Een spel voor 1-4 spelers vanaf 14 jaar.

S PE L B E S C H R I J V I N G
New York is beroemd om zijn skyline – en het is nu aan jou om deze skyline opnieuw vorm te geven en daarbij zoveel mogelijk
prestige te verwerven.
De spelers hebben de rol van architect en zijn op meerdere terreinen actief: Je verzamelt geld om je medewerkers mee te betalen,
je vervaardigt bouwtekeningen om zoveel mogelijk wolkenkrabbers te kunnen bouwen en je probeert de pers te beïnvloeden, wat
bij een gelijke stand voordeel oplevert.
Tijdens elk van de 5 spelrondes kunnen alleen wolkenkrabbers worden gebouwd in het stadsdeel waar de burgemeester zich
bevindt; er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel. Aan het einde van het spel krijg je voor meerderheden aan wolkenkrabbers
in de verschillende stadsdelen prestigepunten. Ook de waarde van je medewerkers telt mee.
De speler met de meeste prestigepunten aan het einde van het spel is de winnaar.
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Algemeen spelmateriaal
1 Speelbord

1 Burgemeesterfiche

Dit toont de stadsdelen van New York
(plus hierbij Jersey City) waar de spelers
hun wolkenkrabbers kunnen bouwen.

Geeft het huidige actieve stadsdeel aan
waar wolkenkrabbers gebouwd mogen
worden.

6 Volgordefiches
(A, B, C, D, E, X)
Deze geven de route aan die de burgemeester aflegt door de stadsdelen (zie
pagina 4, fase 0).

1 “Lift”-bord (tweedelig)

6 Basiswaardefiches
(6, 7, 8, 8, 9, 10)

Hierop worden de stapels personages
gelegd (pagina 7).

Deze geven de basiswaarde van het
prestige van de stadsdelen aan.
Achterkant

76 Personages
Personages leveren tijdens het spel
bonussen op en punten aan het einde
van het spel (zie supplement).

Pers

Prestige

Lift

105 Kaarten
(7 soorten, elk 15 x)
Deze worden gebruikt voor de
6 biedrondes in elke speelbeurt
(zie pagina’s 8/9).

26 Dollars
Hiermee worden de personages betaald
als die hun vaardigheden gebruiken (zie
supplement).

Dollars

Wolkenkrabbers

Bouwtekeningen

10 Prestigefiches
(2 per voertuig)

Joker

Achterkant

1 “Vrijheidsbeeld”-bonusfiche

Hiermee wordt het prestige van een
stadsdeel verhoogd en wordt aangegeven welk voertuig hiervoor gebruikt moet worden (zie pagina 11,
“prestige”).

Het vrijheidsbeeld geeft aan of een
stadsdeelbonus al is toegekend (zie
pagina 11, stadsdeelbonus).

Achterkant

Voorkant

Achterkant

1 Supplement
Hierin worden de belangrijke begrippen en symbolen in het spel uitgelegd,
evenals de personages en hun vaardigheden.
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10 Voertuigen (elk 2x taxi, bus, tram, metro, veerboot)
Deze worden gebruikt wanneer de prestigefiches in de stadsdelen worden
geplaatst (zie pagina 10, “prestige”).

12 Zwarte (neutrale) wolkenkrabbers
Deze worden in de stadsdelen geplaatst en maken het moeilijker voor de spelers
om een meerderheid te behalen (zie pagina 11).

1 Zwart (neutraal) persfiche
Spelmateriaal in de
DELUXE-versie*

Zwart is een neutrale kleur en de wolkenkrabbers en het persfiche beïnvloeden
de eindtelling (zie pagina 12, “Einde van het spel en eindtelling”).

Spelmateriaal in de
CLASSIC-versie

Spelmateriaal voor elke speler
1 Scoresteen
Deze wordt gebruikt om de prestigepunten van een speler bij te houden
op het prestigepuntenspoor.

1 Persfiche
Deze wordt gebruikt om de invloed van een speler bij te houden op het
persspoor.

20 Wolkenkrabbers
Wolkenkrabbers worden gebouwd in de stadsdelen en leveren, afhankelijk van
de meerderheden, punten op aan het einde van het spel (zie pagina 11).

Spelmateriaal in de
DELUXE-versie*

Spelmateriaal in de
CLASSIC-versie

1 Spelersbord
Dit wordt gebruikt om de voorraad wolkenkrabbers (aan de rechterkant) en
dollars (aan de linkerkant) van een speler op te slaan.
Personages kunnen aan de bovenkant van het spelersbord worden aangelegd
en de kaarten aan de onderkant.
Let op: Het spelmateriaal is niet begrensd, als je geen wolkenkrabbers of
dollars meer hebt, gebruik dan een geschikte vervanging. Normaal komt dit
alleen voor in de solovariant als tegen de virtuele speler TOM wordt gespeeld
(zie pagina 13).

In dit overzicht wordt steeds het spelmateriaal in de CLASSIC-versie en in de DELUXE-versie getoond. In de rest van deze spelregels wordt in de voorbeelden
steeds alleen het spelmateriaal uit de DELUXE-versie gebruikt. Het spelmateriaal in de DELUXE-versie is ook afzonderlijk verkrijgbaar.
Meer informatie hierover is te vinden op pagina 18 en 19.
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Spelvoorbereiding – Voorbeeld voor 3 spelers
1. Leg het speelbord in het midden van de tafel.
2. Zet het “Lift”-bord in elkaar en leg dit naast het speelbord.
3. Sorteer de personages, eerst naar de lichte of donkere
achterkant en maak vervolgens stapels gesorteerd op hun
waarde (1-5).
Schud elke stapel gedekt. Plaats de stapels met de donkere
achterkant op de overeenkomstige velden op het “Lift”-bord
en draai de bovenste 4 fiches van elke stapel om en leg ze in
een rij rechts naast de lift.

1

12

4. De personages met de lichte achterkant zijn de

F

startpersonages. Vorm willekeurig 5 gedekte stapels die
telkens een waarde 1 en een waarde 5 bevatten. Er blijven
2 personages met waarde 1 over en deze worden teruggelegd
in de doos.

6
12

8

5. Schud de volgordefiches gedekt en leg ze willekeurig in de
stadsdelen. Nadat alle fiches gelegd zijn worden ze omgedraaid.

