HOT Games
Spellenoverzicht

HOT Games
Spellenoverzicht
Hartelijk welkom bij dit spellen overzicht.
Het afgelopen jaar is ons aanbod spellen
fors gegroeid. Om u een goed overzicht
te geven hebben we alle spellen mooi
samengevoegd.
Wij bezoeken graag uw winkel met onze
spellen. Tevens zijn we te vinden op diverse beurzen en spellendagen.
En u bent van harte welkom op onze
showroom.Dus maak gerust een afspraak. Wij hopen u met deze catalogus
alvast een goed beeld te geven wat we
allemaal te bieden hebben.
Hebben we uw interesse gewekt?
Bel ons, op de HOT-line :
072-5743193
of kijk op onze website :
www.hotgames.nl
Naast ons eigen HOT Games merk verzorgen wij de distributie voor de volgende merken :

Een zonnige dag in „CRIME-TOWN“
Wanneer tricky-Tracy, eddy the lizard en legendary lou, de plaatselijke bank
binnenwandelen met een plan, kan dat niet misgaan toch?
De misdaad zou gelukt zijn als de politie niet verscheen na een „anonieme“ tip.

Gang-Up! is een misdadig leuk kaartspel.
Probeer als misdadiger een zo hoog mogelijke status te verwerven. Je verkrijgt status
door het begaan van misdaden. Soms moet je samenwerken, soms kun je andere spelers
laten arresteren. Des te hoger je status, des te meer gangsters zich bij jou aansluiten.
Spelers blijven ten alle tijde betrokken, en mogen andere spelers ten alle tijden hinderen.
- TAKE that spelprincipe
- ontelbare kaartcombo's mogelijk
- 110 uniek geïllustreerde kaarten
- interactief, onderhandel en maak „deals“

Gang-Up kaartspel
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VIRUS!
Het meest besmettelijke kaartspel.
Er wordt alarm geslagen in het ziekenhuis zodra het laboratorium
er -iets te laat- achter komt dat de viruscontainers niet zo leeg waren als ze dachten.
Het is jouw missie om als eerste deze uitbraak te stoppen, de virussen te vernietigen, en een gezond
lichaam zonder virussen te krijgen. Voorkom de verspreiding van deze verschrikkelijke virussen.
Probeer als eerste speler vier gezonde organen (zonder
virussen) in je “lichaam” te hebben.
Een speler kan in zijn beurt:
· Eén tot drie kaarten aﬂeggen en zijn hand tot drie
kaarten aanvullen.
Eén kaart uitspelen, dit mag zijn:
· een gezond orgaan in zijn lichaam plaatsen.
· een virus op een orgaan bij een andere speler plaatsen.
Plaats je een tweede virus op hetzelfde orgaan, dan
wordt dit orgaan verwijdert.
· een medicijn op een eigen orgaan plaatsen (ter vaccinatie
tegen andere virussen) of om een reeds geplaatst virus te
verwijderen. Plaats je een tweede medicijn op een orgaan
dan is dit orgaan immuun tegen andere virussen.
· Een “dokter” kaart uitspelen, dit zijn speciale actie kaarten
waarbij je organen kunt stelen, omruilen, virussen verspreiden
en handkaarten van andere spelers aﬂeggen.

Virus 1
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VIRUS! 2 - Evolution
LET OP: je hebt het basisspel VIRUS! nodig om te
kunnen spelen.
De virussen zijn gemuteerd!
Net nu de doctoren succesvol zijn in het stoppen van de
eerste uitbraak,
ontstaan er nieuwe problemen.
In de uitbreiding Virus 2:
· Zijn de virussen gemuteerd en kun je deze alleen met
experimentele
medicijnen verwijderen.
· Experimentele medicijnen tellen als twee gewone
medicijnen, om organen direct immuun te maken of
gemuteerde virussen te verwijderen.
· Heb je de mogelijkheid van een “bionisch” orgaan, welke
immuun is tegen elk virus.
· Kan de speler zich met een hazmat-pak tegen
een virus van andere spelers beschermen.
· Is er een “second-opinion” actiekaart, waarbij je
alle handkaarten van een andere
speler wisselt.
· Gebruik de Virus! 2 doos om virussen
permanent in Quarantaine te plaatsen.

