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תכולה
4 אריחי פתיחה

4 טירות בתלת ממד )כתומה, סגולה, לבנה, אדומה(
48 אריחי דומינו )מצד אחד חלקות ומצד שני מספר(

32 אריחי בניינים
8 מלכי משחק ב-4 צבעים )כתום, סגול, לבן, אדום(

22 אבירים שחורים

הקדמה
אתם המלכים הרוצים להרחיב את ממלכתכם. 

עליכם לסקור ולבדוק שטחים: שדות חיטה, אגמים והרים, 
במטרה לזהות את השטחים המשובחים ביותר. אבל היזהרו! 

מלכים אחרים חושקים באותם שטחים.

מטרת המשחק
 7X7 5 אוX5 הרכיבו בחכמה את אריחי הדומינו לממלכה של

)עבור 2 שחקנים( וצברו נקודות על-פי השטחים וההון שלכם.

15 מגדלים אפורים
42 מטבעות )12 מטבעות בשווי 1 נק’, 18 מטבעות 

בשווי 3 נק’, 12 מטבעות בשווי 9 נק’(
1 לוח משחק

1 מלכה
1 דרקון

1 פנקס לרישום נקודות

סדרו את הקופסה לפי האיור.

ערבבו את אריחי הדומינו והניחו אותם בקופסה כאשר צד המספרים לכיוונכם. 

כל האריחים יהיו בשימוש עבור כל מספר של משתתפים במשחק. 

הניחו את לוח המשחק במרכז השולחן.

ערבבו את 32 אריחי הבניינים והניחו אותם בערימה עם 

הצד האפור כלפי מעלה במיקום המיועד על לוח 

המשחק )מסגרת אדומה(.

הניחו 6 אריחי בניינים ראשונים עם הצד האפור 

למעלה במקומות המיועדים על לוח המשחק. 

הניחו את המלכה לצד הלוח ואת הדרקון בכניסה 

למערה.

הניחו את המגדלים, המטבעות והאבירים ליד הלוח. 

כל משתתף לוקח אריח פתיחה )ריבוע(, וטירה בצבע 

המתאים. המשתתפים מניחים את האריחים 

לפניהם ומניחים עליהם את הטירות.

כל משתתף לוקח: 2 מלכים בצבע שבחר 

)במשחק של 2 שחקנים( או מלך אחד בצבע 

שבחר )במשחק של 3-4 שחקנים(.

כל משתתף לוקח אביר אחד ומטבעות בשווי

7 נקודות ומניח אותם לפניו.

א - הוסיפו את אריח הדומינו לטריטוריה שלכם על פי חוקי החיבור
ב - שלחו אביר אחד או שניים לגבות מיסים

ג - בנו בניין
ד - שחדו דרקון לשרוף בניין ראשי 

ה - בחרו אריח דומינו בטור החדש והניחו את המלך שלכם עליו

כעת הגיע תורו של השחקן שהמלך שלו הוא השני בטור האריחים לשחק 
בסבב זה. גם על השחקן השני לבצע את אותן הפעולות, וכך הלאה, עד 

שהשחקן האחרון בטור האריחים שיחק.
)במשחק ל-2 שחקנים כל שחקן יחזור פעמיים על צעדים א' ו-ה', פעם 

אחת עבור כל מלך שלו(.

א. )חובה( הוסיפו את אריח הדומינו לטריטוריה שלכם על 
פי חוקי החיבור: 

על מנת למקם את האריח שלכם, עליכם לעבוד לפי 2 חוקים:
חוק החיבור: ניתן להניח אריח בצמוד לאריח אחר קיים )במאוזן או ♦

במאונך(, אם יש להם לפחות שטח אחד מאותו הסוג. אריח הפתיחה יכול 
להיחשב כאריח פראי ושטח מכל סוג יכול להיצמד אליו.

♦  5X5 חוק הטריטוריה: כל האריחים צריכים להיות מסודרים בתבנית של
ל-3-4 שחקנים, או 7X7 לשני שחקנים.

חשוב: אם אינכם יכולים להניח אריחים על פי החוקים, תוכלו לוותר עליהם 
ולא תקבלו בעבורם נקודות. אך אסור לוותר על אריחים במידה ויש 

באפשרותכם להשתמש בהם במסגרת החוקים.
יכולות ציפייה וסבלנות הן הכרחיות אם תרצו להשלים את הממלכה שלכם 

בסוף המשחק.