10
B

6. Doe hetzelfde met de basiswaardefiches en leg deze naast
de volgordefiches.

E

7. Schud de 10 prestigefiches en leg deze als een gedekte stapel op
het aangegeven veld.

15

8. Leg het “Vrijheidsbeeld”- bonusfiche op het aangegeven veld

16

met de “4” naar boven.

9. Plaats de voertuigen op de verbindingen tussen de stadsdelen,
van de overeenkomstige kleur.

10. Leg de dollars naast het speelbord.
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11. Schud de kaarten en leg deze als een gedekte trekstapel op
tafel.

12. Plaats 2 zwarte wolkenkrabbers in elke wijk. Leg het
zwarte persfiche bij 2 / 3 / 4 spelers op veld 8 / 7 / 6 van het
persspoor.

13. Zet de burgemeester naast het speelbord neer.
4

4

14. Elke speler kiest een kleur en neemt in deze kleur:
A.

Een spelersbord en legt dit voor zich neer.

B.

1 wolkenkrabber en plaatst deze in het
stadsdeel met het volgordefiche “X”.
Alle andere wolkenkrabbers vormen een
algemene voorraad.

C.

4 wolkenkrabbers uit de voorraad en plaatst
deze rechts op het spelersbord.

D.

1 dollar en legt deze links op het spelersbord.

E.

1 scoresteen en legt deze op veld “0” van het
prestigepuntenspoor.

F.

Alle spelers leggen hun persfiche in willekeurige
volgorde op het startveld van het persspoor.

13
9
2

6

3

5

7

B
16
C

15. Elke speler neemt 2 kaarten van de trekstapel en legt deze

14

tegen de onderkant van het spelersbord. Deze kaarten vormen
de “reserve” (zie pagina 8, “Algemene regels voor biedrondes”).

D

16. In de omgekeerde volgorde van het persspoor (van onder naar
boven), kiezen de spelers een set van 2 startpersonages en
leggen deze open neer boven hun spelersbord.

A
15

17. Alle overige startpersonages en het spelmateriaal in de
niet-gebruikte kleuren worden teruggelegd in de doos.
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Belangrijke begrippen
Prestigepuntenspoor
Als een speler prestigepunten (vanaf nu ook gewoon “punten”
genoemd) krijgt, dan plaatst hij zijn scoresteen het betreffende
aantal velden vooruit op het prestigepuntenspoor. De scoresteen
houdt de punten bij, die een speler verzamelt tijdens het spel.

Voorbeeld: Blauw krijgt 3 punten en plaatst zijn scoresteen 3 velden vooruit op
het prestigepuntenspoor.

Persspoor
Dit geeft de invloed van elke speler op de pers weer en het bepaalt
de spelersvolgorde of winst bij een gelijke stand.
Opmerking: Hier worden voor het gemakkelijke overzicht alle
vormen van gelijke stand of spelersvolgorde opgesomd, ook als ze
nog verderop in de spelregels worden uitgelegd.
De spelersvolgorde op het persspoor wordt bepaald door het veld
met het hoogste nummer en daarna van boven naar beneden als er
meerdere spelers op hetzelfde nummer staan. Het persspoor is beperkt tot 15 velden. Een speler die het laatste veld bereikt, plaatst
zijn scoresteen onder de scorestenen die zich daar al bevinden.

Voorbeeld: Hier ligt rood voorop en is geel voor blauw.

Gelijke stand:
Wie het verst is op het persspoor wint bij een gelijke stand.
Dit geldt voor:
Voorbeeld: Rood krijgt de bonus omdat hij het verst is op het persspoor.

•

Vaststellen van de bonussen in een biedronde (aantal
gespeelde kaarten). Hier telt het zwarte persfiche niet mee.

•

Vaststellen van de meerderheden bij de eindtelling (aantal
wolkenkrabbers). Hier worden het zwarte persfiche ook
meegeteld.

Spelersvolgorde:
Bij het vaststellen van de spelersvolgorde ga je normaal van
vooraan tot achteraan op het persspoor.
Er zijn de volgende uitzonderingen:
•

Spelvoorbereiding: Het kiezen van de personages: Ga van
de laatste plaats naar de eerste plaats op het persspoor.

•

Fase 1: Een kaartenpaar kiezen: Ga van de laatste plaats
naar de eerste plaats op het persspoor.

•

Fase 2: Spelersvolgorde: De speler die het verst is op het
persspoor start met de eerste biedronde van een spelronde. In
de volgende biedrondes start telkens de speler die de vorige
biedronde gewonnen heeft. Als niemand tijdens een biedronde
een kaart speelt dan verandert de spelersvolgorde niet.

Voorbeeld: Rood heeft de meerderheid, daarna volg geel en als laatste blauw.

Belangrijk: De spelersvolgorde in elke biedronde is altijd met
de richting van de klok mee!
Voorbeeld: Blauw is het laatst en mag als eerste een stapel dan wel kaartenpaar
kiezen. Daarna volgt geel en tenslotte rood.
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A.

Personages

A.
B.

B.

De personages hebben een nummer in de linker bovenhoek en
worden ingedeeld in de verschillende fases (I, II, III of aan het
einde van het spel).
Spelers mogen de vaardigheden van een personage behorend bij de
fases I – III slechts eenmaal per spelronde gebruiken en uitsluitend in de aangegeven fase. Dit moet gebeuren in de eigen beurt
en de speler moet een dollar op het personage leggen voordat dit
gebruikt wordt. Aan het begin van de volgende spelronde wordt de
dollar teruggelegd in de algemene voorraad en tot dat moment kan
het personage niet nogmaals gebruikt worden. Elk personage heeft
ook een bepaalde waarde, aangegeven in de rechter bovenhoek (1
– 5). Een verdere uitleg van elk personage is terug te vinden in het
supplement.

C.

Elk personage toont 3 stukken informatie:
A. De fase waarin het personage kan worden gebruikt of dat het

aan het einde van het spel gebruikt kan worden.
B. De waarde van het bod om het personage in te huren.
C. De vaardigheid van een personage.

Belangrijk:
•

Je hoeft geen dollar te betalen voor personages met
symbool!
dit

•

Tenzij iets anders wordt aangegeven, mag elk personage
slechts eenmaal worden gebruikt voor elke betaalde dollar.

