
40 kleine houten bevolkingsblokjes (20 in elk 
van de twee nieuwe spelerskleuren)

1 karavaan 
speelstuk

15 houten diplo-
maat schijfjes

10 «verplaats 3 
stappen» fi ches

4 klasse kaarten (die 
allen tot de nieuwe 
klasse Islam behoren)

65 rattenfi ches

Spelmateriaal

De nieuwe Islam klasse kaarten

de 2e Rattus uitbreiding
Illustraties: alexandre-roche.com

1 spelbord, waarop 
Noord Afrika is 
afgebeeld, verdeeld 
in 5 regio’s

51 regiokaarten, die elk de naam van een 
regio en daarnaast of twee klasse symbolen 
of een «?» tonen

 Åse & Henrik Berg

Deze uitbreiding bevat 4 nieuwe klasse kaarten, die allen tot de nieuwe klasse Islam behoren. Samen met de klasse kaarten van het 
basisspel zijn er nu 10 verschillende klasse kaarten. Echter, in elk spel worden maar enkele van deze kaarten gebruikt. In een spel met 
2-4 spelers worden 6 klasse kaarten gebruikt. In een spel met 5-6 spelers worden 8 klasse 
kaarten gebruikt. Voordat het spel start worden de klasse kaarten geselecteerd: 

• schud de kaarten en trek willekeurig de benodigde hoeveelheid kaarten, of
• bepaal in overleg welke kaarten gebruikt gaan worden.

Als je ook andere Rattus uitbreidingen bezit, dan kan je natuurlijk ook de klasse kaarten 
van die uitbreidingen kiezen. Als er twee of meer kaarten van dezelfde klasse in het spel 
zijn zal elke kaart van die klasse afzonderlijk getroffen worden wanneer een rattenfi che 
met dat symbool wordt opengedraaid. 

Voorbeeld: Als de Ontdekkingsreiziger en 
de Sultan kaarten beide in het spel zijn en 
twee verschillende spelers hebben ieder één 
kaart in bezit, dan verliest ieder één blokje 
voor elk Islam symbool op een opengedraaid 
rattenfi che wanneer de Zwarte Dood 
verwoesting aanricht. Als beide kaarten in 
bezit zijn van één speler, verliest deze twee 
blokjes voor elk Islam symbool op een 
opengedraaid rattenfi che.

Europa en Noord Afrika, 1348. 
De Zwarte Dood verspreidt zich 
nu over nog meer regio’s, 

niet meer alleen in Europa maar nu 
ook in de Islamitische regio’s van 
Noord Afrika. Maar gelukkig voor 
de spelers bieden de Islamitische 
regio’s nuttige personen die kunnen 
helpen op verscheidene manieren. De 
Arabische Astronoom verschaft de spelers 

meer opties om de pest epidemie te vermijden, 
de Handelsreiziger en de Ontdekkingsreiziger 

zorgen voor groei op het spelbord, terwijl 
het onderhouden van sterke diplomatieke 
banden met de machtige Sultan aan het 
eind van het spel veel waard blijkt te zijn. 
Deze uitbreiding voegt spannende nieuwe 

elementen toe aan het spel Rattus en bevat 
extra spelmateriaal om nu zelfs met maximaal zes 

spelers de strijd aan te gaan met de Zwarte Dood.
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Voorbeeld: De rode speler heeft de Boer in zijn bezit (Boerenstand). Eén van de 
spelers verplaatst de Zwarte Dood pion naar een regio waarin zich een aantal 
rode blokjes bevinden. Hij draait een rattenfi che om die het getal 1 toont. De 

Zwarte Dood zal nu verwoesting aanrichten. Op het 
rattenfi che is een Boerenstand symbool afgebeeld. 
Echter, om er voor te zorgen dat hij geen rode blokjes 
verliest, legt de rode speler een regiokaart waarop een 
Boerenstand symbool is afgebeeld op zijn klasse kaart 
Boer. Hierdoor verliest hij geen blokjes door toedoen 
van het Boerenstand symbool op het rattenfi che. 
Deze bescherming geldt ook voor eventuele volgende 
rattenfi ches in deze regio die nog omgedraaid worden. 
Wanneer er geen rattenfi ches meer (hoeven te) worden 
omgedraaid legt de rode speler de regiokaart af.

