Het kaartspel naar het meervoudig
bekroonde bordspel PUERTO RICO.
Inclusief de uitbreiding ‘De nieuwe gebouwen’
en een spiksplinternieuw bonusgebouw.

San Juan
Alea, 2015
Andreas SEYFARTH
2 - 4 spelers vanaf 10 jaar
± 90 minuten

Goudzoeker of gouverneur – raadsheer of bouwmeester ?
Welke rol men ook speelt in de nieuwe wereld, men heeft maar 1 doel voor ogen:
Zoveel mogelijk welvaart en aanzien verwerven !
Wie bezit de meest productieve fabrieken ?
Wie bouwt de belangrijkste gebouwen in de stad ?
Wie behaalt de meeste zegepunten ?
DOEL VAN HET SPEL
DOEL VAN HET SPEL
De spelers kiezen ronde na
Het spel verloopt over meerdere rondes. Per ronde kiest
iedere speler telkens één van de vijf verschillende rollen en ronde verschillende rollen en
voeren hiermee bepaalde
zet hiermee een bepaalde actie voor alle spelers in gang.
acties uit om zoveel mogelijk
Zo worden er, bij wijze van voorbeeld, met de hulp van de waardevolle gebouwen te
bouwen.
opzichter goederen geproduceerd die dan met de hulp van
de handelaar aan het handelshuis kunnen worden
verkocht.
Met het verdiende geld kan men, met de hulp van de
bouwmeester, gebouwen in San Juan oprichten …
enzovoort.
De speler die het best kan omspringen met de steeds
wisselende volgorde van de afzonderlijke acties en de
bijzondere privileges van elke rol het best gebruikt, zal het
De speler die aan het einde de
meeste succes hebben en het spel winnen.
meeste zegepunten heeft, wint
De speler die aan het einde van het spel de meeste
het spel.
zegepunten heeft, wint het spel.
Het bijzondere van San Juan is dat elke speelkaart meerdere
functies heeft: open op tafel is het een gebouw, in de hand is
het geld en verdekt op een productiegebouw is het een goed.

SPELMATERIAAL
 110 speelkaarten (42 productie- en 68 paarse gebouwen)
 1 gouverneurkaart (duidt de startspeler van de ronde aan)
 5 rollenkaarten (raadsheer, bouwmeester, opzichter,
handelaar en goudzoeker)
 5 handelshuiskaartjes (met de verschillende koopprijzen)
 1 blocnote + 1 potlood (om de zegepunten te noteren)

Als men de spelregels voor de eerste keer leest, raden wij aan om de tekst in de kaders
niet te lezen. Deze teksten zijn beknopte spelregels waarmee men, na een tijdje niet
meer gespeeld te hebben, vlot opnieuw in het spel kan stappen.
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SPELVOORBEREIDING

SPELVOORBEREIDING

 Een startspeler wordt geloot.
Hij ontvangt de gouverneurkaart.

De rollenkaarten, handelshuiskaartjes en speelkaarten
worden in het midden van de
tafel klaargelegd.

 De 5 rollenkaarten worden naast elkaar in het midden
van de tafel gelegd.
 De 5 handelshuiskaartjes worden gemixt en als
verdekte stapel boven de rollenkaarten gelegd.
 Elke speler ontvangt:
- één indigoververij (wordt uit de speelkaarten
uitgezocht), die hij open voor zich op de tafel legt.
Daarna wordt de kaartenstapel zeer grondig gemixt.
- 4 verdekte kaarten van de goed gemixte stapel,
die hij zo in de hand houdt dat de andere spelers
niet kunnen zien welke kaarten hij heeft.

Iedere speler ontvangt
één indigoververij en
4 handkaarten.

 De resterende speelkaarten worden als verdekte stapel
links naast de rollenkaarten gelegd.
 De blocnote en het potlood worden voorlopig in de doos
gelaten. Zij worden pas aan het einde van het spel gebruikt.

SPELVERLOOP (basisspel)

SPELVERLOOP

Het spel verloopt over meerdere rondes. Elke afzonderlijke
ronde verloopt op de volgende manier: de speler die de
gouverneurkaart heeft (de gouverneur), start het spel.
Hij kiest één van de rollenkaarten uit het midden van de tafel,
legt die voor zich neer en voert direct als eerste de actie uit die
bij deze rol hoort. Daarna voert zijn linkerbuurman de actie uit
die bij deze rol hoort … enzovoort, totdat om de beurt iedereen
deze actie één keer heeft uitgevoerd.
Nu komt de linkerbuurman van de gouverneur aan de beurt.
Hij neemt één van de resterende rollenkaarten uit het midden
van de tafel en legt die voor zich neer. Te beginnen bij hem
voert om de beurt iedere speler de actie uit die bij deze rol hoort.
Daarna komt zijn linkerbuurman aan de beurt die een kaart
neemt en een actie in gang zet … enzovoort.

De gouverneur begint en kiest
een rol uit: de bijbehorende
actie wordt om de beurt
uitgevoerd.

Aansluitend kiest de volgende
speler (met de wijzers van de
klok mee) een rol uit …
enzovoort.

