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17 Oktober 1903
De Esperanza komt in een vreselijke storm terecht en verliest haar strijd tegen de elementen. 163 Mensen
verliezen hun leven, maar een kleine groep overleeft de ramp en spoelt aan op het eiland Juan
Ansidad. Weken wachten ze op redding, het voedsel raakt op.. het besef komt dat ze het lot in eigen hand
moeten nemen, willen ze ooit nog thuis geraken. Een vlot wordt zorgvuldig in elkaar gezet en met een klein
rantsoen vertrekken 4 dappere overlevers de Stille Zuidzee op, op zoek naar redding.
Voor je ligt het gevonden logboek met daarin het verhaal van deze reis, die uiteindelijk 21 dagen geduurd
heeft.
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1e keer het spel klaarzetten:
Voor video uitleg stickers op dobbelstenen zie: www.21daysboardgame.com
•

•

•

Plak stickers op de 2 rode, 2 blauwe, 2 gele en 3 groene (15mm) karakterdobbelstenen. Zorg
dat weerszijden van de dobbelsteen opgeteld steeds ‘7’ als uitkomst hebben. Dus, de ‘1’
tegenover de ‘6’ etc.
Plak stickers op de (12mm) paarse Weerdobbelsteen, de (12mm) blauwe Vliegerdobbelsteen
en de (12mm) groene Octopusdobbelsteen. Hierbij maakt het niet uit waar je welke sticker
plakt.
Zet de reddingsboot in elkaar door het voetje in de boot te schuiven.

Doel van het spel:
21 Days is een coöperatief spel dat 1 – 4 spelers de gebeurtenissen laat herleven die beschreven staan in een
gevonden logboek van 21 dagen.
Doel van het spel is om tenminste één van de karakters in veiligheid te brengen door hem op de 21ste dag op
te laten pikken door de reddingsboot. Werk samen als een team en kies bedachtzaam je acties op het bord.
Wanneer geen van de karakters het spel overleeft, is het spel verloren.
Spelmateriaal:
Regels die betrekking hebben op de Scruffs solo variant staan aangegeven in rood.
1 speelbord.

1 spelregelboek. Bevat de spelregels van het spel. Wanneer een kaart een spelregel uit het boek
tegenspreekt, volg dan de regel van de kaart.

31 Logboekkaarten (36 in Kickstarter editie). De logboekkaarten zijn onderverdeeld in 3 fases:
bovenaan de Ochtendfase, in het midden de Middagfase en onderaan de Avondfase. Acties die
uitgevoerd moeten worden staan aangegeven met symbolen.
Bovenaan elke logboekkaart zie je het weeknummer (1, 2 of 3).
Ook is er een ‘dag 21’ logboekkaart.
Elke week zien deze kaarten er meer verweerd uit, vervaagd, beschadigd, met bloedspetters. Dit was
namelijk geen plezierreisje.
13 Karakterkaarten (3 rood, 3 geel, 3 blauw, 4 groen) (De Kickstarter editie bevat 2 extra
karakters, dus 15 karakters in totaal). Zie KARAKTERS voor een beschrijving van elk karakter.
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1 startspelerfiche Geef dit fiche aan de startspeler. Aan het einde van elke ronde wordt dit fiche
kloksgewijs doorgegeven aan de volgende speler.

7 wissellocatiefiches. De wissellocatie op het speelbord is een variabele locatie. Het logboek geeft
aan wanneer er een nieuwe wissellocatie op het bord geplaatst moet worden.

6 rampkaarten. Van tijd tot tijd vindt er een ramp plaats. Deze ellende wordt beschreven op de
rampkaarten.

1 haaienafstandkaart. Tijdens het spel vallen haaien aan. Deze kaart geeft de afstand van de
haaien tot het vlot aan (van 5 naar 1).

11 Flessenpostkaarten. De flessenpostkaarten bevatten meestal goed nieuws!

3 Kwallenkaarten. Soms valt een van de karakters tussen de kwallen en moet dan terugzwemmen
naar het vlot.

4 Kleurenfiches.
Wanneer je een karakter moet kiezen, maar je hebt keuze uit meerdere karakters, of het karakter is
niet meer op het vlot aanwezig (bijvoorbeeld door een haaienaanval), gebruik dan deze
kleurenfiches. Neem de desbetreffende fiches in je gesloten hand en laat er eentje uitvallen om de
keuze te laten bepalen.
Blauw, 1eklas passagier, Geel, 2eklas passagier, Rood, 3eklas passagier en ‘C’ (Crew) de
bemanning.
6 planken. Het vlot wordt aan de hand van het silhouet in het water op het bord gelegd. Gedurende
het spel kunnen planken van het vlot wegdrijven.
4 Flipfiches. Deze fiches mogen gedurende het spel 1 maal gebruikt worden. Verwijder het fiche
daarna uit het spel.

1 reddingsschipfiche Het reddingsschip fiche laat de afstand van het schip tot het vlot zien.
4 Markeerfiches. Deze fiches worden gebruikt worden om aan te geven hoe vaak een speciale
flessenpostkaart of Scruffsfiche al is gebruikt. De gevleugelde zandloper op het fiche symboliseert
tijd.
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16 Hoopfiches. Hoopfiches worden gebruikt om rampen te voorkomen, om special eigenschappen
van een karakter te activeren of om gebruik te maken van speciale effecten van een locatie. Op dag
21 zullen de hoopfiches ook zeer goed van pas komen. Na gebruik gaan de hoopfiches weer terug in
de algemene voorraad (ficheszak).
Drie van de Hoopfiches kunnen éénmalig gebruikt worden; deze speciale hoopfiches kunnen gebruikt
worden om het resultaat van een dobbelsteenworp bij te stellen. Zo kan met een “+1 / -1” fiche een
geworpen ‘6’ een ‘5’ of een ‘1’ worden. Met een “+2 / -2” fiche kan een ‘6’ een ‘2’ of een ‘4’ worden.
Let op: Wanneer een speciaal hoopfiche gebruikt wordt om het resultaat van een dobbelsteenworp
te beïnvloeden, verdwijnt deze voorgoed uit het spel.
Let op:
De speciale hoopfiches mogen niet gebruikt worden op dag 21. Deze special hoopfiches mogen wel
als een normaal hoopfiche gebruikt worden.
Wanneer alle hoopfiches in het bezit van de karakters zijn, kunnen er geen nieuwe hoopfiches
verkregen worden.
8 karakterdobbelstenen (15mm) (2 Rood, 2 Geel, 2 Blauw, 2 Groen). Elk karakter wordt
gesymboliseerd door 2 gestapelde dobbelstenen in zijn/haar kleur.

4 inzetdobbelstenen (12mm) (1 Rood, 1 Geel, 1 Blauw, 1 Groen).

1 Witte dobbelsteen (12mm). Deze dobbelsteen wordt gebruikt bij de octopusaanval, bij ‘n
individuele haaienaanval en kan gebruikt worden als extra dobbelsteen.
1 Haaiendobbelsteen. Deze dobbelsteen wordt (4x) gerold bij de haaienaanval, aangegeven door
de haaienkaart. Het getal op de buitenkant geeft aan welke haai aanvalt (kijk hiervoor naar de
getallen naast de vinnen op het bord), het getal op de binnenste dobbelsteen geeft de aanvalskracht
aan.
1 Octopusdobbelsteen. De Octopus dobbelsteen heeft 2 blanke zijdes en 4 zijdes met een gedeelte
van een tentakel erop.

