RED OUTPOST
IN 1969, DE EERSTE STAP OP DE MAAN
MAAKTE EEN EINDE AAN DE SPACE RACE...
OF TOCH NIET?
EEN GEHEIME SOVIET MISIE, UITGEZONDEN OM EEN NIEUWE WERELD OP
TE BOUWEN, WAAR ALLE MENSEN GELIJK ZIJN EN WERKEN VOOR HET
ALGEMEEN NUT, WAS VOORBESTEMD OM EEN BESTEMMING TE
BEREIKEN VEEL VERDER DAN DE MAAN GELEGEN WAS. HET PRACHTIGE
SCHIP "KRASNAYA ZARYA" MAAKTE EEN NOODLANDING OP EEN
GASTVRIJE PLANEET, WELKE NU VAN JOU IS. JULLIE VOORVADEREN
HEBBEN HARD GEWERKT OM HET BESTE NA TE BOUWEN VAN WAT ZE
ACHTER HADDEN GELATEN OP DE PLANEET DIE ZE VERLIETEN, EN NU IS
HET JULLIE TAAK OM JE KAMERADEN TE GIDSEN NAAR GELUK EN
VOORSPOED. ALLEEN SAMEN KUNNEN JULLIE SLAGEN VOOR DEZE TAAK.

DOEL VAN HET SPEL
Elke speler, belast met de controle over de arbeiders van deze buitenaardse communistische
gemeenschap, heeft de doelstelling om de enige ware leider te worden. Spelers beheren echter
gezamenlijk, zowel de arbeiders als de geproduceerde goederen. - In deze toekomst is er geen plaats
voor privé bezit (al hoewel, bijna geen). Hoe dan ook, dit is geen coöperatieve spel - Verdien
overwinningspunten door arbeiders productief te houden, verscheep ondertussen goederen en houd
de arbeiders welke jij beïnvloed vrolijk. * Overeenkomstig ieders mogelijkheden , tot ieder zijn
volgens overeenkomstige bijdrage* Zodat jou bijdrage de grootste blijkt te zijn

C O M P O N E N T EN
• 1 RODE FASE MARKEERSTEEN (VLAG)
• 24 GOEDEREN BLOKJES (6 Zwarte Steenkool, 6 Witte Wol, 6 Blauwe
Vis, 6 Gele Graan)
• 6 RODE HUMEUR MARKEERSTENEN (Rode Ster)
• 6 ARBEIDERS: Schaapsherder (Wit), Boer (Geel), Visser (Blauw),
Bureaucraat (Grijs), Volkscommissaris (Rood), Mijnwerker (Zwart).

• 1 EERSTE SPELER STUK (Raket)
• 44 INVLOEDSCHIJVEN (11 Blauwe, Bruine, Oranje en Roze)
• 6 LOKATIE BLOKERINGSCHIJVEN (3 Ochtend en 3 Avond)
• 24 KRISTALLEN
• 12 RUIMTESCHIPKAARTEN
• 6 MEERKAARTEN

• 18 SPECIALISTEN KAARTEN (12 lokatie kaarten en 6 arbeider
kaarten).

HET SPEELBORD

* 1) lokaties voor het plaatsen van Arbeiders
* 2) 6 karakter portretten met gevoelsspoor
* 3) Het overwinningspuntenspoor (O P)
* 4) Export goederensporen
* 5) Een Dagfase rondeel
* 6) Een productie rondeel