Nadat alle spelers een rol hebben gekozen en de bijbehorende
acties hebben uitgevoerd, eindigt een ronde.

Aan het einde van een ronde
gaat de gouverneurkaart naar
de volgende speler (met de
wijzers van de klok mee).

Alle gebruikte rollenkaarten worden terug in het midden van de
tafel gelegd, naast de niet gebruikte rollenkaarten.

Een nieuwe ronde
begint … enzovoort.

De gouverneurkaart gaat, met de wijzers van de klok mee, naar
de volgende speler.
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Een nieuwe ronde begint.
De nieuwe gouverneur kiest als eerste een rol uit … enzovoort.
AANDACHT
Als men dit spel met 2 speelt, mag de gouverneur, nadat de
tweede speler een rol heeft gekozen, nog een andere rol kiezen.
Pas daarna eindigt de ronde en wisselt de gouverneur. Met 2
spelers worden per ronde dus 3 van de 5 rollen gekozen in de
volgorde van gouverneur - tweede speler - gouverneur.

Bij 2 spelers
De gouverneur kiest, nadat de
tweede speler een rol heeft
gekozen, nog een tweede rol.

De rollen

De rollen

Elke rol heeft enerzijds een bijzonder privilege dat alleen geldt
voor de speler die de rol heeft gekozen.
Anderzijds heeft elke rol ook een algemene actie die om de
beurt, met de wijzers van de klok mee, door elke speler kan
worden uitgevoerd (uitzondering: de goudzoeker).

Elke rol:
- levert een actie op voor alle
spelers (uitzondering: de
goudzoeker).
- levert alleen een privilege op
voor diegene die de rol kiest

Principieel geldt:
 Met het uitvoeren van de actie die bij een rol hoort, begint
altijd de speler die deze rol heeft gekozen.
Daarna volgt zijn linkerbuurman … enzovoort.
 Een speler moet een rol kiezen. Hij kan wel verzaken aan
het uitvoeren van de actie of het privilege van de rol.
Dit geldt ook voor alle spelers: wie een actie niet wil of kan
uitvoeren wordt gewoon overgeslagen.
 Een rollenkaart blijft tot het einde van een ronde voor de
speler liggen die deze rol heeft gekozen en kan dus niet
door een andere speler worden gekozen.

Bouwmeester (bouwmeesterfase: allen bouwen)
De speler die de rol van bouwmeester kiest, mag één
gebouw bouwen door een passende kaart uit zijn hand
open op de tafel te leggen. Het gebouw blijft daar
liggen tot het einde van het spel.
De op de kaart aangegeven bouwkosten (het getal
links- en rechtsboven) moet de speler betalen door het
afleggen (op de aflegstapel) van het passende aantal
handkaarten.
Op grond van zijn privilege als bouwmeester legt hij
1 kaart minder af (zie voorbeeld op de volgende
pagina).

Bouwmeesterfase
Iedereen mag 1 gebouw
bouwen; de bouwmeester
betaalt 1 kaart minder.

Vervolgens mogen ook alle spelers om de beurt, met
de wijzers van de klok mee, 1 gebouw bouwen als ze
dat willen.
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Uitgebreide beschrijvingen van de gebouwen en hun functies
vindt men onder ‘De gebouwen’ vanaf pagina 8.
AANDACHT
Een speler mag in de loop van het spel een willekeurig aantal
productiegebouwen bouwen, maar elk stadsgebouw maar één
keer !
OPMERKINGEN
- De zonet beschreven regels worden door de smederij,
de kraan, het armenhuis, de zwarte markt, de schrijnwerkerij,
de steengroeve en de bibliotheek gewijzigd of uitgebreid.
- Als een speler over meer kortingen beschikt dan het gebouw
kost, wordt het verschil niet uitbetaald !
Voorbeeld
Een speler is bouwmeester en hij bezit al een smederij en de
bibliotheek. Hij bouwt een suikermolen: de extra korting die hij op
grond van de regels zou krijgen, ontvangt hij niet uitbetaald.
Ook de bouwmeester krijgt geen korting uitbetaald als hij niets bouwt.
De aflegstapel wordt rechts naast de rollenkaarten gevormd.
De kaarten worden steeds verdekt op de aflegstapel gelegd en
ook opzettelijk wat ongeordend zodat hij beter te onderscheiden
is van de voorraadstapel. Als de voorraadstapel is opgebruikt,
wordt de aflegstapel grondig gemixt en als nieuwe voorraadstapel klaargelegd.

voorraadstapel

aflegstapel

Opzichter (opzichtersfase: allen produceren goederen) Opzichtersfase
De speler die de rol van opzichter kiest, begint met het Iedereen mag 1 goed
produceren; de opzichter 2.
produceren van goederen. Hij neemt een kaart van de
voorraadstapel en legt de kaart, zonder ze te bekijken,
met de rugzijde naar boven en iets verschoven (zie
afbeelding rechts) op één van zijn lege productiegebouwen, dus op een productiegebouw waarop nog
geen kaart ligt. Op grond van zijn privilege mag hij dit
nog een keer doen bij één van zijn andere lege productiegebouwen.
Vervolgens mogen ook alle spelers om de beurt, met
de wijzers van de klok mee, telkens één kaart van de
voorraadstapel op één van hun productiegebouwen
leggen. Als een speler geen leeg productiegebouw
bezit, heeft hij pech en kan in deze opzichtersfase niets
produceren.