8 Tentakelfiches. Deze fiches zijn genummerd en dubbelzijdig. De gekleurde kant laat een gezonde,
actieve tentakel. De andere kant laat een tentakel onder water zien; deze tentakel heeft deze ronde al
aangevallen.
10 Scruffsfiches. Te gebruiken in de Scruffs solo variant. Op deze hondenpootfiches de
dobbeluitdagingen die Scruffs kan doen op dagen waarop zijn kracht ‘5’ of ‘6’ is.

1 Scruffsdobbelsteen. Te gebruiken in de Scruffs solo variant.

1 Kompasfiche. Te gebruiken bij de Vliegeruitbreiding.
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5 Kofferfiches. Te gebruiken bij de Vliegeruitbreiding.

1 Vliegerdobbelsteen (12mm). Te gebruiken bij de Vliegeruitbreiding.

1 Weersvoorspellingbord (dubbelzijdig). Te gebruiken bij de Weersuitbreiding.

1 Weerdobbelsteen.. Te gebruiken bij de Weersuitbreiding..

1 wolkfiche (dubbelzijdig). Te gebruiken bij de Weersuitbreiding.

Uitleg symbolen:
Tijdens het spelen van 21 Days zul je vele symbolen tegenkomen; onder ander in het logboek, op de
flessenpostkaarten, Scruffsfiches en op de rampenkaarten. Wanneer je meerdere symbolen op een kaart
tegenkomt, handel de symbolen dan af, van boven naar onder en van links naar rechts.
Symbool à

Omschrijving
KIEZEN EN ACTIVEREN LOCATIES
De spelers, beginnend met de startspeler,
plaatsen hun inzetdobbelstenen op de
beschikbare locaties op het bord.
Wanneer alle inzetdobbelstenen zijn
geplaatst, activeer de locaties,
kloksgewijs, door de dobbelstenen te
werpen. (zie: inzetlocaties)

Symbool à

Omschrijving
Schud de afgelegde rampkaarten
met de (eventueel nog)
ongebruikte
rampkaarten en vorm hiermee de
nieuwe trekstapel.

Neem 2 hoopfiches uit de ficheszak.
Besluit gezamenlijk naar welk(e)
karakters(s) de hoopfiches gaan.

Kies een wissellocatie en leg
deze op het bord.

De startspeler pakt een rampkaart. (zie:
Rampkaarten)

De wissellocatie Dolfijn wordt op
het bord geplaatst (of blijft op het
bord liggen).

Elk karakter krijgt één zichtbare kracht..

Verwijder de volgende bladzijde
van het logboek.
BELANGRIJK:
Deze actie vervalt op dag 20.

Elk karakter verliest één zichtbare kracht.

-2 / -3 kracht. Spelers mogen zelf
besluiten van welk karakter /
karakters kracht afgaat.
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+2 zichtbare kracht voor (in dit voorbeeld)
het gele karakter.

De startspeler plaatst één van zijn
inzetdobbelstenen op de
octopuslocatie. (zie: Aanvallen:
octopusaanval)

Iemand brak de hengel! Vandaag kan er
geen gebruik worden gemaakt van de
Vislocatie.

De octopus grijpt een karakter;
één
karakterdobbelsteen wordt
voorgoed van het bord verwijderd.
Gebruik de kleurenfiches om
het slachtoffer te bepalen.

Een van de karakters belandt tussen
de kwallen. (zie ‘Tussen de kwallen’)

Haai ‘1’ of haai ‘6’ valt aan. (zie
‘Aanvallen; haaienaanval’)

Verplaats het reddingsschip één plaats
naar rechts.

Verplaats het reddingsschip één
plaats naar links.

Een van de buitenste planken raakt los en
drijft weg. Gebruik de kleurenfiches om te
zien aan wiens kant een plank in de
golven verdwijnt. Het verliezen van
planken kan ook het verliezen van levens
betekenen. Een karakter verdwijnt
voorgoed van het vlot wanneer hij zich niet
meer aan een plank kan vasthouden.

Logboekkaarten met dit rode
scheepsstuursymbool zijn
VERPLICHT en zullen (bijna
allemaal) aan het logboek
toegevoegd moeten worden in elk
spel. (zie: Het logboek)

Megafoon. Te zien op de laatste
logboekkaart, dag 21. Karakters kunnen
om hulp roepen; elke poging kost een
karakter 2 kracht.

Vlieger symbool. Te zien op dag
21 van het Logboek. Wanneer je
spelt met de vliegeruitbreiding
kan nu geprobeerd worden de
vlieger op te laten. (zie:
vliegeruitbreiding)

De karakterkaarten:
Op de voorkant van een karakterkaart zien we de kleur en het nummer
behorende bij het karakter, en hun portret. Het nummer van het karakter
verwijst naar hun klasse aan boord van de Esperanza. (1ste, 2e, 3e klas en Crew). In
dit voorbeeld zien we Maya, Blauw, 1e klas passagier.
Verder lees je op de kaart de speciale eigenschap van het karakter (en eventueel
de kosten om de eigenschap te activeren). Ook een korte beschrijving van het karakter.
De planken:
Op het speelbord zie je het silhouet van het (haastig in elkaar
gezette) vlot in het water. Er zijn 4 plekken op het vlot waar de
gestapelde karakterdobbelstenen geplaatst moeten worden. Gebruik
de kleurenfiches om te bepalen welk karakter waar gaat zitten, of
besluit op een andere manier.
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De Wissellocaties:
De wisselocatiefiches zorgen voor afwisseling en onvoorspelbaarheid in het spel.
Op de achterkant van elk fiche zie je het aantal plaatsen voor inzetdobbelstenen afgebeeld en de
actie die er uitgevoerd kan worden. Het logboek geeft aan, met een wissellocatiesymbool,
wanneer er een nieuwe wissellocatie op het bord geplaatst moet worden.
Schildpad: Op de schildpadlocaties kunnen hoopfiches gemakkelijker verkregen worden dan op de
Hooplocatie. In plaats van 1 hoopfiche per 3 punten, krijgt men op deze locatie 1 hoopfiche per 1 of 2
geworpen punten. Er is één schildpadlocatie waar plaats is voor twee inzetdobbelstenen. Op de
andere twee schildpadlocaties is slecht ruimte voor één inzetdobbelsteen.
Fles: Pak een kaart van de flessenpostlocatie en speel daarna een kaart. De nieuwe kaart mag
gespeeld worden, maar mag ook bewaard worden om later in het spel te spelen. Mocht het karakter
dat de kaart pakt al een kaart in bezit hebben, mag kiezen om deze kaart te spelen, óf om de kaart te
spelen die hij al in bezit had. In dit geval vervangt de nieuwe flessenpostkaart de oude. Ieder karakter
mag slechts één flessenpostkaart in bezit hebben.
Flare: Hier kunnen, net als op de reddingsschiplocatie, lichtkogelpogingen gedaan worden. Nu
d.m.v. het inleveren van het, naast de dobbelsteen, aangegeven aantal hoopfiches. Per poging
moet het karakter de gevraagde hoopfiches inleveren. Maximaal 3 pogingen per karakter. Voor
iedere succesvol afgeschoten lichtkogel vaart het reddingsschip één plaats naar rechts.
Dolfijn: De wissellocatie “Dolfijn” is géén inzetlocatie; een inzetdobbelsteen kan hier later terecht
komen. Een reeds geworpen dobbelsteen mag vanaf een inzetlocatie naar deze dolfijnlocatie
verplaatst worden. De dolfijn laat haar kunstje zien en flipt de dobbelsteen precies ondersteboven op
haar neus. Een “1” wordt een “6”, een “3” een “4”, etc. Dit kost het desbetreffende karakter 3 kracht.
Let op: Dolfijnen zijn bang voor haaien en grote octopussen en daarom zal de dolfijn je niet te hulp
kunnen schieten bij een haaien- of octopusaanval.
De Rampkaarten:
Wanneer op het einde van een dag het rampensymbool te zien is, schudt de startspeler de
stapel rampkaarten en pakt de bovenste kaart van de stapel. Op de rampkaarten staan
rampen aangegeven, die, van boven naar beneden, uitgevoerd moeten worden. Om de
ramp te voorkomen moet het aantal hoopfiches ingeleverd worden dat rechts op de kaart
staat afgebeeld. De karakters mogen samen de hoopfiches hiervoor inleveren, maar de
hoopfiches mogen ook van één karakter komen. Wanneer men een ramp niet wil, of kan,
voorkomen, dan voer je deze rampen, van boven naar onder, uit. Na afhandeling van de kaart, leg je deze op
de aflegstapel. Zijn alle kaarten gebruikt, schud dan de aflegstapel om een nieuwe trekstapel te vormen.
Voorbeeld rampkaart 1:
Door uitputting verliezen de karakters een complete dag. Ook moeten de reeds gebruikte rampkaarten
met de (eventueel) nog ongebruikte rampkaarten geschud om zo de nieuwe rampkaartstapel te vormen.
Dit kan voorkomen worden door het (gezamenlijk) inleveren van 2 hoop.

