Puerto Rico, de jubileumuitgave
Alea, 2011
Andreas SEYFAHRT
2 - 5 spelers vanaf 12 jaar
± 120 minuten

1: De nieuwe gebouwen
Alle spelregels van het basisspel blijven, met de hieronder vermelde uitzonderingen, bestaan.

Spelvoorbereiding
Alle productiegebouwen worden zoals gewoonlijk op het centrale speelbord
geplaatst. De 55 beigekleurige gebouwen (2x 12 kleine en 5 grote 'oude'
gebouwen + 2x 12 kleine en 2 grote 'nieuwe' gebouwen) worden vooreerst
naast het centrale bord gelegd.
De startspeler begint en kiest uit alle 55 gebouwen er één uit en legt dit (en
bij meer dan 2 spelers eventueel ook het tweede identieke gebouw) op een
leeg aflegvak van het centrale bord, uiteraard in overeenstemming met zijn
bouwkosten. Vervolgens komt de volgende speler, met de wijzers van de
klok mee, aan de beurt en kiest een volgend gebouw ... enzovoort.
Dit gaat zolang door tot alle 12 + 5 aflegvakken voor de beigekleurige
gebouwen op het centrale bord zijn gevuld. De 26 niet gekozen beigekleurige
gebouwen worden terug in de doos gelegd.
TER VERDUIDELIJKING
Bij de gebouwen met de bouwkosten 2, 5 en 8 dubloenen, kunnen van de
telkens vier die ter keuze staan er twee worden uitgekozen.

Alle 55 beigekleurige gebouwen
worden naast het centrale bord
neergelegd en dan om de beurt
door de ene en de andere
gekozen en passend op het
centrale speelbord neergelegd
tot het is gevuld.
De productiegebouwen worden,
zoals in het basisspel, geplaatst.

Voorbeeld
Een speler legt de kerk op het veld
van het kantoor. Later legt een
speler het kantoor op het tweede
vrije veld van 5. De grote markthal
en de handelspost kunnen nu niet
meer worden gekozen.

Het spel kan beginnen ...

Aquaduct
Als de bezitter van een aquaduct met de grote indigoververij minstens één
indigo produceert, ontvangt hij één goederensteen indigo extra.
Voor de grote suikermolen geldt hetzelfde en ontvangt hij één goederensteen
suiker extra.
OPMERKING: Het aquaduct geldt niet voor de kleine indigoververij en niet
voor de kleine suikermolen.

Houtvesterij
Komt de bezitter van een houtvesterij in de landbouwfase aan de beurt, mag
hij dat nieuwe plantagekaartje met de rugzijde naar boven (= woud) op een
vrij eilandveld leggen, waar het tot aan het einde van het spel blijft liggen.
Een steengroeve kan niet als woud worden ingezet. Als de speler een
gebouw plaatst, betaalt hij (om het even of zijn houtvesterij is bezet of niet)
voor telkens twee wouden op zijn eiland 1 dubloen minder. Deze besparing
geldt extra bij de steengroeve en is niet onderhevig aan de kolombeperking
van de steengroeve.
OPMERKING: Wouden worden niet door kolonisten bezet.

+ 1 goederenkist extra bij
de grote indigoververij en bij
de grote suikermolen

plantage als woud
2 wouden = 1 dubloen minder
bij het bouwen

Voorbeeld
De speler bezit 4 wouden en 2 bezette steengroeves en is zelf bouwmeester. Voor de
bouw van een groot pakhuis moet hij slechts 1 dubloen betalen.
TIP: Gebruikt de bezitter van een houtvesterij ook ...
... de haciënda, mag hij het kaartje bekijken voor hij het eventueel als woud
neerlegt; ... de bibliotheek, kan hij vrij kiezen om één of de beide plantages
als woud neer te leggen; ... het hospitium, plaatst hij de kolonisten op zijn
windroos.