De speler bezit
1x suiker en 1x tabak.

De kaarten die op de productiegebouwen werden
afgelegd, stellen goederen voor (zie afbeelding rechts),
die in de handelaarsfase kunnen worden verkocht.
OPMERKING
Op geen enkel productiegebouw kan tijdens
het spel meer dan één goederenkaart liggen.
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OPMERKINGEN
- De zonet beschreven regels worden door de waterput,
het aquaduct en de bibliotheek gewijzigd of uitgebreid.
- Deze fase kan tegelijkertijd worden gespeeld; de volgorde
waarin er wordt geproduceerd speelt geen rol.
Handelaar (handelaarsfase: allen verkopen goederen)
De speler die de rol van handelaar kiest, legt eerst het
bovenste handelshuiskaartje bloot. Dan zegt hij welke
van zijn goederen hij wil verkopen. Principieel kan hij
één goed verkopen als actie van de handelaar alsook
een tweede goed als zijn privilege.
Hij neemt de betreffende goederenkaarten van de
productiegebouwen en legt die (wederom zonder ze te
bekijken) op de aflegstapel. Hiervoor krijgt hij van de
voorraadstapel zoveel kaarten in zijn hand als er wordt
aangegeven op het blootgelegde handelshuiskaartje
(zie voorbeeld onderaan).

Handelaarsfase
Iedereen mag 1 goed
verkopen; de handelaar 2.

Vervolgens mogen ook alle spelers om de beurt, met
de wijzers van de klok mee, één van hun goederen
tegen de aangegeven prijs verkopen.
Als laatste actie legt de handelaar het handelshuiskaartje opnieuw verdekt onder de stapel. De volgorde
van de vijf handelshuiskaartjes wijzigt dus niet tijdens
het spel.
OPMERKINGEN
- De zonet beschreven regels worden door het marktstalletje,
het handelsstation, de markthal en de bibliotheek gewijzigd of
uitgebreid.
- Zelfs wanneer er geen enkel goed is om te verkopen, moet
toch het bovenste handelshuiskaartje worden blootgelegd.
- Deze fase kan tegelijkertijd worden gespeeld; de volgorde
waarin spelers goederen verkopen speelt meestal geen rol.
Voorbeeld
De speler is handelaar en hij bezit bovendien ook nog het marktstalletje
en het handelsstation. Hij legt het bovenste handelshuiskaartje bloot (zie
rechts). Dan zegt hij dat hij 3 van zijn goederen wil verkopen (wat hij
vanwege zijn handelsstation mag doen). Hij neemt telkens één goederenkaart van zijn indigoververij, van zijn tabaksschuur en van zijn zilversmederij en legt die kaarten verdekt (zonder ze te bekijken) op de aflegstapel. Vervolgens neemt hij van de voorraadstapel de opbrengst van zijn
verkoop in de hand: 1 kaart voor de indigo, 2 kaarten voor de tabak en
3 kaarten voor het zilver alsook 1 extra kaart voor het marktstalletje.
Daarna is de volgende speler, met de wijzers van de klok mee, aan de
beurt om te verkopen … enzovoort.

de opbrengst voor
indigo
de opbrengst voor
suiker
de opbrengst voor
tabak
de opbrengst voor
koffie
de opbrengst voor
zilver
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Raadsheer (raadsheerfase: een nieuwe kaart voor allen)
De speler die de rol van raadsheer kiest, neemt 5 kaarten van de voorraadstapel (2 kaarten vanwege de actie
en nog extra 3 kaarten vanwege het privilege). Hij bekijkt
de kaarten en behoudt 1 kaart ervan in de hand.
De overige 4 kaarten legt hij verdekt op de aflegstapel.

Raadsheerfase
Iedereen kiest 1 uit 2 nieuwe
kaarten; de raadsheer kiest
1 uit 5 nieuwe kaarten.

Vervolgens mogen ook alle spelers om de beurt, met de
wijzers van de klok mee, 2 kaarten van de voorraadstapel nemen, de kaarten bekijken en 1 ervan in de hand
nemen.
OPMERKINGEN
- De zonet beschreven regels worden door het archief,
de prefectuur en de bibliotheek gewijzigd of
uitgebreid.
- Deze fase kan tegelijkertijd worden gespeeld; de
volgorde waarin de spelers kaarten krijgen, speelt
geen rol.

Goudzoeker (goudzoekersfase: geen actie)

Goudzoekersfase

De speler die de rol van goudzoeker kiest, zorgt ervoor
dat de medespelers geen actie kunnen uitvoeren.
Hij mag, als privilege van de rol van de goudzoeker,
één kaart van de voorraadstapel in de hand nemen.