Voorbeeld rampkaart 2:
De octopus grijpt een karakter; één van de karakters verliest een dobbelsteen. Gebruik de kleurenfiches om te
bepalen welk karakter gegrepen wordt. Daarna verliest het vlot ook nog eens één plank.
Dit kan voorkomen worden door het (gezamenlijk) inleveren van 6 hoop.
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De Flessenpostkaarten:
De flessenpostkaarten brengen (meestal) goed nieuws. Na het pakken van een flessenpostkaart op de
flessenpostlocatie, moet de kaart nog geactiveerd worden (ook op de flessenpostlocatie). Elk karakter mag
slechts één flessenpostkaart in bezit hebben. Na gebruik verdwijnt de kaart uit het spel.
Bij het spelen van deze kaart mogen er 4 flare pogingen gedaan worden. Elke ‘6’ zorgt
ervoor dat de reddingsboot één plaats naar rechts vaart. Een dolfijn mag de uitkomst
beïnvloeden.
Rotte vis! Bij het spelen van deze kaart gebeurt er niets, behalve
dat dit karakter (later in het spel) weer een nieuwe kaart mag bemachtigen.

Bij het spelen van deze kaart, vaart het reddingsschip 1 veld naar rechts.

Het karakter dat deze kaart speelt krijgt 4 hoopfiches. Deze mogen niet verdeeld worden
onder de andere karakters.

Gebruik deze kaart om een verloren plank terug te krijgen. (Hiermee krijg je echter niet
een verloren karakter terug.)

Wanneer deze kaart gespeeld wordt, hoeft er die avond geen rampkaart getrokken te
worden. Denk dus goed na over het moment waarop je probeert deze kaart te activeren,
aangezien de kaart alleen werkt op de dag waarop hij gespeeld wordt.
Wanneer je deze kaart speelt, plaats 3 markeerfiches op de kaart. Op drie verschillende
dagen naar keuze mag er door de speler van deze kaart één extra (witte)
inzetdobbelsteen ingezet worden. Verwijder elke dag waarop de extra inzetdobbelsteen
gebruikt wordt een markeerfiche. Het karakter dat deze kaart heeft geactiveerd mag niet
tegelijkertijd nog een flessenpostkaart in bezit hebben.
Het karakter met de desbetreffende kleur gaat 2 omhoog in kracht. Deze kaart kan door
een ander karakter gespeeld moeten worden. Een reeds verloren dobbelsteen kan
hierdoor niet terug in het spel komen. Wanneer dit karakter niet meer op het vlot
aanwezig is, mag deze kaart (wel of niet al in bezit) afgelegd worden. Zou je deze kaart
trekken op de flessenpostlocatie, leg de kaart af en pak een nieuwe kaart.
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De Inzetlocaties:

Er zijn 6 locaties op het bord waar de inzetdobbelstenen van de spelers ingezet kunnen worden
tijdens de middagfase op de logboekkaarten. Het aantal kompastekens bij de locaties geeft aan
hoeveel inzetdobbelstenen er geplaatst mogen worden. Pas na het plaatsen van alle
inzetdobbelstenen, worden de locaties één voor één geactiveerd, kloksgewijs, beginnend bij ‘1’ en
eindigend bij ‘6’.
1. De Octopuslocatie

1 inzetdobbelsteen maximaal

Let op: Op deze locatie kun je niet vrijwillig een inzetdobbelsteen plaatsen. Het logboek bepaalt
wanneer deze locatie gebruikt met worden. Op dagen waarop je dit symbool in het logboek ziet
plaatst de startspeler één van zijn inzetdobbelstenen op de octopuslocatie.
(Zie: Octopusaanval)
2. De Reddingsschiplocatie

3 inzetdobbelstenen maximaal

Je schiet hier 1, 2 of 3 lichtkogels af om het reddingsschip naar je toe te loodsen. Dit doe je door de
inzetdobbelsteen te werpen. Wanneer je een '6' rolt, komt het schip dichterbij en plaatst je het
reddingsschip één veld naar rechts.
Let op: Wanneer je ervoor kiest om met drie dobbelstenen te rollen, dan zorgt elke ‘1’ ervoor dat het schip
van de juiste koers afwijkt. Het schip vaart dan één veld per geworpen 1 terug, in plaats van vooruit. Een
eventueel aanwezige dolfijn kan dit ongedaan maken, door van ‘n reeds geworpen ‘1’ een ‘6’ te maken.
Let op: Pas op dag 21 mag het laatste stukje gevaren worden. Wanneer het reddingsschip op het veld met
het anker beland is, dan kan hij voorlopig niet verder varen. Wanneer er nu gebruik wordt gemaakt van
deze locatie, mag er voor elke aanwezige inzetdobbelsteen één hoopfiche gepakt worden. Dit fiche mag
gegeven worden aan een karakter naar keuze.

10

3. De Flessenpostlocatie

2 inzetdobbelstenen maximaal

Op deze locatie probeert een karakter een voorbijdrijvende fles uit het water te pakken, of de
voordelen van een reeds bemachtigde fles te benutten.
Bij het activeren van deze locatie moet eerst de flessenpostkaart pakken, en dan de
flessenpostkaart spelen locatie afgehandeld worden.
Pak een flessenpostkaart: Plaats hier je inzetdobbelsteen. Bij het activeren
van deze locatie, zal een even getal geworpen moeten worden om de
bovenste flessenpostkaart te kunnen bemachtigen. Een karakter mag maar
één kaart in bezit hebben.
Speel een flessenpostkaart: Plaats hier je inzetdobbelsteen. Bij het activeren
van deze locatie, zal een oneven getal geworpen moeten worden om een
kaart te kunnen spelen. Na het spelen van een flessenpostkaart, verdwijnt
deze uit het spel.
4. De Wissellocatie

varieert

De WISSELLOCATIE is een variabele locatie. Het logboek geeft aan wanneer er gewisseld moet worden.
Schudt de wissellocatiefiches en draai de bovenste om. Vervang het wissellocatiefiche op het bord
met het nieuwe wissellocatiefiche.
Kies een wissellocatiefiche en plaats deze op het bord.

