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•	 162	covermodelkaarten*,	elke	kaart	heeft	een	unieke	combinatie	van	de	volgende	mode-kenmerken:
•	 Haarkleur:	blond,	rood/bruin,	zwart
•	 Haarlengte:	kort,	halflang,	lang
•	 Achtergrondpatroon	(herfst-winterkleur):	vierkant	(rood),	geruit	(bruin),	gestreept	(blauw)
•	 Kledingkleur	(lente-zomerkleur):	geel,	rood,	blauw,	groen,	zwart,	wit

•	 1	catwalk	met	modespoor
•	 1	dubbele	spiegel	met	modesporen,	seizoenspoor	en	jaarspoor
•	 10	spelerskaarten/magazines	(2	per	speler)
•	 15	mode-markeerders
•	 10	voetjes
•	 1	fiche	voor	het	seizoenspoor
•	 1	fiche	voor	het	jaarspoor
•	 1	startspelerpion

Kort overzicht en doel van het spel
Cover	Me	is	een	spel	waarbij	 iedere	speler	de	hoofdredacteur	is	van	een	trendy	maandblad.	De	spelers	
proberen	ieder	seizoen	met	de	modellen	die	ze	op	hun	cover	plaatsen	de	mode	naar	hun	hand	te	zetten.
Elke	speler	heeft	een	portfolio	van	covermodellen	ter	beschikking.	Elke	maand	moet	hij	er	één	op	de	cover	
van	 zijn	maandblad	plaatsen.	 Ieder	 seizoen	worden	de	 covermodellen	 van	 elk	maandblad	 vergeleken	
met	 de	 huidige	 trends.	 Per	maandblad	wordt	 het	meest	 trendy	 covermodel	 bepaald.	Dit	model	 krijgt	
vervolgens	een	plaats	in	de	extra	editie	van	het	maandblad	(=	de	scorefase).	Vertegenwoordigt	dit	model	
alle	drie	de	trends	(het	model	is	volledig	“in	de	mode”)	of	net	geen	enkele	van	de	trends	(alternatief	model)	
dan	behaalt	zij	prestige	voor	het	maandblad.
Ieder	 jaar	komen	er	modellen	met	een	nieuwe	kleur	 ter	beschikking	die	 in	de	toekomst	meer	prestige	
kunnen	opleveren.	Het	spel	wordt	over	3	 jaar	of	12	seizoenen	 (rondes)	gespeeld.	De	speler	die	op	het	
einde	van	het	spel	het	meeste	prestige	heeft	behaald,	is	de	winnaar.

Spelinhoud

•	 Plaats	 de	 startspelerpion	 en	 de	 9	 grote	 mode-markeerders	 voor	 de	 kledingkleur	 en	 het	
achtergrondpatroon	op	een	voetje.

•	 Knutsel	de	catwalk	in	elkaar.	Je	vindt	instructies	op	www.jumpingturtlegames.be/coverme/catwalk

*	Veel	kaarten	werden	gebaseerd	op	foto’s	van	echte	vrouwen.	We	willen	iedereen	van	harte	bedanken	voor	het	insturen	van	
de	foto’s.

Voor je eerste spel:
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Indeling van een kaart
Op	elke	kaart	staan	4 symbolen	die	de	mode-kenmerken	van	de	modellen	weergeven.

Rood	vierkant	patroon

Zwart	haar

Kort	haar

Blond	haar

Halflang	haar

Rood/bruin	haar

Lang	haar

Zwart	haar

Bruin	geruit	patroon
Rood/bruin	haar

Blauw	gestreept	patroon
Blond	haar

Geel

Rood

Blauw

Groen

Zwart

Wit

Het model op de kaart is in overeenstemming met deze mode-kenmerken. Ook het achtergrondpatroon is zichtbaar op de kaart. Bij 
eventuele twijfel gaan de iconen steeds voor op het uiterlijk van het model op de kaart! Elk model heeft ook een naam, 
deze heeft echter geen enkele functie in het spel.

Om	de	haarkleur	nog	harder	te	laten	opvallen,	komt	
deze	ook	terug	in	het	vierde	symbool.

Het	derde	symbool	toont	de	
haarkleur	en	de	haarlengte.

Het	tweede	symbool	toont	het	achtergrondpatroon	
(herfst-	en	winterseizoen).