Alleen de goudzoeker
ontvangt 1 nieuwe kaart.

OPMERKINGEN
De zonet beschreven regels worden door de goudmijn
en de bibliotheek gewijzigd of uitgebreid.

Een nieuwe ronde

Alle volgende rondes

Nadat elke speler een rol heeft gekozen en de acties die bij deze
rollen horen door alle spelers zijn uitgevoerd, eindigt een ronde.
De gebruikte rollenkaarten worden terug in het midden van de
tafel gelegd. De gouverneurkaart wordt aan de linkerbuurman van
de huidige gouverneur doorgegeven.
Als eerste daad herinnert de nieuwe gouverneur de eigenaar van
de kapel eraan dat hij één van zijn handkaarten onder de kapel
mag schuiven. Daarna controleert de gouverneur of er geen
enkele speler (inclusief hemzelf) is die meer dan 7 kaarten in de
hand heeft. Alle spelers die meer dan 7 kaarten in hun hand
hebben, moeten nu zoveel kaarten op de aflegstapel leggen totdat
ze weer 7 kaarten in hun hand hebben.

De rollenkaarten worden terug
in het midden van de tafel
gelegd.
De gouverneur gaat naar de
linkerbuurman:
- hij herinnert de eigenaar van
de kapel aan zijn voordeel
- hij kijkt de kaartenlimiet na
(7 respectievelijk 12)
- hij start de nieuwe ronde

UITZONDERING
De bezitter van een toren mag tot 12 kaarten in de hand hebben.
OPMERKING
Als een speler tijdens het spel vraagt hoeveel kaarten de andere
medespelers in de hand hebben, moeten ze dit bekend maken.
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Daarna begint de nieuwe gouverneur de volgende ronde met het
uitkiezen van een rollenkaart … enzovoort.
OPMERKING
Tijdens een speelronde mogen de spelers meer dan 7 kaarten
in hun hand hebben. Alleen bij het begin van een nieuwe ronde
wordt de limiet gecontroleerd !
EINDE VAN HET SPEL

EINDE VAN HET SPEL
Het spel eindigt onmiddellijk na de bouwmeesterfase waarin een
speler zijn twaalfde gebouw voor zich op tafel heeft gelegd; de
ronde wordt dus niet ten einde gespeeld !
Elke speler krijgt dus nog de kans om de bouwmeesterfase af te
handelen !
De zegepunten die de spelers hebben behaald, worden nu
genoteerd op de blocnote.
Iedere speler telt zijn zegepunten op:
+ de zegepunten van zijn gebouwen (het getal
op de onderste rand van de kaarten)
+ de zegepunten (= aantal kaarten) onder
zijn kapel
+ de zegepunten van triomfboog, gildehal
en raadshuis

Zodra minstens één speler
12 gebouwen voor zich heeft
liggen, eindigt het spel
onmiddellijk na deze bouwmeesterfase.

De zegepunten worden
genoteerd:
+ alle gebouwen
+ kapel
+ gebouwen waarde 6
+ paleis

+ de zegepunten van zijn paleis
De speler met de meeste zegepunten wint het spel.
Bij een gelijke stand wint van die spelers de speler die nog meer
handkaarten en goederen bezit (1 goed = 1 handkaart).
De gebouwen

De speler met de meeste
zegepunten wint het spel.

De gebouwen

De productiegebouwen (achtergrond in verschillende kleuren)
Er zijn 5 verschillende
productiegebouwen:

Er zijn vijf verschillende productiegebouwen:

-

indigoververij
(10x)

suikermolen
(8x)

tabaksschuur
(8x)

koffiebranderij
(8x)

indigoververij
suikermolen
tabaksschuur
koffiebranderij
zilversmederij

zilversmederij
(8x)

Een speler mag een willekeurig aantal productiegebouwen van
dezelfde soort bezitten.
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De stadsgebouwen (beige achtergrond)

Er zijn 24 verschillende stadsgebouwen. Van ieder gebouw zijn er
drie, met uitzondering van de 4 gebouwen met waarde 6, daarvan
zijn er maar twee.
Voor elk stadsgebouw geldt:
- Het mag door elke speler maar 1 keer gebouwd worden.
- Het gebouw krijgt ten vroegste effect na de bouwmeesterfase
waarin het gebouw werd gebouwd (meestal nog wel in dezelfde
ronde).
- De bezitter mag het gebouw benutten, maar moet dit niet.
De smederij

De bezitter van een smederij betaalt 1 kaart minder dan
aangegeven bij de bouw van een productiegebouw.
Bij de bouw van een stadsgebouw heeft de smederij geen effect.