ב. )רשות( שלחו אביר אחד או שניים לגבות מיסים
אם ברשותכם אבירים )זה שניתן לכם בתחילת המשחק, ואחרים שצברתם 

במהלך בניית בניינים( תוכלו להחליט אם לגבות מהבנק מיסים מיד אחרי 
שהנחתם אריח דומינו בממלכה שלכם.

קחו אביר אחד מהמשמר שלכם והניחו אותו על האריח שהינחתם  ♦
באותו התור

קבלו מיד מטבעות בהתאם לגודל הטריטוריה עליה הנחתם את האביר,  ♦
כלומר, מספר ריבועי השטח הצמודים ומאותו הסוג המרכיבים את 

הטריטוריה. 
האביר יישאר על הריבוע הזה עד סוף המשחק. ♦

- תוכלו להניח עד 2 אבירים בכל סבב של המשחק )אחד על כל ריבוע(.
- תוכלו להניח אביר על טריטוריה שעליה כבר הנחתם אבירים בסבבים 

קודמים של המשחק.

שלב 2

קחו את ארבעת אריחי הדומינו הראשונים בערימה והניחו אותם בטור עם 
צד המספרים כלפי מעלה ליד לוח המשחק. סדרו את האריחים בסדר מספרי 
עולה )המספר הנמוך ביותר מונח הכי קרוב ללוח(. כעת הפכו אותם כך שצד 

השטחים יהיה גלוי.
אחד השחקנים מחזיק את כל המלכים בידיו, מערבב אותם, ומבלי להציץ 

שולף אותם בזה אחר זה באופן אקראי. כל שחקן לוקח את המלך שלו כאשר 
הוא נשלף ומניח אותו על אחד מאריחי הדומינו הפנויים לפי בחירתו )השחקן 

הראשון יכול להניח על כל אריח שירצה(. ניתן להניח מלך אחד בלבד על כל 
אריח דומינו.

גם במשחק של שני שחקנים, המלכים נשלפים באופן אקראי, אך במשחק זה 
השחקן שהמלך שלו נשלף ראשון מניח אותו על אריח דומינו לבחירתו. אחר-

כך תורו של השחקן השני להניח את שני המלכים שלו על האריחים שהוא 
בוחר, ואז מניח השחקן הראשון את המלך הרביעי.

בדוגמה שבאיור, המלך הלבן הוא הראשון שנשלף, והשחקן בחר להניח אותו 
על האריח הרביעי בטור. המלך הכתום הוא השני ומונח על אריח הדומינו 

הראשון. אחריו המלך הסגול מונח על האריח השלישי. האריח האחרון שנותר 
פנוי הוא השני, והשחקן עם המלך האדום מניח אותו על אריח זה.

כאשר כל המלכים הונחו על אריחי דומינו, צרו טור חדש של ארבעה 
אריחים נוספים כפי שעשיתם קודם.

מהלך המשחק
הסדר במשחק נקבע על פי מיקום המלכים בטור האריחים והוא שונה בכל 

סבב: אם המלך שלכם מונח על האריח הראשון בטור )זה הקרוב ביותר ללוח 
המשחק( אתם הראשונים שבוחרים על איזה אריח להניח את המלך שלכם 
בטור החדש )שמהווה את הסדר בסבב הבא(. השחקן שהמלך שלו הוא השני 
בטור האריחים בוחר שני, וכן הלאה. עליכם לפעול על-פי ההוראות הבאות 

בסדר המצויין )רק א' ו-ה' הם חובה, שאר הפעולות הן רשות(.

הכנת המשחק
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ג. )רשות( בנו בניין
עליכם לצבור לפחות ריבוע שטח "אתר בנייה" )רקע אדמדם( אחד בין אריחי 

הדומינו בממלכה שלכם על מנת לבנות בניין. זה יכול להיות ריבוע שהתווסף 

בסבב הנוכחי או באחד הסבבים הקודמים.

בחרו אריח בניין שעדיין פנוי בלוח המשחק )אין לקחת בניין מהערימה(. ♦

ד. )רשות( שחדו דרקון לשרוף בניין ראשי
את הפעולה הזאת ניתן לבצע בזמן שמתקיימים שני תנאים: כאשר הדרקון עדיין 

מתחבא במערה וכאשר המלכה אינה נמצאת בממלכה שלכם.

