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Asmadi Games

Speloverzicht
Penny Press speelt zich af tijdens de tumultueuze Amerikaanse “riooljournalistiek” jaren aan het eind van de
19e eeuw. De spelers kruipen in de rol van krantenmagnaten zoals Pulitzer en Hearst en streven ernaar om de
dominante krant te worden in het voormalige New York.
Spelers strijden voor lezers door verslaggevers uit te sturen om nieuwsberichten te verslaan, en vervolgens door
het publiceren van die nieuwsberichten op de voorpagina van hun krant. De nieuwswaarde van een verhaal
kan omhoog of omlaag gaan en is afhankelijk van hoeveel nieuws er beschikbaar is, en hoeveel verslaggevers
op dat nieuws jagen. Het is dus belangrijk om goed te timen wanneer je de persen wilt laat rollen.
Aan het einde van het spel worden bonus punten toegekend aan de spelers die het beste de vijf
toonaangevende rubrieken van de tijd hebben verslagen: oorlog, misdaad & ongeluk, New York, politiek, en
de menselijke natuur. De speler met de hoogste score op de circulatiemeter is de winnaar!

Speelmateriaal
•
•
•
•
•

1 spelregelboek
1 spelbord
45 krantenkop kaarten
5 overzichtskaarten
5 krantenborden, 1 per kleur

Houten speelstukken:
•
25 verslaggevers, 5 per kleur
•
5 ronde score schijfjes, 1 per kleur
•
1 krantenjongen
Kartonnen speelstukken:
•
60 nieuwsberichten in 4 formaten en 5
rubriekskleuren
•
6 paarse advertenties
•
5 bonus fiches, 1 per rubriek
•
5 markeringspijlen, 1 per rubriek
•
15 muntjes

Spelregelboek Inhoud
p 2-3: Speloverzicht en Spelvoorbereiding
p 4-5: Spelverloop
De basisregels van Penny Press.

p 6-7: Krantenkop kaarten + Het corrigeren van de
rubrieken
Details van de meer ingewikkelde spelregels.

p 8-9: Het ontwerpen en scoren van een voorpagina

Uitleg met voorbeelden van hoe je scoort als je ter perse
gaat.

p 10: Tweede voorbeeld voor scoren
Een voorbeeld van wanneer je niet ter perse wilt gaan.

p 11: Alternatieve regels
Regels voor twee spelers en de krantenjongensstaking
variant

Spelvoorbereiding
1. Plaats voor iedere speler hun score
schijfje op de “0” op de circulatiemeter.

2. Plaats de vijf bonus fiches op de
“2” op de bonusmeter. Sommige fiches
verschuiven later nog, in stap 6.
3. Geef iedere speler
een krantenbord en vijf
verslaggevers in hun
kleur.
4. Plaats de muntjes en
advertenties naast het
spelbord.

5. Stapel de
nieuwsberichten per
formaat en kleur op
en plaats ze onder
de bijbehorende
rubriek. De 3-sterren
nieuwsberichten gaan
onderop, de 2-sterren in
het midden en de 1-ster
op top.

6.Draai voor iedere speler
een krantenkop kaart om
en volg de instructies op de
kaart:
Verschulf de bonus fiche
naar rechts als weergegeven
Plaats daarna de
nieuwsberichten in de
rubrieken als weergegeven.
Tijdens de
voorbereidingsfase:
negeer de advertentie.
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7. Plaats de markeringspijlen direct
boven de nieuwsberichten in de
rubrieken.
8. Kies een start speler. Wij
recommanderen de speler die het
laatst een echte krant heeft gelezen.
Nu kan je beginnen!
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Spelverloop

Tijdens je beurt moet je één van de vier onderstaande acties uitvoeren. Je mag niet “passen” en je beurt
voorbij laten gaan zonder iets te doen. Na het uitvoeren van één van de vier acties controleer je of de
markeringspijlen omhoog of omlaag moeten worden verschoven in de nieuwsrubrieken (de vijf nieuws
categorieën, vertegenwoordigd door kolommen op het spelbord.) Dit heet “het corrigeren van de rubrieken”
en wordt nader toegelicht op pagina 7. Na het corrigeren van de rubrieken is het de beurt van de volgende
speler. Dit gaat door totdat iemand de laatste editie fase van het spel initieert.

Verslaggevers Plaatsen

Eén Verslaggever Verplaatsen

Plaats één of meer verslaggevers van je krantenbord
op één nieuwsbericht in één van de rubrieken op
het spelbord. Je kunt verslaggevers plaatsen op
nieuwsberichten waar reeds andere verslaggevers op
geplaats zijn (van jezelf en/of van andere spelers) en
er is geen beperkingen op het aantal verslaggevers
dat kan worden geplaats op een nieuwsbericht.