Opzet van het Spel
1. Plaats het Spelbord in het midden van de tafel
2. Leg alle goederenblokjes en krystallen naast het Spelbord om de voorraad te vormen.
3. Elke speler neemt 11/9/8 invloedschijfjes (in een 2/3/4 speler spel) van één kleur. Plaats er
één op het startpunt (Bovenaan rechts) van het productie rondeel plek O, en een ander op plek
5 van het OP spoor, de overige 9/7/6 leg je voor je neer.
4. Elke speler neemt één krystal en plaatst deze in zijn persoonlijke voorraad.
5. Plaats de fase markeersteen (rode vlag) op het Ochtendveld op de fase rondeel.
6. Plaats de humeur markeersteen op de startpositie van elk humeurspoor.
7. Plaats alle arbeiders rechtop in de Barak.
8. Schud de Meerkaarten en de Ruimteschipkaarten apart en leg ze ondersteboven op de
bestemde plekken.
9. Ondanks de vaste werkuren, zul je nooit precies weten wanneer een
faciliteit open zal zijn. Heide gesloten wegens inventarisatie is een overkomelijk signaal .
''Geen Bier meer" daar en tegen is een vreselijk signaal..
Voor jullie eerste spel adviseren we om de ochtendblokkeer fiches op het Ruimteschip, Het
Paleis van de Soviets en het Dranklokaal te leggen. De Avond blokkeer fiches leg je op het
Veld, de Weide en het Meer. Plaats ochtend fiches rood (geblokkeerd), en avond fiches wit
(open) naar boven. Draai de ochtendfiches aan het eind van de ochtendfase naar wit. En terug
naar Rood aan het begin van de Ochtendfase. Draai de Avondfiches naar Rood aan het begin
van de Avondfase en naar wit aan het einde hiervan.
In jullie volgende spelen kun je de lokatiekaarten schudden (zonder de Barakken en de
Veldkeuken). Trek er 6 uit. Op de eerste 3 leg je de ochtend blokkeerfiches en op de laatste 3
de avond blokkeerfiches. Het omdraaien blijft hetzelfde zoals hierboven beschreven.
10. We bevelen aan op de Speciale kaarten pas te gebruiken als jullie het spel onder de knie
hebben. Schud de Arbeider en Lokatiekaarten apart en deel aan elke Speler van elk 1 kaart.
Leg deze kaarten open voor je neer en leg de rest terug in de doos. * Variaties hierop behoren
tot de mogelijkheden.
11. Degene die onlangs het meest gedeeld heeft met anderen neemt het Startspelerstuk en
begint het Spel.

BEURT VOLGORDE
Het spel bestaat uit Twee ronden.
Elke ronde bestaat uit de volgende fases:
Tijdens elke fase spelen spelers hun beurt met de klok mee.
Beginnend met de eerste speler. Geef aan het einde van iedere fase
het startspelerstuk (Raket) aan de speler links van je.

TIJDENS JE BEURT, VOER DE VOLGENDE
ACTIES IN VOLGORDE UIT:
1) Beweeg een Arbeider.
2) Plaats een invloedblokje op het portret van bijbehorende Arbeider.
3) Pas het Humeur van de Arbeider aan.
4) Voer de actie van de lokatie uit
5) (benut specialistenkaart in het gevorderden spel).

De Dag Fase Rondeel
1 Ochtend, 2. Voormiddag (1 st helft), 3. Lunch, 4. Namiddag (2e
helft), 5. Avond.

1. ARBEIDERS BEWEGEN
Neem een rechtopstaande Arbeider en leg hem plat neer op een andere, lege lokatie (de
arbeider is moe en kan in deze fase niet meer bewegen). Een Arbeider kan nooit naar een
lokatie bewegen waar al een andere Arbeider aanwezig is. Uitgezonderd naar de Barakken en
de Veldkeuken (alleen in Lunchfase).
1

Alle Arbeiders starten in de Ochtend in de Barakken. Je kan nooit Arbeiders
verplaatsen naar de lokaties die in de ochtend zijn geblokkeerd. De Ochtend
eindigt nadat elke speler 1 Arbeider heeft verplaatst. Verhoog daarna het humeur
van elke Arbeider die nog in de Barakken achter is gebleven met +1.
2

Tijdens de Voormiddag kun je de Arbeiders naar alle lokaties bewegen (ook naar
deze die in de ochtendfase nog geblokkeerd waren). Deze fase eindigt als alle 6 de
Arbeiders plat liggen (verplaatst zijn). In een 4 speler spel zullen dus niet alle spelers
evenveel beurten krijgen.

3

Tijdens de Lunchfase mag je alleen Arbeiders naar de Veldkeuken verplaatsen. Deze
lokatie is dan ook alleen beschikbaar tijdens de Lunchfase. Deze fase eindigt nadat elke
speler 1 Arbeider heeft verplaatst.

4
5

De Namiddag fase is hetzelfde als de Voormiddag fase.
Tijdens de Avondfase kun je Arbeiders niet verplaatsen naar de lokaties die in de
avond geblokkeerd zijn. De Barakken zijn alleen beschikbaar tijdens deze fase. Deze
fase eindigt als elke Speler 1 Arbeider heeft verplaatst.

2 .DE ARBEIDERS BEINVLOEDEN
Plaats 1 van je beïnvloedingsschijfjes op het portret van de Arbeider welke je net
verplaatst hebt.

