjes die de huidige beurt en de voortgang bij de Provinciale
Verkiezingen aangeven.
• 6 Spelhulpen (1 per taal): Samenvatting van de spelvolgorde en
belangrijkste regels.

B. Speltermen
De volgende termen zijn belangrijk voor het spel en worden in de
spelregels door middel van kleine kapitalen weergegeven.

Waarde: Bepaald door het aantal Factieblokjes aan een der
beide kanten van de kaart: een, twee of drie. (Speciale Kaarten
hebben geen waarde.)
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Factiekleur: Bepaald door de kleur van de Factieblokjes
aan een der beide kanten van de kaart: blauw, wit of rood.
(De achtergrondkleur van de Karakterkaarten bepaalt waar de
Factieblokjes geplaatst kunnen worden, maar heeft geen effect op de
factiekleur.)
Afleggen: Als kaarten gespeeld zijn worden zij normaliter afgelegd
op een algemene aflegstapel. Zodra de trekstapel leeg is wordt de
aflegstapel geschud om een nieuw dek te vormen. De aanduidingen A
en B zijn niet meer van belang en de sets worden van nu af aan door
elkaar gebruikt.
Terug in de doos: Sommige Speciale Kaarten hebben effect op het eigen
speelveld van een speler en verwijderen een kaart permanent uit het
spel. Deze kaarten gaan terug in de doos en komen niet terug in het spel.
Stapel: Een tot drie op elkaar gestapelde Factieblokjes met dezelfde
factiekleur, met daarop een Controleschijfje van een speler. Stapels
bepalen de controle over een Provincie en leveren stemmen in de
Verkiezingsfase. Stapels worden ook behandeld in Plaatsingsregels op
pag. 19.
Eigen speelveld: Tijdens de Actiefase worden kaarten direct uit de hand
van de speler gespeeld. Hij mag tot vier kaarten sparen (vijf als een kaart
het Sansculotten symbool heeft) in zijn eigen speelveld: een deel van
de tafel voor de speler. Deze kaarten mogen dan naar voren geschoven
worden tijdens de Gevechts- en Verkiezingsfasen om een gelijke stand
te doorbreken. Kaarten die in het eigen speelveld blijven liggen komen
aan het begin van een nieuwe beurt terug op de hand van de speler
waardoor een speler waardevolle kaarten kan hergebruiken. De spelers
moeten overwegen om Generaals en kaarten met een hoge waarde te
behouden.

Winstpuntenspoor

Spelersvolgordespoor

• Haal de kaarten van set B uit de stapel, schud ze en leg ze dicht naast
het bord.
• Schud de kaarten van set A en geef zeven kaarten dicht aan iedere
speler.
• Leg de overgebleven kaarten uit set A op set B. Leg de bovenste drie
kaarten open naast de trekstapel.
• Sorteer de Factieblokjes op factiekleur en leg ze als voorraad naast
het bord. Neem twee blokjes van elke factiekleur en leg ze onder veld
2 van Beurtspoor (deze blokjes gaan terug in de voorraad bij aanvang
van Beurt 2).
• Leg de blauwe, witte en rode Stemmentellers op veld 0 van het
Verkiezingsspoor.
• Leg de Beurtenteller op veld 1 van Beurtspoor.
• Leg het Provinciemarkeerblokje naast de voorraden Factieblokjes.

Gelijke stand: Vanwege de strijd tussen de facties komt een gelijke stand
vaak voor. In iedere fase wordt aangegeven waar een gelijke stand op
kan treden en hoe die te beslissen, in het algemeen door kaarten naar
voren te schuiven uit het eigen speelveld.
Naar voren schuiven: Tijdens de Gevechts- en Verkiezingsfases kunnen
spelers met een gelijke stand kaarten uit hun eigen speelveld naar voren
schuiven om de gelijke stand te beslissen. De waarde van de kaart (en
soms de factiekleur) is van belang voor het bepalen van de naar voren
te schuiven kaart. Alle naar voren geschoven kaarten worden afgelegd of
de gelijke stand uiteindelijk beslist is of niet.
Gecontroleerd: Een Provincie wordt gecontroleerd door een speler
wanneer zijn stapel groter is dan elke andere stapel in die Provincie,
inclusief stapels met dezelfde factiekleur. Gecontroleerde Provincies
zijn ook van belang voor de sudden-death overwinningen (zie de
Royalistische Contrarevolutie op pag. 21).
Stem: Tijdens de Verkiezingsfase mag iedere Provincie een stem uitbrengen
voor de factie van de overeenkomende stapel. Paris mag tot drie stemmen
uitbrengen. De speler die deze stapel controleert houdt een Factieblokje
achter tot het einde van de fase en schuift de Stemmenteller van deze
factie een veld vooruit. Stemmen zijn ook belangrijk voor een sudden-death
overwinning (zie Radicale Electorale Aardverschuiving op pag. 21).
Regering: De factie die de meeste stemmen krijgt tijdens de verkiezingen
vormt de regering. De speler met de meeste overeenkomstige stemmen
krijgt 5 winstpunten. De speler met op een na de meeste stemmen krijgt
2 winstpunten.
Oppositie: De factie die op een na de meeste stemmen krijgt tijdens de
verkiezing, vormt de oppositie. De speler met de meest overeenkomstige
stemmen krijgt 3 winstpunten.
Vertegenwoordiging: Alle spelers die een stem hebben in de factiekleur
van de huidige regering zijn vertegenwoordigd in die regering.
Vertegenwoordiging is een voorwaarde om sommige Speciale Kaarten
te mogen spelen.