De goudmijn

De bezitter van een goudmijn legt, nadat hij of een medespeler
de goudzoeker heeft gekozen en een kaart heeft genomen, de
bovenste vier kaarten van de voorraadstapel bloot:
- Tonen deze kaarten allemaal verschillende bouwkosten dan
neemt hij hiervan de kaart in de hand met de minste bouwkosten en legt de drie andere op de aflegstapel.
- Tonen minstens twee kaarten dezelfde bouwkosten heeft hij
pech: hij ontvangt niets en moet alle vier kaarten op de
aflegstapel leggen.
Voorbeeld
De speler legt de volgende kaarten bloot:
- Bibliotheek (5), prefectuur (4), smederij (1) en koffiebranderij (4):
Hij moet alle vier kaarten op de aflegstapel leggen.
- Steengroeve (4), goudmijn (1), tabaksschuur (3) en ruiter (5):
Hij neemt de goudmijn in de hand en legt de drie andere op de
aflegstapel.
Het archief

De bezitter van een archief neemt alle kaarten, die hij in de
raadsherenfase ontvangt, in de hand en legt daarna van al zijn
handkaarten zoveel kaarten op de aflegstapel als wordt
aangegeven. Met andere woorden: de kaarten die hij op de
aflegstapel legt, kunnen ook kaarten zijn die hij al in zijn handen
had vóór de raadsherenfase.
Voorbeeld
De speler is raadsheer, bezit de prefectuur en het archief.
Hij trekt 5 kaarten van de voorraadstapel, neemt die allen in de hand
en legt daarna 3 handkaarten naar keuze op de aflegstapel.
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Het armenhuis

Heeft de bezitter van het armenhuis, nadat hij heeft gebouwd,
geen of nog maar 1 kaart in de hand, mag hij 1 kaart van de
voorraadstapel nemen.
OPMERKINGEN
- Bezit de speler ook de schrijnwerkerij dan ontvangt hij eerst de
kaart op basis van de schrijnwerkerij en pas dan eventueel nog
de kaart op basis van het armenhuis.
- Als de speler niets bouwt, ontvangt hij ook geen kaart op basis
van het armenhuis.
De zwarte markt

Bouwt de bezitter van een zwarte markt een gebouw, mag hij tot
twee van zijn goederen afgeven, dus maximaal 2 kaarten van zijn
productiegebouwen wegnemen en op de aflegstapel leggen.
Voor elke afgelegde kaart kost het gebouw dat hij wil bouwen
1 kaart minder.
Voorbeeld
De speler bouwt de bibliotheek (5): Hij legt telkens 1 kaart van zijn
indigoververij en van zijn tabaksschuur en nog 3 handkaarten op de
aflegstapel.
Het handelsstation

De bezitter van een handelsstation mag in de handelaarsfase
één extra goed verkopen.
Voorbeeld: De bezitter van een handelsstation verkoopt:
- als niet handelaar tot 2 goederen;
- als handelaar tot 3 goederen;
- als handelaar met een bibliotheek tot 4 goederen.
De waterput

Produceert de bezitter van een waterput in een opzichtersfase
minstens 2 goederen, ontvangt hij 1 kaart van de voorraadstapel
in de hand. Hierbij speelt het totaal geen rol of hij zelf de opzichter
is of niet.

Het marktstalletje

Verkoopt de bezitter van een markstalletje in een handelaarsfase
minstens 2 goederen, ontvangt hij 1 extra kaart van de voorraadstapel in de hand. Hierbij speelt het totaal geen rol of hij zelf de
handelaar is of niet.
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De kraan

De bezitter van een kraan mag bij het bouwen een eigen gebouw
overbouwen, dat betekent dat hij het nieuwe gebouw gewoon over
het oude gebouw legt, dat daarmee ook uit het spel is.
De bouwkosten van het nieuwe gebouw worden verminderd met
de bouwkosten van het oude gebouw.
OPMERKINGEN
- Een speler mag een gebouw niet met hetzelfde gebouw
overbouwen.
- Het gebouw dat overbouwd is, verliest onmiddellijk zijn functie.
Om het nieuwe gebouw te bouwen kan de functie van het oude
gebouw niet gebruikt worden. Dit betekent ook dat een speler
zijn eigen kraan niet kan overbouwen.
- Als een productiegebouw wordt overbouwd waarop zich een
goed bevindt, gaat het goed verloren en wordt op de aflegstapel gelegd.
- Als een kapel wordt overbouwd, blijven de kaarten onder de
kapel als zegepunten behouden.
- Een speler mag overbouwde gebouwen later opnieuw bouwen.
Voorbeelden
- De speler overbouwt zijn kapel (3) met een paleis (6) en betaalt in
plaats van 6 nu maar 3 kaarten.
- De speler overbouwt zijn koffiebranderij (4) met een standbeeld (3)
en betaalt niets; hij ontvangt het positieve verschil van 1 kaart ook
niet uitbetaald !
De toren

Aan het begin van elke nieuwe ronde kijkt de gouverneur na of er
spelers zijn met meer dan 7 kaarten in de hand (eventuele
overtollige kaarten moeten op de aflegstapel worden gelegd).
De bezitter van een toren mag tot 12 kaarten in de hand hebben
(ook hij moet overtollige kaarten op de aflegstapel leggen).

