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Wat begon als een gerucht en slechts werd gefluisterd door 
de gevangenen, is vandaag harde realiteit geworden: er 
is niet genoeg zuurstof voor iedereen! Met steeds minder 
economische ondersteuning wordt de Obliti Gevangenis 
binnenkort je einde, tenzij je snel bent. Elke cyclus verlenen de 
bewakers acht gevangenen toegang tot Sector 6. Deze sector 
met een complex web van distributiegangen is de enige plek 
op het hele schip waar je jouw persluchtcilinder kunt vullen. 
Toegang krijgen tot Sector 6 mag dan kostbaar zijn, maar je 
moet vechten als je morgen nog wilt ademen!

INTRODUCTIE

In Sector 6 heeft elke speler controle over twee gevangenen. Zij 
zullen in de draaiende gangen van de bevoorradingsruimte van de 
ruimtegevangenis strijden om de meeste zuurstof. Spelers dienen 
eerst een doolhof van tegels te creëren, die wordt gebruikt om in 
rond te bewegen op zoek naar zuurstof. De speler met de meeste 
zuurstofpunten wint het spel.

SPELCOMPONENTEN

 Spelregels
 4 sets van 2 miniaturen, in verschillende kleuren.
 40 zeskantige tegels:

 8 één-muur tegels (rood)
 8 twee-muur tegels (geel)
 8 drie-muur tegels (groen)
 8 vier-muur tegels (blauw)
 8 toegangstegels, in 4 kleuren

 32 zuurstofsymbolen:
 8 één-zuurstof (rood)
 8 twee-zuurstof (geel)
 8 drie-zuurstof (groen)
 8 vier-zuurstof (blauw)

SPELVOORBEREIDING

Om het spel te starten krijgen alle spelers:
 twee miniaturen van hun gekozen kleur;
 twee toegangen van dezelfde kleur;
 een aantal tegels gelijk aan het aantal zoals aangegeven in 
onderstaande tabel (De Tegelstapel formeren).

Aan het begin van het spel moet elke speler een Tegelstapel 
formeren, bepaald door het aantal spelers, zoals aangegeven 
in de volgende tabel:

TEGELS VOLGENS HET AANTAL SPELERS

Aantal 
spelers

2

3

4

Rood  
(1 muur)

4

2

2

Geel  
(2 muren)

4

2

2

Groen  
(3 muren)

3

2

2

Blauw  
(4 muren)

3

2

2

DE TEGELSTAPEL FORMEREN

Alle spelers moeten hun stapels schudden (zonder hun toegangstegels) 
en deze gedekt naast zich neer leggen.

HET SPEL

In Sector 6 spelen spelers hun beurt kloksgewijs. Het spel is verdeeld 
in twee fases: de Bouwfase en de Competitiefase.

DE BOUWFASE

Dit is de eerste fase van het spel. De spelers bouwen om de beurt aan het 
doolhof, met de tegels die ze hebben ontvangen.

Close-up van een vier-muur tegel

Spelcomponentenoverzicht

Tegels van 1, 2, 3 en 4 puntenSymbolen van 1, 2, 3 en 4 zuurstof

Toegangstegels Miniaturen

Open zijde:  
beweging toegestaan

Score

Dichte zijde:  
beweging verboden 

Tandwiel:  
verbonden met 

aangrenzende tegels

WELKOM  IN  OBL IT I
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stapel en legt deze ergens op tafel. In de eerste twee beurten 
leggen de spelers hun tegels slechts aangrenzend aan elkaar. 
Vanaf de derde beurt moeten tegels aangrenzend worden gelegd 
aan tenminste twee andere tegels.

De Toegangen:

De spelers houden hun twee toegangen naast de tegelstapels op tafel. 
Bij het begin van de Competitiefase zetten de spelers hun miniaturen 
op deze toegangen.

Om een toegang neer te leggen moet de speler tijdens de opbouw 
van het doolhof op een moment naar keuze een van zijn beurten 
gebruiken. In plaats van de bovenste tegel te trekken en te plaatsen 
legt de actieve speler een van zijn toegangen neer. De hierboven 
uitgelegde regels van plaatsing zijn daarbij van toepassing.

Het doolhof is klaar wanneer alle tegels en toegangen zijn gelegd. 
Daarna worden de zuurstofsymbolen al naargelang hun waarde op 
elke tegel gelegd. Bijvoorbeeld de groene 3-zuurstofpunten dienen te 
worden gelegd op elke groene 3-muur tegel op het spelbord. Na deze 
stap moet elke tegel op het doolhof een zuurstofsymbool hebben, 
uitgezonderd de toegangen.

Aan het einde van de Bouwfase zetten de spelers 1 gevangene op elk 
van de toegangen van hun kleur.

Hoe het spelbord er aan het begin van de Competitiefase uitziet

DE COMPETITIEFASE

In de Competitiefase bewegen de spelers door het doolhof, terwijl ze 
meer punten proberen op te pakken dan hun tegenstanders. Daartoe 
manipuleren de spelers de muren om toegang tot nieuwe gebieden 
te krijgen en de beweging van hun tegenstanders te belemmeren.