Het	eerste	symbool	toont	de	kledingkleur	(lente-	en	zomerseizoen)	
en	komt	overeen	met	de	kleur	van	de	rand	en	hoeken	van	de	kaart.
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Markeerders
Op	deze	pagina	kan	je	een	overzicht	vinden	van	alle	markeerders	die	we	in	het	spel	gebruiken.

startspelerpion

markeerders voor de kledingkleur

markeerders voor het achtergrondpatroon

haarlengte markeerders

haarkleur markeerders

jaar markeerder seizoen markeerder
3
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Opstelling materiaal (4 spelers)
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De	meest kleurrijk geklede speler wordt	startspeler	en	krijgt	de	startspelerpion.	

Trek 2 kaarten	 van	de	gedekte	 trekstapel	 (F)	en	plaats	deze	 in	de	 invloedrij	 (E).	Pas	de	modesporen	aan	op	basis	van	de	
modellen	in	de	invloedrij	(zie	Speloverzicht,	punt	1).
Deel elke speler 6 kaarten	van	de	gedekte	trekstapel	(F).	Beginnend	met	de	startspeler	neemt	elke	speler,	kloksgewijs	één	
kaart	van	de	open	trekstapels	(G)	of	van	de	gedekte	trekstapel	(F).	Herhaal	dit	tot	iedereen	9 kaarten	in	zijn	hand	heeft.	Als	het	
je	eerste	spel	betreft,	kan	je	overwegen	om	iedereen	direct	9	kaarten	te	delen	in	plaats	van	er	nog	3	open	te	selecteren.

Telkens één van de drie open trekstapels uitgeput is	(wat	regelmatig	zal	gebeuren	aangezien	er	altijd	één	van	de	stapels	
maar	één	kaart	bevat),	draai	je	kaarten	om	van	de	gedekte	trekstapel	en	sorteer	je	weer	op	basis	van	haarkleur	tot	elke	open	
trekstapel	minstens	één	kaart	bevat.		Deze	methode	van	aanvullen	gebruik	je	ook	in	de	loop	van	het	spel,	steeds	als	één	van	de	
open	trekstapels	uitgeput	is.

Voorbereiding

Plaats	de	catwalk	aan	de	kant,	maar	goed	zichtbaar	voor	alle	spelers.	Plaats	op	de	catwalk	de	3	mode-markeerders	
voor	het	achtergrondpatroon	op	de	0.	Leg	de	6	mode-markeerders	voor	de	kledingkleur	in	de	buurt.	Je	hebt	deze	
pas	in	het	volgende	seizoen	nodig.

Plaats	de	dubbele spiegel	naast	de	catwalk.		Plaats	op	de	eerste	spiegel	op	het	vakje	0	de	3	mode-markeerders	
voor	de	haarlengte	en	plaats	op	de	tweede	spiegel	op	het	vakje	0	de	3	mode-markeerders	voor	de	haarkleur.
Leg	de	markeerder	voor	het	jaar	op	jaar	1	en	leg	de	markeerder	voor	het	seizoen	op	het	wintericoon	(sneeuwvlok).

Elke	speler	kiest	een	magazine	en	neemt	de	twee	bijhorende	kaarten.	Plaats	daarvan	één	kaart	in	het	midden	van	
de	tafel	en	leg	de	andere	voor	je	neer.

Hou	plaats	vrij	in	het	midden	van	de	tafel	voor	3 kolommen	van	kaarten	zoals	aangegeven	op	de	figuur.

Neem	de	modellenkaarten	met	kledingkleur	geel,	blauw	en	rood.	Schud	deze	kaarten	samen	in	één	grote	stapel	
en	leg	ze	gedekt	neer.	Dit	noemen	we	de	gedekte trekstapel.

Draai	kaarten	van	de	gedekte	trekstapel	om	en	sorteer	deze	op	basis	van	haarkleur	tot	er	van	elk	van	de	drie	
haarkleuren	minstens	één	is	omgedraaid.	Als	de	haarkleur	reeds	was	omgedraaid,	leg	je	de	kaart	bovenop	de	
reeds	openliggende	kaart	met	dezelfde	haarkleur.	Als	de	haarkleur	nog	niet	voorkomt,	maak	je	een	nieuwe	open	
stapel	voor	deze	haarkleur.	Dit	doe	je	tot	er	een	derde	stapel	(met	slechts	1	kaart)	is	gemaakt.	Het	resultaat	is	dat	je	
3 open trekstapels	hebt	gemaakt.

Sorteer	alle	modellenkaarten	met	als	kledingkleur	groen,	zwart	en	wit	in	3	afzonderlijke	stapels.	Schud	de	27	
kaarten	met	de	groene	kledingkleur	en	leg	deze	als	een	gedekte	stapel	neer	naast	de	open	trekstapels.	Dit	is	de	
opkomende trekstapel.