III. Spelopzet

Beurtspoor

Verkiezingsspoor

IV. Spelbeurt
Een beurt is onderverdeeld in de volgende fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Bepaal Spelersvolgorde – in Beurt 1 overslaan
Hand Aanvullen – in Beurt 1 overslaan
Actiefase – spelers voeren een variabel aantal Actierondes uit
Gevechtsfase – in Beurt 1 overslaan
Verkiezingsfase

Iedere fase wordt in volgorde door elk van de spelers volledig uitgevoerd
voordat verdergegaan wordt met de volgende fase.

1. Bepaal Spelersvolgorde
In de eerste beurt wordt deze fase overgeslagen omdat de spelersvolgorde
vastgelegd is in de Spelopzet.

Bij aanvang van Beurt 2 gaan de zes factieblokjes onder het Beurtspoor
terug naar hun voorraden.
In Beurt 2-4 bepaalt het aantal WPs de spelersvolgorde. De nieuwe
startspeler is de speler met de meeste WPs, gevolgd door de spelers
met daarna het meeste punten en eindigend met de speler op de laatste
plaats.
Bij een gelijke stand wordt willekeurig bepaald wie eerder aan de beurt
is. Controleschijfjes worden op het Spelersvolgordespoor geplaatst om
de nieuwe spelersvolgorde weer te geven.

2. Hand Aanvullen
In de eerste beurt wordt deze fase overgeslagen omdat de spelers hun
kaarten hebben gekregen bij de Spelopzet.

• Leg het bord in het midden van de tafel.

In Beurt 2-4 gaan de kaarten uit het eigen speelveld van de spelers terug
op de hand (er is geen limiet aan het aantal handkaarten).

• Iedere speler kiest een set Controleschijfjes. Overgebleven sets gaan
terug in de doos.

In spelersvolgorde mag iedere speler zoveel kaarten
gewenst.

Zie de achterzijde van de spelregels voor een grafische weergave.

•
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Iedere speler legt een Controleschijfje op het 0-veld van het
Winstpuntenspoor om het aantal verdiende Winstpunten (WPs) bij
te houden.
• Bepaal willekeurig de startspeler die dan zijn Controleschijfje op
het eerste veld van het Spelersvolgordespoor legt. Vervolgens
leggen de spelers linksom ieder een Controleschijfje op het
eerstvolgende vrije veld.

afleggen

als

Onafhankelijk van het aantal afgelegde kaarten mag een speler zijn
hand tot zeven kaarten aanvullen (tenzij er al zeven of meer op de
hand zijn). De kaarten mogen gekozen worden uit de kaarten die open
naast de trekstapel liggen, of worden van de trekstapel getrokken. Een
opgenomen open kaart wordt onmiddellijk door de bovenste kaart van
de trekstapel vervangen.

ii. Speel een tweede Waarde 1 Kaart*

3. Actiefase
Iedere Beurt heeft een variabel aantal Actierondes. Een Ronde is
uitgevoerd wanneer iedere speler een actie uitgevoerd heeft. Rondes
worden uitgevoerd totdat één voorraad Factieblokjes leeg is en de laatste
speler de laatste Actie van de Ronde uitvoert.