De kapel

De bezitter van de kapel mag aan het begin van elke ronde, dus
voordat de gouverneur de handkaartenlimiet van 7 (of 12) checkt,
één kaart naar keuze, met de rugzijde naar boven, onder zijn
kapel schuiven. Aan het einde van het spel is deze kaart telkens
één zegepunt waard (de tekst op de kaart is van geen belang).
OPMERKINGEN
- Een speler is niet verplicht om zijn medespelers te vertellen
welke en hoeveel kaarten er onder zijn kapel liggen.
- Als een speler een gebouw met een kapel overbouwt (met de
hulp van een kraan), telt dit gebouw uiteraard niet mee met het
aantal zegepuntkaarten onder de kapel (goed herkenbaar
omdat de kaart met de voorzijde naar boven ligt).
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Het aquaduct

De bezitter van een aquaduct mag in de opzichtersfase één goed
extra produceren.
Voorbeelden
De bezitter van een aquaduct produceert:
- als niet opzichter tot 2 goederen;
- als opzichter tot 3 goederen;
- als opzichter met een bibliotheek tot 4 goederen.
De schrijnwerkerij

Bouwt de bezitter van een schrijnwerkerij in de bouwmeesterfase
een stadsgebouw (beige achtergrond), neemt hij, nadat hij de
bouwkosten volledig heeft betaald, één kaart van de voorraadstapel in de hand. Bouwt hij een productiegebouw dan gebeurt er
niets.
OPMERKING
Een schrijnwerkerij levert zelf niet meteen iets op wanneer ze
wordt gebouwd. Ze levert pas iets op zodra een volgend stadsgebouw wordt gebouwd.
De prefectuur

De bezitter van een prefectuur behoudt in de raadsheerfase van
de genomen kaarten van de voorraadstapel er twee in plaats van
één.
Voorbeelden
De bezitter van een prefectuur behoudt:
- als niet raadsheer 2 van 2 kaarten;
- als raadsheer 2 van 5 kaarten;
- als raadsheer met een bibliotheek 2 van 8 kaarten.
Bezit hij bovendien ook nog een archief dan mag hij alle kaarten in de
hand nemen voor hij het benodigde aantal terug op de aflegstapel legt.
De markthal

Verkoopt de bezitter van een markthal in de handelaarsfase
minstens één goed, ontvangt hij één kaart meer van de voorraadstapel dan op het handelshuiskaartje wordt aangegeven.
Verkoopt de speler meer dan 1 goed, ontvangt hij maar 1 kaart
extra.
Voorbeeld
De speler verkoopt 1x suiker voor 1 en 1x koffie voor 2.
Hij ontvangt in totaal 4 kaarten van de voorraadstapel.
De steengroeve

Bouwt de bezitter van een steengroeve in de bouwmeesterfase
een stadsgebouw dan betaalt hij telkens één kaart minder dan is
aangegeven. Bij de bouw van een productiegebouw heeft de
steengroeve geen effect.
Voorbeeld
De speler is bouwmeester en bezit de steengroeve. Hij bouwt een kraan
gratis. Bouwt hij een stadsgebouw waarde 1, krijgt hij geen kaart
uitbetaald.
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De bibliotheek

De bezitter van een bibliotheek mag het privilege van zijn rol
verdubbelen:
- raadsheer: hij mag kiezen uit 8 kaarten;
- bouwmeester: hij betaalt bij het bouwen 2 kaarten minder;
- opzichter: hij produceert tot 3 goederen;
- handelaar: hij verkoopt tot 3 goederen;
- goudzoeker: hij ontvangt 2 kaarten van de voorraadstapel.
Voorbeelden
- Bezit de speler naast de bibliotheek ook het archief en de prefectuur
dan neemt hij als raadsheer 8 kaarten in de hand en legt daarna 6
kaarten naar keuze (van al zijn handkaarten) op de aflegstapel.
- Bezit de speler als bouwmeester naast de bibliotheek ook nog een
steengroeve, betaalt hij bij de bouw van een stadsgebouw tot 3 kaarten
minder.
AANDACHT
In het spel voor 2 spelers mag de bibliotheek maar één keer per
ronde door zijn bezitter worden gebruikt. Als de gouverneur de
bibliotheek in zijn eerste beurt gebruikt, mag hij de bibliotheek in
zijn tweede beurt dus niet gebruiken !
De volgende zeven stadsgebouwen hebben geen bijzondere
eigenschappen die de spelregels wijzigen of uitbreiden, maar ze
leveren aan het einde van het spel wel veel zegepunten op.
De drie verschillende monumenten (elk 3x)
Het standbeeld (3 zegepunten)
De zegezuil (4 zegepunten)
De ruiter (5 zegepunten)

OPMERKING
De speler mag elk monument maar één keer bouwen.
De vier verschillende gebouwen waarde 6 (elk 2x)
Het stadhuis

De bezitter van een stadhuis ontvangt aan het einde van het spel
voor elk stadsgebouw dat hij bezit, één extra zegepunt.
Voorbeeld
De speler bezit aan het einde van het spel een armenhuis, een aquaduct,
een schrijnwerkerij, een kapel, een steengroeve, een bibliotheek, een
standbeeld, een zegezuil en een stadhuis: hij ontvangt 9 punten extra.
De triomfboog