Doe	opnieuw	hetzelfde	met	de	kaarten	met	de	witte kledingkleur.	Deze	twee	laatste	stapels	komen	later	in	het	
spel	en	vertegenwoordigen	de	opkomst	van	nieuwe	trends.

Voorzie	plaats	voor	de	aflegstapel.	Spelers	mogen	op	elk	moment	de	gehele	aflegstapel	bekijken.	

Doe	hetzelfde	met	de	kaarten	met	de	zwarte kledingkleur	en	leg	deze	voorlopig	aan	de	kant.

Hou	plaats	vrij	voor	een	extra	rij	van	kaarten,	de	invloedrij.	Deze	rij	kan	maximum	zoveel	kaarten	bevatten	als	er	
spelers	zijn.
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Een	jaar	duurt	4	seizoenen	en	begint	met	het	winterseizoen,	gevolgd	door	het	lenteseizoen,	het	zomerseizoen,	het	herfstseizoen	
en	tot	slot	sluiten	we	het	jaar	af.

Een	seizoen	verloopt	als	volgt:

1.	Plaatsen	van	de	covermodellen
2.	Bepalen	van	het	meest	trendy	covermodel	per	maandblad	(speler).
3.	Evalueren	van	de	extra	editie	(scoren)	en	hand	aanvullen.
4.	Een	nieuw	jaar	voorbereiden	(enkel na de herfst).

1. Plaatsen van de covermodellen

Elk	seizoen	duurt	3	maanden	(of	rondes).	Deze	fase	wordt	dan	ook	drie	keer	na	elkaar	gespeeld.
Elke	maand	brengt	het	maandblad	een	editie	uit	met	een	verschillend	cover	model.	Elk	seizoen	heeft	het	dus	3 covermodellen	
nodig.	Elke	maand	plaatst	elke	speler	één	covermodel	gedekt	op	de	tafel	naast	de	kaart	in	zijn	kleur.	Nadat	alle	spelers	hun	
keuze	 gemaakt	 hebben,	 worden	 de	 kaarten	 omgedraaid	 en	 vervolgens	 worden	 de	mode-kenmerken aangepast op de 
modesporen.

Trends	worden	als	volgt	waargenomen:
Elk	seizoen	zijn	drie	mode-kenmerken	actief:	haarkleur,	haarlengte	en	afhankelijk	van	het	seizoen	het	achtergrondpatroon	
of	de	kledingkleur.		In	de	herfst	en	de	winter	is	het	achtergrondpatroon	van	belang.	In	de	lente	en	de	zomer,	is	de	kledingkleur	
van	belang.

Alle	actieve mode-kenmerken	worden	op	de	modesporen	aangepast	op	basis	van	de	uitgespeelde	covermodellen	en	de	
invloedrij.	Elke	keer	dat	een	kenmerk	voorkomt,	verplaats	je	de	mode-markeerder	een	positie	omhoog	op	het	modespoor.	De	
meest	dominante	stijl	van	een	kenmerk	wordt	de	trend.	Zijn	verschillende	stijlen	even	dominant,	dan	worden	deze	allemaal 
trends.
Bijvoorbeeld:	Als	de	meeste	modellen	lang	haar	hebben,	wordt	lang	haar	de	trend	van	het	kenmerk	haarlengte.

Speloverzicht

voor na

Voorbeeld (winter, telling maand 1):
Elke speler plaatst zijn gekozen kaart gedekt neer. Als iedereen zijn kaart geplaatst heeft, worden ze tegelijk omgedraaid en worden 
de kenmerken op de modesporen aangepast. Vergeet de kaarten in de invloedrij niet mee te tellen.
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Voorbeeld (winter, nieuwe telling maand 2): In maand 
2 speelt iedereen opnieuw een gedekt model en daarna 
worden ze tegelijk omgedraaid en worden de modesporen 
opnieuw aangepast.

Voorbeeld (winter, nieuwe telling maand 3): En je doet nog één 
keer hetzelfde voor maand 3.

Voorbeeld (vervolg van vorige figuur):
Rechts zie je de trendwaarde voor elk model. Een 
model scoort een trendpunt voor het vierkante rode 
achtergrondpatroon, blond haar en middellang haar. 

2. Bepalen van het meest trendy covermodel per maandblad

Op	het	einde	van	het	seizoen,	nadat	alle	spelers	hun	derde	kaart	hebben	omgedraaid,	wordt	de	trendwaarde	van	ieder	geplaatst	
covermodel	definitief	bepaald.	Hoe	trendy	een	covermodel	is,	wordt	bepaald	door	het	optellen	van	de	mode-kenmerken	van	
het	model	die	overeenkomen	met	de	aangeduide	trends	op	de	modesporen.	Voor	elk	kenmerk	dat	overeenkomt	met	een	trend	
gaat	de	trendwaarde	van	het	model	met	1	omhoog.	Elk	covermodel	heeft	dus	altijd	een	trendwaarde	van	0,	1,	2	of	3.