Spelverloop
Een spel New York City wordt gespeeld in 5 spelrondes. Elke
spelronde bestaat uit 4 fases:

Fase 0

Tijdens Fase 0 treft je de voorbereidingen voor een spelronde.
Fase I

In Fase I trek je de handkaarten voor de ronde en mogen
personages met het symbool “I” gebruikt worden.

x5

Fase II vormt de basis van het spel: Met de kaarten uit Fase 1
worden 6 biedrondes gespeeld, een biedronde voor elk type
kaarten. Personages met het symbool “II” mogen worden gebruikt.

Fase II

Fase III

Tijdens Fase III mogen de personages met het symbool “III” worden gebruikt. Hierna eindigt een spelronde.
Na 5 spelrondes eindigt het spel en volgt een eindtelling.

Eindtelling

Opmerking: Een samenvatting van het spelverloop is op elk
spelersbord afgebeeld.
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Fase 0 – Een spelronde voorbereiden
•

Dollars terugleggen: Leg alle dollars, die uit een vorige
ronde nog op een personage liggen, terug in de algemene
voorraad. Dit wordt in de eerste ronde overgeslagen.

•

Verplaats de burgemeester: De burgemeester start het spel
in stadsdeel A en verplaatst zich dan in volgorde van A naar
E. Draai het volgordefiche in het huidige stadsdeel om en
verplaats de burgemeester naar het volgende stadsdeel.
De burgemeester gaat nooit naar het stadsdeel X omdat er
maar 5 rondes worden gespeeld.

•

Draai de prestigefiches om: Draai de bovenste 2 prestigefiches van de stapel om.

•

Bereid de kaarten voor:
- Elke speler trekt 3 kaarten van de trekstapel en neemt
deze in zijn hand. .
-

Leg op een centrale plek het volgende aantal kaartenparen
neer:
 4 spelers: 9 paren
 3 spelers: 7 paren
 2 spelers: 5 paren

Voorbeeld: 7 paren voor 3 spelers.

Fase I – Kaarten selecteren
In de omgekeerde volgorde van het persspoor neemt elke speler 1
kaartenpaar. Herhaal dit eenmaal zodat elke speler uiteindelijk 2
kaartenparen genomen heeft.
Aan het einde van Fase I moet je dus 7 kaarten in handen hebben.

Fase II – 6 Biedrondes
In deze fase worden in 6 biedrondes de handkaarten uitgespeeld.

1.

Bij elke biedronde hoort een specifiek type kaarten, elk type staat
voor een bepaalde actie. Jokers mogen in elke biedronde gebruikt
worden.
De volgorde van de biedrondes staat vast en is afgebeeld op het
spelersbord
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2.

3.

4.

5.

6. biedrondes

Algemene regels voor biedrondes
Handkaarten & reserve: Tijdens Fase II (en alleen in deze fase!)
mag een speler, zo vaak als hij wil, een handkaart omruilen voor
een kaart uit de reserve. Kaarten mogen echter alleen uit de hand
worden gespeeld, de reserve moet altijd 2 kaarten bevatten.

Procedure:
•

•

De speler die het verst is op het persspoor start de eerste biedronde van elke spelronde. De speler die de vorige biedronde
gewonnen heeft start hierna altijd met de volgende van de overige
5 biedrondes.

Voorbeeld: Rood is het verst op het persspoor en start de eerste biedronde.

Elke biedronde verloopt met de klok mee, beginnend met de
startspeler en elke speler heeft slechts één kans om te bieden
of te passen:
-

Een speler mag elk gewenst aantal kaarten spelen, van het
type dat overeenkomt met deze biedronde.

-

Het bod mag verhoogd worden door de vaardigheden van
bepaalde personages te gebruiken (zie supplement voor
meer informatie).

-

Elk gewenst aantal jokers mag aan een bod worden toegevoegd (maar jokers mogen nooit zelfstandig gespeeld
worden!).

-

Er mogen 2 gelijke kaarten gespeeld worden van een
ander type en deze tellen dan als 1 kaart van het type van
deze biedronde.

Voorbeeld: In de eerste biedronde (pers) speel je alleen “pers”-kaarten uit je
hand.

Voorbeeld: 1 “wolkenkrabber”-kaart + 1 joker = 2 “wolkenkrabber”-kaarten.

Voorbeeld: Jokers mogen niet zelfstandig gespeeld worden.

Belangrijk: Een joker en een willekeurige kaart tellen als
“2 gelijke kaarten” en mogen dus gespeeld worden als 1
kaart van het type van deze biedronde.
De waarde van het bod is het aantal gespeelde kaarten plus eventueel bonussen van personages.
•

In de “Lift”-biedronde tellen een joker en een “pers”-kaart samen als een
“lift”-kaart.

Bonus voor het hoogste bod: De speler met het hoogste bod
krijgt een bonus. Meestal is dit “+1” voor de bijbehorende
actie; alleen voor de actie “prestige” is er een andere bonus
(zie pagina 11).

Je mag een extra joker uitspelen om in totaal 2 “lift”-kaarten te krijgen.

In het geval van een gelijke stand krijgt alleen de speler die
het verst is op het persspoor, de bonus.
• Waardering: Alle spelers die een bod hebben uitgebracht
voeren nu de bijbehorende actie uit, gebaseerd op de hoogte van hun
bod. Als de volgorde van het uitvoeren van de actie van belang is
(dit zou het geval kunnen zijn in biedrondes 1, 3, 5 en 6), dan begint
de speler die het verst is op het persspoor.
Opmerking: Het aantal handkaarten is niet geheim.
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Kaarten en de bijbehorende acties
1 – Pers
In de volgorde van het persspoor (van eerste naar laatste), gaan
alle spelers het aantal velden, gelijk aan het uitgebrachte bod,
vooruit op het persspoor. Als een veld al bezet is, dan wordt het
persfiche bovenop gelegd.
Opmerking: Het persspoor is beperkt tot 15 velden. Persfiches die
later aankomen op het laatste veld, worden onder de fiches geschoven die er al liggen.

Voorbeeld: Rood gaat als eerste en gaat 1 veld vooruit. Geel heeft het hoogste bod
en gaat 3 velden vooruit, waarbij het persfiche bovenop het fiche van rood komt.
Tenslotte gaat blauw 1 veld vooruit.