De bezitter van een triomfboog ontvangt aan het einde van het
spel voor zijn monumenten extra zegepunten: bezit hij één monument, ontvangt hij 4 extra zegepunten, bezit hij twee monumenten, ontvangt hij 6 extra zegepunten en bezit hij alle drie de
monumenten, ontvangt hij 8 extra zegepunten.
OPMERKING
Bezit een speler een stadhuis en een triomfboog dan leveren zijn
monumenten voor beide gebouwen extra zegepunten op.
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De gildehal

De bezitter van een gildehal ontvangt aan het einde van het spel
voor elk van zijn productiegebouwen en voor elke productiesoort,
die hij bezit, één extra zegepunt.
Voorbeeld
De speler bezit aan het einde van het spel 2 indigoververijen, 1 suikermolen en 2 tabaksschuren. Hij ontvangt 8 extra zegepunten: 5 voor de
productiegebouwen en 3 voor de productiesoorten.
Het paleis

De bezitter van een paleis ontvangt aan het einde van het spel
voor telkens vier zegepunten één zegepunt extra.
Met andere woorden: hij deelt het totaal van al zijn zegepunten
door 4 en ontvangt zoveel extra zegepunten (afgerond naar
beneden).
Deze zegepunten worden pas helemaal aan het einde van het
spel geteld, nadat alle andere punten zijn opgeteld.
Voorbeeld
De speler heeft zonder zijn paleis 34 punten. Voor het bezit van het
paleis ontvangt hij nu nog 8 zegepunten.
In totaal behaalt de speler dus 42 punten.

VARIANT
Na één of twee partijtjes kan met de volgende gewijzigde
spelvoorbereiding worden gespeeld.
Iedere speler ontvangt, naast de 4 kaarten die hij aan het begin
van het spel krijgt, nog zoveel extra kaarten als zijn startpositie is.
De startspeler ontvangt dus 5 kaarten, de tweede speler ontvangt
6 kaarten, de derde speler ontvangt 7 kaarten en de vierde speler
ontvangt 8 kaarten.
Iedere speler bekijkt zijn kaarten en beslist welke vier kaarten hij
wil behouden en legt de overtollige kaarten (1 tot 4) op de aflegstapel. Verder verloopt het spel conform de normale spelregels.
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UITBREIDING: DE NIEUWE GEBOUWEN

Spelmateriaal
Het spelmateriaal bestaat uit 33 speelkaarten (= 10 nieuwe
stadsgebouwen + 4 productiegebouwen) + 1 kathedraal.
Spelvoorbereiding
De 33 nieuwe kaarten worden onder de andere kaarten gemixt.
De kathedraal wordt open naast de rollenkaarten klaargelegd.
Voor de rest blijven alle voornoemde spelregels gelden.
OPMERKING: De 4 extra productiegebouwen kan men ook
probleemloos al bij de 110 kaarten van het basisspel mixen.
Het kantoor

De bezitter van een kantoor mag aan het begin van elke nieuwe
ronde één of twee van zijn handkaarten op de aflegstapel leggen
en vervolgens precies evenveel kaarten van de voorraadstapel in
de hand nemen.
Het wachtlokaal

Aan het begin van elke nieuwe ronde kijkt de actuele gouverneur
na of elke speler zonder wachtlokaal maximaal zes kaarten in de
hand heeft (eventuele overtollige kaarten moeten op de aflegstapel worden gelegd). De bezitter van een wachtlokaal mag wel tot
7 kaarten in de hand houden. De bezitter van een toren (met of
zonder wachtlokaal) mag tot 12 kaarten in de hand hebben (ook
hij moet overtollige kaarten op de aflegstapel leggen).
AANDACHT: De volgorde aan het begin van een ronde is:
1. kantoor  2. kapel / bank  3. wachtlokaal / toren
(zie ook de gouverneurskaart).
De hut

De bezitter van een hut ontvangt aan het einde van elke
handelaarsfase, waarin hij geen enkel goed verkoopt, één kaart
van de voorraadstapel.
Het café

Heeft de bezitter van een café na een bouwmeesterfase de
minste gebouwen (stads- en productiegebouwen) voor zich liggen,
ontvangt hij één kaart van de voorraadstapel.
OPMERKING
De minste gebouwen hebben betekent: niemand bezit er minder
en minstens één speler bezit er meer.
Het park

Overbouwt de bezitter met de hulp van een kraan zijn park spaart
hij niet alleen bouwkosten tot maximaal 3 maar integendeel tot
maximaal 6.
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Voorbeelden
- De speler overbouwt zijn park met een bibliotheek en moet dus niets
meer betalen.
- De speler overbouwt zijn park met de kathedraal en betaalt nog één
kaart. Als hij bouwmeester was of als hij een steengroeve bezat dan
zou de bouw van de kathedraal kosteloos zijn geweest
Het douanekantoor