De beurtvolgorde blijft hetzelfde. De speler die de Bouwfase is 
gestart is wederom de startspeler.

Om de beurt moet elke speler 1 van zijn miniaturen naar een 
lege locatie verplaatsen. Daarna mag de actieve speler een actie 
uitvoeren op de tegel waar de gevangene vanaf is gekomen.

Gevangenen bewegen altijd in een rechte lijn, startend van een van 
de uitgangszijden op hun tegel. Spelers mogen de gevangene in een 
rechte lijn over zoveel tegels bewegen als ze willen, zolang de vier 
bewegingsregels maar niet worden gebroken.

1. Je mag in een rechte lijn zoveel tegels voorwaarts bewegen 
als gewenst is en als het bord toelaat.

2. Je mag niet door muren of over tegelloze ruimtes bewegen.
3. Je mag niet over een gevangene springen (van jou of van 

een ander).
4. Je mag je beweging niet eindigen op een tegel die bezet is 

door een gevangene (van jou of van een ander).

DE BEWEGINGSREGELS

 Beweging A is incorrect: miniaturen moeten in een rechte lijn 
bewegen.

 Beweging B en C zijn incorrect: miniaturen mogen op geen enkel 
punt tijdens hun beweging door muren heen bewegen.

 Beweging D is incorrect: miniaturen mogen niet over ruimtes 
springen zonder tegels.

 Beweging E is incorrect: miniaturen mogen niet over tegels 
bewegen die zijn bezet door een gevangene (van jouw kleur of 
een andere).

 Beweging F is incorrect: twee miniaturen mogen niet op dezelfde 
tegel staan.

Correct:  
de tegel is nu aangrenzend 

met twee andere tegels

Incorrect: 
de tegel is 
aangrenzend 
met maar 1 
andere tegel
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ACTIES BIJ HET VERLATEN VAN EEN TEGEL

Na zijn beweging besluit 
de oranje speler om de 
zuurstof op te pakken 
van de tegel waar hij net 
vanaf kwam.

Hier geeft hij liever de 
zuurstof op om zijn 
tegenstander op te 
kunnen sluiten. Na zijn 
beweging kiest hij er-
voor om de gele tegel 
te draaien.

ORANJE SPELER’S BEURT

OPTIE 1: ZUURSTOF OPPAKKEN

OPTIE 2: DRAAI DE TEGEL

Na de beweging mag de actieve speler nog in dezelfde beurt met de 
tegel, waar zijn gevangene vanaf kwam, een van de twee volgende 
acties uitvoeren:

 Oppakken zuurstof: de speler mag de zuurstofpunten oppakken 
(als er een symbool ligt) en deze bij zijn voorraad voegen. Eenmaal 
leeg, genereren tegels geen zuurstof meer gedurende de rest van 
het spel.

 Draai de tegel:  de speler pakt de verlaten tegel op en draait deze 
1 slag linksom of rechtsom (60 graden). Tegels kunnen op deze 
manier worden afgesloten van andere tegels en gangen. Tegels 
kunnen altijd worden gedraaid, ongeacht of ze wel of geen zuurstof 
erop hebben.

Elke keer als een tegel wordt gedraaid moeten de tandwielen worden 
opgevolgd. Een tegel draaien kan er namelijk voor zorgen dat de 
aangrenzende tegels ook meedraaien (zie “Tandwielen” verderop).

De oranje speler besluit 
om zijn gevangene naar 
de rode tegel te bewegen. 
Na de beweging mag hij 
ervoor kiezen om de gele 
tegel te draaien of om de 
twee-zuurstofpunten op 
te pakken.

De Tandwielen:

Het gevangenisdoolhof is gebouwd op gigantische verbonden 
industriële tandwielen en op zo’n manier, dat als je er 1 van 
draait, dit ervoor kan zorgen dat de aangrenzende tandwielen 
tegelijkertijd meebewegen in de tegenovergestelde richting, net 
zoals klokraderen.

Wanneer een tegel wordt gedraaid en een van zijn dichte zijden 
grenst aan een andere dichte zijde, dan vinden er meerdere 
draaiingen plaats. Het draaien van een tegel kan ervoor zorgen 
dat 1 of meer andere tegels ook meedraaien. Deze draaien wel 
in de tegenovergestelde richting van de originele tegel waar de 
gevangene zijn beweging startte.

1. Twee tegels zijn verbonden wanneer de tandwielen tussen hen 
in elkaar grijpen. De tweede tegel draait in de tegenovergestelde 
richting.

2. Twee tegels zijn niet verbonden wanneer 1 van de aan elkaar 
rakende zijden geen tandwiel is, maar een gang.

3. De enkele tegel die wordt gedraaid kan ervoor zorgen dat er 
meerdere tegels meedraaien als regel 1 ook waar is voor die 
andere tegels.