De wissellocatie ‘Dolfijn’ wordt op het bord geplaatst. Ligt deze locatie al op het bord, dan blijft het
liggen.

5. De Hooplocatie

3 inzetdobbelstenen maximaal

Voor elke 3 punten die gerold worden (optelsom van alle geworpen dobbelstenen), ontvangt men één
hoopfiche. Deze fiches mogen vrij verdeeld worden onder de, op deze locatie aanwezige, karakters. Het kan
dus zijn dat alle hoopfiches aan één karakter gegeven worden. Hoopfiches kunnen gebruikt worden om
rampen te voorkomen, of om ingezet te worden op sommige wissellocatiekaarten. Ook op dag 21 zijn
hoopfiches nodig. Hoopfiches zijn gelimiteerd: 16 in totaal.
Let op: wanneer er 3 karakters op deze locatie staan, dan zorgt elke ‘1’ ervoor dat een eerder verkregen
hoopfiche van dit karakter ingeleverd moet worden. Dus wanneer het groene karakter een ‘1’ rolt, verliest
hij één hoopfiche dat hij al in bezit had. Wanneer dit karakter geen hoopfiche(s) in bezit heeft, mag de
geworpen ‘1’ genegeerd worden. Een geworpen ‘1’ telt nog wel mee voor het totaal aantal geworpen ogen.
Ook op deze locatie kan een (evt. aanwezige) dolfijn te hulp schieten.
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6. De Vislocatie

1 inzetdobbelsteen maximaal

Om te zorgen dat de mensen op het vlot niet van honger en dorst omkomen, zal
er gevist moeten worden. Rol de dobbelsteen; het resultaat van deze worp
betekent dat 1 of meer karakters extra zichtbare kracht krijgen.
1
2
3
4/5
6

=
=
=
=
=

een karakter
twee karakters
drie karakters
vier karakters
vier karakters
een karakter

+1 in zichtbare kracht
+1 in zichtbare kracht
+1 in zichtbare kracht
+1 in zichtbare kracht
+1 in zichtbare kracht EN
+1 extra omhoog in zichtbare kracht.

Let op: Een karakter kan maximaal 2 omhooggaan in kracht (en dan alleen wanneer er een ‘6’ geworpen
wordt). Een karakter dat “6” als zichtbare kracht heeft, kan geen kracht bij krijgen. Extra kracht wordt niet
toegevoegd aan de onderste dobbelsteen, wanneer de bovenste als zichtbare kracht ‘6’ heeft. Een reeds
verloren dobbelsteen kan niet terugkomen in het spel.
VOORBEELD VERDELING VIS:
Op het vlot is de volgende zichtbare kracht aanwezig: Rood: 5 Blauw: 2 Groen: 6 en Geel: 3.
Geel heeft zijn inzetdobbelsteen op de vislocatie gezet en werpt een 6. Elk karakter gaat nu ‘1’ omhoog in zichtbare kracht, behalve
groen, aangezien groen ‘6’ als zichtbare kracht heeft. Geel besluit, aangezien hij ‘6’ gerold heeft, één extra kracht te geven aan blauw.
Dit zorgt voor de volgende stand in zichtbare kracht: Rood: 6, Blauw: 4, Groen 6 en Geel: 4.

Het spel klaarzetten:
Het bord:
1. Leg het speelbord op de tafel, zodat iedere speler er goed bij kan.
2. Leg de 6 planken van het vlot op het bord, zoals aangegeven door het silhouet in het water.
3. Elke speler kiest een (of meerdere) karakters. Zorg dat van elke klasse (kleur) één karakter
gekozen wordt. Spelers kunnen ervoor kiezen om gezamenlijk ALLE karakters te besturen,
aangezien het kan gebeuren dat er tijdens de reis karakters in de golven verdwijnen.
Bespreek de eigenschappen van de karakters.
a) 1 speler: Kies 4 karakters, één van elke klasse (kleur). Wanneer de solo versie Scruffs!
gespeeld wordt, kies dan Scruffs als groen (Crew) karakter.
b) 2 spelers: Iedere speler kiest 2 karakters.
c) 3 spelers; iedere speler kiest 1 karakter; één speler kiest 2 karakters.
d) 4 spelers: iedere speler kiest 1 karakter.
4. Plaats de karakterkaarten op de daartoe bestemde plaatsen op het bord.
5. Leg de 8 tentakels van de octopus op de uiteindes van de armen, met de gekleurde kant naar boven.
Let op de nummering van de fiches.
6. Schudt de rampkaarten en leg ze gedekt op hun plaats op het bord.
7. Schudt de kwallenkaarten en leg ze gedekt op hun plaats op het bord.
8. Schudt de flessenpostkaarten en leg ze gedekt op hun plaats op het bord.
9. Schudt de wissellocatiefiches en leg de bovenste, met de actiekant zichtbaar, op het bord. Leg de
overige wissellocatiefiches naast het bord.
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10. Schuif de haaien afstandkaart gedeeltelijk onder het bord (naast de logboeklocatie); zorg dat alleen
vak ‘5’ zichtbaar is.
11. Elke speler neemt de 2 dobbelstenen van elk van zijn karakters, de zogenaamde
karakterdobbelstenen.
12. Alle spelers werpen tegelijkertijd hun karakterdobbelstenen.

13.
14.

15.

16.
17.
18.

a. Mocht het totaal van alle dobbelstenen 20 OF LAGER of 40 OF HOGER zijn,
Het gele karakter heeft
een totale kracht van ‘8’.
dan mag er opnieuw gerold worden.
b. Stapel de twee dobbelstenen per karakter. Het opgetelde aantal ogen van de
dobbelstenen staat voor de totale kracht van het betreffende karakter.
c. Karakters hebben naast totale kracht ook zichtbare kracht.
Zichtbare kracht staat voor het aantal ogen zichtbaar op de bovenste
Het gele karakter heeft
dobbelsteen.
een zichtbare kracht van ‘2’.
Bepaal samen welk karakter op welke plaats op het vlot geplaatst wordt en plaats
de karakters op het vlot.
Ieder karakter krijgt ook een kleinere dobbelsteen in zijn/haar kleur; de inzetdobbelsteen.
Aan het begin van elke middagfase kunnen met deze inzetdobbelstenen locaties op het bord
gekozen worden.
Bepaal de moeilijkheidsgraad. Er zijn 3 mogelijke startplaatsen van de reddingsschip; groen, oranje
of rood. Hoe verder het schip naar links staat, hoe lastiger het spel zal zijn.
Zet het schip op de gekozen plaats.
Doe de 16 hoopfiches in de ficheszak.
Elk karakter pakt één hoopfiche uit de ficheszak. Scruffs krijgt géén hoopfiches.
Bewaar je hoopfiche(s) altijd op je karakterkaart.
Elk karakter krijgt een (willekeurige) flipfiche. Per karakter werp je dit flipfiche in de lucht (zoals je
ook met een muntje kunt doen) en zorg dat het fiche op tafel beland. De kant die boven ligt, is de
kant die in werking treedt. Één keer mag dit fiche in het spel door het karakter gebruikt worden. Leg
het flipfiche bij je karakterkaart.
De Flipfiches:

3 hoopfiches op dag 21;
enkel geldig voor dit
karakter.

