SPELREGELS
WELKOM BIJ “JOUW PRETPARK”, WAAR HET JOUW KEUZES, JOUW
AVONTUUR EN JOUW VERHAAL ZIJN! JE KUNT NUTTIGE EXTRA
ONDERDELEN, ZOALS PLATTEGRONDEN, HIER DOWNLOADEN:
999GAMES.NL/ADVENTURE-BY-BOOK.
OM TE SPELEN HEB JE ALLEEN EEN POTLOOD, EEN GUM EN EEN
STOPWATCH NODIG. KLAAR OM TE BEGINNEN? AAN DE SLAG!
DOEL VAN HET SPEL
Je hebt een jaar de tijd om de beste pretparkmanager ter wereld te worden. Niets kan
makkelijker zijn: attracties bouwen en ontwikkelen, personeel aannemen en trainen, en
andere parken bezoeken om plannen of tactieken te bedenken om je eigen park nog beter
te maken.

BEGIN VAN HET SPEL
Achter in het boek vind je het terrein waarop je je park kunt bouwen. Aan het begin van je
avontuur heb je alleen gebied J, maar maak je geen zorgen, gedurende het jaar zul je in
staat zijn om meer gebieden aan te schaffen.

MAANDELIJKSE INKOMSTEN
Om je verdiensten eenvoudig te kunnen bijhouden, noteer je je maandelijkse inkomsten aan
het einde van elke maand. Deze worden aan je bankrekening toegevoegd. Als je je park
opent, bedraagt de entreeprijs 10 duflouz. Je kunt deze prijs uitsluitend wijzigen als dat
je tijdens het spel wordt aangeboden of als je bepaalde doelen hebt bereikt (als je
bijvoorbeeld 40 tevredenheidspunten hebt, wordt de entreeprijs met 2 duflouz verhoogd).
Aan het einde van elke maand wordt je omzet berekend door het aantal bezoekers met
de entreeprijs te vermenigvuldigen. Heb je op 31 januari bijvoorbeeld 50 bezoekers, dan
verdien je 500 duflouz.
Maak je je zorgen over je verdiensten? Bezoek dan andere parken en volbreng daar
missies. Je ontvangt dan duflouz en andere bonussen.

ACTIES
In “Jouw Pretpark” boek je vooruitgang met behulp van acties. Tijdens een actie kun je een
attractie bouwen of ontwikkelen, je personeel trainen, andere parken bezoeken enzovoort.
Een actie duurt 1 dag, tenzij anders vermeld. Deze vink je op je kalender af. Zodra je alle
365 dagen hebt afgevinkt, is je avontuur voorbij en moet je naar 274.
Er zijn verder geen beperkingen aan acties. Je kunt dus bijvoorbeeld 4 attracties op rij
bouwen als je dat kunt betalen. Je vinkt dan het aangegeven aantal dagen af en het geld
dat je ervoor betaalt.
Is je geld al vóór het einde van de maand op, dan eindigt de maand. Betaal je verdiensten
uit en een nieuwe maand gaat van start.

DECORATIES & PADEN
Je hebt de mogelijkheid om decoraties neer te zetten en paden voor je attracties te
bouwen. Paden moeten bij de centrale doorgang (die al op gebied J staat) aan de ingang
van het park starten. Je paden mogen in richtingen naar keuze lopen, maar al je attracties en winkels moeten met één pad zijn verbonden. Het bouwen van gebouwen (winkels en
attracties) wordt uitgelegd zodra het spel is begonnen.

BONUSKISTEN
Op je kalender zijn verschillende data in kleur gemarkeerd. Voltooi je een actie op één
van deze dagen, dan volg je het betreffende getal.
Voorbeeld: op 5 januari besluit je een draaimolen te bouwen, wat je 3 dagen kost. Je
vinkt 3 dagen op je kalender af en bent dan op 8 januari. Je mag nu naar vakje 8 om jouw
bonuskist op te halen.

GEBEURTENISSEN
Kom je dit symbool G.09 tegen, ga dan naar plaatje 389 om te zien welke gebeurtenis in
je park plaatsvindt. Volg de aanwijzingen op en ga dan terug naar het plaatje waar je
vandaan kwam om je avontuur voort te zetten.
Opmerking: dit symbool
speelt.

G.07

is alleen van toepassing als je met anderen samen

Ben je een jongere speler of wil je een sneller spel? Negeer deze gebeurtenissen dan.

MEERDERE SPELERS
Heb je 1 of meer vrienden die ook een exemplaar van “Jouw Pretpark” hebben, dan kun je tegen
elkaar spelen. Als je in je kantoor bent, kun je de rode getallen daar volgen, die betrekking hebben op de modus voor meerdere spelers. Iedereen bouwt dan tegelijkertijd zijn
eigen park en de eerste speler die het jaar beëindigt, eindigt ook het spel. De speler met de
meeste punten wint. In een spel met meerdere spelers zijn extra acties mogelijk: bespioneren, saboteren en zakendoen. Dit maakt het spel strategisch gezien volledig anders.
Alle spelers moeten bij het uitvoeren van acties hetzelfde tempo aanhouden.
Voorbeeld: als één van de spelers besluit om een attractie te bouwen en de ander om een
park te verkennen, moet ieder van hen met zijn volgende actie wachten totdat de andere
speler die van hem heeft afgerond.
Let op: het bezoeken van een park mag niet langer dan 20 minuten duren (start de stopwatch) en geldt als 3 acties. Een speler die dus liever wil bouwen of zijn geldzaken wil
beheren, mag 3 verschillende acties uitvoeren terwijl de andere speler een park bezoekt.
Ziet een speler die een park bezoekt daarnaast een gebeurtenissymbool, dan mag iedere
andere speler een extra actie uitvoeren. We rekenen erop dat je dat eerlijk tegen de andere
spelers zegt.

SABOTEREN
Je zult tijdens je avontuur veel leren, maar hou er rekening mee dat je met sabotage de
andere spelers kunt vertragen of hinderen (door min of meer legale interventies). Saboteren betekent dat de beurt van de andere speler(s) wordt onderbroken. Ze kunnen niets
doen totdat jij je saboteeractie hebt voltooid. Zodra jij die actie hebt afgerond, gaat
iedere speler weer met het spel verder en voert hij zijn volgende actie uit.

Nog niet helemaal duidelijk? Maak je geen zorgen,
veel spelregels worden tijdens het avontuur uitgelegd!