Voorbereiding

 1  Leg het spelbord van het basisspel op tafel en leg het 
nieuwe spelbord van Noord Afrika hieronder. De klasse 
kaarten die in het spel worden gebruikt worden naast het 
spelbord gelegd.
Opmerking: In een spel met minder dan 6 spelers worden sommige 
regio’s niet gebruikt:
• In een spel met 5 spelers worden de donker gekleurde regio’s in Europa 
(Russia en Tartaria) niet gebruikt.
• In een spel met 2-4 spelers wordt het spelbord van Noord Afrika niet 
gebruikt. Tevens worden in een spel met minder dan 4 spelers sommige 
regio’s in Europa niet gebruikt (zie hiervoor de regels van het basisspel).

 2    ledere speler kiest een kleur en ontvangt alle houten 
blokjes in zijn kleur.

 3    De 17 start rattenfi ches (gemarkeerd met lichtblauwe 
randen) worden geschud (met de voorzijde naar beneden) en 
vervolgens wordt in elke regio een rattenfi che geplaatst (nog steeds 
met de voorzijde naar beneden).
Opmerking:  In een spel met minder dan 6 spelers worden sommige regio’s 
niet gebruikt en daarom worden ook niet alle start rattenfi ches gebruikt. 
Voeg deze overgebleven fi ches toe aan de andere rattenfi ches.

 4    De overige rattenfi ches worden geschud (met de 
voorzijde naar beneden) en worden als voorraad naast het spelbord 
gelegd.
Opmerking: In een spel met minder dan 6 spelers worden sommige 
rattenfi ches ongezien uit het spel verwijderd:

• Aantal spelers 2 3 4 5 
• Aantal te verwijderen rattenfi ches 24 20 16 8 

 6    De regiokaarten worden geschud en iedere speler 
ontvangt drie kaarten. De overige kaarten worden (met de voorzijde 
naar beneden) als een trekstapel naast het spelbord gelegd.
Opmerking: In een spel met minder dan 6 spelers worden sommige regio’s 
niet gebruikt. Voordat de kaarten worden geschud dienen de kaarten van 
deze regio’s verwijderd te worden uit het spel.

 5    De Zwarte Dood pion wordt in een willekeurige 
regio geplaatst.

  7    Als de Sultan klasse kaart in het spel is, plaats dan 
de diplomaat schijfjes naast het spelbord.

  8    Als er één of meerdere klasse kaarten van de 
klasse Ridderstand in het spel zijn, leg dan één «verplaats 3 
stappen» fi che op elk van deze klasse kaarten.
Opmerking:  In een spel met minder dan 5 spelers worden de «verplaats 3 
stappen» fi ches niet gebruikt.

 10   Als de Handelsreiziger klasse kaart in het spel is, 
plaatst de laatste speler (dat is speler die rechts van de startspeler zit) 
het karavaan speelstuk in een regio naar zijn keuze.

 11  De startspeler mag nu beginnen en daarna zijn, met de 
klok mee, de andere spelers aan de beurt.

 9     De jongste speler is de startspeler. Startend met 
de startspeler en vervolgens met de klok mee, plaatst iedere speler 
twee van zijn blokjes in één van de regio’s op het spelbord. Daarna, 
startend met de laatste speler en vervolgens tegen de klok in, plaatst 
iedere speler weer twee van zijn blokjes in één van de regio’s op 
het bord. Ten slotte, startend met de startspeler en vervolgens met 
de klok mee, plaatst iedere speler weer twee van zijn blokjes in één 
van de regio’s op het spelbord. Elke speler start dus met zes blokjes 
op het spelbord, in plaats van vier blokjes zoals gebruikelijk is in 
het basisspel.
Opmerking: In een spel met minder dan 5 spelers start elke speler met vier 
blokjes op het spelbord zoals gebruikelijk is in het basisspel.

Om deze uitbreiding te kunnen spelen, heb je het spelmateriaal uit het basisspel nodig met uitzondering van de rattenfi ches. Deze worden 
namelijk vervangen door de rattenfi ches uit deze uitbreiding (De nieuwe rattenfi ches hebben een blauwe rand om ze te kunnen onderschei-
den van de rattenfi ches uit het basisspel).

Het spel wordt gespeeld volgens de regels van het basisspel met de volgende uitzonderingen en toevoegingen:

Regiokaarten gebruiken om de pest epidemie te vermijden: Een speler 
mag op elk moment in een beurt van een willekeurige speler tijdens 
de verwoesting door de Zwarte Dood (zelfs direct na het omdraaien 
van  een rattenfi che) een regiokaart uit zijn hand spelen. Een klasse 
symbool op deze regiokaart dient overeen te komen met een klasse 
kaart die de speler in zijn bezit heeft. De speler legt de regiokaart met 
de voorzijde naar boven op de betreffende klasse kaart. Gedurende 
de afhandeling van de gehele verwoesting (dus alle rattenfi ches) 
wordt er gespeeld alsof de speler deze klasse kaart niet in zijn bezit 
heeft. De regiokaart wordt (aan het einde van de beurt) afgelegd 
wanneer alle rattenfi ches in de regio zijn afgehandeld. 
Sommige regiokaarten tonen een vraagteken («?») in plaats van 
klasse symbolen. Deze regiokaarten kunnen gebruikt worden om 
een klasse kaart van een willekeurige klasse te beschermen. Er geldt 
wel dat regiokaarten geen bescherming bieden tegen de symbolen 
«M» en «A» op de rattenfi ches.