Virus 2 Uitbreiding
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Honshu het grootste eiland van Japan. Als edele probeer je een zo groot mogel k eigen
gebied te creëren. Speel je kaarten in dit slagenspel slim uit om als eerste uit de
gespeelde kaarten te mogen kiezen. Verdien punten met het uitbreiden van jouw
dorpen, bossen, meren en door ervoor te zorgen dat de grondsto en naar de juiste
werkplaatsen gaan.
1. Speel je landschapskaart open op tafel.
2. De kaartwaarde bepaalt de spelersvolgorde.
Speel je kaarten slim uit om de beste kaart uit het aanbod te kiezen.
3. Leg de gekozen kaart aan jouw landschap en deel jouw land zo goed mogel k in.
Honshu
Nederlands
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Met het bergachtige landschap van HOKKAIDO
hebben de edelen een grotere uitdaging
om zich te vestigen dan in Honshu.
HOKKAIDO is het tweede deel in de Honshuserie met een nieuw spelmechanisme.
1. Speel je landschapskaart open op tafel.
2. Speel je kaart slim uit om de
beste kaart uit het aanbod te
kunnen kiezen. Of gebruik de “draft”
variant.
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3. Leg de gekozen kaart aan jouw
landschap en deel jouw land zo goed
mogelijk in :
-Maar het bergachtige landschap
van HOKKAIDO maakt dit een stuk
moeilijker.
-Of gebruik grondstoffen om velden
te veranderen.

Aan het einde van het spel scoor je punten voor steden, bossen en
meren. Verzamel en verwerk grondstoffen voor extra punten.
Inhoud: 80 kaarten, 56 houten blokjes, scoreblok, spelregels

Hokkaido
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Robot-X

Nooit meer hoeven schoonmaken …. dat klinkt als een droom! Nu is het mogelijk!
Bouw je eigen robot die al het saaie werk voor je doet, en scoor zoveel mogelijk
punten. Biedt op de meest waardevolle onderdelen, koop de voordeligste
bonuskaarten, speel de gebeurteniskaarten en win!
Spelers beginnen met een hand van zeven kaarten, dit kunnen verschillende robot onderdelen zijn,
verschillende geldwaardes of speciale acties. Tijdens je beurt mag je één van de vier acties doen:
- Biedt robot onderdelen ter veiling aan. Gewonnen kaarten mogen aan je robot gelegd worden.
- Leg een van je kaarten op je reserve stapel, om geld te sparen om op de beste robot onderdelen te bieden.
- Koop een bonuskaart.
- Speel een speciale actiekaart uit je hand.
Het doel van iedere speler is om de meest waardevolle robot the bouwen, maar tegelijk ook de andere
spelers te verhinderen hetzelfde te bereiken. Hierdoor ontstaat veel interactie tijdens het spel, zowel met het
bieden op de beste kaarten als het uitspelen van speciale actiekaarten.
Als een speler een complete robot heeft gemaakt, eindigt het spel.
Wie kan de beste robot samenstellen met de meeste punten?
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In Dungeon Rush, zijn de spelers avonturiers op een wilde tocht door een gevaarlijke kerker, waarbij
men diverse monsters moet verslaan, hiermee verdient men goudstukken en verbetert men zijn
krachten. Na de 3 verdiepingen (3 rondes van monsters in elke verdieping) moeten zij trachten de
Kerkerheerser of zijn Draak te verslaan.
Elke speler heeft 2 helden, één voor je linker en één voor je rechterhand. Spelers draaien gelijktijdig 2
kaarten open en slaan zo snel mogelijk hun handen op de monsters welke ze denken te kunnen
verslaan. Overwin je het monster, verdien je goudstukken en verbetert de speler de vaardigheden van
zijn held, door de kaart eronder te schuiven. Op deze manier kunnen de 4 vaardigheden : (Zwaard, Pijl,
Toverstaf, Masker) worden verbeterd.
Voor hele sterke monsters is het ook mogelijk om de vaardigheden te combineren, door het monster
met beide handen te verslaan.

Dungeon Rush
Nederlands

+8

3 -5

15-20

HOT Sports + Toys
Celsiusstraat 18 B
1704 RW Heerhugowaard
www.hotgames.nl

VE
12

Adviesprijs :
€ 14,95

Het is het Filmfestival van Cannes en de première van de ﬁlm
"Poule Poule” loopt uit op een nachtmerrie. Nog geen uur voor
de vertoning verwisselt de onhandige Waf alle ﬁlmrollen!
Om Cocotte te helpen te voorkomen dat Crack in een woedeaanval
uitbreekt, moeten we de ﬁlm zo snel mogelij k opnieuw monteren!
En vergeet niet dat de ﬁlm eindigt met het vijfde ei!
EEN SPEL VAN

CHARLES BOSSART
•
- GEÏLLUSTREERD DOOR PAULINE BERDAL
SPELVERLOOP

Kies eerst een speler als regisseur, de "Poule Poule-Meester" (PPM), van het spel, of van de
ronde (in dit geval nemen de spelers met de klok mee na elkaar de rol van PPM aan). De PPM
draait de kaarten een-voor-een om, en stapelt deze op elkaar in het midden van de tafel. Eenmaal
geplaatst, vormen deze kaarten de Film. Ondertussen moeten de andere spelers alleen de eieren
tellen! In het eerste spel bestaat het deck uit: 15 eieren, 10 kippen en 10 vossen.