Verplaats één van je verslaggevers van een
nieuwsbericht naar een willekeurig ander
nieuwsbericht. Je mag slechts één verslaggever
verplaatsen. Net zoals bij de “verslaggevers plaatsen”
actie kan een verslaggever worden geplaatst op een
nieuwsbericht waar al andere verslaggevers geplaats
zijn, en is er geen maximum aantal verslaggevers per
nieuwsbericht.

Verslaggevers Terugroepen

Verwijder sommige of alle verslaggevers van jouw
kleur van het spelbord en plaats ze terug op je
krantenbord. Soms is dit de best mogelijke actie,
bijvoorbeeld als je plannen niet helemaal uitpakten
zoals je had gehoopt.

Ter Perse Gaan

Als je besluit om de persen te laten rollen dan
verzamel je de nieuwsberichten waar je verslaggevers
op geplaatst hebt en scoor je op de circulatiemeter.
Zie hieronder voor de details.

Ter Perse Gaan: Details
Als je besluit de persen te laten rollen als je actie, dan doe de volgende stappen in volgorde:
1. Claim nieuwsberichten: Pak alle nieuwsberichten op waar je op zijn minst evenveel verslaggevers hebt geplaatst
als iedere andere individuele speler. Indien een andere speler meer verslaggevers op een nieuwsbericht heeft dan
jij dan laat je dat nieuwsbericht, en alle verslaggevers op dat nieuwsbericht (inclusief de jouwe) op het spelbord
liggen. Je hebt geen keuze: je bent verplicht alle nieuwsberichten op te pakken die je kunt claimen.
2. Scoop punten toekennen: Elke andere speler met ten minste één verslaggever op een nieuwsbericht dat jij hebt
opgepakt krijgt “scoop punten” (ze hebben een stukje van het verhaal, maar jij hebt de primeur!) De “scoop waarde”
van een rubriek is de waarde waar de kleinere, S-vormige pijl op de markeringspijl naar wijst. Spelers scoren slechts
eenmaal voor ieder nieuwsbericht waar ze “gescoopt” werden, zelfs als ze meer dan één reporter geplaatst hadden
op dat nieuwsbericht, maar ze kunnen gescoopt worden op meerdere nieuwsberichten, en dus meerdere malen scoop
punten scoren. Alle verslaggevers van alle opgepakte nieuwsberichten worden teruggeplaatst op de krantenborden van
hun eigenaren.
3. Ontwerp je voorpagina: Ontwerp en scoor je voorpagina. Rangschik de door jou geclaimde nieuwsberichten op het
rooster op je krantenbord volgens de regels onder “Het ontwerpen en scoren van een voorpagina” op pagina 8. Na
het scoren verwijder je alle nieuwsberichten en je advertentie (als je die hebt) van je krantenbord. Je gepubliceerde
nieuwsberichten houd je naast je voor de rest van het spel, met de sterren duidelijk zichtbaar voor alle andere
spelers.
4. Plaats een muntje: Neem een muntje en plaats het in de onderste open ronde plek op je krantenbord, rechts naast
de krant.
5. Draai een nieuwe krantenkop kaart om: Dit voegt nieuwe nieuwsberichten toe aan het spelbord, verschuift een
bonus fiche naar rechts, en plaatst een advertentie op je voorpagina. (Zie “Krantenkop kaarten” op pagina 6.)

Belangrijk: Je mag niet ter perse gaan als je niet ten minste één verhaal kunt claimen.

De Laatste Editie
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De eindfase van het spel, of de laatste editie, begint wanneer een speler voor de derde (met 4- of 5-spelers)
of vierde (met 2- of 3-spelers) keer ter perse gaat. De muntjes op de krantenborden helpen met bijhouden van
hoe vaak iedereen de persen heeft laten rollen. Hou ze duidelijk zichtbaar voor alle spelers.
Zodra de laatste editie begint worden de markeringspijlen omgedraaid naar hun rode kant (maar let er wel
op dat ze blijven wijzen naar dezelfde waarden!) Dit betekent dat de markeringspijlen niet meer omhoog of
omlaag geschoven worden.
De speler die de laatste editie gestart heeft gaat gewoon ter perse, maar er wordt geen krantenkop kaart
meer omgedraaid. Deze speler is nu klaar en zal geen volgende beurt krijgen. Elke andere overgebleven
speler krijgt nog een laatste kans om een extra nieuwsbericht te claimen en/of ter perse te gaan.
Iedere overgebleven speler krijgt, in speler volgorde, een normale beurt, behalve dat de speler niet meer dan
één verslaggever mag plaatsen of terugroepen (spelers kunnen er ook voor kiezen om een verslaggever te
verplaatsen of ter perse te gaan.) Corrigeer de rubrieken niet! De meeste spelers zullen van deze gelegenheid
gebruik maken om hun positie op het spelbord te verbeteren, maar er kan een voordeel zijn om nu al ter perse
te gaan. Spelers die de persen laten rollen zijn klaar en krijgen geen volgende beurt.
Dan, weer in speler volgorde, krijgen de overgebleven spelers een laatste beurt waarin ze alleen ter perse kunnen
gaan. Nieuwsberichten worden geclaimd, voorpagina’s gescoord, scoop punten toegekend (zelfs voor spelers die
hun laatste editie al hebben gepubliceerd), maar er worden GEEN Krantenkop kaarten omgedraaid!
Tot slot worden de bonuspunten toegekend aan de spelers die het beste de vijf rubrieken hebben verslagen.