Een speler mag een tweede Club-/Karakterkaart spelen mits aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a) Met de eerste kaart is een Factieblokje in een Provincie gelegd
(niet een Controleschijfje in het Strijdvak);
b) Beide kaarten hebben waarde 1;

In spelersvolgorde voeren de spelers één van de volgende drie Acties
uit:
A. Actie: Speel Kaart(en)
i.
Speel 1 Club- of 1 Karakterkaart
ii. Speel een tweede Waarde 1 Kaart*
iii. Speel 1 Speciale Kaart
B. Actie: Neem Kaart(en)
i.
9+ Kaarten in de Hand, 2 afleggen
ii. Neem 1 Kaart
iii. Neem een tweede Waarde 1 Kaart*

c) Beide kaarten hebben dezelfde achtergrondkleur of een of beide
kaarten zijn een joker Clubkaart (factiekleur is niet van belang);
en
d) Het tweede Factieblokje moet in dezelfde Regio gelegd worden
als het eerste Blokje.

iii. Speel 1 Speciale Kaart
Naast het spelen van een Club/Karakterkaart mag een speler één Speciale
Kaart uit zijn hand spelen. Een speler mag ervoor kiezen om alleen een
Speciale Kaart te spelen, maar mag niet twee Speciale Kaarten in een
Actieronde spelen (zelfs wanneer geen Club/Karakterkaart gespeeld is).

C. Actie: Passen
*OPMERKING: Sommige spelers spelen liever met de regels van de eerste
editie. Wanneer de spelers het erover eens zijn kunnen de beide * opties
(A.ii & B.iii) genegeerd worden: slechts één Club/Karakterkaart kan gespeeld
worden (met of zonder Speciale Kaart) of slechts één kaart kan getrokken
worden met één Actie.

Het effect van de Speciale Kaart wordt onmiddellijk uitgevoerd; de kaart
mag echter voor of na een Club/Karakterkaart gespeeld worden (zie
Speciale Kaarten op pag. 21).
Een speler mag nog steeds een Speciale Kaart spelen als hij twee Club/
Karakterkaarten gespeeld heeft; hij mag de drie kaarten in elke volgorde
spelen.

A. Actie: Speel Kaart(en)
i.

Opruimen

Speel 1 Club- of 1 Karakterkaart

De actieve speler mag 1 Club- of Karakterkaart uit zijn hand spelen die
op een van twee manieren gebruikt moet worden:

Elke kaart wordt na het spelen ervan afgelegd. Een Club-/
Karakterkaartmag ook in het eigen speelveld van de
actieve speler bewaard worden. Een speler mag tot vier
kaarten in zijn eigen speelveld hebben. Wanneer tenminste
een van die kaarten het Sansculotten symbool heeft, mag
hij vijf kaarten in zijn eigen speelveld bewaren.

a) Leg Factieblokjes in de Provincies; of
b) Leg een Controleschijfje in het Strijdvak – overslaan in Beurt 1.
a) Leg Factieblokjes in de Provincies

Een aantal Factieblokjes gelijk aan de
kaart worden op het bord gelegd.

waarde

en de

factiekleur

van de

Als een Clubkaart gespeeld wordt kan één blokje in een willekeurige
Provincie gelegd worden.
Als een Karakterkaart gespeeld wordt kunnen de Blokjes in elke
Provincie gelegd worden die overeenkomt met de achtergrondkleur van
de kaart (op de kaart ook weergegeven als een zwarte regio in Frankrijk).
Wanneer er twee of drie Blokjes gelegd mogen worden, mag een speler
die in meer dan een Provincie in dezelfde Regio leggen.

Plaatsingsregels
Factieblokjes moeten als volgt op het bord gelegd worden:
a)
b)
c)
d)
e)

Een stapel kan een tot drie Factieblokjes bevatten;
Een stapel moet in zijn geheel van dezelfde factiekleur zijn;
Een Provincie mag hooguit drie stapels bevatten;
Een speler mag maar één stapel in een Provincie controleren;
Alle Blokjes in een stapel zijn van één speler; een speler kan
nooit Blokjes aan de stapel van een andere speler toevoegen.