Bonus voor het hoogste bod: Ga direct na het verplaatsen voor
het uitgebrachte bod nog 1 extra veld verder.

2 – Dollars
De spelers nemen het aantal dollars, gelijk aan het uitgebrachte
bod, uit de voorraad en leggen ze op hun spelersbord.
Bonus voor het hoogste bod: Krijg 1 dollar extra.

Voorbeeld: Rood heeft het hoogste bod en krijgt 3 dollar. Geel en blauw krijgen
elk 1 dollar.

3 – Lift
De spelers nemen (exact) 1 van de uitgestalde personages naar
keuze, waarvan de waarde (rechtsboven) gelijk of lager is dan
het uitgebrachte bod. Het personage wordt boven het spelersbord
gelegd.
Meerdere exemplaren van hetzelfde personage zijn toegestaan.
Bonus voor het hoogste bod: +1 waarde bij het kiezen van een
personage.
Voorbeeld: Geel en rood hebben allebei 2 “lift”-kaarten geboden en staan dus
gelijk bij de bonus voor het hoogste bod. Geel staat voor rood op het persspoor
en krijgt daarom de bonus. Geel neemt een personage met waarde 3, rood
neemt een personage met waarde 2 en blauw neemt er eentje met waarde 1.

4 – Bouwtekeningen
De spelers nemen het aantal wolkenkrabbers, gelijk aan het
uitgebrachte bod, uit de algemene voorraad en leggen ze op hun
spelersbord.
Bonus voor het hoogste bod: Krijg 1 wolkenkrabber extra uit de
algemene voorraad.

Voorbeeld: Blauw heeft de meeste kaarten geboden en ontvangt de bonus.
Blauw neemt 4 wolkenkrabbers uit de algemene voorraad, rood en geel nemen
elk 1.
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5 – Prestige
De spelers krijgen het aantal prestigepunten, gelijk aan het uitgebrachte bod.
Bonus voor het hoogste bod: Uitzondering – er is ook een bonus
voor het op één na hoogste bod!

Voorbeeld: Blauw gaat 2 velden vooruit op het prestigepuntenspoor en geel 1
veld. Rood heeft geen kaarten gespeeld en krijgt geen punten. Blauw wint de
bonus en geel komt op de tweede plaats.

De speler die de biedronde wint,
•

Neemt eerst 1 van de 2 prestigefiches die open liggen.

•

Selecteert vervolgens een van de twee voertuigen van de
overeenkomstige kleur en legt het prestigefiche in een van
de stadsdelen die door dit voertuig worden verbonden. Dit
verhoogt de waarde van een stadsdeel.

•

Legt het voertuig op zijn spelersbord.

•

En plaatst 1 wolkenkrabber van zijn spelersbord op het
betreffende stadsdeel.

Voorbeeld: Blauw kiest het grijze prestigepuntenfiche en neemt de grijze tram
tussen Brooklyn en Queens. Blauw legt het prestigepuntenfiche op Brooklyn
en verhoogt hiermee de waarde van dit stadsdeel. Tenslotte plaatst hij ook een
wolkenkrabber in Brooklyn.

Als een speler geen wolkenkrabbers meer op zijn spelersbord
heeft, dan mag hij een van zijn wolkenkrabbers uit een ander
stadsdeel verwijderen (“verkopen”) en in het nieuwe stadsdeel
“herbouwen”.
De speler met het op één na hoogste bod voert dezelfde handelingen uit met het overgebleven prestigefiche.
Een speler mag afzien van de bonus voor het hoogste bod!
Bijvoorbeeld wanneer de speler de waarde van een stadsdeel niet
wil verhogen.

Voorbeeld: Geel neemt het bruine prestigepuntenfiche en neemt de bruine
metro tussen Bronx en Queens van het speelbord. Geel legt het fiche in Queens
en verhoogt daarmee de waarde van dit stadsdeel. Tenslotte plaatst hij ook een
wolkenkrabber in Queens.

De prestigefiches die tijdens een spelronde niet worden gebruikt,
worden teruggelegd in de doos.

6 – Wolkenkrabbers
Elke speler neemt het aantal wolkenkrabbers, gelijk aan het uitgebrachte bod, van zijn spelersbord en bouwt deze in het stadsdeel
waar de burgemeester zich op dit moment bevindt.
Als een speler geen wolkenkrabbers meer op zijn spelersbord
heeft, dan mag hij een van zijn wolkenkrabbers uit een ander
stadsdeel verwijderen (“verkopen”) en in het nieuwe stadsdeel
“herbouwen”.
Voorbeeld: Blauw heeft de meeste kaarten geboden en krijgt de bonus voor het hoogste bod.
De burgemeester staat in Manhattan dus blauw plaatst hier 4 wolkenkrabbers.
Rood en geel plaatsen allebei 2 wolkenkrabbers in Manhattan.

Zolang een speler wolkenkrabbers op zijn speelbord heeft staan,
moet hij deze ook gebruiken en mag hij hier niet van afzien.
Bonus voor het hoogste bod: Bouw 1 extra wolkenkrabber.
Stadsdeelbonus: De speler die als eerste aan het einde van een
biedronde in alle 6 stadsdelen een wolkenkrabber heeft gebouwd,
draait het “Vrijheidsbeeld”-fiche om en krijgt direct 4 punten.
Alle spelers die aan het einde van het spel in alle 6 stadsdelen een
wolkenkrabber hebben gebouwd krijgen 3 punten, ook de speler
die het “Vrijheidsbeeld”-fiche heeft omgedraaid.
Opmerking: Als meerdere spelers in alle 6 stadsdelen wolkenkrabbers hebben gebouwd, aan het eind van dezelfde biedronde,
dan krijgen ze allemaal 4 punten.

Voorbeeld: Rood heeft minstens 1 wolkenkrabber in Staten Island, Jersey City,
Manhattan, Bronx, Queens en Brooklyn. Rood gaat 4 velden vooruit op het
prestigepuntenspoor en draait het “Vrijheidsbeeld”-fiche om naar de andere
kant.

.