De zwarte markt
Als de bezitter van een zwarte markt een gebouw plaatst, mag hij hierbij
maximaal telkens één kolonist, één goederensteen en één zegepunt 'als
betaling geven' (terug in de desbetreffende voorraad), waarbij hij telkens
1 dubloen besparing op de kosten ontvangt.
AANDACHT: De speler mag na de bouw geen geld meer over hebben; de
zwarte markt mag dus niet worden gebruikt wanneer zijn opbrengst ook
werkelijk nodig is voor de bouw van het actuele gebouw.

voor telkens één zegepunt (ZP),
één goederensteen en één
kolonist, 1 dubloen minder bij
het bouwen

Voorbeeld: De speler wil de haven bouwen voor 8 dubloenen, maar bezit maar
6 dubloenen. Hij geeft één goederensteen indigo en één kolonist naar keuze af,
waardoor hij 2 dubloenen uitspaart en de haven kan bouwen.
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OPMERKING: Als men een zegepunt of een kolonist afgeeft nadat het
einde van het spel al is ingeluid, blijft het einde van het spel gelden.
De kolonist op de zwarte markt kan niet in geld worden omgezet.

Pakhuis
De bezitter van een pakhuis mag aan het einde van iedere kapiteinfase,
naast de ene vrije goederensteen, nog tot drie extra goederenstenen naar
keuze inladen.

+ 3 goederenstenen inladen

Hotel
In de burgemeesterfase kan de bezitter tot twee kolonisten in zijn hotel
plaatsen. Deze gasten mag hij vervolgens, aan het begin, tijdens of aan het
einde van alle andere fases (ook verschillende), naar believen verplaatsen,
waar ze dan blijven liggen en onmiddellijk kunnen worden benut (op zijn
minst tot de volgende burgemeesterfase).
Voorbeeld: De speler verplaatst aan het einde van de kapiteinfase één gast naar het
pakhuis en benut meteen het voordeel om extra goederen in te laden. Dan kiest hij
de handelaar als zijn rol en verplaatst aan het begin van deze fase de tweede gast
naar de bibliotheek waardoor hij nu het dubbele handelsprivilege ontvangt.

tot 2 kolonisten verplaatsen

Handelspost
Als de bezitter van een handelspost in de handelaarfase aan de beurt komt,
kan hij ofwel zoals gewoonlijk één goederensteen aan het handelshuis of
met zijn handelspost 1 goederensteen naar keuze voor de aangegeven prijs
direct aan de voorraad verkopen.
AANDACHT: Het voordeel van de markthallen mag bij de handelspost niet
worden benut, het handelsprivilege echter wel.

Kerk

= 1 eigen handelshuis
Wij raden aan om steeds of
het magazijn of de handelspost in het spel te hebben,
maar nooit de beide tegelijk !

Bouwt de bezitter van een kerk gebouwen van de tweede of de derde
kolom, ontvangt hij telkens 1 zegepunt; bij gebouwen van de vierde kolom
telkens 2 zegepunten.
OPMERKING: Voor de bouw van de kerk zelf, ontvangt men de ZP niet.

Kleine scheepswerf
De kleine scheepswerf wordt benut op dezelfde manier als de (grote)
scheepswerf, met de volgende twee verschillen: De speler kan bij de verscheping met de kleine scheepswerf ook verschillende goederen inladen,
maar ontvangt echter maar 1 zegepunt voor telkens twee ingeladen goederen. Bovendien moet de speler, in tegenstelling tot de gewone scheepswerf,
niet al zijn goederenstenen verschepen.
OPMERKING: Bezit men ook de gewone scheepswerf, mag men beide in
een volgorde naar keuze benutten.

Vuurtoren

0/1/1/2 zegepunten
bij het bouwen

= 1 eigen transportschip
(de helft van de zegepunten)

De vuurtoren wordt benut op dezelfde manier als de haven, met die uitzondering dat hij in plaats van zegepunten, geld oplevert. Als de vuurtorenbezitter ook kapitein is, ontvangt hij hiervoor een bijkomende dubloen.
TIP: Om extra dubloenen voor leveringen te ontvangen, moet men niet
kapitein zijn en omgekeerd moet men voor de extra dubloenen voor het
kapiteinsambt niets leveren.
+ dubloenen bij verschepen

Klein fabriekje
Het kleine fabriekje wordt benut op dezelfde manier als de fabriek, met die
uitzondering dat ze alleen voor de productie van één goederensoort geld
oplevert: de bezitter ontvangt één dubloen minder dan het aantal goederen
dat hij zonet van zijn beste soort heeft geproduceerd (dus dat product dat
hem de meeste goederenstenen oplevert).