Als er een stapel geplaatst wordt, wordt er een Controleschijfje van de
speler op gelegd om aan te geven dat hij de stapel controleert. Een
speler mag altijd Factieblokjes toevoegen aan zijn eerder geplaatste
stapels, zolang de Plaatsingsregels in acht worden genomen. Een
speler kan geen Blokjes verplaatsen of verwijderen, behalve door het
spelen van bepaalde Speciale Kaarten.
Wanneer een speler niet alle Blokjes van een kaart kan leggen
(de voorraad is bijvoorbeeld leeg of er is niet voldoende plaats in
een Regio), legt hij alle Blokjes die hij kan leggen. Een speler mag
echter niet vrijwillig minder Blokjes leggen dan er op de kaart staan
aangegeven.
b) Leg 1 Controleschijfje in het Strijdvak

B. Actie: Neem Kaart(en)
i.

9+ Kaarten in de Hand, 2 afleggen

Wanneer een speler negen of meer kaarten in de hand heeft wanneer hij
zijn hand wil aanvullen, moet hij er eerst twee afleggen. Als een speler
minder dan negen kaarten op de hand heeft legt hij er geen af.

ii. Neem 1 Kaart
De speler neemt een van de drie naast de trekstapel openliggende
kaarten of trekt er een van de trekstapel. Een opgenomen openliggende
kaart wordt onmiddellijk vervangen door de bovenste kaart van de
trekstapel.

iii. Neem een tweede Waarde 1 Kaart*
Wanneer de eerst genomen kaart een open kaart met waarde 1 was, dan
mag een tweede open kaart met waarde 1 genomen worden. De kaart
wordt onmiddellijk vervangen door de bovenste kaart van de trekstapel.
Er mag geen tweede kaart genomen worden als de eerste kaart een
Speciale Kaart was of de kaart van de trekstapel getrokken was. De
tweede kaart die opgenomen wordt mag de kaart zijn die na de eerste
opgenomen kaart opengedraaid is. Een speler legt geen kaarten af bij
het nemen van een tweede kaart, zelfs wanneer hij nu meer dan negen
kaarten op de hand heeft.

C. Actie: Passen

Mocht een speler geen actie uit willen voeren, dan mag hij passen. Hij
mag opnieuw Acties uitvoeren als hij in de volgende Ronde weer aan de
beurt komt.

Einde van de Actiefase
De Actiefase eindigt wanneer een van de voorraden met factieblokjes
leeg is. De Ronde wordt echter afgemaakt tot en met de laatste speler
(d.w.z. dat alle spelers evenveel Acties uitgevoerd hebben).

Als er in Beurt 2-4 een Kanon op een
kaart staat, mag de speler een van zijn
Controleschijfjes in het Strijdvak leggen in
plaats van Factieblokjes in een Provincie.
Er mag slechts één Controleschijfje in het
Strijdvak gelegd worden, onafhankelijk
van de waarde van de Kaart. Er is geen
limiet aan het aantal Controleschijfjes dat
in een beurt in het Strijdvak gelegd kan
worden.
Strijdvak
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4. Gevechtsfase
In de eerste Beurt wordt deze fase overgeslagen.

Paris
De verkiezingsuitslag in 8-Île-de-France (Paris) wordt op de
normale wijze bepaald, met de volgende uitzonderingen :

In Beurt 2-4 vindt er een veldslag plaats. Spelers met tenminste
een Generaal-kaart in hun eigen speelveld en tenminste een
Controleschijfje in het Strijdvak, komen in aanmerking om het
Revolutionaire Leger te leiden. Van degenen die in aanmerking
komen leidt de speler die de meeste Controleschijfjes in het
Strijdvak heeft het Leger en wint de WPs van die Veldslag
(zoals aangegeven onder het Beurtspoor).
In het geval van een gelijke stand in het aantal Controleschijfjes
mogen de gelijk staande spelers in spelersvolgorde een Generaal
voren schuiven. De speler die de Generaal met de hoogste waarde
voren schuift leidt het Leger en verdient de WPs.

1) In plaats van 1 Factieblokje, neemt de winnaar van de verkiezingen
al zijn blokjes van de stapel. Elk blokje schuift die factie een veld
vooruit op het Verkiezingsspoor (Paris kan dus drie stemmen
opleveren).

naar
naar

Wanneer de gelijke stand niet beslist wordt, leidt geen van beide spelers
het Leger; dit wordt als een Verloren Veldslag beschouwd. Leg, als dit
gebeurt, een wit Factieblokje op de Veldslag (wanneer die niet beschikbaar
zijn, leg er dan een neer wanneer de verkiezingsuitslag bekend is).
Een Verloren Veldslag telt als een gecontroleerde Contrarevolutionaire
Provincie (zie Royalistische Contrarevolutie op pag. 21).
Wanneer geen Generaal naar voren geschoven is, worden er geen
kaarten afgelegd. Tenslotte worden alle Controleschijfjes in het Strijdvak
aan de spelers teruggegeven.
VOORBEELD: Beurt 2 is de “Slag om Valmy”. Christie heeft 1 Controleschijfje
in het Strijdvak en 1 Generaal in haar Eigen Speelveld. Joshua heeft twee
schijfjes en een Generaal en Max heeft 3 schijfjes, maar geen Generaal.
Hoewel Max de meeste Controleschijfjes heeft, komt hij niet in aanmerking
omdat hij geen Generaal heeft. Van Christie en Joshua heeft Joshua de
meeste schijfjes en leidt het leger. Joshua haalt 4 WPs en behoudt zijn
Generaal omdat die niet naar voren geschoven is.