בחרו בניין אחד שעדיין פנוי על לוח המשחק ♦

שלמו לבנק מטבע בערך של אחד ♦

שרפו את הבניין: האריח יוצא מהמשחק והבניין הזה לעולם לא ייבנה ♦

מקמו את הדרקון במקום הבניין השרוף ♦

בכל סבב רק שחקן אחד יכול להשתמש בדרקון. נסו להיות הראשונים להשתמש 

בו ולהרוויח מהכוחות שלו.

ה. )חובה( בחרו אריח דומינו בטור החדש והניחו את המלך שלכם עליו
קחו את המלך שלכם והניחו אותו על אריח הדומינו לבחירתכם. 

כעת אתם מוכנים לסבב הבא.

כאשר כל השחקנים פעלו לפי השלבים א'-ה', זה הזמן להתכונן לסבב הבא.

שלחו את הדרקון בחזרה למערה שלו. ♦

העבירו את אריחי הבניינים שנותרו על לוח המשחק אל המקומות הפנויים  ♦

בעלי הערך הנמוך ביותר, ומלאו את המקומות הפנויים שנוצרו בבניינים הבאים 

בערימה.

שלמו לבנק את המחיר המצויין על גבי הלוח עבור הבניין שבחרתם. ♦

הוסיפו את הבניין לטריטוריה מסוג "אתר בניה" שלכם, הניחו אותו  ♦

כאשר הצד האדום פונה למעלה.

כאשר בניין בנוי, יישאר שטח פנוי על לוח המשחק לכל זמן הסבב הנוכחי.

בנינים

פינה עליונה-שמאלית: השפעה מיידית
על הצד האפור של אריחי הבניינים בפינה העליונה-שמאלית, תמצאו איור 

המסמל לאיזו השפעה מיידית תגרום בניית הבניין:

קחו את מספר האבירים המאויירים בפינת האריח וצרפו אותם 
למשמר האישי שלכם. תוכלו לגבות באמצעותם מיסים החל 

מהתור הבא שלכם. גובה המיסים הוא סכום מספר האבירים שעל 
אריח הבניין, בנוסף למספר האבירים במשמר האישי שלכם.

הניחו את מספר המגדלים המאויירים בפינת האריח על גבי הבניין 
שאתם בונים. כאשר הממלכה שלכם צברה את מספר המגדלים 

הגבוה ביותר )או שווה לזה של שחקן אחר(, המלכה מצטרפת 
אליו.

פינה עליונה-ימנית: כתרים
על כמה מאריחי הבניינים בפינה העליונה-ימנית יש כתר. במקרה 

זה, יופיע הכתר בשני צידי האריח. בסוף המשחק כל טריטוריה 
תהיה שווה למספר הריבועים בה כפול מספר הכתרים המופיעים עליה.

פינה תחתונה-ימנית: ערך של בניין בסוף המשחק
על כמה מאריחי הבניינים יש מספר נקודות ניצחון שתקבלו בסוף המשחק. 

במקרה כזה הן מופיעות על שני צידי האריח.

בסוף המשחק כתבו את מספר הנקודות המצוינות פה:

נקודות טריטוריה נוספות: בסוף המשחק תקבלו 2 
נקודות נוספות עבור כל טריטוריה נפרדת מסוג זה 

בממלכה שלכם

ניקוד עבור מגדל: תקבלו נקודה אחת עבור כל מגדל 
בממלכתכם בסוף המשחק.

ניקוד עבור אביר: תקבלו נקודה אחת עבור כל אביר 
בממלכתכם בסוף המשחק )ממלכה ומשמר(.

פינה תחתונה-שמאלית: בניינים בעלי השפעה לאורך המשחק
על הפינה השמאלית-התחתונה של אריחי בניין אחדים, תמצאו השפעה 

נוספת הפועלת במהלך המשחק כולו, כאשר הבניין כבר בנוי. סימון זה גלוי 
בשני צידי האריח.

בכל פעם שתגבו מיסים, תקבלו מיד מטבעות 
נוספים בערך הזהה לכמות האבירים שברשותכם 

)ממלכה ומשמר(.

בכל פעם שתגבו מיסים, תקבלו מיד מטבעות 
נוספים בערך הזהה לכמות המגדלים שצברתם 

בממלכתכם.