Rol éénmaal een door jou
geworpen doobelsteen
opnieuw.
dobbelsteen naar

Verdeel 4 kracht over
karakters naar keuze.

Negeer een reeds
getrokken rampkaart.

19. Leg de Haaiendobbelsteen en de Octopusdobbelsteen binnen handbereik.
20. Stel het logboek samen.
21. Leg het logboek op de daartoe bedoelde plaats op het bord.
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Verwissel 2 karakters van
plaats op het vlot.

Het logboek:
Voor video instructies: www.21daysboardgame.com
(Verwijder de Week 2 kaart die aan beide kanten “Logboek” geprint heeft staan.)
1. Sorteer de logboekkaarten op weeknummer (deze staat steeds in het midden bovenaan
de kaart) in 4 stapels: Week 1, week 2, week 3 en kaart ‘21st Day’.
a) Week 1 heeft geen verplichte kaarten.
b) Week 2 heeft 1 verplichte kaart (herkenbaar aan het rode scheepsstuur symbool) .
c) Week 3 heeft 3 verplichte kaarten (herkenbaar aan het rode scheepsstuur symbool).
2. Leg de verplichte kaart “Dag 21” (week 3) met de voorkant naar boven op de
logboekplaats op het bord aan de rechterkant. Dit is de laatste dag van het logboek.
3. Schud de drie verplichtte Week 3 kaarten en leg er ongezien één terug in de doos.
4. Voeg vier willekeurige Week 3 kaarten aan deze twee verplichtte kaarten toe en schud
deze zes kaarten.
5. Leg deze Week 3 kaarten open op de ‘21st Day’ kaart.
6. Leg de overige Week 3 kaarten terug in de doos.
7. Voeg zes willekeurige Week 2 kaarten toe aan de verplichte Week 2 kaart en schud deze
zeven kaarten.
8. Leg deze Week 2 kaarten open op de Week 3 kaarten die al op het bord liggen.
9. Leg de overige Week 2 kaarten terug in de doos.
10. Schud de 7 Week 1 kaarten en leg deze open op de Week 2 kaarten die al op het bord liggen.
Het logboek is nu klaar voor gebruik!

DE VERPLICHTE KAART: PARANOIA
Honger, dorst, de brandende zon, het onophoudelijke geklots van het water kan zelfs de
meest nuchtere persoon tot waanzin drijven! Wil je dit overleven en dag 21 meemaken,
dan wil je je gezonde verstand niet verliezen! Je lot hangt af van je dobbelworp..
Paranoia slaat toe op het vlot. Gebruik de kleurenfiches om een karakter te kiezen. Hij
werpt een dobbelsteen en vermindert zijn kracht met het aantal geworpen ogen. Dit kan
de dood van een karakter betekenen, aangezien de kracht van zijn totale kracht wordt
afgehaald. Elke kracht omlaag kan afgekocht worden door het inleveren van één
hoopfiche (in bezit van dit karakter).
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Het spel spelen:
De speler die als laatste op een boot is geweest, is de startspeler. Of besluit op een andere manier wie de
startspeler is.
Het spel begint op dag 1 van het logboek. Dit is jullie eerste dag op zee. Aan het begin van het spel, verplaats
de bovenste logboekkaart naar de linkerplek van het logboek op het bord. Er zijn altijd 2 logboekdagen te
zien, een aan de linkerkant (de huidige dag) en een aan de rechterkant (de volgende dag).
De fases:
1. Weersvoorspellingfase (wanneer je de Weersuitbreiding speelt)
2. Haaienfase: De haaienafstandkaart geeft aan wanneer een groep van 4 haaien het vlot heeft
gevonden en aanvalt. De startspeler schuift de haaienkaart één vakje naar rechts zodat het nieuwe
nummer tevoorschijn komt. Aan het einde van de dag waarop de kaart op ‘1’ staat vindt er, tijdens
de aanvalsfase, een haaienaanval plaats. Nadat de haaien hebben aangevallen (de
haaienafstandkaart staat op ‘1’) schuift de startspeler de kaart weer naar ‘5’.
Let op: Ook op de eerste dag vindt de haaienfase plaats. De afstand gaat op dag 1 al van ‘5’ naar ‘4’!
3. Ochtendfase: Handel de gebeurtenissen af die in de ochtend plaatsvinden.
4. Speel je de Scruffsversie, dan begint Scruffs met een Scruffsfiche, wanneer zijn kracht ‘5’ of ‘6’ is. (zie
de Scruffs solo variant).
Middag fase: KIEZEN EN UITVOEREN ACTIES.
A. De startspeler plaatst de inzetdobbelstenen van zijn karakters op de beschikbare locaties.
Kloksgewijs zijn nu de (eventuele) andere spelers aan de beurt. Ook zij plaatsen nu de
inzetdobbelstenen op de beschikbare locaties. Beschikbare locaties zijn herkenbaar aan een
kompasteken. Uiteraard is het aan te raden goed te overleggen. Er wordt nog niet gedobbeld!
B. Activeer de locaties door de inzetdobbelstenen te werpen. Begin bij de Octopuslocatie en eindig
bij de Vislocatie.
5. Avondfase: Handel de gebeurtenissen af die in de avond plaatsvinden.
6. Aanvalsfase: Laat de haaienkaart op deze dag een ‘1’ zien, dan vindt er een haaienaanval plaats (zie:
Haaienaanval). Hierna schuift de startspeler de haaienkaart weer terug naar een afstand van ‘5’.
De volgende dag blijft deze afstand op ‘5’ staan; pas de dag dáárna komen de haaien weer dichterbij
het vlot.
7. Logboekfase: Leg de nieuwe dag klaar, door de bovenste rechterkaart op de (afgehandelde)
linkerkaart te leggen. Er moeten altijd twee kaarten zichtbaar zijn; de huidige dag en de volgende
dag.
8. Geef het startspelersfiche (kloksgewijs) door aan de volgende speler.
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Aanvallen:
Tijdens een octopusaanval, hoe lager de zichtbare kracht van een karakter, hoe groter de kans dat dit
karakter zich los kan worstelen uit de armen van dit gevaarlijke beest. Hoe dunner, hoe beter dus! Wanneer
de haaien aanvallen, is het juist belangrijk om een hoge zichtbare kracht te hebben, wil je er zonder al te
veel kleerscheuren en bijtwonden vanaf komen (Hoe sterker, hoe beter je een haai een dreun op z’n neus
kunt geven!).
HAAIENAANVAL
Wanneer de haaienkaart op afstand ‘1’ staat, hebben de haaien het vlot gevonden en vindt er, na het
afhandelen van de avondfase, een haaienaanval plaats. De startspeler werpt de
haaiendobbelsteen en vergelijkt het getal op de buitenste dobbelsteen met de
nummers op het bord (naast de haaienvinnen) om te zien wie er door welke haai
wordt aangevallen. De binnenste dobbelsteen laat de aanvalskracht van de haai zien.
Wanneer het geworpen getal hoger is dan de zichtbare kracht van de persoon op het
vlot dan bijt de haai en neemt de kracht van dit karakter met één af. Draai de
dobbelsteen naar het nieuwe getal. Een karakter kan hierdoor één, of zelfs beide
dobbelstenen verliezen. Aangezien het hier om vier aanvallen gaat, herhaal je dit nog
driemaal. Mocht een haai een karakter aanvallen, die niet meer op het vlot aanwezig is,
gebruik dan de kleurenfiches om te zien welk karakter aangevallen wordt. Een karakter met
een zichtbare kracht van ‘6’ is veilig voor haaienaanvallen.
Zie je deze symbolen op het logboek staan, dan gaat het om één aanval van haai 1 of haai 6. Aangezien het
al duidelijk is welke haai welk karakter aan probeert te vallen kan je ook de witte dobbelsteen werpen
om te zien of de haai een karakter bijt. Wederom, gebruik de kleurenfiches wanneer een haai een
verdwenen karakter zou moeten aanvallen.