Voor elke speler wordt	nu	het	meest trendy model 
bepaald.	Het	covermodel	dat	voldoet	aan	de	meeste	
trends	 verschijnt	 nogmaals	 in	 een	 extra	 editie	 en	
blijft	voorlopig	liggen.	De	covermodellen	die	de	extra	
editie	niet	hebben	gehaald,	gaan	onmiddellijk	terug	
naar	de	hand van de speler.		
Hebben	 meerdere	 modellen	 dezelfde hoogste 
trendwaarde	 (behalve	 als	 deze	 0	 is)	 dan	 kiest	 de	
speler	 één	 van	 deze	 modellen	 uit	 om	 in	 zijn	 extra	
editie	 te	 plaatsen	 en	 neemt	 de	 andere	 modellen	
terug	op	hand.	
Hebben	 alle modellen een trendwaarde van 0	
gaan	ze	gezamenlijk	in	de	extra	editie	en	blijven	deze	
voorlopig	 alle	 drie	 liggen.	 Dit	 is	 de	 enige	 situatie	
waarbij	je	meer	dan	één	model	op	de	tafel	mag	laten	
liggen.
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De spelers hebben het meest trendy model laten liggen en hebben de rest van de kaarten terug op handen genomen. Als er 
meerdere modellen zijn met de hoogste trendwaarde, kiest de speler zelf welk model hij laat liggen. Enkel wanneer je 3 modellen 
met een trendwaarde van 0 hebt, mag je meer dan één van je modellen op de tafel laten liggen.

De gele speler en de groene speler zijn de enige die er in geslaagd zijn een model op de cover te plaatsen dat op het einde van het 
seizoen volledig trendy (score van 3) is. De rode speler had de keuze tussen zijn eerste en derde gespeelde kaart als zijn meest trendy 
covermodel, hij kiest in dit geval zijn eerst gespeelde kaart om op de tafel te laten liggen en hij neemt de andere kaarten terug op hand. 
De blauwe speler heeft geen keuze. Hij laat het best scorende model op de tafel liggen.

3. Evalueren van de extra editie en hand aanvullen

A) Opruimen
De	kaarten	in	de	invloedrij	gaan	naar	de	aflegstapel.	

B) Scoren of aanvullen van de invloedrij
Voor	elk	covermodel	in	de	extra	editie	wordt	nu	de	trendwaarde	bepaald.	Heeft	dit	model	trendwaarde 3	scoort	deze	speler	
prestige	en	gaat	de	kaart	gedekt onder de spelerskaart die voor de speler ligt.	Vergeet	niet	dat	 je	maar	één	model	met	
trendwaarde	3	per	seizoen	mag	scoren.	Op	het	einde	van	het	spel	wordt	de	totaalscore	aan	prestige	bepaald	op	basis	van	alle	
gescoorde	kaarten.

Als	het	covermodel	in	de	extra	editie	slechts	een	trendwaarde van 1 of 2	heeft,	gaat	deze	kaart	naar	de	invloedrij.	Dit	wil	dus	
zeggen	dat	dit	model	het	volgende	seizoen	invloed	heeft	op	de	trends.	In	deze	invloedrij	kunnen	maximaal	evenveel	kaarten	
liggen	als	er	spelers	zijn.	Het	kan	ook	voorkomen	dat	deze	rij	leeg	is	indien	elke	speler	dit	seizoen	een	model	gescoord	heeft.

Als	er	3	modellen	in	de	extra	editie	staan	en	deze	dus	allemaal trendwaarde 0 hebben,	scoren alle drie modellen prestige	
en	gaan	ze	gezamenlijk	gedekt	onder	de	spelerskaart	die	voor	de	speler	ligt.	Opmerking:	prestige	scoren	op	deze	manier	is	erg	
moeilijk	maar	kan	je	wel	heel	wat	punten	opleveren.	

