
Speelmateriaal 
- 1 “Vrijdag” Horige 
- 6 landschapstegels met symbolen 
 
Voorbereidingen 
Alle regels van het basisspel blijven van kracht. 
De 6 kaarten van deze uitbreiding worden geschud en apart gehouden van de normale 
landschapstegels. De 72 landschapstegels uit het basisspel worden in 10 stapels van 7 kaarten 
verdeeld, met een laatste stapel van 2 kaarten. Deze stapels worden in een rij naast elkaar gezet. 
 
Speelverloop 
De speler die aan de beurt is, moet zijn tegel vanaf de eerste stapel pakken, zodat de stapels na 
elkaar opgemaakt worden. Is een stapel landschapskaarten op, dan betekent dat het einde van de 
week. 
Nu komt Vrijdag in het spel en ontdekt zijn eiland. Hij zal alle spelers speciale bonussen geven. 
De speler die aan de beurt is, nadat een stapel tegels is opgemaakt, pakt eerst een tegel van de 
uitbreiding, voordat hij zijn normale beurt uitvoert. Op deze tegel plaatst hij Vrijdag. De spelers 
bouwen, met de tegels van de uitbreiding, een klein mini-eiland. 
Na het plaatsen van de tegel uit de uitbreiding, mag de speler zijn normale beurt uitvoeren, door een 
tegel te pakken van de eerstvolgende stapel. 
Dit herhaalt zich tot de 7de stapel, wanneer Vrijdag zijn eiland ontdekt heeft. Belangrijk: Het maakt 
niet uit hoe de tegels van de uitbreiding geplaatst worden, tijdens het spel worden sowieso de 6 
tegels geplaatst en ontstaat er op die manier een geheel eigen eiland. 
Heeft Vrijdag alle 6 de delen van zijn eiland ontdekt, dan moet de speler aan het einde van stapel 7 
en verder, Vrijdag verplaatsen naar een eilandtegel naar keuze. Het eilandtegel waar Vrijdag zich 
bevindt, geeft een mooie bonus die de spelers van pas kan komen. 
 
Bijzondere bonussen 
 
+1 Schelp / +1 Banaan / +1 Vis 
Elke keer, wanneer een speler 1 of meerdere goederen ontvangt, ontvangt hij er 1 extra. 
 
1 Goed Minder Verschepen 
Bij het verschepen van goederen voor een schip, moet de speler 1 goed minder inleveren dan 
normaal nodig zou zijn voor dit schip. De speler mag zelf kiezen welke van de gewenste goederen hij 
niet inlevert. 
 
Handel 
Elke speler mag, voordat hij de tegel in zijn beurt aanlegt, met andere spelers handelen. Hij kan zijn 
medespelers vragen om goederen met hem te ruilen. Deze handel is vrijwillig en de andere spelers 
mogen zelf vrij bepalen of ze mee willen handelen of niet. Er kan enkel in goederen gehandeld 
worden. De speler die aan de beurt is, mag ook met meerdere spelers handelen. Er mag alleen met 
de actieve speler gehandeld worden en niet tussen overige spelers onderling. 
 
Eilandbewoner inzetten EN terugnemen 
De speler kan in zijn beurt eerst een eilandbewoner op de zojuist geplaatste landschapstegel 

plaatsen en vervolgens ook weer een eilandbewoner van het speelveld terugnemen in zijn voorraad. 

Deze actie kan niet in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden. 


