Welkom in Santiago -- De 2de grootste stad van Cuba. De chaotische straten met het aanhoudende
geluid van de menigte en de drukke handel. Cargoschepen varen af en aan in de haven. Er is altijd een
onvoorspelbare vraag naar lokale producten zoals exotische vruchten, suiker, rum tabak en sigaren. Je
visitekaartje vermeldt Makelaar, maar in de realiteit ben je een louche handelaar die deals sluit met de
locale bevolking en corrupte ambtenaren om goederen te leveren aan de constante stroom van
cargoschepen. Je mogelijkheden om de goederen te leveren is afhankelijk van je "connecties". Als je de
beste bent in het grijpen van de voortdurend wisselende kansen en je beperkte geldvoorraad beter
investeert dan je medemakelaars, win je het spel. Het aanbod en de vraag naar goederen wisselen
voortdurend, net zoals e lokale contacten en hun locaties. Bij elk spel krijg je te maken met nieuwe
tactische uitdagingen in de bruisende Caribische wereld van Santiago de Cuba.

Doel van het spel
Het doel van het spel is zoveel mogelijk overwinningspunten te behalen. Je ontvangt
overwinningspunten door goederen te leveren aan schepen, verschillende gebouwen te
gebruiken of de danser te bezoeken. Je verzamelt overwinningspunten in de vorm van
overwinningspunten fiches, die je verdekt achter je zichtscherm bewaart.

Spelmateriaal
1 Spelbord
4 Zichtschermen
12 Gebouwentegels
9 Cubanentegels

48 Goederen
telkens 8x Suikerriet (wit)
Citrusvruchten (oranje)
Tabak(groen)
Rum (rood)
Sigaren (zwart)

8x hout
60 Overwinningspuntenfiches

4 Speelfiguren
12 Eigendomsfiches
Telkens 3x

5 Zeszijdige speciale dobbelstenen

10x
36 munten (peso’s) 24x
1 auto
1 schipfiche
1 waardesteen

20x
12x

Spelvoorbereiding
Leg het speelbord in het midden van de tafel.
Schud de 12gebouwentegels en leg deze
willekeurig op de 12 gebouwvelden in de
buitenwijken. Onder elke bloem moet één
gebouw worden geplaatst (3 gele, 3 blauwe,
3 rode en 3 witte).
Schud de 9 Cubanentegels en leg deze
willekeurig op de 9 velden in het midden van
het speelbord.

Er loopt een straat voor de
Cubanentegels. De auto (door alle spelers
gebruikt) rijdt in de richting van de wijzers
van de klok over deze straat.
De straat heeft 8 haltes: Elke witte ster
behoord toe aan de aangrenzende
Cubaan. De gele ster is de haven.
Belangrijk: De straat vormt een lus. De
halte na de haven is de witte ster met het
pijltje (links).

Plaats de auto bij de haven (de gele ster).
Leg de schiptegel op het 1ste veld van het schipspoor. Dit is
het 1ste van de 7 schepen die aanmeren tijdens het spel.

Verdeel de munten en
goederen (ook het hout) in
afzonderlijke voorraden
naast het speelbord.

Leg de waardesteen op de vlag met waarde "2".

Deze steen geeft aan hoeveel overwinningspunten je
verdient voor elk goed dat je aan het schip levert. Dit
kunnen 2,3 of 4 overwinningspunten zijn.

Elke speler kiest een spelerskleur. Leg het
overeenkomstige zichtscherm, de speelfiguur
en de 3 eigendomsfiches voor je neer.
Elke speler ontvangt een startkapitaal van 3
peso’s en 2 overwinningspunten. Elke speler
ontvangt ook 1 suikerriet (wit), 1 tabak
(groen) en 1 citrusvrucht (oranje). Leg de
goederen, het geld en de overwinningspunten
fiches achter je zichtscherm.
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Sorteer de
overwinningspunten fiches
op waarde en leg deze
klaar naast het speelbord.

Voorbeeld: De rode speler ontvangt:

Bepaal wie de startspeler wordt.
De speler rechts van de startspeler werpt met de
5 dobbelstenen. Hij kiest 4 van de 5
dobbelstenen en legt deze met de geworpen
waarde op de 4 velden van het schip.

Elke dobbelsteen heeft een zijde met een
"0" (geen vraag), twee zijden met een "1", 2
zijden met een "2" en één zijde met een "3".
De uitzondering hierop is de oranje
dobbelsteen, deze heeft een "4" in plaats
van één "1".