5. Verkiezingsfase
Verkiezingen worden als volgt beslist:
A. Provinciale Verkiezingen
B. De Nieuwe Regering
C. Winstpunten

A. Provinciale Verkiezingen
Verwijder alle Controleschijfjes uit het vak Vertegenwoordiging in
de Regering. Zet de drie Stemmentellers terug op veld 0 van het
Verkiezingsspoor. Bepaal in de 27 Provincies, beginnend bij 1-Normandie,
de uitslag van de verkiezingen. Leg het Provinciemarkeerblokje op de
Provincie waar de Verkiezingsuitslag bepaald wordt.
Een verkiezing in een Provincie levert normaliter slechts 1 stem op
(uitzondering: Paris) voor de factie met de enige hoogste stapel. De speler
die de stapel controleert neemt een Factieblokje van de stapel en houdt
dat bij tot het einde van de Verkiezingsfase. De overige Factieblokjes
blijven in de Provincie staan. De Stemmenteller van de winnende factie
gaat een veld naar voren op het Verkiezingsspoor.

2) Als er na het naar voren schuiven van kaarten nog steeds een
gelijke stand is wordt het proces door de spelers met de gelijke
stand herhaald totdat de gelijke stand beslist is of de spelers geen
kaarten meer naar voren kunnen of willen schuiven. Wanneer de
gelijke stand onbeslist blijft worden er geen stemmen uitgebracht.
Alle (overgebleven) Factieblokjes worden zoals gebruikelijk uit de
Provincie verwijderd.
VOORBEELD 2: De verkiezingen gaan door in 8-Île-de-France (Paris).
Christie controleert een stapel van drie rode factieblokjes, Joshua
controleert een andere stapel van drie rode blokjes en Max controleert
1 wit blokje. Er is een gelijke stand, hetgeen inhoudt dat er kaarten
naar voren geschoven kunnen worden. Christie gaat voor Joshua in
spelersvolgorde en schuift Jean-Paul Marat (#71) naar voren, een rood
karakter met waarde 3. Joshua besluit geen kaart naar voren te schuiven.
Christie wint en neemt alle drie de factieblokjes. De rode stemmenteller
wordt drie velden naar voren geschoven op het Verkiezingsspoor. Omdat
er een gelijke stand was worden alle factieblokjes, ook het witte, uit de
provincie gehaald en terug in de voorraad gelegd. Christie legt de naar
voren geschoven Marat af.

B. De Nieuwe Regering
Nadat alle Provinciale Verkiezingen gehouden zijn, vormt de factie die
het meeste stemmen heeft gekregen (d.w.z. die het verste vooruit op het
Verkiezingsspoor staat)
de nieuwe regering.
Vertegenwoordiging in de Regering
Leg die Stemmenteller
in
het
vak
Ver tegenwoordiging
in de Regering. De
factie die op een na
de meeste stemmen
heeft gekregen vormt
de
oppositie.
Deze
Stemmenteller blijft op
het Verkiezingsspoor
staan.
In het geval van een gelijke stand op het
Verkiezingsspoor
mag
iedere
speler
in
spelersvolgorde een kaart naar voren schuiven. De
gelijk staande factie met de hoogste waarde in de
factiekleur wint en de andere facties op hetzelfde
en lagere niveaus van het Verkiezingsspoor worden
een veld teruggezet.

Met een stapellimiet van drie Factieblokjes zal een gelijke stand vaak
voorkomen. In het geval van een gelijke stand mogen de spelers die
gelijk staan ieder één kaart in spelersvolgorde naar voren schuiven. De
factiekleur van de kaart en de stapel moeten in de betreffende Provincie
overeenkomen (achtergrondkleur doet niet ter zake). De speler die de
kaart met de hoogste waarde naar voren schuift wint de Provinciale
verkiezing; hij neemt een Factieblokje van zijn stapel en schuift die factie
een veld naar voren op het Verkiezingsspoor.