Aan het begin van een raadsheerfase neemt de bezitter van een
douanekantoor één kaart van de voorraadstapel en legt die
(zonder deze te bekijken) als goed op zijn douanekantoor.
Verkoopt hij dit goed tijdens de handelaarsfase, ontvangt hij
hiervoor (onafhankelijk van het actuele handelshuiskaartje) twee
kaarten van de voorraadstapel.
OPMERKING
Voor zulk een goed gelden dezelfde regels als voor alle andere
goederen in het spel (dit betekent dat er maximaal één op een
douanekantoor mag liggen). Het goed kan met de zwarte markt
(voor één geld) worden geruild en het goed telt ook voor het
marktstalletje en voor de markthal bij een verkoop … enzovoort.
De bank

Eén keer in het volledige spel mag de bezitter van een bank, aan
het begin van een nieuwe ronde naar keuze, en dit nog vóór de
gouverneur het aantal handkaarten heeft nagekeken, een
willekeurig aantal van zijn handkaarten onder zijn bank schuiven.
Elk van deze kaarten telt aan het einde van het spel voor één
zegepunt.
OPMERKING
Kijk voor meer details bij de opmerkingen van de kapel.
De haven

De bezitter van een haven schuift steeds wanneer hij in een
handelaarsfase goederen verkoopt, één van deze goederenkaarten (zonder deze te bekijken) onder zijn haven.
Elk van deze kaarten telt aan het einde van het spel voor
één zegepunt.
OPMERKING
Kijk voor meer details bij de opmerkingen van de kapel.
De goudsmederij

De bezitter van een goudsmederij legt in elke goudzoekersfase de
bovenste kaart van de voorraadstapel bloot en toont de kaart aan
alle medespelers: als daarop een gebouw te zien is (stads- of
productiegebouw), dat nog door geen enkele speler is gebouwd
(inclusief de speler zelf), mag hij die kaart in de hand nemen, in
het andere geval legt hij de kaart op de aflegstapel.
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De residentie (2x)

De bezitter van een residentie ontvangt aan het einde van het spel
voor telkens drie verschillende gebouwen met dezelfde bouwkosten in zijn vitrine extra zegepunten: voor de eerste groep van
drie ontvangt hij 4 zegepunten, voor de tweede groep van drie
ontvangt hij 3 zegepunten … enzovoort.
Voorbeelden
- De speler heeft de volgende 11 gebouwen gebouwd:
2x indigoververij (1), suikermolen (2), zwarte markt (2), waterput (2),
2x tabaksschuur (3), aquaduct (3), paleis (6), gildehal (6) en
residentie (6).
Hij ontvangt door de residentie 4 + 3 = 7 extra zegepunten (voor de
telkens drie verschillende gebouwen waarde 2 en waarde 6).
De drie gebouwen van waarde 3 leveren geen 2 zegepunten op omdat
de tabaksschuur tweemaal vertegenwoordigd is.
- De speler heeft de volgende 12 gebouwen gebouwd:
2x indigoververij (1), archief (1), goudmijn (1), wachtlokaal (1),
kantoor (1), bank (3), tabaksschuur (3), aquaduct (3), paleis (6),
stadhuis (6) en residentie (6).
Hij ontvangt door de residentie 4 + 3 + 2 +1 = 10 extra zegepunten
(omdat hij de beide indigoververijen voor twee verschillende groepen
van gebouwen waarde 1 in rekening kan brengen).
De kathedraal (1x)

De kathedraal ligt vanaf het begin van het spel open naast de
rollenkaarten. De speler die de kathedraal wil bouwen, kan dit
doen tijdens de bouwmeesterfase op voorwaarde dat hij de
desbetreffende bouwkosten betaalt (uiteraard mag men, zoals
gewoonlijk, ook geen ander gebouw meer bouwen).
Aan het einde van het spel levert de kathedraal aan zijn bezitter
voor elk gebouw waarde 6 dat door een medespeler werd
gebouwd in de loop van het spel extra zegepunten op: voor het
eerste gebouw van een medespeler 4 zegepunten, voor het
tweede gebouw 3 zegepunten … enzovoort.
Voorbeeld
De medespelers van de bezitter van de kathedraal hebben aan het einde
van het spel telkens 2x een gildehal en stadhuis en telkens 1x een
residentie en een paleis gebouwd. De bezitter van de kathedraal
ontvangt: 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 0 = 10 zegepunten.
De auteur en de uitgever danken in het bijzonder Richard Borg en
Tom Lehmann voor hun suggesties alsook de talrijke testspelers
voor hun groot engagement.
Als men kritiek, vragen of suggesties heeft bij dit spel, schrijf dan
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Puerto Rico beleeft zijn grote bloeitijd, dankzij jullie !
Probeer het geluk te vinden in de zich dynamisch ontwikkelende
hoofdstad van dit prachtige eiland.
Wie bouwt hier de belangrijkste gebouwen ?
Of het nu een paleis is of een armenhuis, of een zilversmederij
of een goudmijn, elk gebouw levert speciale voordelen op.
Wie is de bouwmeester met het beste plan ?
Wie is de slimste raadsheer of handelaar ?
Een buitengewoon kaartspel met veel afwisseling
en langdurig spelplezier.

zeer goed voor 2
spelers !
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