De dobbelstenen geven de huidige vraag naar
goederen weer. De kleur van de dobbelsteen komt
overeen met de goederen waarnaar vraag is.
Leg de overgebleven dobbelsteen naast het
speelbord. (Naar dit goed is geen vraag,
onafhankelijk van de waarde.)

Spelverloop
Beginnend met de startspeler, voeren de spelers in uurwijzerzin hun speelbeurt uit.
Elke speelbeurt bestaat uit 2 fases:

A.
Ga met de auto naar een
Cubaan of de haven

B.
Gebruik een gebouw
met je speelfiguur

Als je aan de beurt bent, moet je de auto
verplaatsen in uurwijzerzin. Je mag de auto
zoveel haltes (sterren) verplaatsen als je wil.
Maar enkel de eerste stap is gratis. Elke
volgende stap kost 1 peso.

Nadat je een Cubaan hebt bezocht met de
auto, moet je jouw speelfiguur naar een
gebouw verplaatsen. De kleur van de bloem bij
de Cubaan geeft aan uit welke 3 gebouwen je
kunt kiezen.

Als je stopt bij een Cubaan, ontvang je
meestal goederen, overwinningspunten of
geld. Bij de haven lok je een Leveringsronde
uit.

Gebouwen die worden bezet door een andere
speelfiguur kan je niet bezoeken.
Je mag de eigenschap van dat gebouw dan
gebruiken. Als je met de auto naar de haven
bent gereden, kan je geen gebouw bezoeken.
Voorbeeld:
A) Martina rijdt met de wagen
van "Maria" naar "Pedro". Ze
moet dus 2 peso's betalen.
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B) De "Pedro" tegel toont een
witte bloem, dat wil zeggen dat
Martina nu haar
speelfiguur
naar een
gebouw moet
verplaatsen
waaronder een
witte bloem
staat.

A. Ga met de auto naar een Cubaan of de haven
Als je met de auto stopt bij een Cubaan, mag je onmiddellijk zijn/haar eigenschap gebruiken.
Maria - De danseres
Je krijgt 2 overwinningspunten uit de
voorraad.

Pedro - De tabaksverkoper
Je krijgt 2 tabak uit de voorraad.

Martinez - De muzikant
Je krijgt 3 peso's uit de voorraad.

José - De suikerrietboer
Je krijgt 2 suikerriet uit de
voorraad.

El Zorro - De zakkenroller
Elke andere speler moet jou één van
de volgende zaken geven (hun
keuze):
1 peso
OF
1 goed (geen hout)
OF
1 overwinningspunt

Conchita - De fruitverkoopster
Je krijgt 2 citrusvruchten uit de
voorraad.
Miguel - De houthakker
Je krijgt 2 hout uit de voorraad.

De bloem bij "El Zorro" is transparant. Nadat je
bij "El Zorro" bent geweest met de auto,
verplaats je jouw speelfiguur niet naar een
ander gebouw. In plaats daarvan blijft je figuur
Pablo - De heler
Je krijgt een goed naar keuze uit op hetzelfde gebouw staan en mag je de
eigenschap van dat gebouw terug uitvoeren.
de voorraad (geen hout).
Als je tijdens de 1ste ronde naar "El Zorro"
gaat, kan je geen gebouw gebruiken.

Opmerking: Goederen zijn beperkt. Er zijn slechts 8 goederen per soort. Als de voorraad is
uitgeput op het moment dat je een goed zou ontvangen, blijf je met lege handen achter.
Alonso - De advocaat
Je mag één van de twee onderstaande opties kiezen:
1. Je mag een gebouw naar keuze in bezit nemen (dat nog niet van een andere
speler is) door één van je eigendomsfiches in de linkerbovenhoek van het gebouw
te plaatsen. (Elke speler mag maximum drie gebouwen in nemen tijdens het spel.
OF
2. Je mag de eigenschap van een van je eigen gebouwen (waar je al een eigendomsfiche op
hebt liggen) gebruiken. Het maakt niet uit of dit gebouw is bezet door een andere speelfiguur.