11

Fase III – Activeren van Fase III personages en einde van een ronde
In de volgorde van het persspoor, mogen spelers op hun Fase III
personages naar keuze, een dollar leggen om hun vaardigheden
precies eenmaal te gebruiken (zie supplement, personages 23 – 27).
Nadat de personages zijn gebruikt eindigt de spelronde.
Voorbeeld: Rood legt een dollar op personage 24 en gaat 1 veld vooruit op het
prestigepuntenspoor. Rood neemt ook een wolkenkrabber uit de algemene
voorraad.

Alle overgebleven handkaarten worden afgelegd en mogen niet
worden meegenomen naar de volgende ronde. Voor de kaarten in de
reserve geldt dit niet.
Aan het einde van de vijfde spelronde vindt een eindtelling plaats,
in de overige spelrondes begint de volgende ronde weer met Fase 0.

Voorbeeld: Geel legt een dollar op personage 26 en neemt een wolkenkrabber
uit de algemene voorraad. Geel gaat ook 1 veld vooruit op het persspoor.

Voorbeeld: Blauw legt een dollar op personage 27. Blauw is derde op het
persspoor en gaat daarom 3 velden vooruit. Het zwarte persfiche wordt niet
meegerekend.

Einde van het spel en eindtelling
Het spel eindigt na de vijfde spelronde en dan vindt de eindtelling
plaats:
•

Personages: Elk personage levert het aantal punten op dat
rechts bovenaan is aangegeven.

•

Personages voor de eindtelling: Elk personage met het
symbool geeft punten bij de eindtelling, volgens de voowaarden
die op de kaart zijn afgebeeld (zie supplement, personages 28 –
42)

Voorbeeld: Blauw heeft 7 personages en krijgt 4 + 1 + 1 + 1 + 2 + 5 + 1 = 15
punten. Personage 30 levert 5 extra punten op omdat blauw 5 wolkenkrabbers
heeft in een wijk met een bruine lantaarn. Blauw krijgt in totaal 20 punten.
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•

Waardering van de meerderheden in de stadsdelen: Bepaal
de meerderheid van de wolkenkrabbers in elk van de 6 stadsdelen. Het aantal wolkenkrabbers in een stadsdeel bepaalt de
plaats van een speler, bij een gelijke stand wint de speler die
het verst is op het persspoor.

De speler die het verst is op het prestigepuntenspoor is de winnaar van
het spel!
Bij een gelijke stand wint de speler die het verst is op het persspoor.

Belangrijk: Vergeet niet de zwarte wolkenkrabbers mee te
tellen bij het bepalen van de plaatsen.
Spelers krijgen punten afhankelijk van hun plaats in het stadsdeel:
-

1e plaats: Het aantal punten gelijk aan het totaal van het
basiswaardefiche en alle prestigefiches in dat stadsdeel.

-

2e plaats: Het aantal punten gelijk aan de helft van de
punten voor de 1e plaats (naar boven afgerond).

-

3e plaats: Het aantal punten gelijk aan de helft van de
punten voor de 2e plaats (naar boven afgerond).

-

4e plaats: Het aantal punten gelijk aan de helft van de
punten voor de 3e plaats (naar boven afgerond).

-

5e plaats: Het aantal punten gelijk aan de helft van de
punten voor de 4e plaats (naar boven afgerond).

-

Een speler die geen wolkenkrabbers in een stadsdeel
heeft, krijgt daarvoor altijd 0 punten.

• Stadsdeelbonus: Elke speler die wolkenkrabbers heeft gebouwd in alle 6 stadsdelen, krijgt 3 punten.

Voorbeeld: De prestigefiches 4 en 2 liggen in het stadsdeel Brooklyn, samen
met het basiswaardefiche 8.

• Persbonus: Elke speler die tenminste het vijfde veld van het
persspoor heeft bereikt, krijgt 3 punten.

De waarde van Brooklyn is 14 punten. Geel heeft hier de meeste wolkenkrabbers en krijgt 14 punten. Rood en zwart hebben hetzelfde aantal wolkenkrabbers, maar rood is verder op het persspoor. Daarom krijgt rood 7 punten
(14 / 2 = 7) en zwart 4 (7 / 2 = 3,5 => 4).

• Rest: Elke speler telt de dollars en wolkenkrabbers op zijn
spelersbord en krijgt het totaal gedeeld door 2 (naar boven afgerond) aan punten erbij.

De punten voor zwart hoeven niet te worden bijgehouden.
Blauw heeft de minste wolkenkrabbers en krijgt 2 punten (4 / 2 = 2).

Solospel – Jij versus TOM
Tom is een virtuele auTOMatische speler, die je alleen kunt uitdagen of met meerdere spelers. Je kan zelfs tegen meerdere TOMs
spelen! Als hieronder Tom wordt genoemd, dan worden alle Toms
bedoeld. Jij of jou slaat altijd op alle menselijke spelers.

Zie voor meer details de uitleg van Fase II

Je past de speelsterkte van Tom aan met een combinatie van 2
parameters:
• Het aantal kaarten (2 – 9) dat Tom trekt in Fase I van elke
ronde.
• De spelmodus (A-C), dat wil zeggen hoeveel kaarten hij extra
kan krijgen tijdens de biedrondes in Fase II van elke ronde.

Gemakkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Tom 1: A6

Tom 5: B4

Tom 9: C4

Tom 2: B3

Tom 6: C3

Tom 10: A9

Tom 3: C2

Tom 7: A8

Tom 11: B6

Tom 4: A7

Tom 8: B5

Tom 12: C5

Uit de combinatie van spelmodus (A, B, C) en de speelsterkte (2 – 9 getrokken
kaarten), volgt voor Tom een moeilijkheidsgraad van heel gemakkelijk tot heel
moeilijk. We stellen voor het eerste spel B4 voor, dit betekent een speelsterkte
aan de onderkant van het gemiddelde.

De spelmodi zijn: A: Geen kaarten (voorspelbaar), B: Weinig
kaarten (matig voorspelbaar) en C: Meerdere kaarten (moeilijk
voorspelbaar).
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Spelregels
Kies een moeilijkheidsgraad voor Tom en probeer meer punten
dan Tom te krijgen.
Als je met meerdere Toms wilt spelen, dan hoef je bij de spelvoorbereiding alleen maar een extra stapel personages neer te leggen en
een extra kaartenpaar in Fase I – de rest blijft onveranderd.
Op de normale regels voor meerdere spelers gelden de volgende
uitzonderingen:
Algemene regels:
•

De “bouwtekening”-kaarten tellen voor Tom altijd als joker!.