Voorbeeld (vervolg van vorige figuur): De groene en gele speler 
hadden een model met trendwaarde 3 in de extra editie en ze 
mogen deze nu onder hun spelerskaart plaatsen. De modellen 
in de extra editie van de andere spelers gaan naar de invloedrij.
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C) Hand aanvullen
In	spelersvolgorde,	beginnend	met	de	startspeler,	vullen	de	spelers	hun	hand	aan	tot	ze	opnieuw	9	kaarten	hebben:	

*	Heeft	de	speler	prestige gescoord?	
Dan	neemt	deze	een	nieuwe	kaart	van	de	open trekstapels	(G	in	figuur	met	de	opstelling)	of	de	gedekte trekstapel	
(F	in	figuur	met	de	opstelling).	Vul	indien	nodig	onmiddellijk	de	open	trekstapels	aan	totdat	er	weer	van	elke	haarkleur	
een	open	kaart	ligt.	Werden	alle	drie	de	kaarten	gescoord,	dan	neemt	de	speler	één	voor	één	drie	nieuwe	kaarten	van	
de	open	trekstapels	als	hij	aan	de	beurt	komt.	Vul	indien	nodig	onmiddellijk	de	open	trekstapels	aan.	Als	de	gedekte	
trekstapel	ooit	volledig	uitgeput	raakt	wordt	de	aflegstapel	geschud	en	vormt	deze	de	nieuwe	gedekte	trekstapel.

*	Heeft	de	speler	geen prestige gescoord?
Dan	neemt	deze	twee	kaarten	van	de	opkomende trekstapel	(H	in	figuur	op	pagina	3),	houdt er één van	en	plaatst	de	
andere	onderaan	de	opkomende	trekstapel.

D) Voorbereiden volgend seizoen
Pas het seizoen aan	op	het	seizoenspoor	en	geef de startspelerpion volgens de klok door	aan	de	volgende	speler.
Alle	modesporen worden terug op 0 gezet.	Pas	hierna	de	modesporen	aan	op	basis	van	de	modellen	in	de	invloedrij.

Opgelet: 
Hou er rekening mee dat je in de herfst en de winter de achtergrondpatronen gebruikt en in de lente en zomer de kledingkleur!

4. Een nieuw jaar voorbereiden

Voorbeeld situatie vóór de vernieuwing van de stapels: Voorbeeld situatie na de vernieuwing van de stapels:

Op	het	einde	van	het	laatste	jaar	sla	je	deze	stap	gewoon	over.

Enkel na de herfst, wanneer een volledig jaar is afgerond,wordt deze stap uitgevoerd.

Na	het	spelen	van	een	volledig jaar	gebeurt	het	volgende:
•	 Verplaats	de	jaar markeerder	naar	het	volgende	jaar.
•	 Plaats	de	opkomende trekstapel	(H)	met	de	volgende	lente-zomerkleur	(in	jaar	1	is	dit	groen,	in	jaar	2	zwart	en	in	jaar	3	

wit)	bovenop	de	gedekte	trekstapel	(F).	
•	 Plaats	de	3 open trekstapels	(G)	op	de	aflegstapel	(K).
•	 Draai	kaarten	van	de	nieuwe	gedekte	trekstapel	om	en	vorm opnieuw 3 open trekstapels	gebaseerd	op	de	haarkleur.	

Verderop	in	het	spel	is	het	mogelijk	dat	de	kaarten	die	je	net	op	de	gedekte	trekstapel	hebt	geplaatst	uitgeput	raken	en	
de	‘oudere’	kleuren	terug	tevoorschijn	komen.

•	 Plaats	de	stapel	met	kaarten	die	de	volgende kledingkleur vertegenwoordigen	(zwart	in	jaar	1,	wit	in	jaar	2)	op	de	plaats	
van	de	vorige	opkomende	trekstapel.

•	 In	spelersvolgorde	mag	elke	speler	een	kaart	uit	zijn	hand	op	de	aflegstapel	leggen	en	de	bovenste	kaart	kiezen	van	een	
open	trekstapel	of	de	gedekte	trekstapel.	Als	er	een	open	trekstapel	is	uitgeput,	wordt	deze	direct	weer	aangevuld.
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Het	spel	eindigt	als	de	herfst van het derde jaar is gespeeld.

De	spelers	nemen	nu	alle kaarten	die	ze	tijdens	het	spel	onder hun spelerskaart	hebben	verzameld	en	leggen	deze	open	
neer.	Elke	speler	telt	nu	alle	waardes	van	de	gescoorde	kaarten	samen,	dit	 is	het	verzamelde	prestige.	 Iedere	kleur	heeft	de	
waarde	die	je	kan	terugvinden	in	onderstaande	tabel.	De	speler	met	de	meeste	prestige	is	de	winnaar.