VERANDERING VAN HUMEUR VAN
DE ARBEIDERS
Als de humeursymbolen aanwezig zijn op een lokatie waar je een Arbeider hebt geplaatst.
Verander dan het humeur van de Arbeider overeenkomstig datgene wat wordt aangegeven.
Beweeg de markeersteen omhoog of omlaag overeenkomstig de humeurweergave van de
lokatie voor de geplaatste Arbeider.
Voorbeeld: Alexander is de eerste speler tijdens de Ochtend.
Hij kan alle Arbeiders verzetten daar ze nog allen nog overeind staan in de barakken staan. Alleen kan hij geen
Arbeider naar de Barakken sturen (het is geen avond), Veldkeuken (Het is geen Lunchfase), of naar één van de
drie lokaties die geblokkeerd zijn in de Ochtendfase. Van de 7 lokaties waaruit hij kan kiezen besluit hij om de
Bureaucraat naar het Dranklokaal (Beer House) te verplaatsen. Vervolgens legt hij zijn invloedmarkeersteen
(Rose) op het portret van de Bureaucraat en verhoogd haar humeur met twee (Hij wil geen Kristal spenderen
op deze lokatie).
Nu is het Britta's beurt. Zij kan de Bureaucraat niet gebruiken (deze ligt al en is dus moe) Ook kan ze geen
Arbeider naar het bezette Dranklokaal sturen. Ze heeft dus de keuze uit 5 Arbeiders welke ze naar 6 lokaties
kan zenden.

UITVOERENDE ACTIES
GOEDEREN PRODUCTIE
Verschillende Lokaties geven je de mogelijkheid om goederen te produceren. Voor elk
geproduceerd goederenblokje, verhoog je markeersteen één plaats met de klok mee op het
productierondeel. Telkens als je markeersteen het beloningsgebied passeert, ontvang 2 O.P.
en ontvang 1 krystal.
Geproduceerde goederen worden opgeslagen op de Pakhuis lokatie. Dus nooit in de speler
zijn persoonlijke voorraad. Telkens wanneer er 3 of meer goederen blokjes van dezelfde kleur
in het pakhuis liggen, verwijder deze uit het Pakhuis en leg er 1 van op het meest linkse lege
veld van het Exportspoor, leg de overige terug in de algemene voorraad naast het bord. De
actieve speler ontvangt vervolgens de hoeveelheid O.P. zoals aangegeven onder het bezette
gebied op het exportspoor. Als een blokje wordt geplaatst op het laatste veld van het spoor.
Ontvang dan 1 O.P. en leg het blokje terug in de voorraad.

LOKATIE BESCHRIJVING
1. De Weide: De Herder houd ervan om voor de dieren te zorgen en ze te scheren., in
tegenstelling tot de andere Arbeiders..
i. Alle Arbeiders verliezen 1 Humeur, behalve de Herder. Vervolgens

produceren ze 1 Wol.
2. Paleis van de Soviets: Het Paleis van de Soviets is het symbool van een schitterende
toekomst, zoals de Volkscommissaris gretig aan elke bezoeker doet voorkomen.
Arbeiders houden ervan om te luisteren naar haar verhalen over een wonderlijke
toekomst die opkomst is. Iedereen kan dan ook bijdrage aan het complementeren van de
constructie..
Beide, de bezoekende arbeider en de volkscommissaris, verhogen dan ook hun humeur met 1 plaats.
De Volkscommissaris zelf ontvangt geen ophoging van haar humeur als ze het Paleis van de Soviets
bezoekt. Voor ieder bezoek mag je 1 Krystal plaatsen op je Speelkleur op zo je bijdrage gestalte te
geven aan (het complementeren van de constructie). Aan het einde van het spel ontvangen de Spelers
die het meeste krystal gedoneerd hebben 4 O.P, 2 O.P. voor de tweede plaats en 1 O.P. voor de derde
plek. Bij gelijke stand krijgen beide spelers de volle overwinningspunten.