Filmvoorbeeld:
1 / ALS EEN
EI IN DE FILM
VERSCHIJNT,
IS HET EI
BESCHIKBAAR.

2 / ALS EEN
KIP IN DE FILM
VERSCHIJNT
EN ER IS EEN EI
BESCHIKBAAR,
GAAT ZE
EROP ZITTEN.
HIERDOOR IS HET
EI NIET LANGER
BESCHIKBAAR.

JE TELDE 5 EIEREN? SLA EROP!!
De speler die als eerste op de Film slaat als deze ten minste
5 eieren bevat, verdient 1 punt.
Elk deel van een gekleurd ei vertegenwoordigt een punt.
Een volgende ronde kan beginnen!
De eerste speler met 3 punten – degene die als
eerste een compleet gekleurd ei heeft – wint het spel.

3 / ALS EEN
VOS IN DE FILM
VERSCHIJNT
EN ER ZIT EEN
KIP OP EEN EI,
VERJAAGT HIJ
HAAR. NU IS
HET EI WEER
BESCHIKBAAR!

1
2
3

EEN SPELER IS HET ER NIET MEE EENS?
VRAAG OM SLOW MOTION!
Als een speler op de Film slaat, kunnen de andere spelers ermee
instemmen, en op de spelers hand slaan, of niet slaan, als ze het er
niet mee eens zijn. Alleen als ten minste een speler niet slaat, bekijken
we de Film in slow motion. De PPM draait de Filmstapel om - zonder
de volgorde te veranderen - en speelt daarna de Film opnieuw af,
kaart-voor-kaart, te beginnen met de bovenste kaart (die als eerste
gespeeld werd), maar ditmaal in slow motion ...
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Rollecate is vernoemd naar een bestaande
stoom-locomotief die tussen 1962 en 1967
is gebouwd door Kees Neve, de bekendste
Nederlandse modelbouwer van
stoomtreinen. De locomotief heeft jaren in
het Nijmeegse Goﬀertpark gereden en zal
daar over enkele jaren weer rijden.

Snel op stoom, met Rollecate

Rollecate is een snel gezelschapsspel dat het
midden houdt tussen een kaartspel en een
bordspel. Het wordt gespeeld met 55 speelkaarten,
4 dobbelstenen en een locomotiefje. In dit spel
leggen de spelers gezamenlijk een spoor aan voor
locomotief Rollecate. Doel is dat te doen zonder
Rollecate te laten ontsporen, want dat levert straf
punten op. De speler met de minste strafpunten
wint. Een spelletje duurt gemiddeld 10 tot 15
minuten en kan met 2 tot 4 spelers worden
gespeeld. Er zijn ook twee solo varianten. De
regels zijn eenvoudig en snel uit te leggen.
Rollecate is een tactisch push-your-luck spel dat
menigeen zal verbazen.

Rollecate
Nederlands + Engels
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Compact spel met houten treintje

Rollecate is verkrijgbaar in een geheel vernieuwde twee de

editie, in een luxe doos met opvallende gouden belettering
en voorzien van een houten treintje met zeer gedetailleerde
opdruk. Gemaakt in de EU.

Geluk: ★★★☆☆ / Tactiek: ★★★★☆ / Bluf: ★☆☆☆☆

Verpakking: Gesealde dekseldoos 154×111×26mm
Auteur:
Michiel de Wit
Website:
rollecategame.com