Bij	een	gelijke stand wint	de	speler	met	de	meeste	kaarten.	 Indien	er	ook	hier	een	gelijke	stand	 is,	wint	de	speler	met	de	
meeste	kaarten	met	de	hoogste	prestigewaarde	(5).	Is	ook	dit	gelijk	dan	wint	de	speler	met	de	meeste	kaarten	met	de	op-een-
na-hoogste	prestigewaarde,	enzoverder.	Indien	alle	prestigewaardes	zo	zijn	opgebruikt	en	de	stand	is	nog	steeds	gelijk,	dan	
kunnen	de	spelers	beslissen	nog	een	seizoen	verder	te	spelen	of	om	de	overwinning	te	delen.

Einde van het spel

Voorbeeld:
De speler heeft 2 gele, 1 rode, 1 blauwe,  2 groene, 0 zwarte en 1 wit model.
Hij scoort 4x2 + 2x3 + 0x4 + 1x5 = 19 prestige

•	 Probeer	voldoende	van	dezelfde	mode-kenmerken	te	hebben	zodat	je	kan	proberen	een	trend	door	te	drukken.	Maar	te	
veel	gelijkaardige	kaarten	hebben,	is	dan	weer	niet	aan	te	raden	omdat	de	opties	om	je	aan	te	passen	dan	erg	beperkt	zijn.

•	 Elk	seizoen	scoren	is	zeer	moeilijk.	Als	je	tijdens	het	seizoen	merkt	dat	je	hoogstwaarschijnlijk	geen	kaart	hebt	die	3	trends	
kan	halen,	kan	het	interessant	zijn	kaarten	met	een	lage	puntwaarde	uit	te	spelen	om	trends	proberen	te	veranderen	in	het	
nadeel	van	andere	spelers.

•	 Covermodellen	met	een	hogere	puntenwaarde	van	een	kleur	die	pas	 recent	 in	het	spel	 is	gekomen,	zullen	zelden	drie	
trends	halen	in	de	lente	en	de	zomer	omdat	hun	kledingkleur	nog	heel	weinig	vertegenwoordigd	is.	In	de	winter	en	de	
herfst	daarentegen	hebben	deze	kaarten	evenveel	kans	als	andere	kleuren.

•	 Wees	voorzichtig	als	je	gewoon	de	huidige	trends	volgt.	Dit	maakt	het	resultaat	voorspelbaar	en	het	zal	makkelijker	worden	
voor	je	tegenstanders	om	3	modellen	te	scoren	met	een	trendwaarde	van	0.

Speeltips
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In	 een	 spel	 met	 2	 spelers	 zijn	 enkele	 regelwijzigingen	 van	 toepassing.	 Er	 doen	 dan	 twee fictieve spelers	 mee	 die	 ook	
covermodellen	plaatsen.

Spelopstelling
Voorzie	plaats	voor	twee extra rijen	onder	de	voorziene	rijen	voor	beide	spelers.	Gebruik	eventueel	twee	spelerskaarten	die	
niet	door	de	spelers	gekozen	zijn.
Neem	12 kaarten	van	de	gedekte	trekstapel	zonder	ze	te	bekijken	en	plaats	deze	als	een	aparte	stapel	opzij.	Dit	is	de	trekstapel	
voor	de	fictieve	spelers.

Plaatsen van de covermodellen voor het nieuwe seizoen
Elke	maand,	voordat	de	 spelers	hun	kaarten	gedekt	hebben	geplaatst,	worden	nu	ook	van	de	aparte	 stapel	 twee kaarten	
getrokken	en	geplaatst	in	de	twee	extra	rijen.	De	kaart	van	de	laatste	fictieve	speler	mag	je	direct	opendraaien.	De	spelers	
krijgen	dus	één	van	deze	twee	kaarten	al	 te	zien	voordat	ze	hun	keuze	moeten	maken.	Nadat	de	spelers	hun	kaart	gedekt	
hebben	 geplaatst,	wordt	 ook	 de	 kaart	 van	 de	 andere	 fictieve	 speler	 omgedraaid.	 Bij	 het	 aanpassen	 van	 de	 trends	 op	 het	
modespoor	worden	dus	alle	vier	de	rijen	meegeteld.

Tip:	Pas	de	mode-kenmerken	van	de	kaart	die	je	open	draait	niet	aan	voordat	alle	spelers	hun	gedekte	kaart	hebben	
gespeeld!	Het	 risico	 bestaat	 dat	 je	 dan	deze	 kenmerken	nog	 een	 tweede	 keer	 gaat	 optellen	 nadat	 alle	 kaarten	 zijn	
omgedraaid.	Is	er	toch	twijfel	dan	kunnen	de	trends	aangeduid	op	de	spelborden	op	elk	moment	gecontroleerd	worden	
door	alle	eigenschappen	van	de	open	kaarten	op	te	tellen.