Regiokaarten gebruiken tijdens de eindscore: Nadat de pest epidemie 
alle regio’s aan het einde van het spel nog eenmaal heeft verwoest, 
tonen alle spelers hun regiokaarten die zij nog in hun bezit hebben. 
Voor elke kaart die een speler in zijn bezit heeft verdient hij één punt 
(de kaart telt dus mee als één extra blokje) als hij een meerderheid 
(alleen of een gedeelde meerderheid) in blokjes heeft in de regio die 
op de regiokaart is weergegeven. Echter, per regio kan een speler 
maximaal één extra punt verdienen, ook al heeft hij meerdere 
regiokaarten van dezelfde regio in zijn bezit.

Spelverloop
Uitgebreidere mogelijkheden voor de Ridderstand klasse kaarten
Aangezien het spelbord wat groter is geworden mag de Ridder (en andere Ridderstand klasse kaarten uit andere uitbreidingen) 

in spellen met 5 of 6 spelers de Zwarte Dood pion tot maximaal 3 stappen verzetten. Dat is dus één stap meer dan in een spel met 4 of minder 
spelers. Ter herinnering wordt een «verplaats 3 stappen» fi che op elk van de Ridderstand klasse kaarten gelegd.

De regiokaarten
Elke speler start het spel met 3 regiokaarten in zijn hand. Een speler kan deze regiokaarten gebruiken om de pest epidemie te 
overleven tijdens het spel. Hij kan deze kaarten echter ook behouden tot het einde van het spel om hiermee extra punten te verdienen.

Opmerking: Wanneer je een regiokaart speelt met twee klasse symbolen, dan 
kan je maar één van deze twee klassen beschermen tegen de Zwarte Dood. De 
speler kiest zelf welke klasse hij beschermt. 

Opmerking:  Een regiokaart kan maar één klasse kaart beschermen. Als je 
dus meerdere klasse kaarten van dezelfde klasse in je bezit hebt (bijvoorbeeld 
de Ontdekkingsreiziger en de Sultan) en je speelt een regiokaart met een 
overeenkomend klasse symbool, dan zal je nog steeds blokjes verliezen door 
de andere klasse kaart(en) van deze zelfde klasse. Je mag echter meerdere 
regiokaarten tegelijkertijd spelen op verschillende klasse kaarten als je meerdere 
klasse kaarten zou willen beschermen.

Opmerking:  Wanneer je een regiokaart moet afl eggen, leg deze kaart dan op 
een afl egstapel. Wanneer de trekstapel leeg is, schud dan de afl egstapel en leg 
deze met de voorzijde naar beneden als nieuwe trekstapel naast het spelbord.

Opmerking:  Alleen de speler die aan de beurt is mag gebruik maken van de speciale eigenschappen van zijn klasse kaart(en). Hij mag de speciale eigenschap van 
elke kaart slechts één keer per beurt gebruiken en ook alleen maar voordat fase 3 start (verplaats de Zwarte Dood pion).

De nieuwe klasse kaarten

Astronoom (Islam) 

Een speler, die deze kaart in zijn bezit 
heeft, mag drie regiokaarten van de 
trekstapel pakken. Hij mag er hiervan één 
houden en moet de andere twee weer op 
de afl egstapel leggen.

Ontdekkingsreiziger (Islam) 