Voorbeeld Haaienaanval: In dit voorbeeld valt haai ‘2’ aan met een bijtkracht van ‘5’.
Het karakter dat zich het dichtste bij de haaienvin met nummer ‘2’ bevindt, wordt nu aangevallen.
Heeft hij een zichtbare kracht van 1, 2, 3 of 4 (lager dan de bijtkracht van de haai), dan verliest hij 1
kracht. Heeft het karakter een zichtbare kracht van ‘5’ of ‘6’ dan gebeurt er niets.
OCTOPUSAANVAL
Op dagen waarop het logboek dit symbool laat zien, plaatst de startspeler één van zijn
inzetdobbelstenen op de octopuslocatie. Daarna worden, net zoals op andere dagen, de overige
inzetdobbelstenen op de locaties gezet. Dan, bij het activeren van de locaties, wordt eerst de
octopusdobbelsteen geworpen.
A) Wanneer een lege zijde van deze dobbelsteen wordt geworpen, blijft de octopus in een diepe slaap
en peddelt de startspeler het vlot voorzichtig langs de slapende octopus. Nu worden de overige
locaties geactiveerd.
B) Wanneer bij het werpen van de octopus dobbelsteen een deel van een octopusarm geworpen
wordt, ontwaakt de octopus en valt hij het vlot aan. Alle karakters zullen deel moeten nemen in de
strijd tegen dit beest, de overige locaties zullen vandaag dus niet geactiveerd worden.
Tentakel voor tentakel probeert de octopus de overlevenden te grijpen. De overlevenden vechten
echter terug. Dit gaat als volgt: Eerst werp je de witte dobbelsteen voor één van de (nog aanwezige)
tentakels van de octopus. Is dit een getal dat ook zichtbaar is op één of meerdere andere
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karakterdobbelstenen op het vlot (de zichtbare kracht), dan heeft deze persoon de kans om de klap
af te weren of om de tentakel van de octopus te vernietigen met een tegenworp. De octopus valt
per tentakel maximaal één karakter aan (gebruik de kleurenfiches bij gelijke zichtbare kracht).
Met een lagere tegenworp (gebruik hiervoor je inzetdobbelsteen) van het desbetreffende karakter wint de
octopus en gaat de aangevallen persoon één kracht omlaag. Daarna verdwijnt deze tentakel onder water
(draai het fiche om).
Met een gelijk getal wordt de klap afgeweerd en gebeurt er verder niets. De tentakel verdwijnt onder water.
Met een hoger getal dan je zichtbare kracht breng je de octopus schade toe. Voor elke overwinning van een
karakter op de octopus, verliest de octopus de desbetreffende tentakel. Dit laat je zien door het fiche van de
tentakel te verwijderen. Bij een volgende aanval later in het spel heeft de octopus dan minder tentakels om
aan te vallen.
Om de tel bij te houden, draai je elke tentakel na een aanval om (elke tentakel valt één keer aan). Na afloop
van het gevecht draai je de nog aanwezige tentakels weer terug naar de gekleurde kant.
Na dit gevecht zijn de karakters zo uitgeput dat alle inzetdobbelstenen ongebruikt van het bord genomen
worden. Eventuele avondgebeurtenissen vinden wel gewoon plaats.
Heeft de octopus geen tentakels meer, dan zal hij ook niet meer aanvallen.
VOORBEELD OCTOPUSAANVAL:
Op het vlot is deze zichtbare kracht aanwezig: Rood: 3 Blauw: 1 Groen: 5 en Geel: 3. De octopus is (in dit voorbeeld) in het bezit
van 3 tentakels.
De octopus rolt met zijn eerste tentakel een ‘5’. Groen wordt nu aangevallen en probeert los te komen. Zijn tegenworp is een ‘6’. Een
gelukte tegenworp én de desbetreffende octopustentakel wordt uit het spel verwijderd. De tweede worp van de octopus is een ‘1’. Blauw
probeert los te komen en rolt een ‘1’. Een gelukte tegenworp, maar de octopus verliest deze tentakel niet. De 3e worp van de octopus is
een ‘3’. D.m.v. de kleurenfiches wordt bepaald dat geel de pineut is en wordt gegrepen. De tegenworp van geel is een ‘2’. Geel verliest één
kracht en heeft nu als zichtbare kracht een ‘2’.

TUSSEN DE KWALLEN
Op logboekdagen die beginnen met het kwallenkaartsymbool, valt, door een onverwachte hoge golf, een
van de karakters in het water. Gebruik hiervoor de kleurenfiches. Hij moet nu terugzwemmen naar het vlot
en proberen om zoveel mogelijk kwallen te ontwijken. Draai de bovenste kwalkaart om. Leg de kaart zo weg
dat het lichte balkje onderaan het kaartje te zien is. Verplaats de karakterdobbelstenen, dus het complete
karakter, van het vlot naar het uiterste plekje tussen de kwallen (vakje heeft een rode gloed). In 4
dobbelsteenworpen (gebruik hiervoor de inzetdobbelsteen), zwemt hij/zij terug naar het vlot. Om
kwallenbeten te voorkomen, moet elke dobbeluitdaging gewonnen worden; 4x moet er hoger of lager dan
het aangegeven getal geworpen worden. Elke mislukte worp zorgt voor vermindering van één kracht. Dit kan
de dood van een karakter veroorzaken, aangezien de kracht van de totale kracht afgehaald wordt. Een
karakter zwemt ook door na een mislukte worp. Hierna worden alle kwalkaarten weer geschud en met de
rugkant naar boven op het bord gelegd.
VOORBEELD TUSSEN DE KWALLEN:
In dit voorbeeld moet eerst hoger dan 1, daarna hoger dan 2, lager dan 3 en tenslotte
lager dan 4 geworpen worden. Lukt dit niet, dan mag er wel doorgezwommen worden,
maar vermindert de kracht van het karakter elke keer met 1. Dit kan als resultaat
hebben dat een karakter van 2 dobbelstenen sterk, met nog maar 1 dobbelsteen over
weer op het vlot klimt.
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Dood van een karakter:
Wanneer een karakter dood gaat, worden zijn/haar hoopfiches terug in de ficheszak
gedaan. Een eventuele flessenpostkaart wordt terug in de flessenpoststapel geschud.
Verwijder de karakterkaart uit het spel.
Dag 21, Eind van het spel:
Je hebt het spel gewonnen wanneer er minstens één karakter in leven is én wanneer
het reddingsschip je gevonden heeft. Het reddingsschip heeft je gevonden wanneer hij
zich op het laatste veld van de reddingsschiplocatie bevindt.
Let op:
- De speciale hoopfiches kunnen deze dag niet gebruikt worden om de uitkomst van
een dobbelsteenworp te beïnvloeden.
- Deze dag worden er geen inzetdobbelstenen op locaties geplaatst.
- Vandaag vallen er geen haaien aan. Sla de aanvalsfase over, mocht de
haaienafstandkaart op ‘1’ staan.
- Wanneer de dolfijn naast je vlot zwemt, kan hij je ook vandaag helpen.
Op Dag 21:
•
•