3. De Boerderij: De Boer is dol op het werken op het land, andere Arbeiders zijn dit niet.
i. Alle Arbeiders verliezen 1 Humeur, behalve als ze de Boer is. Daarna
produceert ze 1 graan.
4. Dranklokaal: Hoewel veroordeeld door de Volkscommissaris zij wekelijkse lezingen,
drinken blijft het favoriete tijdsverblijf van vele Arbeiders. Ze zeggen dat het zelfs
mogenlijk is om iemand anders zijn rantsoen te ontvangen, tegen een kleine vergoeding.
De Arbeider krijgt +2 Humeur, behalve als zij de Volkscommissaris is (dan verliest ze 1
humeur). Wanneer je 1 Krystal betaald kun je het Humeur van 1 andere Arbeider negatief
en van weer een andere Arbeider positief beïnvloeden.
5. Pakhuis: Goederen, gezamelijk geproduceerd, behoren niet aan één iemand specifiek.
Het zijn algemene goederen, en worden dan ook bewaard in het gemeenschappelijke
Pakhuis. Misschien is dat de reden dat ze zoek raken van tijd tot tijd.
Je mag dan ook één van de volgende acties doen:
Haal 1 Goederensteen uit het Pakhuis om 1 Arbeider zijn humeur op te waarderen en 1
Arbeider zijn humeur te degraderen.
Haal 1 Goederensteen uit het Pakhuis en ontvang 1 Krystal.
Betaal 1 Krystal om 1 Goederensteen naar keus toe te voegen aan het Pakhuis. Vergeet niet
dat alle Goederen alleen in de algemene voorraad of in het pakhuis liggen en nooit in een
speler zijn persoonlijke voorraad. (spelers die op deze manier een goederensteen toevoegen
krijgen geen stap voorwaarts op het productie rondeel). Wel kan de mogenlijkheid ontstaan
om op deze manier voor exportproductie te zorgen (regel van 3).
6. Administratiebeheer: De Bureaucraat komt alleen naar dit leegstaande gebouw om haar
salaris te ontvangen. Ze geniet van bezoekers en is altijd bereid om wat papierwerk te
veranderen voor een gezellig kletspraatje.
Als de Bureaucraat het Administratiebeheer bezoekt ontvangt ze 1 krystal. Iedere andere
Arbeider die hier komt zorgt ervoor dat het humeur van de Bureaucraat met 1 stijgt. Daarnaast
mag je 1 invloedfiche van een medespeler verleggen van de ene Arbeider naar een andere. Je
mag nooit een invloedfiche van of naar de bezoekende Arbeider verplaatsen.
7. Ruimteschip: Het ruimteschip 'Krasnaya Zarya' bracht ooit de eerste mensen naar deze
planeet. Het was zo groot dat zelfs nu tussen de wrakstukken nog iets bruikbaars

gevonden kan worden. Als je tenminste niet bang bent voor het spook van het
Communisme! De Arbeider verliest wel aan humeur. Draait vervolgens een
Ruimteschipkaart, ontvangt de afgebeelde beloning ( Niets, een specifiek goederenblokje,
een goederenblokje naar keus en wie weet een krystal). Leg de getrokken kaart af, leg
eventueel het goederenblokje in het pakhuis. Je ontvangt geen productie opwaardering op
het productie rondeel.
8. De Mijn. Het werk in de mijnen is veel te zwaar voor een ieder, behalve voor de ware
mijnwerker!
i. (Als een Arbeider deze lokatie bezoekt en het is niet de Mijnwerker, hij
verliest 2 Humeur en produceert 1 Steenkool. Als het wel de Mijnwerker is
dan verliest hij niet aan Humeur en produceert 2 Steenkool.
9. De Veldkeuken: Gedeelde maaltijden zijn een (belangrijk) overblijfsel dat alle mensen
eensgezind zijn, Alle, wie het gelukt is om hun werk op tijd af te krijgen.
De Arbeiders die in de Veldkeuken geplaatst worden zien hun humeur met 1 stijgen. Plaatsing
kan alleen in de Lunchfase..
10. Het Meer: Ondanks alle verworvenheden van de Socialistische technologie, vissen vereist
vele vaardigheden en een dosis geluk. Alleen een Visser is gelukkig als hij een hele dag
kan zitten op zijn visstek met zijn hengel in hand. Doch een goede vangst maakt iedereen
gelukkig.
Als de Arbeider niet de Visser is dan verliest hij 1 humeur. Vervolgens draait hij een kaart en
ontvangt de afgebeelde beloning (Niets, 1 Vis, 2 Vissen en +1 Humeur). Leg vervolgens de
kaart op de aflegstapel. Is de Arbeider wel de Visser draai dan 2 kaarten en kies er 1 en
ontvang de afgebeelde beloningen. Leg daarna beide kaarten af. Als alle viskaarten (dit zijn er
3) op de aflegstapel liggen schud dan alle kaarten opnieuw. Als je de Visser bent mag je voor
dan wel nadat je 2 kaarten hebt getrokken altijd de keuze maken om de Meerkaarten stapel
opnieuw te schudden. Tussendoor schudden is alleen toegestaan als er nog maar 1 kaart
gedekt ligt om te trekken.