Wanneer er nog steeds een gelijke stand is wordt
het proces herhaald totdat de gelijke stand beslist is,
of de spelers geen kaart meer naar voren kunnen of
willen schuiven. Wanneer de gelijke stand onbeslist
blijft winnen de Radicalen van de Gematigden en
de Gematigden van de Royalisten.

Als de gelijke stand onbeslist blijft, wordt er voor deze Provincie geen
stem geregistreerd.

C. Winstpunten

Als er een gelijke stand is, of die beslist is of niet, worden alle
overgebleven Factieblokjes in die Provincie teruggelegd in de voorraad
nadat de verkiezingen beslist zijn. Dit omvat ook de Factieblokjes van de
spelers die niet bij de gelijke stand betrokken waren.

De spelers kunnen nu hun WPs opeisen. De speler die de meeste
stemmen (Factieblokjes) in de factiekleur van de nieuwe regering heeft
krijgt 5 WPs. De speler die de op een na meeste stemmen in de nieuwe
regering heeft krijgt 2 WPs. De speler met de meeste stemmen in de
oppositie krijgt 3 WPs.

VOORBEELD 1: De verkiezingen beginnen in 1-Normandie waar Christie een
stapel van 3 rode factieblokjes controleert, Joshua een stapel van 2 blauwe
en Max een andere stapel van 2 blauwe. De rode stapel wint de verkiezingen,
ondanks het feit dat er in totaal 4 blauwe factieblokjes liggen. Christie neemt
1 rood factieblokje van haar stapel en houdt dat voorlopig bij zich. De rode
stemmenteller wordt een veld op het Verkiezingsspoor vooruitgeschoven.

VOORBEELD: De Radicalen wonnen de verkiezing met 12 stemmen; de
Gematigden wonnen 8 stemmen en kwamen in de Oppositie. Christie had de
meeste rode stemmen krijgt 4 WPs. Joshua had op een na de meeste rode
stemmen en krijgt dus 2 WPs. Joshua had ook de meeste blauwe stemmen
en krijgt daarvoor nog eens 3 WPs.

Winstpunt Provincies
Vier Provincies bevatten een 1 of 2 WP symbool.
Alleen in Beurt 3-4 krijgt de speler die de verkiezingen
in deze Provincies wint de WPs. Wanneer niemand de
verkiezingen wint, worden er geen WPs toegekend.

20

In het geval van een gelijke stand, mag iedere gelijk staande speler in
spelersvolgorde een kaart naar voren schuiven. De speler die de kaart
met de hoogste waarde in de factiekleur van de regering/oppositie
speelt, krijgt de WPs. Als er nog steeds een gelijke stand is wordt het
proces herhaald totdat de spelers geen kaarten meer naar voren kunnen
of willen schuiven.

Wanneer de gelijke stand beslist is voor de eerste plaats in de regering,
krijgt de speler die de gelijke stand verloren heeft de WPs voor de tweede
plaats.
Wanneer de gelijke stand onbeslist blijft is de verdeling als volgt:
• voor de eerste plaats in de regering krijgen de gelijk spelende spelers
ieder 3 WPs (de WPs voor de tweede plaats worden nog steeds
vergeven);
• voor de tweede plaats in de regering krijgen de gelijk spelende spelers
ieder 1 WP; of
• voor de eerste plaats in de oppositie krijgen de gelijk spelende spelers
ieder 2 WPs.
Iedere speler die stemmen in de factiekleur van de nieuwe regering
heeft, is vertegenwoordigd in die regering. Elk van deze spelers legt een
van zijn ongebruikte Controleschijfjes in het vak Vertegenwoordiging in
de Regering. Vertegenwoordiging is een vereiste voor het spelen van
sommige Speciale Kaarten.
Alle stemmen die een speler heeft worden nu teruggelegd in de voorraad.
Factieblokjes op het bord blijven daar. De Beurtenteller wordt een vakje
vooruit geschoven en een nieuwe Spelbeurt begint.