Regelwijzigingen voor 2 spelers

Voorbeeld (winter, maand 1): Zo ziet de situatie 
eruit nadat de spelers hun kaart gedekt hebben 
geplaatst. Eén kaart van de fictieve speler konden de 
spelers al zien. De andere wordt omgedraaid samen 
met de kaarten van de spelers. De opengedraaide 
kaart van de fictieve speler is nog niet verwerkt op 
de modesporen.

Bepalen van het meest trendy covermodel per maandblad
Naast	het	bepalen	van	de	meest	trendy	covermodellen	van	de	spelers	wordt	nu	ook	het	meest	trendy	model	van	de	fictieve	
spelers	bepaald.	Bij	een	gelijke	stand	is	het	eerder	geplaatste	model	het	meest	trendy,	ook	indien	alle	modellen	trendwaarde	
0	scoren.	De	overige	vier	kaarten	worden	terug	op	de	aparte	stapel	gelegd.

Evalueren van de extra editie en hand aanvullen
Voor	de	fictieve spelers	gelden	volgende	regels:

B) Scoren of aanvullen invloedrij
Het	meest	trendy	covermodel	van	elke	rij	wordt	in	de	invloedrij	geplaatst,	onafhankelijk	van	de	trendwaarde.	De	fictieve	spel-
ers	scoren	nooit.

C) Aanvullen hand
Neem	één	kaart	van	de	gedekte	trekstapel	en	één	kaart	van	de	opkomende	trekstapel,	plaats	deze	op	de	aparte	stapel	voor	
de	fictieve	spelers	en	schud	heel	deze	stapel	grondig.	De	stapel	telt	in	het	begin	van	het	seizoen	steeds	12	kaarten.

Op	deze	manier	bevat	de	aparte	stapel	in	de	loop	van	het	spel	grotendeels	dezelfde	modellen	zodat	je	een	inschatting	kan	
maken	van	welke	kenmerken	dominant	zijn,	maar	bevat	deze	stapel	ook	elk	seizoen	twee	nieuwe	onbekende	modellen.

De net besproken variant raden we aan voor beginners die nog geen of weinig ervaring hebben met Cover Me. Als je het spel goed 
begint te kennen raden we je aan om de geavanceerde variant te proberen. Deze staat verderop in de spelregels.
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Langer spel:
In	plaats	van	3	jaar	kan	er	ook	voor	4 jaar	gekozen	worden.	Het	laatste	jaar	wordt	doorgespeeld	zonder	het	vernieuwen	van	
de	stapels.	Omdat	er	geen	opkomende	trekstapel	meer	is,	worden	er	nu	altijd	kaarten	genomen	van	de	open	trekstapels	of	de	
gedekte	trekstapel.

Korter spel:
Als	je	een	korter	spel	wil	speel	je	4 jaar,	maar	elk	jaar	speel	je	enkel	een	lente en een herfst seizoen.	Je	start	met	een	lente	
seizoen	 waarin	 je	 speelt	 voor	 de	 kledingkleur.	 Het	 volgende	 seizoen	 zal	 een	 herfstseizoen	 zijn	 waarin	 je	 speelt	 voor	 het	
achtergrondpatroon.	Na	deze	2	seizoenen	start	je	een	nieuw	jaar.	In	het	vierde	jaar	is	er	geen	opkomende	trekstapel	meer,	dus	
neem	je	altijd	kaarten	van	de	open	trekstapels	of	de	gedekte	trekstapel.

Alle kaarten hebben dezelfde waarde: 
Kies	één	kledingkleur	en	leg	alle	kaarten	van	deze	kleur	terug	in	de	doos.	Deel	elke	speler	gedekt	een	kaart	van	elk	van	de	
vijf	overgebleven	kleuren.	De	rest	van	de	kaarten	worden	in	een	grote	stapel	geschud.	Vorm	de	open	trekstapels	zoals	in	de	
standaard	 regels.	Elke	speler	kiest	nu	 in	spelersvolgorde	een	kaart	van	deze	stapels	waarna	deze	stapels	weer	onmiddellijk	
worden	aangevuld	indien	nodig.	Dit	wordt	herhaald	tot	elke	speler	9	kaarten	heeft.
Scoren	en	niet	 scoren	 (verplaatsen	naar	de	 invloedrij)	 gebeurt	 op	dezelfde	manier	 als	 in	de	 standaardregels,	maar	nu	 vult	
iedereen	simpelweg	zijn	hand	aan	door	in	spelersvolgorde	een	kaart	van	de	open	stapels	te	kiezen.
Stap	4	vervalt	in	deze	variant	volledig,	je	verplaatst	alleen	de	jaarmarkeerder.
Op	deze	manier	kan	men	ook	voor	een	langer	spel	kiezen.	Raakt	de	trekstapel	ooit	uitgeput,	wordt	de	aflegstapel	geschud	en	
vormt	deze	een	nieuwe	trekstapel.
Elke	kaart	is	evenveel	prestige	waard,	de	eindscore		is	hier	eenvoudigweg	het	aantal	kaarten	onder	de	spelerskaart.