10-15

HOT Sports + Toys
Celsiusstraat 18 B
1704 RW Heerhugowaard
www.hotgames.nl

VE
12

Adviesprijs :
€14,95

Qango - Is een snel strategisch 2-spelers bordspel.
Probeer op het kleurrijke bord als eerste
- 3 aansluitende kleuren te bezetten,
- óf een vierkant
- óf 5 op een rij te maken.
Om de beurt plaatsen de spelers een schijf op het bord, waarbij je elkaar al snel blokkeert.
Doordat er meerdere mogelijkheden zijn om te winnen, is elk spel uitdagend.
Qango heeft eenvoudige spelregels en een dubbelzijdig speelbord met spelregels om te spelen op
meerdere niveau’s. Zo trekt Qango spelers van jong én oud.
Qango is indrukwekkend en eenvoudig, maar altijd verrassend door nieuwe mogelijkheden.
Ÿ eenvoudige regels
Ÿ een unieke balans in tactiek en interactie
Ÿ een verscheidenheid aan oplossingen op verschillende niveaus

Qango
Nederlands
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In Café leiden spelers bedrijven die kofﬁe produceren verwerken en leveren bij de
meest exquise kofﬁebars in de Portugese Bélle Époque. In elke ronde maak je een
afweging hoe je jouw handelsgebied en kofﬁeproductie creëert. Wie van de spelers
heeft na 8 rondes de beste productie keten gemaakt en scoort de meeste punten?
Per ronde:
• kies je een kaart uit het open aanbod
• plaatst deze in je handelsgebied
UITBREIDING
ROOSTEREN
ROAST
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DELIVER
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Dale of Merchants is een spannend kaartspel waarbij
zowel slimheid als sluwheid bepaalt wie mag toetreden
tot het buitengewone gilde. Iedere speler probeert de
beste handelaar te worden van het handelaarsgilde.
Door middel van deckbuilding probeer je goederen te
verhandelen en een handelskraam te bouwen.
Dale of Merchants dwingt de spelers tot het maken van
moeilijke keuzes omdat iedere kaart op meerdere
manieren gebruikt kan worden. Ga je voor de
fantastische actie of voor nog meer coole kaarten ? Als je
droomt van overwinning zul je in ieder geval je kaarten
net zo snel weer moeten uitstallen als dat je ze koopt.
In een beurt heeft de speler een van onderstaande actie
mogelijkheden:
• marktactie → kaart kopen van de markt
• techniekactie → gebruik de speciale eigenschap van
een kaart
• kraamactie → leg een kaart in je kraam
• voorraadactie → leg één of meerdere kaarten af op de
aﬂegstapel
Eigenschappen:
• volledig Nederlandse uitvoering
• mooi vormgegeven artwork
• 6 verschillende dierenvolken, met ieder
hun eigen actie mogelijkheden
• hoge herspeelbaarheid door de
wisselende samenstelling
van verschillende dierenvolken
• team spel variant

Dale of Merchants
Nederlands
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Het vervolg op Dale of Merchants, Dale of Merchants 2 is volledig te combineren met het
eerste deel van Dale of Merchants. Ontmoet nieuwe karakters zoals de Onvermoeibare uitvinder,
Kleine schurk, Sluwe buurman, Moedige Avonturier. Combineer deze met technieken als de
Magneet, Nachtdienst of Oude kennis en vele andere. Maar ook zijn er nieuwe techniek kaarten
met een lang lopend effect.
Er wordt slechts eens in de tien jaar een nieuwe Handelsmeester gekozen, en de keuze is niet
makkelijk. De selectie vindt plaats middels een grote handelscompetitie.
Door middel van deckbuilding probeer je goederen te verhandelen en een handelskraam te
bouwen. Dale of Merchants dwingt de spelers tot het maken van moei- lijke keuzes omdat iedere
kaart op meerdere manieren gebruikt kan worden. Ga je voor de fantastische actie of voor nog
meer coole kaarten ? Als je droomt van overwinning zul je in ieder geval je kaarten net zo snel weer
moeten uitstallen als dat je ze koopt.
Eigenschappen:
· mooi vormgegeven artwork
· 6 verschillende dierenvolken, met ieder hun eigen actie mogelijkheden.
· hoge herspeelbaarheid door de wisselende samenstelling van verschillende dierenvolken
· team spel variant