Bibliotheek
De bezitter van een bibliotheek ontvangt het dubbele privilege van zijn rol.
Als landbouwer mag hij zich ofwel een plantage ofwel een steengroeve
nemen. Nadat alle spelers aan de beurt zijn geweest, mag hij nog een
plantage nemen, maar geen steengroeve.
TIP: Benut een bibliotheekbezitter bij het koloniseren een hospitium,
ontvangt hij alleen voor het eerste kaartje een kolonist; benut hij een
bouwhut dan mag ook het tweede kaartje een steengroeve zijn.
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Gildenhuis
Als de bezitter van een gildenhuis in de kapiteinfase de eerste keer aan de
beurt komt, ontvangt hij eerst voor telkens 2 identieke goederen op zijn
windroos 1 zegepunt. Vervolgens handelt hij volgens de bekende regels van
een levering.
Voorbeeld 1: De speler bezit 3 maïs, 2 indigo en 1 koffie: hij ontvangt 2 ZP.
Voorbeeld 2: De speler bezit 4 maïs en 2 koffie: hij ontvangt 3 ZP.

+ ZP voor verschepen

Standbeeld
Op het standbeeld wordt geen kolonist geplaatst. Aan het einde van het spel
is het standbeeld 8 zegepunten waard.

Klooster

8 ZP aan het
einde

De bezitter van een bezet klooster ontvangt aan het einde van het spel, als
extra, voor elke 3 identieke eilandtegels zegepunten. De eerste 'drieling'
levert hem 1 ZP op, de tweede 3 ZP en de vierde 4 ZP. De speler ontvangt
dus ofwel 1, 3, 6 of 10 extra punten voor het klooster.
Voorbeeld
De bezitter van het klooster bezit aan het einde de volgende eilandtegels: 6x woud,
3x steengroeve, 2 maïs, 1 koffie: hij ontvangt 6 zegepunten extra.

+ 1/3/6/10
zegepunten
voor een
drieling van
eilandtegels

2. De edelen
Spelvoorbereiding
De 8 nieuwe gebouwen worden extra bij de andere 23 verschillende
gebouwen (van het basisspel of ook gemixt met de gebouwen van de eerste
uitbreiding) boven het centrale speelbord neergelegd in overeenstemming
met de bouwkosten (kolom 1 tot 4). De 20 edelen worden naast de kolonistenvoorraad klaargelegd. Aangezien bij deze uitbreiding de opgebruikte
kolonisten/edelen niet meer als voorwaarde gelden voor het einde van
het spel, moeten noch de kolonisten noch de edelen aan het begin van het
spel worden afgeteld.
Aan het begin van het spel en aan het einde van elke burgemeesterfase
wordt steeds één edele in plaats van een kolonist op het kolonistenschip
gelegd (in zover er nog edelen in de voorraad zijn). Deze edelen kunnen
dan in de burgemeesterfase (meestal door de burgemeester zelf) in plaats
van een kolonist worden genomen. Elke edele is aan het einde van het
spel 1 zegepunt waard. Voor de rest blijven alle basisregels bestaan, met
toevoeging van de volgende nieuwe gebouwen:

De gebouwen van de edelen
worden extra boven de andere
gebouwen, in overeenstemming
met hun bouwkosten, gelegd.
Opgebruikte kolonisten vormen
geen voorwaarde meer voor het
einde van het spel.
Er wordt een edele in plaats van
een kolonist op het kolonistenschip gelegd.
Elke edele is aan het einde van
het spel 1 zegepunt waard.

Kadaster
Als de bezitter van het kadaster in de handelaarfase aan de beurt komt, mag
hij ofwel de bovenste plantage van de verdekte stapel voor 1 dubloen kopen
en op zijn eiland leggen (als het kadaster met een kolonist is bezet) of één
van zijn plantages naar keuze voor 1 dubloen op de open aflegstapel leggen
(als het kadaster met een edele is bezet).
TIP: Als men naast het kadaster ook nog de houtvesterij bezit, mag men de
nieuwe plantage ook als woud neerleggen. Bevindt er zich op een afgelegde
plantage een kolonist/edele, wordt die op de windroos geplaatst (dat geldt
ook voor het jachtslot).