11. Het Werkkamp: Dit is een meesterstukje in geplande economie. Het staat
Arbeiders toe om elke seconde van de dag productief te zijn.

De geplaatste Arbeider verliest hier 2 Humeur om vervolgens 1 Graan, 1 Wol en 1
Vis.
12. Barrakken: De beste manier om tot rust te komen na een eerlijke dag werken

blijft vroeg naar bed gaan en laat opstaan.
i. De geplaatste Arbeider zijn humeur wordt met 1 verhoogd. LET OP: Er
mogen alleen arbeiders geplaatst worden in de Avondfase.
ii. Vergeet niet dat Arbeiders welke nog in de Barrakken verblijven aan het
einde van de Ochtendfase ook +1 op hun humeur ontvangen.
Voorbeeld: Britta stuurt de Mijnwerker naar de mijnen en plaatst haar invloeddisk op zijn portret. Hij
produceert 2 steenkool en verliest geen humeur tijdens dit proces! Dan plaatst Britta 2 steenkoolblokjes uit
de voorraad in het Pakhuis en verplaatst haar markeersteen op het productierondeel 2 plaatsen met de klok
mee.
Als haar markeersteen in dit voorbeeld het beloningsveld passeert dan ontvangt ze ook nog 1 Krystal en 2
O.P.
In dit voorbeeld waren er al 2 Steenkoolblokjes in het Pakhuis, dus Britta haalt 3 Steenkoolblokjes uit het
Pakhuis en legt er 2 in de algemene voorraad. Het derde legt ze op de meest open linker plek van het
Exportscorespoor. Hiermee scoort Britta nog eens 3 O.P. Zo heeft ze dus in totaal 5 O.P. in één actie behaald.

Einde van een Fase
Alle Fases (Ochtend, Lunch en Avond) eindigen nadat elke speler 1 Arbeider heeft
verplaatst.
Een Dagfase (Voormiddag en Namiddag) eindigt nadat alle 6 de Arbeiders zijn
verplaatst. Niet alle Spelers hebben in een 4 Spelerspel dus even veel beurten bij de Voor
en namiddagfase. (Dit komt tijdens de 2e Dag vanzelf goed).
Wanneer een Fase is beëindigt, verplaats dan de Fasemarker (Rode vlag) naar de volgende
Fase. Zet alle Arbeiders weer rechtop in hun huidige lokatie en geef het Start Spelerstuk (de
Raket), met de klok mee aan de volgende Speler. Vergeet niet aan het einde van de
Ochtendfase elke Arbeider die in de Barakken is achter gebleven, zijn Humeur met 1 te
verhogen.

Einde van een Dag (ronde).
Een Dag eindigt na de Avond. Geef het Startspelerstuk door zoals gebruikelijk. Check nu van elke
Arbeider zijn/haar Humeur. De speler(s) die de meeste Invloedfiches bij een Arbeider hebben
ontvangen nu de Overwinnings Punten (positief of negatief) zoals aangegeven op het Humeurspoor
van desbetreffende Arbeider. Zet daarna de Humeurmarkeersteen weer op 0. Bij gelijke invloed van
verschillende spelers, winnen of verliezen beide Spelers hetzelfde aantal O.P. Zet vervolgens alle
Arbeiders rechtop in de Barakken. En begin de 2e Dag weer met de Ochtendfase.

Let op: Alle Goederenblokjes en Kristallen blijven liggen waar ze liggen.

EIND SCORE
Het Spel eindigt na 2 dagen (ronden). Alle Spelers scoren nu ook OverwinningsPunten voor hun
constructieve bijdrage aan het Paleis van de Sovjets (zie ook lokatiebeschrijving), als ook 1 O.P.
Voor elke 2 krystalllen die ze nog hebben. De Speler met de meeste O.P. is de Winnaar. Bij gelijke
stand wint degene met de meeste Krystallen. Is dit nog gelijk. Dan hebben jullie het Communistische
Gedachtegoed goed begrepen.

S P E C I A LE KAARTEN
Speciale kaarten zijn er in 2 soorten. Arbeiderskaarten en Lokatiekaarten.
Arbeiderskaarten kunnen gebruikt worden als JIJ een beweging maakt met desbetreffende
Arbeider.
Lokatiekaarten kun je gebruiken als JIJ gebruik maakt, met een willekeurige Arbeider, van
desbetreffende Lokatie.
Het gebruik van de Speciale kaarten is altijd optioneel. Je kunt je kaarten zo vaak gebruiken als je
wil tijdens 1 Spel. Het is jou vrijheid om deze te delen, te trekken of te kiezen. Je kunt zelfs spelen
met 1 Arbeiderskaart en een lokatiekaart als je persoonlijke begin situatie.