Dale of Merchants 2
Nederlands
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Dale of Merchants 3
De Magniﬁeke Continentale Spoorweg
Dit is het 3de deel in de
succesvolle Dale of
Merchants serie, en is
volledig te combineren met
het eerste deel en tweede
deel van Dale of Merchants.
Je kunt de dierenvolken vrij
door elkaar gebruiken en
combineren tussen de
spellen.
De Continentale Transport
Associatie is opgericht met
een ambitieus doel: een
spoorweg bouwen die heel
Afrika beslaat. De
verantwoordelijkheid voor het
onderhandelen over de route
en het toezichthouden op de bouwwerkzaamheden rusten op de schouders van de spoorweg
beheerder, een nog open functie. Met een handjevol getalenteerde handelaars houdt de directie
een handelscompetitie om de beheerder te kiezen.
Ontmoet nieuwe karakters zoals de
Ÿ Archiverende Woestijn Varanen
Ontevreden Witkopmaki’s
Ÿ Konkelende Groene Kitta’s
Gastvrije Mierenegels
Ÿ Bijgelovige Sneeuwhazen
Parate Grijze Boomkangoeroes
Combineer deze met technieken als de Steekpenningen, Periscoop en vele anderen.
Door middel van deckbuilding probeer je goederen te verhandelen en een handelskraam te
bouwen.
Dale of Merchants dwingt de spelers tot het maken van moeilijke keuzes omdat iedere kaart op
meerdere manieren gebruikt kan worden. Ga je voor de fantastische actie of voor nog meer coole
kaarten ? Als je droomt van overwinning zul je in ieder geval je kaarten net zo snel weer moeten
uitstallen als dat je ze koopt.
Eigenschappen:
· mooi vormgegeven artwork
· 6 verschillende dierenvolken, met ieder hun eigen actie mogelijkheden.
· hoge herspeelbaarheid door de wisselende samenstelling van verschillende dierenvolken
· team spel variant

Dale of Merchants 3
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GA MET JE CREW OP ZOEK
NAAR NIEUWE PLANETEN
I N E E N V E R ST E R R E N ST E L S E L !

1

ZET EEN RUIMTESCHIP OP
EEN PLANEET NAAR KEUZE

2

MET
SOL
VAR OIAN
T!

GEBRUIK DE
BONUSSEN DIE
JE KRIJGT

3

EN MAAK SLIMME
COMBO’S

Wild Space is een tactisch spel waarin je crewkaarten slim moet zien te combineren.
Elke crewkaart die je speelt, versterkt je team, levert je punten op en opent nieuwe wegen.
Dit is echt een spel voor wie van combo’s maken houdt: snel te spelen, eenvoudige regels
en heel veel herspeelbaarheid.

Wildspace
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De spanning is te snijden als de renners
door de laatste bocht racen, op weg naar de
ﬁnish lijn.
Ieder team heeft zijn behendigheid en
wijsheid gebruikt om de renners op deze
positie te krijgen. Maar slechts één heeft het
uiterste gegeven om de overwinning te
behalen.

Stuur jij jouw team naar de eerste plek en
riskeer je uitputting? Of speel je op veilig en
blijf je in het midden? Verras je iedereen en
schiet je van de achterste plaats naar voren?
Kun jij de beste rit rijden ?
Iedereen kan racen, slechts weinigen
behalen een podiumplaats!

Flamme Rouge
Nederlands
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Met de uitbreiding “Peloton” voor het
basisspel Flamme Rouge komen nieuwe
mogelijkheden in het spel:
> 2 nieuwe kleuren renners (roze en wit)
waarmee het spel met 6 spelers en zelfs tot
maximaal 12 spelers te spelen is, waarbij
iedere speler een “eigen” renner (Sprinteur
of Rouleur) heeft.
> Door toevoeging van 2 soorten (Kracht of
Peleton) “Dummy” teams wordt het spel
voor 2 spelers nog spannender en is het
spel ook geschikt voor een solo race.
> Met de legendarische keien tegels gaat
de weg naar 1 baan, alleen de beste zijn
snel genoeg voor dit parcour.
> Met de uitputting nabij kun je op de
Verzorgingszone tegels weer een beetje
snelheid maken en gaat de weg naar 3
banen.
> Demarage variant, welke speler maakt de
beste sprint om een voorsprong te krijgen?

Flamme Rouge Peloton
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In een vervuilde vallei proberen de spelers om met behulp van
verschillende dieren de natuur in haar oorspronkelijke glorie te herstellen.
In het stroomgebied van een beek leg je domino’s met dieren, en scoor
je punten door de aangrenzende gebieden te beplanten. Maar wat is het beste
moment om te planten en welke plant? En wat zijn de beste plekken om te
planten? Wie kan met inzicht en een beetje geluk Renature winnen?
Met simpele regels komt een veelvoud van spannende beslissingen en tactische
mogelijkheden. Met prachtige spel onderdelen en een vriendelijk thema, is Renature
perfect voor regelmatige en gevorderde spelers.

- Nederlandse handleiding
- Geen Plastic onderdelen
- Van het duo Kramer/Kiesling
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Adviesprijs :
€ 44,95