Voorbeeld: Martina rijdt met de auto naar de advocaat. In plaats van een gebouw in bezit te
nemen, gebruikt ze de bank die al in haar bezit is. Dat levert haar 2 peso's op. Aangezien de
bloem op de advocaat tegel wit is, moet ze een gebouw bezoeken bij een witte bloem zoals
normaal en mag ze ook de eigenschap van dit gebouw gebruiken.
Bovendien ontvang je telkens een andere speler één van jouw gebouwen bezoekt
1 overwinningspunt (Zie gebruik een gebouw met jouw speelfiguur op blz. 6).
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De Haven
Als je met de auto stopt bij de haven, lok je een leveringsronde uit, waardoor alle spelers
goederen mogen leveren aan het schip.
Beginnend met jezelf en gevolgd door de andere
spelers in uurwijzerzin, mag elke speler één soort
goederen leveren (maar nooit meer dan de huidige
vraag van het schip). Leg de geleverde goederen terug
in de voorraad.
Na elke levering, pas je de vraag aan door de waarde
van de dobbelsteen overeenkomstig te verminderen.
Elke speler die levert aan een schip ontvangt
onmiddellijk overwinningspunten. Afhankelijk van de
positie van de waarde van de blauwe markeersteen op
de vlaggen, is elk geleverd goed 2, 3 of 4
overwinningspunten waard.
De spelers die niet willen of kunnen leveren moeten
passen. Deze spelers mogen later niet meer deelnemen
aan deze leveringsronde.
Van zodra de vraag naar goederen van het schip
volledig is voldaan (alle dobbelstenen tonen waarde
"0"), eindigt de leveringsronde. Het schip vertrekt en
een nieuw schip meert aan (zie "een nieuw schip" op
blz. 8).
De leveringsronde eindigt ook als alle spelers hebben
gepast en de vraag is niet volledig voldaan. In dat
geval blijft het schip in de haven liggen. De blauwe
markeersteen wordt 1 vlag naar rechts doorgeschoven.
Zo stijgt het aantal overwinningspunten dat elk
geleverd goed opbrengt. Als de markeersteen van "4"
naar de geblokte vlag wordt
doorgeschoven, verlaat het schip
onmiddellijk de haven, zelfs als de
vraag niet volledig is voldaan. Een nieuw schip meert
dan aan (zie "een nieuw schip" op blz. 8).

Belangrijk: Nadat je de auto naar de haven hebt
verplaatst, mag je jouw speelfiguur niet
verplaatsen naar een gebouw. Je figuur blijft staan en
je mag de eigenschap van dat of een ander gebouw
niet gebruiken.
Ook belangrijk: Als de auto voorbij de "ster"
(halte) van de haven rijdt (en dus niet stopt),
worden geen goederen geleverd. Maar de
hoeveelheid overwinningspunten per geleverd goed
neemt toe. Verschuif de markeersteen een vlag
verder naar rechts. (Nogmaals, als deze naar de
geblokte vlag wordt doorgeschoven, verlaat het
schip onmiddellijk de haven)
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Voorbeeld: Leveringsronde
Peter rijdt met de auto
naar de haven. Hij
begint de
leveringsronde en
levert 2 citrusvruchten.
Aangezien de
waardesteen op de vlag
met de "3" staat,
ontvangt Peter 6
overwinningspunten.

Nu is Martina aan de
beurt. Zij levert 2
suikerriet en ontvangt
ook 6
overwinningspunten.
De vraag naar
rietsuiker is nu voldaan,
hierdoor kan Philipp
zijn 2 rietsuiker niet
leveren. Hij levert in
plaats daarvan 1
citrusvrucht en
ontvangt daarvoor 3
overwinningspunten.
Wolf bezit geen
goederen en kan dus
niets leveren, hij moet
passen.

Nu is Peter terug aan
de beurt. Hij levert 1
rum en ontvangt 3
overwinningspunten.

Het schip wacht nog
steeds op 1
citrusvrucht. Aangezien
geen enkele speler dit
kan leveren (of niet
wil), eindigt de
leveringsronde en
wordt de waardesteen
één vlag naar rechts
doorgeschoven.
Mocht een speler deze laatste citrusvrucht hebben
geleverd, was de volledige vraag van het schip
voldaan. Het schip zou de haven dan verlaten en een
nieuw schip zou aanmeren in de haven (zie "een
nieuw schip" op blz. 8).