Lokatiekaarten:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Weide: Inplaats van de Normale actie op deze locatie uit te voeren mag je nu het
humeur van de bezoekende Arbeider met 2 verhogen.
Paleis van de Soviets: Inplaats van een Krystal op deze locatie te plaatsen mag je nu
een krystal op een willekeurig prtret van een Arbeider plaatsen. Dit Krystal teld als
een Invloedsschijf van jou kleur tijdens de einde van een ronde telling. Na de tellig
gaat het Krystal weer naar de algemene voorraad.
Veld: Inplaats van een Graan te produceren mag je op deze locatie een Grondstof
naar keus produceren. (Het humeur verslechterd, van degene die dit voorsteld).
Bierlokaal:, Inplaats van de actie uit te voeren op deze locatie (verhoog het humeur,
of verander het voor een Krystal). Kun je nu 2 Krystallen nemen.
Pakhuis: Tijdens het uitvoeren van de actie op deze lokatie, mag je tot 2x een
Goederensoort omruilen voor een Krystal of andersom. (in plaats van 1x).
Administration: Tijdens het uitvoeren van deze actie mag je de Humeurinvloedsteen
op deze kaart leggen om in een latere beurt hem van deze kaart, samen met de dan te
plaatsen invloedsteen, op het Portret van de Arbeider waar je dan mee speelt te
leggen. (naast de invloedsteen die je normaal plaatst).
Ruimteschip: Nadat je de actie uitgevoerd heb op deze locatie, mag je 4
verschillende goederen uit het Pakhuis verwijderen om er 1 van te scoren op het op
het Exportspoor. De andere 3 leg je terug in de algemene voorraad.
De Mijn: Inplaats van de normale actie op deze locatie uit te voeren mag je jou
Markeersteen op het productierondeel met 3 verhogen (doorschuiven) en het Humeur
van de Arbeider die je gebruikt op deze locatie met 1 verhogen. (je produceert dus
geen goederen steenkool voor het algemeen nut).
Veldkeuken:, Aan het begin van de Lunchfase, mag je tot 2 Arbeiders platleggen
(zij kunnen dus niet deelnemen aan deze fase.
Het Meer: Tijdens het uitvoeren van deze locatie mag je willekeurig welke kaart uit
de aflegstapel gebruiken in plaats van een kaart te draaien van de dichte stapel.
Werkkamp: Tijdens het uitvoeren van dit actieveld mag je besluiten om je
Invloedmarkeersteen niet te plaatsen op het portret van de gebruikte Arbeider. Als je
dit besluit hoef je ook het humeur van betreffende Arbeider niet te verlagen.

12.

Barrakken. Aan het eind van de Ochtendfase mag je een Invloedmarkeersteen van
jou van een willekeurige Arbeider naar een achtergebleven Arbeider in de Barrakken
verplaatsen.

Arbeiderskaarten
1 Herder: Je kunt nu deze Arbeider gebruiken zonder hem te verplaatsen. Leg hem plat
op zijn huidige locatie en gebruik de lokatieactie nogmaals (vergeet niet om een
Invloedfiche op zijn portret te leggen). Je mag geen geblokkeerde lokaties gebruiken
op deze manier
2 Boerin:, Je kan deze Arbeider ook naar een locatie sturen waar al een andere Arbeider
ligt.
3 Visserman. Je kunt na een beurt gespeeld te hebben met deze Arbeider een andere
Arbeider van zijn huidige locatie naar een lege locatie verplaatsen. (Deze Arbeider
blijft in dezelfde positie staan of liggen).
4 Mijnwerker. Als je met deze Arbeider enige goederen produceert. Mag je er 2 ipv 1
produceren en zijn Humeur met 1 verlagen i.p.v. eventuele anders aangegeven
humeurverlaging.
5 Volks Commissaris: Tijdens het spelen van een beurt met deze Arbeider mag je een
Krystal aan het paleis van de Sovoets doneren in plaats van de actielokatie uit te
voeren waar je haar plaatst.
6 Bureaucraat: Je kunt deze Arbeider ook naar een geblokkeerde locatie sturen (in elke
fase).