Een speler die deze kaart in bezit heeft mag 
drie regiokaarten van de trekstapel pakken 
en tonen. Hij kiest één van de op de kaarten 
afgebeelde regio’s en plaatst daar één van 
zijn blokjes. Vervolgens legt hij de drie 
regiokaarten op de afl egstapel.
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Net als in het basisspel eindigt het spel wanneer de voorraad met rattenfi ches is uitgeput of wanneer een speler aan het einde van zijn 
beurt al zijn blokjes op het spelbord heeft staan.  Ter afsluiting wordt tegen de klok in nog één ronde gespeeld waarin alle spelers, behalve 
de speler die de laatste gewone beurt heeft gespeeld, nog eenmaal de eigenschap van hun klasse kaarten mogen gebruiken. Na deze laatste 
ronde zal de Zwarte Dood verwoesting aanrichten in alle regio’s. Spelers mogen nog steeds hun regiokaarten gebruiken om de pest epidemie te 
vermijden. Een regiokaart die gespeeld wordt in een regio waarin de pest epidemie wordt afgehandeld beschermt een klasse kaart alleen in deze 
regio. De speler die de laatste gewone beurt heeft gespeeld bepaalt de volgorde waarin de regio’s bij de laatste pest epidemie worden afgehandeld 
(dit kan belangrijk zijn wanneer spelers regiokaarten hebben die de afhandeling van de pest epidemie beïnvloeden). Nadat alle rattenfi ches zijn 
afgehandeld telt elke speler zijn blokjes die nog op het spelbord staan en de eventuele punten die hij ontvangt voor zijn regiokaarten die hij nog 
in zijn hand heeft en zijn diplomaat schijfjes op het spelbord. De winnaar is nu bekend.
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Einde van het spel
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Handelsreiziger (Islam) 

Een speler die deze kaart in zijn bezit heeft 
mag het Karavaan speelstuk twee stappen 
verplaatsen. In de regio van waaruit de 
Karavaan start én in de regio waar de 
Karavaan doorheen trekt, mag de speler die 
daar de meeste blokjes heeft staan een extra 
blokje plaatsen. Als er meerdere spelers 
zijn die de meerderheid hebben mogen zij 

allen een extra blokje plaatsen. In de regio waarin de Karavaan 
zijn verplaatsing eindigt worden geen extra blokjes geplaatst. 
Dit is de regio van waaruit de volgende keer de Karavaan start 
als de speciale eigenschap van de Handelsreiziger wordt gebruikt. 
De Karavaan mag in dezelfde beurt niet terugkomen in de regio 
van waaruit het gestart is.

Sultan (Islam) 

Een speler die deze kaart in bezit heeft mag 
één diplomaat schijfje onder één van zijn 
blokjes in een regio op het bord leggen. Aan 
het einde van het spel verdienen de spelers met 
de meeste diplomaat schijfjes extra punten.
Blokjes met diplomaat schijfjes worden op 
dezelfde manier behandeld als ‘normale’ 
blokjes. Ze kunnen dus verwijderd worden 

door de pest epidemie, ze kunnen door de Koopman verplaatst 
worden etc. Een speler mag echter nooit meerdere blokjes met een 
diplomaat schijfje in dezelfde regio hebben. Het is wel toegestaan dat 
er in één regio blokjes met een diplomaat schijfje van verschillende 
spelers staan. De diplomaat schijfjes blijven onder het blokje, totdat 
dat blokje wordt verwijderd of het spel eindigt.

Nadat de pest epidemie alle regio’s aan het einde van het spel nog
eenmaal heeft verwoest, ontvangt de speler met de meeste diplomaat
schijfjes onder zijn blokjes 4 punten. De speler met de op één na meeste
schijfjes ontvangt 2 punten. Als er meerdere spelers de
meeste diplomaat schijfjes hebben dan verdelen deze spelers 6 punten
onder elkaar (naar beneden afgerond). De speler(s) met de op één na
meeste diplomaat schijfjes ontvangt(en) dan geen extra
punten. Als er meerdere spelers de op één na meeste
schijfjes hebben dan verdelen deze spelers 2 punten onder elkaar
(naar beneden afgerond). Als de Sultan kaart wordt gebruikt in een
spel met 2 spelers dan worden alleen de 4 punten uitgereikt voor
de speler met de meeste diplomaat schijfjes. De speler met de op één
na meeste diplomaat schijfjes krijgt in dit geval geen extra punten.

Opmerking: Een speler mag er niet voor kiezen om de Karavaan 
maar één stap te verplaatsen. Hij mag er echter wel voor kiezen om de 
eigenschap van de Handelsreiziger helemaal niet te gebruiken.

Opmerking: Een Karavaan mag niet door een Muur (uit de uitbreiding 
‘de Rattenvanger’) verplaatst worden.

Opmerking: Als een speler één of meerdere blokjes moet verwijderen uit de 
regio waarin door de Zwarte Dood verwoesting wordt aangericht zal hij de 
‘normale’ blokjes eerst moeten verwijderen, voordat hij zijn blokje met een 
diplomaat schijfje verwijdert. Als hij zijn blokje met een diplomaat schijfje 
moet verwijderen, legt hij het diplomaat schijfje weer in de voorraad.
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