End Game Scoring

Werk van links naar rechts op de bonusmeter. Spelers tellen per rubriek het aantal sterren op op de door hun
gepubliceerde nieuwsberichten gedurende het gehele spel. De speler met het hoogste aantal sterren in een
rubriek krijgt de bonus voor die rubriek, als bepaald door de plaats van de bonus fiche op de bonusmeter. Als
twee of meer spelers hetzelfde winnende aantal sterren hebben dan krijgen ze allemaal de volledige bonus.
De speler die, na het toekennen van de vijf bonussen, de hoogste score heeft op de circulatiemeter is de
meest succesvolle krantenmagnaat en de winnaar van Penny Press. Als twee spelers een gelijke score hebben
dan wint de speler met de meeste gepubliceerde nieuwsberichten. Als het nog steeds gelijk is dan is de
overwinning gedeeld, en als je daar echt niet van houdt dan gooi je maar kop of munt.

Aan het einde van het spel zijn “The Times”, “The
Herald” en “The World” de enige drie spelers die
politieke nieuwsberichten hebben gepubliceerd. De
bonus fiche voor Politiek ligt op 7. We vergelijken
het totale aantal sterren. Hoewel “The Herald” drie
nieuwsberichten heeft gepubliceerd, en “The Times”
slechts één, hebben beide spelers een totaal van drie
sterren. Daarom ontvangen ze allebei de volledige
7 bonuspunten. “The World” krijgt geen punten voor
Politiek.

Krantenkop Kaarten
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Krantenkop kaarten representeren het nieuws in New York. Elke kaart valt in één van de vijf rubrieken, als weergegeven
op de kaart. Dit bepaald welke bonus fiche omhoog gaat, en één van de nieuwsberichten die geplaatst gaan worden
op het spelbord is altijd uit deze rubriek.

Card 22/ 45
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+1
C

Advertisement

FirstbEdition

1

B

Theb Cityb ofb Newb Yorkb hasb in’
creasedbitsbgeographicbsizebsix’foldbbyb
joiningbManhattan.bthebBronx.bBrook’
lyn.b Queensb andb Statenb Islandb inb ab
systembofbfiveb‘boroughs2’bThebunionb

Wanneer je een krantenkop kaart omdraait volg je meteen de volgende stappen in volgorde:
1. Deel het nieuws: Lees de nieuwe krantenkop hardop. Dat is tenslotte waar het allemaal om draait!
2. Verhoog de bonus: Schuif de bonus fiche van de bijbehorende rubriek 1, 2 of 3 plaatsen naar rechts op de bonusmeter.
Let op: de eerste plaats op de bonusmeter is 2, niet 0, dus als de eerste krantenkop kaart een bonus waarde aangeeft van
+3 dan gaat het fiche naar 5, en niet naar 3!
3. Plaats nieuwsberichten in de rubrieken: Pak de op de kaart aangegeven nieuwsberichten van de stapeltjes onder
de rubrieken en plaats ze in de rubrieken, ofwel direct boven een ander bericht, ofwel (als de rubriek nog geen
nieuwsberichten heeft) zo dat de “X” bedekt wordt door het nieuwsbericht. Je kunt de letters gebruiken als een leidraad om
het juiste formaat nieuwsbericht te vinden.
•
•
•
•
•
•