V. Speciale Kaarten
Speciale Kaarten kunnen invloed hebben op iedere speler, ook de speler
die de kaart gespeeld heeft. Er zitten zes soorten in het spel:
Broodtekorten (Set A; 4×)
Verwijder een Factieblokje van dezelfde factiekleur als de
huidige regering uit een Provincie. In Ronde 1 kan een
blokje van een willekeurige kleur verwijderd worden. Het
betreffende blokje gaat terug in de voorraad.
Emigratie (Set A; 2×)
Verwijder een Royalisten Karakterkaart (wit) uit het
eigen speelveld van een speler (inclusief het eigen
speelveld van de speler zelf). De betreffende kaart gaat
op de aflegstapel.
Religieuze Problemen (Set A; 2×)
Verwijder een Factieblokje van de Gematigden (blauw) of de
Radicalen (rood) uit een Provincie. Het blokje gaat terug naar
de voorraad.
Guillotine (Set B; 2×)
Verwijder een Karakterkaart uit het eigen speelveld van een
speler (inclusief het eigen speelveld van de speler zelf). De
betreffende kaart wordt “onthoofd” en gaat terug in de doos.
Loutering (Set B; 4×)
Voorwaarde: Vertegenwoordiging in de Regering
Verwijder een Club- of Karakterkaart uit een het eigen speelveld
van een speler (inclusief het eigen speelveld van de speler zelf). De
betreffende kaart gaat op de aflegstapel.
Terreur (Set B; 6×)
Voorwaarde: Vertegenwoordiging in een Radicale (rode)
Regering
Verwijder een stapel Factieblokjes uit een Provincie waarin
minstens een Radicale (rode) stapel staat. De Radicale
stapel die ervoor gezorgd heeft dat er een stapel verwijderd
kan worden mag ook de stapel zijn die verwijderd wordt (d.w.z.
de Radicalen mogen zichzelf als doel hebben). De verwijderde
blokjes gaan terug in de voorraad.
Er mag ook een Club- of Karakterkaart uit het eigen speelveld van een
speler verwijderd worden (inclusief het eigen speelveld van de speler
zelf). De betreffende kaart wordt “ontbonden/onthoofd” en gaat terug in
de doos.
BELANGRIJK: Zodra het einde van de Actiefase in gang gezet is doordat
een voorraad Factieblokjes opgeraakt is, kan de Actiefase niet meer verlengd
worden, zelfs wanneer een Speciale Kaart Factieblokjes terug in de voorraad
brengt. De Ronde eindigt nog steeds wanneer de laatste speler zijn Actie
uitgevoerd heeft.

VI. Beëindigen van het Spel
Het spel eindigt door een van de volgende drie gebeurtenissen:

1. Einde na 4 Beurten
Wanneer geen sudden-death overwinning veroorzaakt is, eindigt het
spel na de vierde Beurt. De speler met de meeste WPs is winnaar.

In het geval van een gelijke stand tussen spelers wint de
speler die met zijn kaarten in het eigen speelveld de hoogste
totale waarde heeft. Wanneer dit de gelijke stand niet beslist, delen de
betreffende spelers de winst.

2. Radicale Electorale Aardverschuiving
Aan het einde van de stap Provinciale Verkiezingen, eindigt het spel
onmiddellijk met een Radicale Electorale Aardverschuiving wanneer
de Radicalen (rood) minimaal 17 stemmen hebben. Een Aardverschuiving
kan in iedere beurt voorkomen.
De speler met de meeste Rode Punten is de winnaar. Iedere speler telt
het volgende bij elkaar op:
• Alle rode
heeft,

stemmen

(Factieblokjes) die hij in de verkiezingen behaald

• Alle rode Factieblokjes die hij op het bord controleert, en
• Alle rode Factieblokjes die op de kaarten in zijn hand en in zijn eigen
speelveld staan.
De verzamelde WPs zijn waardeloos. Bij een gelijke stand wint de speler
met het hoogste totaal aantal Rode Punten op de kaarten in zijn hand
en zijn eigen speelveld. Wanneer de gelijke stand niet beslist is, delen de
betreffende spelers de winst.

3. Royalistische Contrarevolutie

Wanneer minstens zeven Provincies met een Fleur-de-lis ( )
gecontroleerd worden door witte stapels eindigt het spel onmiddellijk
met een Royalistische Contrarevolutie. De spelers dienen deze
voorwaarde zelf waar te nemen, maar deze kan niet, als hij gemist is,
achteraf opgeëist worden. Een Contrarevolutie kan alleen in de Beurten
3 en 4 voorkomen, in elke fase behalve de Verkiezingsfase.
Iedere Verloren Veldslag telt als een gecontroleerde Contrarevolutionaire
Provincie, die het aantal Provincies op het bord dat gecontroleerd moet
worden reduceert.
De speler met de meeste Witte Punten is de winnaar. Iedere speler telt
het volgende bij elkaar op:
• Alle witte Factieblokjes die hij op het bord controleert, en
• Alle witte Factieblokjes die op de kaarten in zijn hand en in zijn eigen
speelveld staan.
De verzamelde WPs zijn waardeloos. Bij een gelijke stand wint de speler
met het hoogste totaal aantal Witte Punten op de kaarten in zijn hand
en zijn eigen speelveld. Wanneer de gelijke stand niet beslist is, delen de
betreffende spelers de winst.
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Set Up
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spielaufbau

