
Je speelt Hadara tegen een virtuele tegenstander (de “dummy”), die door jou wordt bestuurd. De gebruike-
lijke spelregels zijn van kracht, tenzij anders vermeld.

Het speelbord is niet nodig. Pas de volgende wijzigingen op de spelregels toe: 

Jij bent elk tijdperk startspeler, ongeacht het op de startkaarten aangegeven initiatief.

Hadara: SolovariantHadara: Solovariant

Tijdperkkaarten: 
–  Schud de 5 stapels van tijdperk I (op kleur gesorteerd) en leg 2 kaarten 

per kleur opzij, die je midden op tafel legt. 

–  Trek nog 2 kaarten per kleur en schud deze door elkaar. Deze stapel bestaat zo uit kaarten met  
verschillende achterkanten en is in fase B van het spel nodig.

– Doe de overgebleven kaarten van tijdperk I terug in de doos.

Kolonies: 
– Sorteer de 25 kolonies op de gebruikelijke manier. 

– Schud elke stapel tegels en leg 2 kolonies per soort midden op tafel.

– Doe de overgebleven kolonies terug in de doos.

Speelmateriaal: 
– Leg 2 spelertableaus voor je neer, 1 voor jezelf en 1 voor de dummy.

–  Schud de 5 startkaarten en trek er 1 voor jezelf en 1 voor de dummy. Beslis welke kant van de 
startkaart (A of B) je wilt gebruiken en bereid de spelertableaus dan op de gebruikelijke manier 
voor. Neem je munten uit de voorraad. De dummy krijgt tijdens het hele spel geen munten en 
hoeft nooit te betalen.

– Schud de 8 bonusfiches van de dummy en leg deze als gedekte stapel  naast zijn spelertableau. 

Opmerking: de dummy verzamelt gedurende het spel veel kaarten, dus laat onder zijn spelertableau extra 
ruimte vrij.

Jouw spelertableau Dummy‘s spelertableau

Fase A: 
In plaats van het instellen van het rad mag je kiezen van welke van de stapels je als eerste wilt trekken. De 
kaart die normaal gesproken op de aflegstapel zou komen, leg je nu onder de bijbehorende kleur aan het 
spelertableau van de dummy. De dummy krijgt de kaart zonder munten te besteden en zijn ontwikkelings-
sporen worden op basis van de waarden op de kaart bijgewerkt. 

Jij mag zoals gebruikelijk kiezen of je jouw gekozen kaart wilt kopen of verkopen.

Herhaal deze procedure totdat alle 5 stapels leeg zijn.

Spelverloop en fasen van het tijdperk:Spelverloop en fasen van het tijdperk:

Inkomen: 
De dummy ontvangt geen munten.
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Kolonie nemen: 
Voor jou gelden de gebruikelijke spelregels.

Als de dummy aan de voorwaarden voor een kolonie voldoet, moet hij die met de hoogste militaire waarde 
op zijn spelertableau nemen. Je moet de kolonie dus omdraaien en de ontwikkelingssporen van de dummy 
als gevolg daarvan bijwerken.

Borstbeeld maken: 
Voor jou gelden de gebruikelijke spelregels.

Als de dummy aan de voorwaarde voor een borstbeeld voldoet, moet hij dat met de hoogste culturele waarde 
maken. Trek daartoe 1 bonusfiche van zijn gedekte stapel en leg het open bij het betreffende borstbeeld. Werk 
als gevolg daarvan de ontwikkelingssporen van de dummy bij.

Fase B: 
In plaats van het trekken van kaarten van de buitenkant van het speelbord trek je de 2 bovenste kaarten 
van de stapel gemengde kaarten (die je aan het begin van het spel had samengesteld). Het is dus mogelijk 
dat je kaarten van verschillende kleuren trekt.

Opmerking: je mag de volgorde waarin de kaarten in de stapel liggen altijd bekijken.

Net als in fase A moet je 1 kaart onder het spelertableau van de dummy leggen en besluit je of je jouw 
gekozen kaart koopt of verkoopt.

Trek dan de volgende 2 kaarten en doe hetzelfde totdat de gemengde stapel leeg is.

Opmerking: de dummy ontvangt zowel in fase A als B steeds 5 kaarten. Aan het einde van het spel moeten er 
dus 30 kaarten aan zijn spelertableau liggen.

Voedsel: 
De dummy hoeft zijn volk niet te voeden. De waarde van zijn voedselspoor hoeft dus niet gelijk of hoger te 
zijn dan zijn aantal kaarten.

Zilveren en/of gouden zegels kopen: 
Zie “Moeilijkheidsgraad” om te bepalen hoeveel zilveren of gouden zegels de dummy krijgt.

Zodra de dummy een willekeurige zilveren zegel krijgt, trek je een willekeurig bonusfiche en leg je het open 
op een leeg veld voor zilveren zegels op zijn spelertableau.

Het kan voorkomen dat de dummy meer dan 8 bonusfiches nodig heeft. Neem dan opnieuw 8 bonusfiches 
voor een speler uit de doos, schud deze en vorm een nieuwe gedekte stapel. 

Een nieuw tijdperk: 
De voorbereiding en het spelverloop van tijdperken II en III zijn gelijk aan die van tijdperk I, maar nu gebruik 
je de tijdperkkaarten voor respectievelijk tijdperk II of III.

Het spel is zoals gebruikelijk afgelopen na fase B van tijdperk III.

Bepaal jouw score en die van de dummy.

Zie blz. 3 voor de paarse kaarten en de verschillende moeilijkheidsgradaties.

Einde van het spel en eindtellingEinde van het spel en eindtelling
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De dummy kan paarse kaarten niet actief gebruiken. Er zijn dus functies die nutteloos zijn voor de dummy, 
wat natuurlijk in jouw voordeel is!

De volgende kaarten gelden wel voor de dummy:

Paarse kaartenPaarse kaarten

Leg hier een willekeurig getrokken bonusfiche en werk de ontwikkelingssporen op het spelersta-
bleau van de dummy als gevolg daarvan bij.

MoeilijkheidsgraadMoeilijkheidsgraad
Ervaren spelers kunnen niveau 1 overslaan en direct op niveau 2 beginnen.

De volgende wijzigingen zijn voor de dummy van toepassing:

Niveau 1: start van het spel: 1 zilveren zegel (Inkomen)

Niveau 2: start van het spel: 1 zilveren zegel (Inkomen), 1 zilveren zegel  (Voedsel), geen startkaart

Niveau 3: start van het spel: 2 willekeurige zilveren zegels 

Niveau 4:  start van het spel: 1 willekeurige zilveren zegel ,  
einde van tijdperk I: 1 willekeurige zilveren zegel 

Niveau 5: start van het spel: 3 willekeurige zilveren zegels , geen startkaart

Niveau 6: einde van elk tijdperk: 1 willekeurige zilveren zegel 

Niveau 7: start van het spel: 1 zilveren zegel per kleur 

Niveau 8: start van het spel: 1 gouden zegel , 1 zilveren zegel (Voedsel)

Niveau 9: start van het spel: 1 gouden zegel , einde van tijdperk II: 2 willekeurige zilveren zegels 

Niveau 10: start van het spel: 2 gouden zegels , geen startkaart

Niveau 11: start van het spel: 2 gouden zegels , einde van tijdperk I: 2 willekeurige zilveren zegels 

Superexpertmodus:  start van het spel: 2 gouden zegels , einde van elk tijdperk: 1 willekeurige zilveren 
zegel 
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