המלכה: אם המלכה מבקרת בממלכה שלכם, תקבלו הנחה 
של מטבע 1 ברכישת כל בניין שתבחרו לרכוש. בסוף 

המשחק אם אתם אלה שמארחים אותה בממלכתכם, הניחו 
אותה בטריטוריה הנרחבת ביותר שלכם )הצירוף הגדול 

ביותר של ריבועים השייכים לאותו סוג: ערבות, שדות, יער, 
אגם, ביצה הר ועיר(. כעת ניתן לספור אותה ככתר נוסף.

דוגמה לצד אפור של 
אריח בניין: בניין בתהליך 

של בנייה

דוגמה לצד אדמדם של 
אריח בניין: בניין שבנייתו 

הושלמה

דוגמה נוספת של אריח בניין:
בניין שבנייתו הושלמה

צרו שורה חדשה של 4 אריחי דומינו )לאחר שתוציאו את האריחים  ♦

שלא נבחרו במשחק של 3 שחקנים(. קחו את ארבעת אריחי הדומינו 

הבאים והניחו אותם בשורה ליד לוח המשחק כך שהמספרים גלויים 

בסדר עולה )המספר הנמוך קרוב ללוח(. כעת הפכו אותם לצד של 

השטחים. בכל משחק ולכל כמות של שחקנים יש 12 סבבים, 

ומשתמשים בכל אריחי הדומינו.

סיום המשחק
כאשר מניחים את שורת אריחי הדומינו בפעם האחרונה, השחקנים 

ישחקו את הסיבוב האחרון בשלבים א'-ד' בלבד.

 5X5 לכל שחקן במשחק של 3-4 שחקנים אמורה להיות ממלכה של

.7X7 ובמשחק של 2 שחקנים

ממלכות יכולות להיות לא שלמות אם שחקן נאלץ להיפטר מאריחים 

)ראו הסבר ב"חוקי החיבור"(.

אם אתם השחקנים שבממלכתכם נמצאת המלכה, אל תשכחו למקם 

אותה על הטריטוריה הנרחבת ביותר שלכם )כולל ערים(. יש לספור 

אותה ככתר נוסף.

כעת יספור כל שחקן את נקודות הניצחון שלו באופן הבא:

עושר: נקודת ניצחון על כל 3 מטבעות. סמנו את הנקודות בעמודה 

הרלוונטית בטבלת הנקודות.

טריטוריות בסיסיות: )שדות חיטה, יער, אגם, ביצה, הרים(. ממלכה בנויה 

מטריטוריות שונות )קבוצה של ריבועים צמודים מאותו סוג שטח(. כל 

טריטוריה מעניקה נקודות ניצחון לפי מספר הריבועים כפול מספר 

הכתרים המופיעים בטריטוריה.
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בדוגמה זו:

ספירת מטבעות

לשחקן 11 מטבעות ששוויין 3 נקודות יחד. 

כתרים

השדות מעניקים 3 נקודות )3 ריבועים X כתר אחד(. ♦

היערות מעניקים 3 נקודות  ♦

)2 ריבועים X כתר אחד + ריבוע אחד X כתר אחד(.

האגמים מעניקים 6 נקודות )3 ריבועים     2 כתרים(. ♦

הערבות מעניקות 16 נקודות )4 ריבועים     3 כתרים, וכן, מאחר  ♦

והשחקן בעל מספר המגדלים הגבוה ביותר קיבל את המלכה אשר 

ממוקמת על השטח הגדול ביותר , המלכה נספרת ככתר נוסף(.

הביצה מעניקה נקודה אחת )ריבוע אחד X כתר אחד(. ♦

ההרים מעניקים 12 נקודות )3 ריבועים    4 כתרים(. ♦

ערים לא נספרות כשטחים, מכיוון שמגדל המלכה בהן אינו בנוי. ♦

טריטוריות מיוחדות, ערים - קל יותר להשתמש בשיטה הבאה לספירת 

הנקודות עבור הערים:

הוציאו את הבניינים מהממלכה שלכם בזה אחר זה, והוסיפו לכם נקודות 

על פי הבניינים שהוצאתם.

גירסאות למשחק
גירסת החתונה המלכותית �

אם תרצו לשחק בקינגדומינו וקוויןדומינו ביחד, תוכלו לבחור ב-3 גרסאות נוספות למשחק.
בכל גרסה שתבחרו לשחק הכינו את אריחי הדומינו משני המשחקים, כל משחק בקופסה שלו. )צבע גב האריחים שונה(. 

כללי הבחירה וההצבה של האריחים נשארים זהים. טור האריחים הראשון תמיד יהיה מקוויןדומינו. הטור הבא יהיה 
מקינגדומינו. וכן הלאה, טור מכל משחק לסירוגין.