•

Tom mag geen dollars leggen op zijn personages tijdens de
fases I, II en III en hij mag ze dus niet gebruiken.

Spelvoorbereiding en Fase 0
•

Draai voor elke speler, inclusief Tom, een stapel startpersonages om. Je neemt 1 stapel en Tom(s) de overgebleven stapel(s).

•

Tom krijgt geen wolkenkrabbers en dollars op zijn
spelersbord.

•

Tom krijgt geen 2 kaarten als reserve onderaan zijn
spelersbord.

•

Tom trekt geen kaarten om “in zijn hand te nemen”.

Jij tegen Tom

Jij tegen Tom I en Tom II

Tom

Fase I
•

•

Draai 2 kaartenparen om voor jezelf en 1 paar voor Tom.
Kies zoals gebruikelijk 2 kaartenparen en geef Tom het overgebleven paar.

Jij

Aansluitend krijgt Tom, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, extra kaarten van de trekstapel: Bijvoorbeeld bij
variant B4 krijgt Tom 4 extra kaarten, zodat hij het spel met
6 kaarten begint. De kaarten van Tom worden nu verder zijn
voorraad genoemd
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Tom

Fase II
Voordat elke biedronde begint, trekt Tom:
•

Geen kaarten als in spelmodus A wordt gespeeld.

•

Een kaart als in spelmodus B of C wordt gespeeld.
Als deze kaart een joker is (of een bouwtekening):
-

Tom speelt deze kaart direct, als hij tenminste nog een
kaart passend bij deze biedronde, uit zijn voorraad erbij
kan leggen.

-

Als Tom er geen kaart bij kan leggen, dan leg je de joker
of “bouwtekening”-kaart in Toms voorraad.

Voorbeeld: Tom heeft een “bouwtekening”-kaart van de trekstapel genomen.
Hij kan deze kaart direct spelen, omdat hij er een “dollar”-kaart uit zijn
voorraad bij kan leggen.

Als deze kaart geen joker is:
-

Tom speelt deze kaart direct, als deze overeenkomt met
de huidige biedronde.

-

Tom gooit de kaart weg, als deze overeenkomt met een
van de vorige biedrondes van deze ronde.

-

Als de kaart overeenkomt met een van de biedrondes die
nog gaat komen in deze ronde:
 Leg de kaart op de aflegstapel in spelmodus B.
 Leg de kaart in Toms voorraad in spelmodus C.

Voor alle spelmodi geldt:
Tom speelt altijd alle kaarten uit zijn voorraad, die overeenkomen
met de huidige biedronde. Hij voegt alleen dan jokers toe wanneer
hem dat de bonus voor de huidige biedronde oplevert.

Tom
Voorbeeld: Je hebt 2 “prestige”-kaarten gespeeld. Tom ligt voor op het
persspoor en heeft slechts 1 “prestige”-kaart. Hij heeft echter 2 jokers en
speelt hier 1 van, zodat hij de bonus voor deze biedronde krijgt.

Tom speelt nooit 2 jokers als vervanging voor een ontbrekende
kaartensoort, behalve in de biedronde “wolkenkrabbers”.

Regels voor de verschillende biedrondes
Biedronde “Pers”: Geen wijzigingen.
Biedronde “Dollars”:
Tom verzamelt alleen dollars op zijn spelersbord voor de eindtelling. Hij kan ze niet gebruiken op zijn personages in de fases I,
II en III.
Biedronde “Lift”:
Afhankelijk van zijn bod neemt Tom het meest linkse passende
personage uit de uitstalling. De overgebleven personages schuiven
naar links en de uitstalling wordt weer aangevuld.
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Biedronde “Bouwtekeningen”:
Tom slaat deze ronde volledig over.

Biedronde “Prestige”:
Als Tom als eerste of tweede de meerderheidsbonus krijgt, dan
moet jij bepalen met welk voertuig Tom naar welk stadsdeel gaat,
om daar een prestigefiche neer te leggen en een wolkenkrabber te
bouwen.

Doorloop de volgende stappen om Toms actie te bepalen:
1. Kijk alleen naar de staddelen die Tom kan bereiken met
de voertuigen (Voorbeeld: Taxi en Metro) die zijn
afgebeeld op de prestigefiches (Voorbeeld: Geel en bruin)
en die nog beschikbaar zijn op het speelbord. (Voorbeeld:
B, C, D, X).
2. Als dit meerdere stadsdelen betreft, kies dan het stadsdeel
waar Tom de minste wolkenkrabbers heeft staan.
(Voorbeeld: B, C, D)
3. Als dit meerdere stadsdelen betreft, kies dan het stadsdeel
met de hoogste letter. (Voorbeeld: D)
Voorbeeld: Leg het gele prestigefiche op stadsdeel D. Verwijder de gele taxi
van het speelbord en plaats deze naast Toms spelersbord. Daarna bouwt Tom 1
wolkenkrabber uit de algemene voorraad in dit stadsdeel.

4. Als er meerdere voertuigen (Voorbeeld: Beide taxi’s en
een metro) verbinding maken met dit stadsdeel, kies dan
het voertuig dat verbinding maakt vanuit het stadsdeel
met de hoogste letter (X is altijd de hoogste letter).
Belangrijk: Als er twee prestigefiches van dezelfde kleur liggen,
dan neemt Tom het fiche met de hoogste waarde..

Biedronde “Wolkenkrabbers”:
Tom speelt al zijn overgebleven “wolkenkrabber”-kaarten. Als
hij geen “wolkenkrabber”-kaarten heeft maar meerdere jokers of
bouwtekeningen, dan mag hij 2 jokers als 1 “wolkenkrabber”-kaart
spelen en kan hij hier nog extra jokers aan toevoegen.
Als Tom maar 1 joker of bouwtekening heeft in de laatste
biedronde, dan legt hij de kaart op de aflegstapel.

Tom

Toms wolkenkrabbers worden uit de algemene voorraad genomen
en worden op het huidige actieve stadsdeel gebouwd.

Voorbeeld: Tom mag 4 jokers gebruiken als 3 “wolkenkrabber”-kaarten.