Varianten

Geavanceerde variant voor 2 spelers
Voor	de	spelers	die	een	grotere	uitdaging	willen,	een	kleinere	geluksfactor	en	meer	controle	is	er	deze	meer	strategische	variant.	
Ditmaal	zijn	er	geen	fictieve	spelers	maar	controleren	de	spelers	elk	twee	magazines,	het	ene	is	het	hoofdmagazine	dat	prestige	
kan	scoren	en	het	andere	is	er	om	de	trends	mee	te	helpen	sturen.

Spelopstelling
Voorzie	voor	elke	speler	een	extra	rij	onder	de	normale	rij.
Deel	elke	speler	9	kaarten	van	gedekte	trekstapel	(F).	Beginnend	met	de	startspeler	neemt	elke	speler	een	kaart	van	de	open	
trekstapels	(G).	Herhaal	dit	tot	beide	spelers	12	kaarten	in	hun	hand	hebben.

Plaatsen van de covermodellen
Elke	maand	plaatsen	beide	spelers	twee covermodellen	gedekt	neer,	één	bij	de	rij	met	hun	spelerskaart	(primaire	rij)	en	één	
eronder	in	hun	tweede	rij	(secundaire	rij).
Bij	het	aanpassen	van	de	trends	op	het	modespoor	worden	alle	vier	de	rijen	meegeteld.

Bepalen van het meest trendy covermodel per maandblad
Voor elke rij	wordt	nu	het	meest	trendy	covermodel	bepaald,	net	zoals	in	een	spel	met	3	spelers	of	meer.
Hebben	meerdere	modellen	dezelfde	hoogste	trendwaarde	(behalve	als	deze	0	is)	kiest	de	speler	één	van	deze	kaarten	om	in	
de	extra	editie	te	plaatsen.	

Evalueren van de extra editie en hand aanvullen
B) Scoren of aanvullen invloedrij
Voor	elk	covermodel	in	de	extra	editie	wordt	nu	de	toekomst	bepaald,	dit	gebeurt	nu	twee	keer	per	speler.	Voor	covermodellen	
die	trendwaarde	1	of	2	behalen,	gelden	voor	zowel	de	primaire	als	de	secundaire	rij	de	standaard	regels.
Echter	voor	covermodellen	met	trendwaarde	3	of	0	is	er	een	verschil	tussen	beide	rijen:
Voor	de	primaire	 rij	gelden	de	standaard	regels	 :	de	kaart	 (of	kaarten	 indien	alle	modellen	trendwaarde	0	behaalden)	gaan	
gedekt	onder	de	spelerskaart	die	voor	de	speler	ligt.
Voor	de	secundaire	rij	gaat	de	kaart	(of	kaarten	indien	alle	modellen	trendwaarde	0	behaalden)	onder	de	spelerskaart	in	het	
midden	van	de	tafel.	Op	het	einde	van	het	spel	zijn	deze	kaarten	enkel	van	belang	bij	een	gelijkspel.
C) Hand aanvullen
In	spelersvolgorde	vullen	de	spelers	hun	hand	aan.
Het	aanvullen	van	de	hand	gebeurt	voor	beide	rijen	tegelijk.	In	het	geval	dat	in	beide	rijen	de	hoogste	trendwaarde	1	of	2	was	
mag	de	speler	4	kaarten	nemen	en	er	2	van	houden	(in	plaats	van	twee	keer	er	2	te	nemen	en	er	1	van	te	houden).

Einde van het spel
Bij	een	gelijke	stand	worden	ook	de	waarden	van	de	kaarten	onder	de	spelerskaart	in	het	midden	meegeteld.	Indien	de	stand	
nog	steeds	gelijk	is,	worden	de	kaarten	onder	beide	spelerskaarten	samengelegd	en	wint	de	speler	met	de	meeste	kaarten.	
Indien	er	nog	een	gelijke	stand	is,	gebruik	je	dezelfde	tie breaker	als	in	het	basisspel	waarbij	alle	kaarten	geteld	worden	(dus	ook	
de	kaarten	van	onder	de	spelerskaart	in	het	midden	van	de	tafel). 12