תחרות אישית �
במשחק של 3-4 שחקנים, בנו ממלכה של 7X7! במשחק של 3 שחקנים, הזיזו הצידה בתום הסבב את האריחים  ♦

שלא נבחרו וצרו טור חדש.
במשחק של 5-6 שחקנים בנו ממלכה של 5X5. בתחילת כל סבב צרו טור של 8 אריחים.  ♦

בסוף כל סבב הזיזו הצידה את האריחים וצרו טור חדש.

אתגר קבוצתי �
6-8 שחקנים יכולים לשחק בקבוצות של 2 שחקנים.

לפני כל משחק מתחלקים לקבוצות של 2 לפי הגרלה או לפי בחירה. 
חברי כל קבוצה צריכים לשבת זה ליד זה.

כל שחקן מקבל מלך בצבע משלו, אבל יש רק טירה אחת לכל קבוצה. בנוסף, לכל קבוצה יש רק אביר אחד ולכל קבוצה 7 
מטבעות.

שחקני הקבוצות יכולים להתייעץ לגבי השלבים הבאים ולגבש אסטרטגיות. אבל, במקרה של אי הסכמה כל שחקן יכול 
לבחור במהלך תורו:

איזה אריח דומינו לבחור והיכן למקם אותו בממלכה המשותפת, וכן האם להשתמש או לא להשתמש באבירים ובמטבעות 
השמורים לממלכה.

מכאן והלאה המשחק ממשיך כרגיל למעט השינויים הבאים:
טור אריחי הדומינו הראשון יגיע תמיד מקופסת הקוויןדומינו. הטור השני יגיע מקופסת הקינגדומינו, וכן  ♦

הלאה, טור מכל משחק לסירוגין.
בכל סבב הטור בנוי מ-8 אריחים )במשחק של 6 שחקנים, הזיזו הצידה את האריחים שלא נבחרו בתום כל סבב(. ♦
שני השחקנים בכל קבוצה בונים ממלכה של 7X7 ביחד. ♦

רשמו את סך הנקודות במשבצת המתאימה בטבלת הנקודות. כל שחקן 

סוכם את הניקוד הסופי שלו ורושם אותו במשבצת התחתונה בטבלה. 

אלה הנקודות הסופיות.

השחקן שצבר את מרב הנקודות הוא המנצח.

תוכלו למצוא בהמשך דוגמה לסיכום הנקודות.

במקרה של תיקו, השחקן בעל הטריטוריה הנרחבת ביותר )מספר 

הריבועים הצמודים בעלי סוג השטח הזהה( הוא המנצח. 

אם עדיין יש תיקו, השחקנים חולקים את הניצחון.

דוגמה לספירת נקודות

בניינים

המנסרה: השחקן מרוויח 2 נקודות לכל שטח יער נפרד:  ♦
.)3X2( 6 נקודות

הכנסיה מעניקה 2 נקודות לכל שטח  ♦
.)4X2( עיר נפרד, אם-כך 8 נקודות

הטירה הנודדת מעניקה נקודה אחת לכל מגדל,  ♦
ולכן 3 נקודות.

לבסוף,  ♦
הטברנה הגדולה מעניקה 2 

נקודות, הפסל מעניק 5 
נקודות, ומגדל השמירה 

מעניק 3, סה“כ 10 נקודות.

סך כל הנקודות לשחקן: 71.
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תוכלו לצבור מספר טריטוריות מאותו סוג בממלכה שלכם.

טריטוריה ללא כתר לא תעניק לכם נקודות.

עקבו אחר הנקודות שלכם בטבלת הנקודות עבור כל סוג של טריטוריה.
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Contents:
 Ø Illustrated rules
 Ø 4 starting tiles
 Ø 4 3D Castles (1 orange,  
1 purple, 1 white, 1 red)
 Ø 48 dominoes (1 landscape 
side, 1 numbered side)

 Ø 32 Building tiles
 Ø 8  king meeples in 4 colors 
(2 orange, 2 purple, 2 white, 
2 red)

 Ø 22 Knights (black meeples)
 Ø 15 Towers (grey meeples)
 Ø 42 coins (12 worth 1, 18 worth 
3, 12 worth 9)
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STEP 2
      Take the first four dominoes in the draw pile and display them 
in a line next to the “Builders” board, numbered side up. These 
dominoes must be displayed in the ascending order (the lowest 
number is always placed next to the board). Finally, turn them on 
the landscape side.
      One player takes all the kings in one hand, shuffles them and 
pulls them out one by one. When your king appears, place it on an 
empty domino in the line (the first king is free to take any domino of 
interest in the line, not necessarily the first one). There can be only 
one king on each domino.
(In a 2-player game, one king is drawn randomly. The player whose 
color it is can place it on a chosen domino. Then it is the second 
player’s turn to place 2 kings, before the first player can place his 
last king on the remaining domino).