Hout is een bijzonder soort goed, dat door een
schip altijd kan worden geladen. Hout mag worden
geleverd in de plaats van een ander goed dat door het
schip wordt gevraagd. Je moet hout altijd alleen leveren,
het mag nooit worden gecombineerd met andere
goederen. Voor elk hout dat wordt geleverd ontvang je
1 overwinningspunt
(het maakt niet uit op welke vlag
de steen staat).

Voorbeeld: de huidige vraag van
het schip bedraagt 2 suikerriet, 2
rum en 1 tabak. Je levert 2 hout.
Je ontvangt daarvoor 2
overwinningspunten en moet ofwel
de witte dobbelsteen (suikerriet) of
de rode dobbelsteen (rum) op "0"
draaien. Je mag de 2 hout niet
gebruiken om 1 tabak en 1 rum te
leveren.

Hout kan enkel worden gekocht bij "Miguel" de
houthakker.

Je mag ook niet 1 hout en 1
suikerriet leveren om de volledige
vraag naar suikerriet te leveren.

B. Gebruik een gebouw met je speelfiguur
Nadat je een Cubaan bezocht met de auto, moet je jouw speelfiguur verplaatsen naar een
gebouw.
De bloem boven het gebouw moet van dezelfde kleur zijn als de bloem op de Cubaan tegel die
je net hebt bezocht.
Er mag geen andere speelfiguur aanwezig zijn in dat gebouw (een eigendomsfiche is niet
hetzelfde als een speelfiguur).
Je speelfiguur mag niet in hetzelfde gebouw blijven staan, maar moet naar een ander gebouw
worden verplaatst.

Er zijn 4 uitzonderingen op deze regel, waar je speelfiguur wel in hetzelfde gebouw moet blijven:
1. Je bezoekt "El Zorro" - Je mag de eigenschap van het gebouw gebruiken.
2. Je gaat naar de haven - Je mag de eigenschap van het gebouw niet gebruiken.
3. Je bezoekt een inactieve Cubaan (zie: "Krantenuitgever", blz. 7) - Je mag de eigenschap
van het gebouw niet gebruiken.
4. Alle beschikbare gebouwen zijn bezet door andere speelfiguren - Je mag de eigenschap
van het gebouw gebruiken.
Het gebruik van het gebouw is optioneel.
Als jouw speelfiguur zich aan het einde van je speelbeurt op een gebouw van een andere speler
bevindt (zijn eigendomsfiche ligt op dat gebouw), ontvangt die speler (de eigenaar) onmiddellijk
1 overwinningspunt uit de voorraad. Als jouw speelfiguur zich op één van jouw eigen gebouwen
bevindt, ontvang je geen overwinningspunt.
Je speelbeurt is voorbij en je speelfiguur blijft in dat gebouw staan tot je volgende speelbeurt.

Voorbeeld:

A) Martina rijdt met de auto tot bij "Miguel" en ontvangt 2
hout uit de voorraad.
B) Vervolgens moet ze haar rode speelfiguur naar een
gebouw verplaatsen dat zich onder een blauwe bloem
bevindt. Aangezien de sigarenfabriek al bezet is door Philipp
zijn gele speelfiguur en Martina niet op de zwarte markt mag
blijven, moet ze haar speelfiguur naar de bank verplaatsen.
Dan gebruikt ze de eigenschap van de bank en ontvangt 2
peso's. Omdat de bank eigendom is van Philipp, ontvangt hij
1 overwinningspunt uit de voorraad.
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De gebouwen
Bank
Je ontvangt onmiddellijk 2 peso's
uit de voorraad.

Casino
Je mag onmiddellijk een willekeurig
aantal peso's omzetten in
overwinningspunten of andersom.
Voor elke 3 peso's ontvang je 1
overwinningspunt. Voor elk
overwinningspunt dat je opgeeft,
ontvang je 3 peso's.

Kerk
Je ontvangt onmiddellijk 1
overwinningspunt uit de voorraad.

Kantoor van de havenmeester
Je mag de waardesteen 1 vlag naar
rechts of 1 vlag naar links verschuiven.
De waarde van de te leveren goederen
zal dan stijgen of dalen. Als je de
waardesteen naar de geblokte vlag
verplaatst, verlaat het schip de haven
en meert een nieuw schip aan (zie:
"Een nieuw schip" op blz. 8). Als de
waardesteen al op het meest linkse
veld "2" staat, kan deze enkel naar
rechts worden doorgeschoven.