Belangrijk: Tom mag nooit meer dan 5 wolkenkrabbers hebben
in een stadsdeel – alle overige wolkenkrabbers voor dit stadsdeel
komen te vervallen.
Om dit aan te geven kun je in plaats van 5 staande wolkenkrabbers
ook 1 liggende wolkenkrabber op het stadsdeel plaatsen.
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Eindtelling:
De eindtelling voor jou is hetzelfde als in een spel met meerdere
spelers.
De eindtelling voor Tom gaat als volgt:
•

Sorteer alle personages van Tom in oplopende waarde, van
links naar rechts. Leg dan de dollars een voor een, van links
naar rechts, op de personages. Als je het einde van de rij
bereikt, begin dan opnieuw tot de dollars op zijn of tot elk
personage 2 dollars heeft. Als Tom nu nog dollars over heeft,
dan worden die bij de “rest” meegeteld.

•

Elk personage waar 0 of 1 dollar op ligt, levert zijn waarde in
punten op voor Tom.

•

Elk personage waar 2 dollars op liggen, levert tweemaal zijn
waarde in punten op voor Tom.

•

Tom krijgt geen extra punten voor personages met het
.
symbool

De eindtelling voor de stadsdeel- en persbonus en de “rest” is
hetzelfde als bij een spel met meerdere spelers.

Voorbeeld: Tom heeft de personages met de waarde 1 + 1 + 1 + 4.
Het eerste personage telt dubbel. Tom krijgt 8 punten.
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Basisbegrippen
•

Krijg X prestigepunten: Verplaats je scoresteen het

•

aangegeven aantal velden vooruit op het prestigepuntenspoor.
•

Neem X kaarten: Trek het aangegeven aantal kaarten van
de trekstapel en neem ze in je hand.

•

Neem X dollars: Neem het aangegeven aantal dollars uit

van een speler liggen.

de algemene voorraad en leg ze aan de linkerkant van jouw
spelersbord.
•

•

Kaartenparen: In Fase 0 wordt een bepaald aantal
kaartenparen (afhankelijk van het aantal spelers) open naast
het speelbord gelegd. Elke speler neemt hiervan 2 kaartenparen in zijn hand.

•

Kaarten spelen: Tijdens Fase II mogen spelers elk
gewenst aantal kaarten, die passen bij de huidige biedronde,
spelen (open voor zich neerleggen).

Het persspoor: De volgorde van de persﬁches op het
persspoor bepaalt in bijna alle gevallen de spelersvolgorde.
De voorste speler is de speler waarvan het persﬁche het verst
is op het persspoor. Als er meerdere spelers op hetzelfde veld
staan, dan geldt het bovenste ﬁche als het verst.

•

Gelijke stand: Bij een gelijke stand wint de speler die het

Personages nemen: Spelers nemen altijd personages die
open uitgestald liggen naast de lift en leggen deze boven hun
spelersbord. Deze personages zijn hun medewerkers.

verst is op het persspoor.
•

Personages: Dit zijn de ﬁches die uitgestald liggen naast de
lift.

•
•

Reserve: Dit zijn de kaarten die onderaan het spelersbord

Kaarten weggooien: Leg de weggegooide kaarten op de

•

aﬂegstapel.

Personages gebruiken: Elk personage mag eenmaal gebruikt worden in de aangegeven fase of tijdens de eindtelling.

•

Kaarten omruilen: Leg elk gewenst aantal kaarten uit
jouw hand in de reserve en neem vervolgens hetzelfde aantal
kaarten terug uit de reserve in je hand.

•

Kaartsymbolen: Er zijn 6 verschillende types kaarten:
Pers

Dollars

Personages

Bouwtekeningen

Prestige

Wolkenkrabbers

•

Een dollar op een personage leggen: Dit geeft aan dat
het personage is gebruikt. Elk personage mag slechts eenmaal gebruikt worden tijdens elke spelronde. Uitzonderingen
worden weergegeven op het personageﬁche.

•

Biedronde: Er zijn 6 verschillende biedrondes tijdens Fase

•

Bod: Elke speler mag tijdens een biedronde eenmaal een bod

II. Bij elke biedronde hoort een speciﬁek type kaarten.

uitbrengen, dat bestaat uit een aantal kaarten van het type dat
overeenkomt met de huidige biedronde.
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Overzicht van de symbolen
Speel

Joker

Neem

“Prestige”-kaart

Links staat de voorwaarde, rechts het gevolg

Personage naar keuze

Kaart in de hand

Krijg (2) punten

Kaart in de reserve

Voeg toe aan je reserve

Kaart van de trekstapel

Weggooien / uit het spel verwijderen / een stap terug

Kaartenpaar tijdens Fase I

Wolkenkrabber in een spelerskleur

Kaart met een speciﬁek symbool

Zwarte wolkenkrabber

Kaarten in de reserve met een speciﬁek symbool

Voor elke wolkenkrabber in een stadsdeel met dit symbool
(hier bijvoorbeeld groen)

Kaart naar keuze
Stap vooruit op het persspoor
Dollars
Voertuigen in jouw bezit
Spelersvolgorde

Personages behorend bij Fase
1: Je krijgt 1 punt. Je mag elk gewenst aantal kaarten

5: Neem 3 kaarten van de trekstapel. Leg 2 kaarten op

uit je hand weggooien en dan van de trekstapel hetzelfde aantal nieuwe kaarten trekken.

de aﬂegstapel.

2: Neem 2 losse kaarten van verschillende kaarten-

6: Neem 2 dollar uit de algemene voorraad.

paren in plaats van 1 uitgestald kaartenpaar. De overgebleven kaarten vormen een nieuw kaartenpaar.

7: Gooi 1 personage weg en neem 1 personage met een
3: Je krijgt 1 punt. Neem 1 kaart van de trekstapel en

waarde tot 1 hoger dan het weggegooide personage.
Verwijder het weggegooide personage uit het spel.

leg deze open in je reserve. Vanaf nu heb je 1 extra
kaart beschikbaar om te ruilen met de kaarten in je
hand.

Voorbeeld: Als je een personage met waarde 2
weggooit, dan mag je een uitgestald personage met
waarde 3 terugnemen. Als je een personage met
waarde 5 weggooit, dan mag je hiervoor een nieuw
personage met waarde 5 terugnemen.

