
De startspeler heeft er voor gekozen om zijn twee neutrale 
actiestenen op de actie VERKOPEN te plaatsen, terwijl de 
tweede speler ze op de acties RUSTEN, VISSEN en TEKENEN 
heeft geplaatst. Om de actie VERKOPEN te kunnen uitvoeren, 
moet een speler daar minimaal drie Actiestenen plaatsen, 
of twee als hij het personage Verkoper heeft gekozen, of er 
twee Actiestenen naar toe heeft verplaatst met de Gouver-
neur. Voor de acties RUSTEN, VISSEN of TEKENEN moet 
een speler daar minimaal twee Actiestenen plaatsen (of één 
voor VISSEN en TEKENEN als hij het bijbehorende personage 
Visser of Kunstenaar heeft gekozen. Als hij één Actiesteen 
heeft verplaatst met de Gouverneur kan hij elk van deze 3 
acties kiezen). Als een speler de Predikant heeft gekozen, kan 
hij op deze actievelden één Actiesteen plaatsen om de actie te 
kunnen uitvoeren, maar alleen als hij voor geen enkele andere 
actie de meerderheid heeft.

SPELREGELS VOOR 2 SPELERS
Met deze variant kunnen beide spelers de beschikbaarheid van de acties beïnvloeden door het inzetten van vijf 
neutrale actiestenen (één van de 3 overblijvende spelerskleuren). Op deze manier zijn acties niet volledig geblok-
keerd, maar wel lastiger uit te voeren omdat spelers meer Actiestenen moeten inzetten om een actie te kunnen 
uitvoeren. Door het juist plaatsen van de neutrale actiestenen kan de tegenspeler flink onder druk gezet worden. 
Er zijn ook een paar kleine regelwijzigingen bij het kiezen van de Personagetegels en bij de actie ZEILEN. 

VOORBEREIDING
•  Volg de voorbereiding voor 3 spelers.

•  Leg de Actiestenen van de derde kleur naast het bord (neutrale 
actiestenen).

•  Leg de Personagetegels in een gedekte stapel naast het bord. Draai 
de bovenste 5 open. Dit zijn de beschikbare Personages in deze 
ronde.

BESCHIKBAARHEID VAN DE ACTIES

Na de eerste fase, en vóór het kiezen van een Personagetegel, neemt 
de startspeler 2 neutrale actiestenen en plaatst deze op één of twee 
actievelden naar keuze. Daarna plaatst de tweede speler de overge-
bleven drie neutrale actiestenen.

Deze neutrale actiestenen werpen een drempel op bij het kunnen 
uitvoeren van acties. Om een actie te kunnen uitvoeren moet een 
speler dus evenveel Actiestenen +1 op het actieveld plaatsen als het 
aantal neutrale actiestenen dat daar ligt (zie voorbeeld hieronder).
Echter, met een Personage kan een speler, naast het gewone voor-
deel, een gelijkstand winnen van de neutrale actiestenen. Met het 
Personage dat hoort bij de actie heeft een speler voldoende aan een 
gelijk aantal Actiestenen als het aantal neutrale actiestenen.

Opmerking: Het voordeel van de Predikant en de Gouverneur 
verandert niet. Een speler die de Predikant heeft gekozen, kan een 
door hem geplande actie naar keuze uitvoeren als hij geen enkele 
meerderheid heeft. Hij kan dus een actie uitvoeren waar neutrale 
actiestenen liggen en waar hij tenminste één eigen Actiesteen 
heeft liggen. Een speler die de Gouverneur heeft gekozen, mag het 
verplaatsen van zijn Actiestenen beschouwen als de bijbehorende 
actie bij het gekozen Personage en daardoor een gelijke stand  
winnen van de neutrale actiestenen. 

PERSONAGES KIEZEN
Aan het begin van elke ronde worden alle Personages uit de vorige 
ronde afgelegd. In de tweede ronde worden de bovenste 5 Persona-
ges van de stapel open naast het bord gelegd (er blijft er één over). 
In de derde ronde worden alle 11 Personagetegels opnieuw geschud 
en worden er weer 5 opengelegd, enzovoort. Na het plaatsen van de 
vijf neutrale actiestenen kiest de startspeler één van de beschikbare 
Personages, daarna volgt de tweede speler.

Opmerking: De voordelen van de Personages zijn gelijk aan die in 
het basisspel.

ZEILEN
Anders dan in het basisspel, kan er maar één Zeilboot op een Oce-
aantegel staan (m.u.v. het begin van het spel, waar de startopstelling 
ongewijzigd blijft).

Opmerking: Een Zeilboot kan een Oceaantegel waarop een andere 
Zeilboot ligt betreden, maar zijn beweging daar niet eindigen.

ADVIES
Door de striktere regels m.b.t. ZEILEN (één Zeilboot per Oceaan-
tegel), is het waarschijnlijk dat elke speler zijn Zeilboot naar een 
andere kant van de archipel verplaatst. De startspeler kan hier veel 
voordeel uit halen omdat hij de Archipeltegels plaatst. Dit voordeel 
wordt echter gecompenseerd doordat de tweede speler een extra 
neutrale actiesteen mag plaatsen, wat weer nadelig kan zijn voor de 
startspeler. 

Bedenk dat de opbouw van de archipel vooraf bepaald is. Daardoor 
betekent het dat wanneer alle Archipeltegels in de eerste helft van 
het spel aan één kant van de archipel worden gelegd, ze in de tweede 
helft van het spel aan de andere kant van de archipel gelegd moeten 
worden, en het makkelijker wordt voor de andere speler.

Het kan handig zijn om op het juiste moment je tegenspeler een “ca-
deautje” te geven, door Archipeltegels op een bepaalde plek te leggen, 
om te voorkomen dat je later in het spel zelf in de problemen komt. 
Ook zal een speler die toegang heeft tot veel grondstoffen, proberen 
de actie ZEILEN duur te maken met neutrale actiestenen, om het de 
andere speler lastig te maken deze actie uit te voeren. 

Bluffen en je tegenstander te slim af zijn, zijn dus nodig om dit spel 
uiteindelijk te winnen.
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