•

•
•

Elk karakter verliest 1 kracht door uitputting. Dan gaan ze proberen de reddingsboot te
alarmeren.
Hierna mag elk karakter per 2 van zijn hoopfiches proberen de reddingsschip het vlot te
laten vinden, oftewel het laatste veld op de reddingsschiplocatie te laten bereiken, door een
flare af te schieten. Elke ‘6’ zorgt ervoor dat het reddingsschip één plaats naar rechts vaart.
Een karakter mag ook om hulp roepen. Elke poging (om een ‘6’ te rollen) kost het
karakter 2 kracht. Elke ‘6’ zorgt ervoor dat het reddingsschip één plaats naar
rechts vaart.
Lukt het jullie om het reddingsschip op het laatste veld te krijgen, dan zijn de karakters
gered!
Wanneer de Vliegeruitbreiding gebruikt wordt, dan kan op deze dag ook de vlieger
opgelaten worden en de vliegerdobbelsteen gebruikt worden om het reddingsschip naar het
vlot te loodsen.

Neem ook eens een kijkje op
https://www.boardgamegeek.com/boardgame/224119/21-days
voor meer informatie, video’s en reviews.
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De Karakters:

Wanneer Magnusson op de octopuslocatie
staat, mag hij éénmaal de dobbelsteen
opnieuw werpen. Dit kost hem 2 hoop.

Één keer per dag mag Maya zichzelf of
iemand anders 1 kracht geven.
Dit kost haar 2 hoop.

Wanneer Horvath op de
reddingsschiplocatie staat, mag hij per 2
hoop meer pogingen wagen.

Alleen Rosina mag op dag 21 een locatie
kiezen en activeren.

Deze heer krijgt elke ochtend waarop de
haaienkaart op ‘4’ of ‘5’ staat één hoop.

Op dag 21 probeert deze dame het schip
te lokken met haar krachtige stem. Elke
poging kost haar 1 hoop. Maximaal 3 x.

Op dagen waarop Aleta’s zichtbare kracht
‘4’ of hoger is, mag ze éénmaal opnieuw
de dobbelsteen werpen, voor wie dan ook.
Dit kost haar 2 hoop.

Wanneer Tomi vist, vangt hij altijd één
Extra vis. Dit kost hem 2 hoop.

Wanneer Mick 3 hoop ontvangt, krijgt hij 1
hoop extra. (Hoop mag van meerdere
karakters komen)

Voor 1 hoop mag Jean zijn flessenpostkaart
aan iemand anders geven. Dit karakter mag
nog geen flessenpostkaart in zijn bezit
hebben. Deze kaart mag meteen gespeeld
worden.

Wanneer een karakter met deze geestelijke
op dezelfde locatie is, mag er hoop
uitgewisseld worden.

Pjotr kan een succesvolle aanval van
een haai of octopus nog nét voorkomen
(na de worp). Dit kost hem 2 hoop.

Paul kan van plaats wisselen met een ander
karakter. Elke keer kost dit hem 3 hoop.
Kickstarter Exclusive.

Op dagen waar Scruffs’ zichtbare kracht ‘5’ of
‘6’ is, mag er een Scruffskaart gespeeld
worden. Dit gebeurt vlak voor de middagfase.
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Één keer per dag mag deze knaap zijn
inzetdobbelsteen op de locatie achterop zijn
karakterkaart zetten. Dit kost hem 2 hoop.
Kickstarter Exclusive.
Uitleg THE KID op www.21daysboardgame.com

21 Days, solo. De Scruffs Variant
Voorbereiding:
Wanneer je 21 Days in je eentje wil spelen, heb je 2 keuzes:
-

Je speelt het spel alsof je met 2, 3 of 4 spelers bent. Je speelt met 4 karakters, zonder Scruffs.
Je speelt de solo Scruffs variant; 3 menselijke karakters en een hond (Scruffs). Kies één gele, één blauwe en één
rode karakterkaart.
Vul deze 3 karakterkaarten aan met de groene “Scruffs” karakterkaart. Schud de Scruffsfiches en leg deze op de
Scruffs karakterkaart (op het hondenpootje). De hond wordt gesymboliseerd door één groene dobbelsteen op
het vlot (niet 2), naast de hengel.
Leg deze dobbelsteen met de kracht ‘4’ naar boven op het vlot. Leg ook een groene dobbelsteen op de
karakterkaart “Scruffs”. Scruffs heeft geen inzetdobbelsteen. De dobbelsteen die op de karakterkaart ligt, wordt
gebruikt voor de dobbeluitdagingen op de Scruffsfiches. Scruffs kan tussen de kwallen belanden.
Scruffs kan geen hoopfiches in bezit hebben en geen flessenpostkaarten bijhouden / uitspelen.

HET SPELEN VAN SCRUFFSKAARTEN
Elke dag, als eerste in de middagfase, mag er een (hondenpoot) Scruffsfiche gepakt worden, wanneer Scruffs ‘5’ of ‘6’
zichtbare kracht heeft. Dus, wanneer Scruffs gezond en blij is, helpt hij de andere karakters.
* Op “octopusdagen” wordt éérst een karakter op de octopuslocatie gezet, dán wordt er gedobbeld voor een eventuele
Scruffskaart en daarna zetten de andere karakters hun inzetdobbelsteen in.
* Op elk Scruffsfiche staat een dobbeluitdaging. Nadat de dobbeluitdaging gedaan is, en er eventueel een Scruffsfiche
bemachtigd is, volgt het inzetten van de overige karakterdobbelstenen. Boven elk fiche staat het te werpen getal / de te
werpen getallen. Mocht de worp succesvol zijn, dan treedt het fiche meteen in werking. Daarna verdwijnt het fiche uit
het spel. Fiches die door het dobbelen niet verkregen zijn, worden, wanneer de stapel is uitgeput, geschud en opnieuw
als trekstapel gebruikt.
* een eventueel aanwezige dolfijn kan de uitkomst van de worp niet beinvloeden.
* Sommige fiches hebben een effect dat enkele ronden kan duren; een volgend fiche mag pas gepakt worden, als het
oude is afgehandeld. Leg op dit fiche markeerfiches om aan te geven hoe vaak het fiche nog gebruikt kan worden. Maar,
komt Scruffs kracht onder de ‘5’, dan kan ook een reeds bemachtigde Scruffs fiche niet gebruikt worden.
* Een bemachtigd fiche kan ook zonder (geheel) gebruikt te zijn afgelegd worden. Dit kan vlak vóór een dobbelpoging
voor een volgend Scruffsfiche.

DE SCRUFFSFICHES

Scruffs verdient 2 of 3
hoopfiches, die meteen
aan 1 of meerdere
karakters gegeven
moeten worden.

Kies een
wissellocatiekaart en
leg deze op het bord.

De zichtbare kracht
van Scruffs óf van
één karakter naar
keuze gaat met 2
omhoog.

Schuif de
haaienkaart
naar ‘5’.
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2x mag een worp,
van wie dan ook,
opnieuw gedaan
worden. Dit mag 1x
per dag. Gebruik
markeerfiches om
aan te geven hoe
vaak je deze actie
gebruikt hebt.

1 gelukte flare; het
reddingsschip vaart
één veld verder.
NIET te gebruiken
op dag 21.
the right. Can not be
used on day 21.