Mise en place

Board in the middle of table
Players’ Control Tokens
1 Control Token per player (VP
Track)
Randomly determine player order
Shuffle all the B-set cards
Shuffle all the A-set cards and deal
7 cards to each player
Form deck & Flip over the top 3
cards
Separate Blocks by faction color
Place 2 of each faction color
underneath the Turn 2 space
Place the Election Markers
Place the Turn Marker
Personal Display Area
Discard Pile Area
Province Marker

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plateau de jeu au milieu de la
table
Jetons de contrôle des joueurs
1 jeton de contrôle par joueur (Piste
de score)
Déterminer aléatoirement l’ordre du
tour
Mélanger toutes les cartes du set B
Mélanger toutes les cartes du set A et
en distribuer 7 à chaque joueur
Construire la pioche & retourner les 3
premières cartes
Trier les blocs par couleur de faction
Placer 2 blocs de chaque couleur de
faction sous la case Tour 2
Placer les marqueurs d’élection
Placer le marqueur de tour
Zone de réserve personnelle
Zone de défausse
Marqueur de province

2

12

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Spieplan in der Tischmitte
Kontrollmarker der Spieler
1 Kontrollmarker pro Spieler (SP)
Zufällige Spielerreihenfolge
Alle Satz B Karten mischen
Alle Satz A Karten mischen und 7
Stück an jeden Spieler verteilen
Stapel bilden & 3 Karten aufdecken
Steine nach Fraktionsfarbe
sortieren
2 Steine jeder Fraktionsfarbe unter
Feld Runde 2 setzen
Wahlmarker platzieren
Spielrundenmarker platzieren
Bereich für persönliche Auslage
Platz für Ablagestapel
Provinzmarker
2

12

6
1
4

2

6

14

13

5
8

12

11

12
11

Jean-Victor
Marie Moreau

7
20

Charles-Maurice de
Talleyrand-Périgord

9
6

2

9

Jacques-Louis
David

10
3
2

Spelopzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6

12

Bord in het midden van de
tafel
Controleschijfjes van de spelers
1 Controleschijfje per speler
(scorespoor)
Bepaal spelersvolgorde willekeurig
Schud alle kaarten uit set B
Schud alle kaarten uit set A en deel
er aan iedere speler 7 uit
Maak een dek en leg de bovenste
drie kaarten open
Sorteer de blokjes op factiekleur
Leg 2 blokjes van elke factiekleur
onder het vakje voor beurt 2
Zet de Stemmentellers neer
Zet de Beurtenteller neer
Eigen speelveld van spelers
Aflegstapel
Provinciemarkeerblokje

2

Set Up
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

6

12

Preparación

Tabellone al centro del tavolo
Segnalini Controllo dei giocatori
1 Segnalino Controllo per Giocatore
(Segna PV)
Determina a caso l’ordine del turno
Mescola le carte del set B
Mescola le carte del set A e
distribuiscine 7 ad ogni giocatore
Forma un mazzo e scopri le prime
3 carte
Separa i Blocchetti per colore
fazione
Piazzane 2 per ciascun colore
fazione sotto lo spazio Turno 2
Piazza i Segnalini Elezione
Piazza il Segna Turno
Area Personale del Giocatore
Area Scarto
Segnalino Provincia
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tablero en el centro de la
mesa
Fichas de Control de los jugadores
1 Ficha de Control por jugador
(Marcador de Puntos de Victoria)
Decidir al azar el orden de juego
Barajar todas las cartas del mazo B
Barajar todas las cartas del mazo A
y repartir 7 a cada jugador
Formar un solo mazo y descubrir 3
cartas
Separar los Bloques por color de
facción
Poner 2 Bloques de cada color bajo
la casilla del Turno 2
Colocar la Ficha de Elecciones de
cada Facción
Colocar la Ficha del Turno
Área personal del jugador
Zona para la pila de descartes
Ficha de Provincia