In this example, the white king is drawn first, and placed by choice on 
the fourth domino in the line; the orange king, second drawn, is placed 
on the first domino. Then the purple king, drawn third, takes place on 
the third domino. As only the second domino is left free, the player with 
the red king is forced to take that place.

Once all the kings have found their place, form a new line, as you 
previously did, by drawing the next 4 dominoes from the pile in the 
box.

Playing the game
The playing order is determined by the positions of the kings on the 
dominoes line: 
if your king is placed on the first domino of the line (the one nearest 
to the “builders’”board), you start. You must take the following 
actions, in the outlined order (Note that only actions A and E are 
mandatory. The rest are optional): 

A - Add the chosen domino to your territory according to 
connection rules
B - Send 1 or 2 knights to collect tax
C - Construct a building
D - Bribe a Dragon into burning down a main building
E - Choose a new domino in the new line by placing your king on it
Then, it is the turn of the player whose king is on the second 
domino to take these actions, and so on until the player posted on 
the last domino has played.
(In a 2-player game, each player will take actions A and E twice, 
once for each of their kings).

A - (Mandatory) Add the chosen domino to your 
territory according to connection rules:
In order to place down your domino, you must follow 2 rules:

 ♦The connection rule: the domino must be connected to another 
domino matching at least 1 of its landscapes (horizontally or 
vertically only). The starting domino can be considered as a wild 
domino, any landscape can be connected to this domino.

 ♦The surface rule: All your dominoes must fit in a 5x5 grid (3- and  
4-player) or a 7x7 grid (2 player). 

Important: Any time you cannot add a domino to your territory 
according to those rules, it will be discarded and you will not get 
points for it (you are not allowed to discard a domino if it could 
have been of use according to those same rules).
Anticipation skills are crucial if you want your Kingdom to be 
complete at the end of the game.

B - (Optional) Send 1 or 2 knights to collect tax:
If you still have knights (one given to you at the start of the game 
plus those you may have claimed when constructing buildings) you 
may choose to collect tax from the bank right after connecting 
your domino to your kingdom:

 ♦ take a knight from your Guard and place it on the domino you 
just put down, 

 ♦ immediately collect a coin value equal to the number of squares 
in the territory your knight was just placed on,

 ♦ the knight will stay on this square until the end of the game.
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Set up

Introduction
You are a Lord seeking new lands to expand your Kingdom. 
You must explore all the wheat fields, lakes, mountains and 
towns in order to spot the best territories. But be careful, as 
some other Lords are also coveting these lands...

Object of the game
Cleverly connect your dominoes in order to build your kingdom in a 5x5 
grid (3 to 4 players) or a 7x7 grid (2 players) all the while scoring the 
most victory points with your territories and your wealth.

     STEP 1
     Position the box as pictured.
     All dominoes are thoroughly shuffled, numbered side up, before being 
randomly placed in the box insert to form the draw pile of the game. All the 
dominoes will be used regardless of the number of players in the game.
     Place the “Builders” board in the center at the table.
     The 32 Building tiles are thoroughly shuffled and placed , grey face up, in a 
pile, on the spot reserved for it on the “Builders” board (red dots).
     Place the first 6 Building tiles, grey face up, on the allocated spots on the 
“Builders” board. The construction cost is indicated below each building.
     Place the Queen on the side of the board and the Dragon on the Cave 
Square.
     Place the Towers, Coins and Knights on the side of the board.
     Each player takes a starting tile (a square) and the castle 
of their color. They place a tile, face up, in front of them 
and then place the castle on it.
     Each player takes:

 ♦2-player games: two kings of their color,
 ♦3- and 4-player games: one king of their 

color.
     Each player also draws one Knight and 
get a total of 7 in coins and
places them in front of them.
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 Ø 1 “Builders” board
 Ø 1 Queen meeple
 Ø 1 Dragon Meeple
 Ø 1 score pad

A
B

25 min8+2- 4



Variations and playing versions
 � The “Royal Wedding” versions:

If you own both a Kingdomino and a Queendomino game, it is 
possible for you to play 3 more versions of the game:
Whichever version you choose to play, prepare the dominoes from 
both boxes as usual, each box keeping its own dominoes (the back 
of the dominoes are not the same color).
The rules for selecting and setting down 
the dominoes are the same.
The first line of dominoes will always 
come from the Queendomino box.
The next one will be taken from the 
Kingdomino box.
And so forth, you keep 
alternating the two boxes.