2x mag een worp, van wie
dan ook, met ‘1’ verhoogd
of verlaagd worden. Een ‘1’
mag een ‘6’ worden (en
andersom). Dit mag 1x per
dag. Gebruik markeerfiches
om aan te geven hoe vaak
je deze actie gebruikt hebt.

Het spel klaarzetten:
Leg het weersvoorspellingsbord naast het spelbord. Wanneer je óók de
Vliegeruitbreiding gebruikt, gebruik dan de kant van het bord waarop onderaan
(bij A) een vlieger te zien is. Leg het wolkfiche op de startpositie op het
weersvoorspellingsbord (A).
Hoe te spelen:
Elke ochtend, voor de Haaienfase, werp je de weerdobbelsteen. Wanneer de dobbelsteen een blauwe lucht
laat zien, wordt er nu geen gebruik gemaakt van het weersvoorspellingsbord. Wanneer de dobbelsteen een
wolk of een wolk met een bliksemschicht zien wordt er gebruik gemaakt van het weersvoorspellingsbord.
Leg het wolkfiche, met de corresponderende kant naar boven, op de startpositie van het
weersvoorspellingsbord (A).
Leun met je duim op het bord en tik met enkel met je wijsvinger het wolkfiche naar voren. Wanneer het
wolkfiche alleen een wolk laat zien, mag je, wanneer je niet tevreden bent met het resultaat, nog een keer
het wolkfiche over het bord tikken. Dit 2e resultaat is echter bindend. Het wolkfiche met bliksemschicht mag
maar één keer geschoven worden. De plek die het wolkfiche raakt (kijk bij twijfel naar de stip op het fiche)
kan gevolgen hebben voor de volgende dag. Gebruik de kleine rode stip op het fiche wanneer onduidelijk is
op welke plek het wolkfiche is beland. Wanneer je mist en het wolkfiche het bord verlaat, probeer je het
opnieuw. De plaats waar het wolkfiche beland, is (meestal) een locatie die de volgende dag niet gebruikt kan
worden:

De Reddingsschip locatie

De Wissellocattie

De Hooplocatie

De Vislocatie

De Flessenpostlocatie;
Pak een kaart

De Flessenpostlocatie;
Speel een kaart

Kwallenlocatie
(Vliegeruitbreiding)

Noodweer! Er mogen GEEN
LOCATIES gebruikt worden!

Komt het wolkenfiche op één van deze symbolen terecht, dan treedt het effect hiervan morgen in werking
(voor de haaienfase)

-1 kracht voor één karakter.

“Tussen de kwallen” bij het begin
van de ochtendfase.
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+1 zichtbare Kracht voor één
karakter.

Het spel klaarzetten:
A.
B.
C.

Leg het kompasfiche bij A op het bord, naast de kwallenkaarten.
Schud de kofferfiches en leg ze bij B op het bord,
met de drijvende kofferkant omhoog.
Op deze plekken wordt (hopelijk) op dag 21 de vlieger opgelaten!

Hoe te spelen:
Er is een extra inzetlocatie bijgekomen; de kwallen. Een karakter kan er nu voor kiezen om tussen de kwallen
te springen. Dit kost hem 2 hoop. Deze locatie wordt geactiveerd na de Reddingsschiplocatie en voor de
Flessenpostlocatie.
Bij het activeren van deze locatie, trek een kwallenkaart en gebruik deze zoals in het
basisspel (zie: Tussen de kwallen). Het karakter die deze locatie gekozen heeft, hoopt
iets kostbaars in een voorbijdrijvende koffer te vinden. In 3 van de 5 koffers zit een
onderdeel van een vlieger. Één koffer bevat een hoopfiche (mag de rest van het spel
gebruikt worden als extra hoopfiche) en één koffer bevat niets.
Op dag 21 kan door het in elkaar zetten en daarna oplaten van deze vlieger het reddingsschip gealarmeerd
worden.
Bemachtigde vliegeronderdelen mogen op het vlot bewaard worden; vanaf nu in het bezit van alle karakters.
(ook Scruffs!)
Het oplaten van de vlieger op dag 21:
Naast het afschieten van flares en het roepen om hulp, mag een karakter nu op dag 21 ook ervoor kiezen om
met de vliegerdobbelsteen te werpen.
Dit kost het karakter, net als bij het afschieten van een flare, 2 hoop. Wanneer de dobbelsteen een
onderdeel van de vlieger laat zien, mag een onderdeel van de vlieger op de daartoe bestemde plaats op het
bord gelegd worden (illustratie dobbelsteen hoeft niet te corresponderen met illustratie op kofferfiche).
Wanneer de vlieger compleet is (en dus vliegt!), vaart het reddingsschip meteen één plaats naar rechts.
Laat de dobbelsteen een Hoop zien, dan mag het desbetreffende karakter één hoopfiche uit de ficheszak
pakken.
Wanneer de vlieger compleet is, mag men de vliegerdobbelsteen blijven gebruiken. Bij
elk geworpen vliegeronderdeel vaart het schip één plaats naar rechts. Nog steeds mag
men, elke keer wanneer met de vliegerdobbelsteen een hoopfiche geworpen wordt, een
Hoopfiche uit de ficheszak gepakt worden.
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THANK YOU
Erik Winkelman
A project, more than 5 years in the making, finally coming to an end. Well, end, you might as well call it a beginning!
21 Days will be exploring the world now, thanks to you backers. An unbelievable dream came true. So, thank
you. And thank you. And thanks again!
Also, without the following people (play-testers, proofreaders, honest friends, supporters, family) the game might
look somewhat different... or may not exist at all: Patrick Draad, Gert Breugelmans, Tajs Seelen, Merlijn
Timmers, Monica Claasen-Slump, Jeroen Hollander, Frank de Geest, Jeremy Howard, het Ludieke Gezelschap,
Bastiaan Nox, Richard Still, Stephanie Schnitzler-Moll, Anneleen Mol, Lina Lo, Keetje &
Abbey. Thanks Maarten van Damme for that excellent moody soundtrack!
Finally, Eric Kenter, Ronald Rijnart... it has been a great honour working with you! I will call you soon for game 2.

Eric Kenter
I would like to thank the following persons; My parents, Will van Gils & Rien Vissers, my girlfriend Annette Verhoef,
with all her patience and support, the ever ready and steady Gamers from Dilderdag. Game Night: John
Buitelaar, Ruben D1 de Jong Antoine Ruedisueli, Frans Schuurmans, Bas Jansen.
And in special my digital tutor and b2b buddy, for the knowledge and inspiring hours behind screen and scroll Roy
Emmen.
For all those years and projects Alex Moerings.

Roy Emmen
Likes to thank his wife Ingrid Vissers Emmen for her patience and support. And Eric and Erik for the opportunity to
work on their project.

Ronald Rijnart
Thank you backers, in particular all backers through Latte's and Literature, friends, family and neighbors who
helped realize the production of 21 Days.
A special thank you to my wonderful family, Cindy, Aimee, and Ilse for their support, time and patience, and for
letting me walk down to the campground's reception area multiple times each day for a decent signal to put the final
touches on the game during our summer vacation. An extra special whopping thank you to Erik and Eric for
providing me with the opportunity to dabble into the world of publishing and work with you on this project. It's been
an inspiring experience and I can't think of a more suitable moment to quote one of my favorite movies of all time,
Casablanca (1942):
"Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.”

Drew Vogel
In memory of my big brother, Josh Vogel. “That’s right, Josh!”

www.21daysboardgame.com
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