Inleiding
Tontine is een moordend kaartspel voor vier spelers. In het Victoriaanse Engeland heeft een
groep universiteitsstudenten een pact gesloten. Al hun geld werd in een grote pot gedaan en
de langstlevende van de groep krijgt de verzamelde rijkdom. Jaren later blijven er nog maar
vier mensen van die groep over. De spelers proberen de tegenspelers uit te schakelen terwijl
ze zelf moeten overleven. Wie doet er voldoende zijn best om de investering terug te krijgen,
koste wat kost?
Regels
Spelers: Tontine is het beste te spelen met vier spelers.
Optelling: Elke speler krijgt vijf kaarten. De speler mag deze kaarten zelf bekijken. De rest
van de kaarten worden op een dichte trekstapel gelegd in het midden van de tafel.
Speelbeurt
Een speelbeurt bestaat uit twee fases.
Kaart trekken: De actieve speler mag er voor kiezen om een kaart te trekken van de
trekstapel. Dit is niet verplicht.
Kaart spelen: De actieve speler moet nu minstens één kaart spelen. Als je geen kaart kan
speler, moet je een kaart op de aflegstapel leggen. Je mag ook meerdere kaarten spelen.
Hierna is de volgende speler aan de beurt.
Verliezen en winnen
Een speler wordt dood beschouwd als je door een “Accident” kaart één of meer kaarten moet
afleggen en niet voldoende kaarten op hand hebt. Als je nul kaarten hebt, ben je nog steeds in
het spel.
Een speler wint als andere spelers dood zijn.
Kaarten
Kosten en schade
Bij sommige kaarten moet je extra kaarten afleggen om ze te mogen uitspelen.
Dit staat links op de kaart, het getal in de kaarten duidt dit aan.
Op de meeste “Accident” kaarten, staat rechts een bloedspat met daarin een
getal. Dit is het aantal kaarten dat je gekozen slachtoffer moet afleggen.
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Soorten kaarten, algemene regels
Actions – Actiekaarten (groen)
Een actiekaart is een eenmalige gebeurtenis, nadat deze is uitgevoerd wordt deze afgelegd. Er
zijn enkele actiekaarten die kunnen worden uitgespeeld als reactie op een andere speler. Dit
zijn ook de enige kaarten die je mag uitspelen als je niet aan de beurt bent.
Accident - Ongeluk (perkament)
Deze dingen overkomen je. De speler tegen wie deze kaart wordt gespeeld is het slachtoffer
(Victim). Hij moet, tenzij anders vermeld op de kaart, direct het aantal kaarten afleggen dat in
de bloedvlek staat. Hierna wordt deze kaart afgelegd.
Schemes – Regels (blauw)
Deze regelkaarten komen open te liggen voor de speler die ze uitspeelt, tenzij anders vermeld
op de kaart. Deze kaarten helpen en beschermen je tijdens het spel. Soms staat er een
voorwaarde waarbij de kaart moet afgelegd worden.
Setting – Algemene regels (grijs/zwart)
Deze regelkaarten zijn voor alle spelers geldig zolang ze open op tafel liggen. Er kan altijd
maar één algemene regelkaart actief zijn. Als er een nieuwe wordt uitgespeeld, wordt de oude
op de aflegstapel gelegd.
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