Bij het handelen 1 plantage
kopen of verkopen.

Kapel
In elke opzichterfase ontvangt de bezitter van een kapel ofwel 1 dubloen
(als de kapel met een kolonist is bezet) of 1 zegepunt (wanneer de kapel
met een edele is bezet).
+ 1 dubloen / + 1 ZP
bij het produceren
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Jachtslot
Als de bezitter van een jachtslot er een kolonist op heeft staan, mag hij aan
het einde van elke landbouwfase één van zijn plantages (of een woud)
zonder dat er iets anders voor in de plaats komt, op de aflegstapel leggen.
Als hij een edele op zijn jachtslot heeft en hij bezit aan het einde van de
landbouwfase ondubbelzinnig de meeste lege velden op zijn eiland,
ontvangt hij 2 zegepunten.

- 1 plantage /
leegste eiland + 2 ZP

Bouwdienst
De bezitter van de bouwdienst spaart bij de bouw van kleine gebouwen
(kolom 1 - 3) telkens 1 dubloen als de bouwdienst met een kolonist is bezet.
Of hij spaart bij de bouw van grote gebouwen (kolom 4) telkens 2 dubloenen
als de bouwdienst met een edele is bezet.
AANDACHT: Dit geldt niet omgekeerd ! Hij spaart dus geen dubloenen bij
de bouw van een groot gebouw als de bouwdienst is bezet met een kolonist
en hij spaart geen dubloenen bij de bouw van klein gebouw als de bouwdienst met een edele is bezet !

- 1 dubloen / -2 dubloenen
bij het bouwen

Hofleverancier
Als de bezitter van een hofleverancier in de kapiteinfase voor de eerste keer
aan de beurt komt, kan hij (nog vóór zijn eerste levering) per eigen edele
één goederenkist terug in de voorraad leggen en hiervoor telkens 1 ZP
nemen.
AANDACHT: De ingeleverde goederenkisten moeten allen van verschillende soorten zijn ! Extra boni op deze ingeleverde goederen zijn er niet.

vóór het verschepen:
1 ZP per goederensteen

Villa
Komt de bezitter van een hofleverancier in een burgemeesterfase voor de
eerste keer aan de beurt, ontvangt hij extra 1 edele direct uit de voorraad
(dus niet van het schip). Als er in de voorraad geen edele meer is, ontvangt
hij daarvoor in de plaats een kolonist (in zover nog voorhanden).

+ 1 edele van de voorraad

Juwelier
In elke opzichterfase ontvangt de bezitter van een juwelier voor elke edele
op zijn eiland 1 dubloen.
TIP
De juwelier telt als groot productiegebouw (zoals de gildenhal).

+ 1 dubloen per edele

Paleistuin
Aan het einde van het spel ontvangt de bezitter van een bezette paleistuin
voor elke edele op zijn eiland 1 extra zegepunt (dit betekent dat voor hem
elke edele twee zegepunten oplevert, om het even waar de edelen zich
bevinden: op een gebouw, op een plantage of op de windroos.
De auteur en de uitgeverij danken alle testspelers voor hun groot
engagement en hun vele suggesties, in het bijzonder:

Als men kritiek, vragen of suggesties heeft bij dit spel, schrijf dan naar on-derstaand
adres of neem contact op:

+ 1 zegepunt per edele
ALGEMEEN: Wordt in deze
handleiding over een kolonist
gesproken, geldt dit ook voor
een edele (als er met de tweede
uitbreiding wordt gespeeld).
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* Gelimiteerde jubileumuitgave *
10 jaar Puerto Rico - 10 jaar succes !

Met gelimiteerde exclusieve onderdelen

- wereldwijd meer dan 250.000 keer verkocht

- 60 goudkleurige dubloenen uit metaal

- ongeveer één miljoen begeesterde spelers

- 50 goederenkisten en 120 figuren uit hout

- talrijke nationale en internationale onderscheidingen

- 90 geïllustreerde gebouwentegels uit dik karton
- inclusief de uitbreidingen 'Nieuwe gebouwen' en

waaronder de Duitse spelersprijs
- uitgebracht in meer dan 10 landen
- het strategiespel van de jaren 2000

'De edelen'
- in totaal meer dan 450 onderdelen
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