Distilleerderij
Je mag onmiddellijk een aantal
rietsuiker omwisselen voor
hetzelfde aantal rum uit de
voorraad.
Sigarenfabriek
Je mag onmiddellijk een aantal
tabak omwisselen voor hetzelfde
aantal sigaren uit de voorraad.
Zwarte Markt
Je mag onmiddellijk 1 goed naar
keuze ruilen met en ander goed
naar keuze uit de voorraad (hout
mag niet worden geruild).

Kantoor
Je mag onmiddellijk 1 goed leveren
waar vraag naar is op het schip. Je
ontvangt 2 overwinningspunten
(onafhankelijk van de vlag waarop de
waardesteen zich bevindt). Je mag
geen hout leveren. Pas vervolgens de
vraag aan door de waarde van de
overeenkomstige dobbelsteen met 1 te
verminderen.

Houtzagerij
Je mag onmiddellijk 1 hout
omruilen voor 1 overwinningspunt
en 1 peso uit de voorraad.

Krantenuitgever
Je ontvangt onmiddellijk 1 peso. Je mag
ook één Cubaantegel omdraaien,
waardoor deze inactief wordt.
In een volgende speelbeurt mag de auto
naar deze Cubaantegel worden
verplaatst, maar zowel de eigenschap
van de Cubaan als de bijhorden
eigenschap van een gebouw mag niet
worden gebruikt.
De "ster" (halte) bij de inactieve Cubaan
mag overeenkomstig de
verplaatsingsregels worden
voorbijgereden, door het betalen van de
normale kostprijs.
Van zodra de auto voorbij de Cubaan is
gereden, draai je de tegel terug om naar
zijn voorzijde.

Café
Je mag onmiddellijk 1 sigaar en/of
1 rum terug in de voorraad leggen.
Voor elk van deze goederen
ontvang je 2 overwinningspunten.
(Je kunt dus maximum 4 punten
ontvangen als je 1 sigaar en 1 rum
terug in de voorraad legt, maar het is
niet toegestaan om meer dan 1 goed
van één van deze soorten af te
geven).

Douane
Je mag onmiddellijk een
dobbelsteen op het schip met zijn
"0" zijde naar boven draaien.
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Een nieuw schip
Een schip verlaat onmiddellijk de haven als:
1. Zijn vraag volledig is voldaan (alle dobbelstenen tonen een "0") OF
2. waardesteen wordt naar de geblokte vlag verplaatst.
Een nieuw schip meert aan. Verplaats het schipfiche 1 veld naar
rechts op het schipspoor.
Telkens een nieuw schip in de haven aanmeert wordt de
waardesteen terug op de vlag met "2" geplaatst.
De vraag van het nieuwe schip wordt bepaald door de speler die ervoor zorgde dat het vorige
schip de haven verliet. Afhankelijk van de situatie kan dit de speler zijn die:
1. De auto verplaatste naar de haven en een leveringsronde uitlokte.
2. De waardesteen heeft verplaatst naar de geblokte vlag door de haven voorbij te rijden
met de auto of het kantoor van de havenmeester heeft gebruikt.
3. De laatste vraag van het schip heeft vervuld door het gebruik van de douane.
4. De laatste vraag heeft voldaan door het gebruik van het kantoor
Die speler bepaalt de nieuwe vraag aan het einde van zijn speelbeurt door met de 5
dobbelstenen te werpen. Hij kiest 4 van de 5 dobbelstenen en legt deze met de geworpen
waarde op de 4 velden van het schip. Leg de overgebleven dobbelsteen naast het speelbord.
(Naar dit goed is geen vraag, onafhankelijk van de waarde.)

Einde van het spel
Het spel eindigt onmiddellijk na het vertrek van het 7de schip.
De spelers nemen hun zichtschermen weg en mogen hun resterende goederen omzetten (ook
hout) in overwinningspunten: Spelers ontvangen 1 overwinningspunt voor elke 3 goederen die
ze terug in de voorraad leggen. Geld levert geen overwinningspunten op. De spelers tellen
hun overwinningspunten. De speler die de meeste overwinningspunten heeft behaald wint het
spel. In het geval van een gelijkstand, wint van die spelers de speler die nog de meeste
goederen bezit. Als het dan nog steeds gelijk is, wint de speler die betrokken is bij de
gelijkstand en het meeste geld bezit.
Wist je dat?
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heeft:
Een spel met
sigaren, rum en
macht.

Meer strategie, meer gebouwen, meer
wetten!
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