4. Tegels die door hun tandwielen meedraaien, veroorzaken zelf 
geen draaiingen van andere tegels.

DE TANDWIELREGELS

De oranje speler 
beweegt naar tegel 1 
en besluit om tegel 2 
rechtsom te draaien. 
Tegel 3 draait linsom 
mee, omdat hun 
tandwielen in elkaar 
grijpen. Tegels 4 en 
5 draaien niet, omdat 
hun tandwielen niet 
zijn verbonden met 
tegel 2.

1

2

3

4

5
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Nu is de oranje speler opgesloten. Geen van zijn miniaturen kan 
bewegen, dus de speler moet direct 1 van zijn tegels draaien, zonder 
te bewegen.

Hij besluit om de tweede draaiing met dezelfde tegel te doen en zo 
vrij te komen. Nu is de rode speler weer aan de beurt.

SPELMOEILIJKHEID

Sector 6 staat spelers toe om de moeilijkheidsgraad van het spel aan 
te passen aan de ervarenheid van de deelnemers. Hieronder staan drie 
verschillende spelvormen in aflopende volgorde van moeilijkheid en 
complexiteit:

Levenslang:
Dit is de volledige spelervaring en biedt de beste strategische beleving. 
Volg de regels als beschreven tot dit punt.

Veteraan:
Deze spelvorm is redelijk strategisch, maar vraagt minder ruimtelijk 
inzicht van de spelers. In deze vorm negeren de spelers de tandwielen op 
de muren. Wanneer er gedraaid wordt, grijpen aangrenzende tegels niet 
in elkaar. Op deze manier bewegen spelers altijd maar 1 tegel per keer. 
Om deze vorm te spelen, gebruiken de spelers tijdens de Bouwfase de 
regels voor Gangen Bouwen (verderop beschreven). De rest van de regels 
blijft hetzelfde.

Groentje:
Dit is een hele simpele spelvorm, perfect om kinderen of mensen met 
minder ruimtelijk inzicht het spel te laten leren. In deze vorm zijn er geen 
draaiingen. Spelers mogen alleen bewegen en punten oppakken. Om 
deze vorm te spelen, gebruiken de spelers tijdens de Bouwfase de regels 
voor Gangen Bouwen (hieronder beschreven).

Gangen Bouwen:
In zowel Veteraan als Groentje zijn de Bouwfaseregels enigszins anders. 
Wanneer een tegel wordt geplaatst, moet deze worden verbonden met 
het al aanwezige web van gangen. Met andere woorden; minstens 1 van 
zijn zijden moet open zijn EN aangrenzend zijn met de open zijde van een 
van de aangrenzende tegels. Het resultaat is een doolhof dat kan worden 
doorlopen zonder een tegel te hoeven draaien. Spelers zijn in staat om 
elke kamer te betreden.

Nederlandse vertaling - Kolja van der Vaart.

EINDE VAN HET SPEL 

De Competitiefase is over wanneer alle resterende zuurstof op 
het bord onder de miniaturen van spelers ligt. Op het moment dat 
een gevangene bovenop de laatste vrije zuurstof gaat staan, is de 
competitie meteen voorbij. Vervolgens verzamelt elke speler de 
zuurstof onder zijn eigen miniaturen en voegt deze toe aan zijn 
voorraad. Hierna ligt er geen zuurstof meer op het bord. De spelers 
tellen de punten van hun zuurstofsymbolen bij elkaar op. Elke speler 
zijn persoonlijke puntenvoorraad wordt gezien als publieke informatie 
gedurende het spel. Spelers mogen hun tegenstanders vragen 
hoeveel zuurstof ze al hebben verzameld.

De speler met de hoogste score wint het spel. Bij een gelijke stand 
is de speler met de meeste blauwe symbolen de winnaar. Indien nog 
steeds gelijk, vergelijk dan de groene symbolen. Wederom gelijk, 
vergelijk de gele symbolen. In het onwaarschijnlijke geval dat de 
spelers nog steeds gelijk staan, eindigt het spel zonder een duidelijke 
winnaar (en moeten ze de buit delen).

Ondanks dat beide miniaturen op tegels staan zonder uitgangen, is 
de rode speler niet opgesloten, omdat gevangene 2 nog steeds kan 
bewegen. De speler moet deze beweging doen.

Opgesloten:
Tijdens het spel kunnen miniaturen op een tegel opgesloten 
raken zonder een uitgang. Als bij het begin van een beurt beide 
miniaturen van een speler tegelijkertijd zijn opgesloten, dus zonder 
een mogelijke beweging, dan moet die speler twee draaiingen 
uitvoeren met de tegels waar zijn miniaturen op staan. Hij mag 
ervoor kiezen om dezelfde tegel tweemaal te draaien of de twee 
draaiingen over beide tegels te verdelen. In dit geval beweegt 
de speler geen van zijn gevangenen – hij voert slechts de twee 
draaiingen uit en slaat de rest van zijn beurt over.
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