NUMBER OF SQUARES multiplied by THE NUMBER OF CROWNS 
appearing on this territory.
You can have multiple territories with the same type of landscape 
in the same kingdom.
A territory without a crown will give you no points.
Check your points in the corresponding box on the score pad for 
each type of territory.

 ♦Special territories, Towns : 
It is easier to use a method to avoid errors when counting points 
related to towns:
Pull your buildings from your kingdom one by one, adding victory 
points as you go along.

1

2 3

In this example,

Coins counting: 
 The player has 11 coins and therefore scores 3 points.

The Crowns: 
 ♦Fields bring 3 points (3 squares x 1 crown)
 ♦Forests 3 points (2 squares x 1 crown + 1 square x 1 crown)
 ♦Lakes 6 points (3 squares x 2 crowns)
 ♦Prairies bring 16 points (4 squares x 3 crowns, and, as the player with 

the most towers has the Queen which is positionned on the largest 
territory, the Queen therefore counts as an extra crown)

 ♦Marshes bring 1 point (1 square x 1 crown)
 ♦Mountains bring 12 points (3 squares x 4 crowns)
 ♦Towns do not count as territories, as the Queen’s tower is not built.

Buildings: 

 ♦ the Sawmill: the player wins 2 points per separate 
forest territory : 6 points (3x2),

 ♦ the Church brings 2 points per separate town territory, 
so 8 points (4x2),

 ♦ the Travelling Castle brings 1 point per tower, thus 3 
points,

 ♦ finally, the Big Tavern 
brings 2 points, the 
Statue 5, and the 
Guardtower 3, for a 
total of 10 points.
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Example of Points counting 

The point total is therefore 71.

Check your points total in the corresponding box on the score pad.
Each player will add the total of their points in the last box of the 
pad, giving them their final score.
The player with the highest score wins the game.
(An example of score counting is displayed next page.)
In case of a tie, the player with the most expansive territory (the 
highest number of the same type of squares connecting together) 
wins the game.
If there is still a tie, the players share the victory.

 � Individually: 
 ♦ In a 3 to 4-player game, build 7x7 grids ! With 3 players, discard the 

remaining domino at the end of each round, and then form a new 
line.   

 ♦ In a 5 to 6-player game, build  5x5 grids!  At the beginning of each 
round, form a line of 8 dominoes. At the end of each round, discard 
the remaining dominoes and form a new line of 8 dominoes.

 � As a team: 
6 to 8 players can play in 2-player teams
Before each game, players decide on 2-player teams according to 
affinities, or by tossing. Team members should sit side by side.
Each player has a king of their own color but there is only one castle 
per team. Also each team has only one knight and gets a total of 7 in 
coins.
Within each team, players can consult each other on their choices. 
However, in case of a disagreement, each player is free:
-  in their choice of domino and its placement in the shared kingdom, 
-  to use or not the knights and coins in reserve for the kingdom.
The game then plays normally except for the following changes:

 ♦The dominoes in first line formed will always come from the 
Queendomino box. The next one from the Kingdomino box and so on 
alternating boxes.

 ♦Each round, the lines are made of 8 dominoes (in a 6-player game, 
the dominoes left unplayed at the end of each round will be discarded 
before a new line is formed).

 ♦The 2 players in each team build a 7x7 grid Kingdom together.



Once all the players have taken their actions from A to E, get ready 
for the next round:

 ♦Send the dragon back to its cave.

 ♦Slide the buildings remaining on the “builders” board towards the 
cheapest spots, and fill up the emptied spots with the first buildings 
from the draw.

Upper right corner: Crowns 
A picture of a crown is on the upper right corner of some of the 
Building tiles. In that case, it appears on both sides of the tile. 

At the end of the game, each of your Town territories 
will be worth as much as the number of squares times 
the number of crowns in this territory.