4: In plaats van twee keer 1 kaartenpaar te kiezen,
laat dit personage je beide kaartenparen in een keer
kiezen.
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8: Voor elke kaart in het kaartenpaar dat je zojuist

9: Neem 1 kaart van de trekstapel en neem een dollar

hebt genomen, mag je een identieke kaart uit jouw
reserve in je hand nemen. Vul je reserve weer aan
van de trekstapel.

uit de algemene voorraad.

10: Neem 2 kaarten van de trekstapel.
Voorbeeld: Als je een kaartenpaar neemt met een
witte kaart en een gele kaart, dan mag je ook een
witte en een gele kaart uit je reserve in je hand
nemen, vooropgesteld dat je deze kaarten in je
reserve hebt liggen.

11: Vervang een zwarte wolkenkrabber door een
wolkenkrabber van jouw spelersbord. De zwarte
wolkenkrabber wordt uit het spel verwijderd.

Personages behorend bij Fase
12: Je krijgt 1 punt. Je mag elk gewenst aantal

16: Je bod wordt verhoogd met 1 joker. Deze joker

kaarten uit je reserve weggooien en dan van de trekstapel met hetzelfde aantal nieuwe kaarten je reserve
aanvullen.

is virtueel en wordt voorgesteld door het personage
waarop je tegelijk een dollar hebt gelegd.

13: Speel een kaart naar keuze als een kaart die over-

17: Je bod wordt verhoogd met 1 “prestige”-kaart.

eenkomt met de huidige biedronde.

Deze “prestige”-kaart is virtueel en wordt voorgesteld
door het personage waarop je tegelijk een dollar hebt
gelegd.

Voorbeeld: Als de huidige biedronde gaat om witte
“pers”-kaarten, dan mag je elke gewenste kleur kaart
gebruiken alsof het een witte “pers”-kaart was. In
tegenstelling tot een joker kan deze kaart zelfstandig
worden gespeeld.

18: Neem 1 dollar uit de algemene voorraad. Dit
personage verandert de spelersvolgorde voor (alleen)
deze biedronde en maakt je de laatste speler.
Geen andere speler mag personage 18 spelen in de
huidige biedronde.

14: Ga 1 of 2 stappen terug op het persspoor. Elke
stap telt als een gespeelde joker.
Voorbeeld: Deze biedronde is voor “lift”-kaarten. Je
hebt 3 “lift”-kaarten gespeeld en je gaat 2 stappen
terug op het persspoor. Dit telt alsof je 5 “lift”kaarten gespeeld zou hebben.

19: Je krijgt het dubbele aantal punten voor je bod bij

15: Als je tenminste 1 kaart uit je hand gespeeld

het uitspelen van “prestige”-kaarten. Dit geldt ook als
je personage 17 hebt gespeeld als aanvulling op dit
personage.

hebt, dan mag je een kaart met hetzelfde symbool
uit je reserve spelen.
Vul je reserve aan van de trekstapel. Let op:

20: Speel 1 kaart naar keuze, deze kaart telt als 2
kaarten die overeenkomen met de huidige biedronde.

•

Je mag de aangevulde kaart direct omruilen met
een kaart in je hand en in deze ronde spelen.

•

Als je tweemaal personage 15 hebt, dan mag je
beide gebruiken voor dezelfde gespeelde kaart,
dus je mag 2 kaarten uit je reserve extra spelen.

•

Je mag ook een kaart spelen die niet overeenkomt
met de huidige biedronde en dan deze kaart,
gecombineerd met een kaart uit je reserve, in
de verhouding 2:1 ruilen voor een kaart die wel
overeenkomt met de huidige biedronde.

21: Wanneer je een wolkenkrabber bouwt met de

Je mag een kaart niet met personage 13 of 22
veranderen en deze dan met personage 15 gebruiken, omdat de kaarten dan niet hetzelfde
symbool hebben.

22: Neem tot 2 kaarten terug in je hand nadat de

•

Voorbeeld: De huidige biedronde is voor wolkenkrabbers. Je speelt een “pers”-kaart die telt als 2
“wolkenkrabber”-kaarten.

acties “prestige” of “wolkenkrabber”, dan neem je 1
wolkenkrabber uit de algemene voorraad en bouwt
deze in hetzelfde stadsdeel.

gespeelde kaarten gewaardeerd zijn.
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Personages behorend bij Fase
23: Je krijgt 2 punten.

26: Neem 1 wolkenkrabber uit de algemene voorraad
en ga 1 veld vooruit op het persspoor.

24: Je krijgt 1 punt. Neem 1 wolkenkrabber uit de
algemene voorraad.
Plaats de wolkenkrabber rechts op je spelersbord.

27: Ga het aantal plaatsen vooruit op het persspoor,

25: Je krijgt 3 punten.

Voorbeeld: Als je op de laatste plaats staat in een spel
met 4 spelers, dan ga je 4 velden vooruit. In een spel
met 2 spelers betekent een tweede plaats dat je 3 velden
vooruit mag.

dat overeenkomt met je huidige plaats. Het zwarte
persﬁche telt hierbij niet mee.

Personages met het
28 - 32: Je krijgt 1 punt voor elke wolkenkrabber,
die in een stadsdeel staat met een lantaarn in de
aangegeven kleur.

symbool
36: Je krijgt 1 punt voor elk personage dat boven
jouw spelersbord ligt.

37 - 39: Je krijgt 5 punten voor elke set voertuigen
in de aangegeven combinatie, in jouw persoonlijke
voorraad. Leg de voertuigen die geteld zijn terug in
de algemene voorraad.

33: Je krijgt 1 punt voor elke 2 velden die je vooruit
bent gegaan op het persspoor (naar boven afgerond).

40 - 42: Je krijgt 6 punten voor elke set voertuigen,
34: Je krijgt 2 punten voor elke kaart, van een

dollars en wolkenkrabbers in de aangegeven combinatie, in jouw persoonlijke voorraad. Leg de sets die
geteld zijn terug in de algemene voorraad.

bepaald type naar jouw keuze, in je reserve.

35: Je krijgt 2 punten voor elk stadsdeel met tenminste 3 van jouw wolkenkrabbers.

© Copyright 2021 Queen Games, 53842 Troisdorf,
Germany. All rights reserved.

4