Lower right corner: Value of a building at the end of a game
On some of the Building tiles, a picture indicates the number of 
Victory points they bring at the end of a game.  In that case, it 
appears on both sides of the tile. 

At the end of the game, write down the number of points it 
indicates.

Separate Territory points: You score 2 points for 
each separate territory in your kingdom at the end 
of the game, whatever the number of squares and 
crowns you own. 

Tower points: you score 1 point for each tower in 
your kingdom at the end of the game.

Knight points: You score 1 point for each knight in 
your kingdom at the end of the game (Kingdom 
and Guard).

You may place up to 2 knights during a round of game (one on 
each square of the domino).
You may place a knight on a territory where other knights have 
been placed in the course of previous rounds.

C - (Optional) Construct a Building:
You need to have at least 1 “Town” square still in construction in 
order to construct a building, whether this is a square that was 
added to your territory during a previous round or the current one.

 ♦Choose a building still available on the “builders” board (you 
cannot take one in the draw). 

 ♦Pay the bank the price listed for the chosen building.
 ♦Add this building to the construction site of your choice, red side 

up.
When a building is constructed, it leaves an empty spot on the 
“Builders” board for the duration of the round.

D - (Optional) Bribe a Dragon into burning down a 
main building:
You can ONLY take this action when the Dragon is still hiding in its 
cave AND the Queen is not in your Kingdom.

 ♦Choose any building still available on the “builders” board.
 ♦Pay the bank one coin.
 ♦Burn down the building: the tile is then withdrawn from the game 

and this building will never rise. 
 ♦  Put the Dragon Meeple in place of the burnt building.

Only one player per round can use the dragon. You should play first 
to profit from its powers!

E - (Mandatory) Choose a new domino in the new line by 
placing your king on it:
Take your king meeple and place it on the domino of your choice, 
ready for the next round.

 ♦Form a new dominoes line (after permanently setting aside 
the domino left in case of a 3-player game) : take the first four 
dominoes in the draw and display them in a line next to the 
“Builders” board, numbered side up - these dominoes must always 
be displayed in the ascending order (the lowest number placed 
next to the board). Finally, turn them on the landscape side.

A new round can then start.

A game will therefore take 12 rounds, whatever the number of 
players, and go through all the dominoes in the box.

End of the game
When the last dominoes are lined up, the players will take a last 
turn but they will only take actions A to D.
Each player should have in front of them a 5x5 grid (for 3 to 
4-player game) or a 7x7 grid (for 2-player game).
Some kingdoms may not be complete if a player was forced to 
discard any domino (see above).
If you are the player hosting the Queen, you should not forget 
to place her on your most expansive territory (towns included), 
where she will count as an extra crown.
Then each player will calculate their Victory points for their 
kingdom in the following way:

 ♦Wealth: 1 victory point for 3 coins. Check all points in the 
corresponding box on the score pad.

 ♦Basic territories (Wheat - Forest - Lake - Marsh - Mountain): 
A kingdom is composed of different TERRITORIES (groups of 
connected squares of the same type of landscape).
Each territory will give you as many victory points as the 

Buildings
Upper left corner: Immediate effects 
On the grey side of some of the Building tiles, a picture on 
the upper left corner indicates which immediate effect the 
construction of this building will bring:

Take the number of knights indicated on the tile and add 
them to your personal guard. You may use them to collect 
tax as soon as your next turn. 

Place the number of Towers indicated on the tile on the 
building you are constructing. As soon as your Kingdom has 
acquired the most Towers (even in the case of a tie with 
another player), the Queen rejoins it.

 The Queen: When the Queen joins your Kingdom, it 
lowers your building cost by 1 coin. At the end of a game, 
if you are the one to host her in your kingdom, you will 
place her on your most expansive territory (the largest 
set of same-type connecting squares: prairies, fields, 
forest, lake, marsh, mountain and town). She then 
counts as one extra crown.

Lower left corner: Effects active during a game
On the Lower left corner of some of the Building tiles, an 
additional effect indicated in a box applies during the whole game, 
once the building is constructed. This box is visible on both sides 
of the tile.

Each time you collect tax, you immediately 
collect an ADDITIONAL coin value equal to 
the number of knights in your possession 
(kingdom and guard).
Each time you collect tax, you immediately 
collect an ADDITIONAL coin value equal 
to the number of Towers you have in your 
Kingdom.

Side showing a building 
in construction

Side showing a building 
completed

Another example of a 
completed building