Nieuwsberichten worden altijd van de top van het stapeltje genomen, dus in ster volgorde.
Nieuwsberichten worden altijd geplaatst in de rubriek van dezelfde kleur.
Nieuwsberichten worden altijd zijwaarts geplaatst, 90° gedraaid van hoe ze zijn afgebeeld op de krantenkop kaart,
zodat ze de minst mogelijke plaatsen bedekken in de rubriek.
Er zijn geen onbedekte plaatsen tussen de nieuwsberichten in een rubriek, en het onderste nieuwsbericht bedekt altijd de
“X”. Schuif als het nodig is de nieuwsberichten naar beneden in de rubriek. De individuele positie van nieuwsberichten
maakt niet uit, het enige van belang is de totale hoogte van de nieuwsberichten kolom in de rubriek.
Als een krantenkop kaart een nieuwsbericht aangeeft waarvan het stapeltje leeg is dan wordt dat nieuwsbericht niet
geplaatst.
Als er niet voldoende ruimte is in de rubriek om het nieuwsbericht te plaatsen dan wordt ook dat nieuwsbericht niet
geplaatst. Leg het terug op het stapeltje. In het zeldzame geval dat dit gebeurt tijdens de spelvoorbereiding, leg dan het
C- of D-formaat nieuwsbericht terug op het stapeltje en plaats de rest.

4.Advertentie: plaats een advertentie op je voorpagina in de aangegeven kolom en in de rij van je bovenste muntje. Je hebt
nooit meer dan één advertentie op je voorpagina. Deze stap wordt overgeslagen tijdens de spelvoorbereiding, want de
eerste krant van een speler heeft geen advertentie.
Na het volgen van deze vier stappen wordt de krantenkop kaart op een aflegstapel geplaatst.
Vergeet niet dat tijdens de laatste editie fase geen krantenkop kaarten worden omgedraaid!

Het Corrigeren van de Rubrieken
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Het corrigeren van de rubrieken zorgt ervoor dat de markeringspijlen naar de correcte waarden voor het publiceren
van nieuwsberichten blijven wijzen. Ontwikkelend nieuws kan interesse in een bepaalde rubriek aanwakkeren, en de
kranten zelf waren ook niet verheven boven het flink de pot aanroeren om meer kranten te verkopen. Daarom moeten
de markeringspijlen vaak omhoog of omlaag geschoven worden als er nieuwsberichten of verslaggevers in een rubriek
zijn geplaatst.
De rubrieken worden gecorrigeerd tussen de beurten van spelers in, maar niet tijdens een beurt van een speler (omdat
dat de score van een speler zou kunnen beïnvloeden) en nooit gedurende de laatste editie fase van het spel.
Tip: Maak de volgende speler verantwoordelijk voor het corrigeren van de rubrieken voor een vloeiender spelverloop.
Om een rubriek te corrigeren:
1. Zorg ervoor dat alle verhalen zijn gekanteld zodat ze de minste hoeveelheid ruimte in de rubriek innemen. De
kleinere twee formaten nieuwsberichten (A en B) bedekken één plaats, en de grotere twee formaten (C en D)
bedekken twee plaatsen in de rubriek. Geen enkel nieuwsbericht bedekt ooit drie plaatsen!
2. Zorg er vervolgens voor dat het onderste nieuwsbericht in elke rubriek de “X” bedekt en dat er geen lege plaatsen
zijn tussen de nieuwsberichten in. Schuif de nieuwsberichten naar beneden als dat nodig is. Nieuwsberichten
overlappen elkaar nooit.
3. Schuif tenslotte de markeringspijlen omhoog of omlaag zodat in elke rubriek het aantal plaatsen tussen de
nieuwsberichten en de markeringspijlen gelijk is aan het aantal nieuwsberichten waarop verslaggevers zijn
geplaatst.
De grote centrale pijl op de markeringspijl wijst nu naar de nieuwswaarde van de rubriek, terwijl de kleinere, S-vormige
pijl naar de scoop waarde van de rubriek wijst. De markeringspijlen kunnen nooit boven hun maximale waarde van 6
worden geschoven.
Uitzondering: Tijdens de laatste editie fase van het spel worden de markeringspijlen niet meer verschoven. De
markeringspijlen worden omgedraaid zodat de rode kant de spelers helpt dit te onthouden.

Eén nieuwsbericht met
verslaggevers: één
open plaats tussen de
nieuwsberichten en de
markeringspijl.

Twee nieuwsberichten
met verslaggevers: twee
open plaatsen tussen de
nieuwsberichten en de
markeringspijl.

In dit voorbeeld is er één nieuwsbericht waarop verslagevers zijn geplaatst in de misdaad & ongeluk rubriek (roze)
en twee nieuwsberichten met verslaggevers in de politiek rubriek (blauw). Dit betekent dat de markeringspijlen
respectievelijk één en twee plaatsen boven de nieuwsberichten worden geplaatst. Het maakt niet uit dat dat ene
nieuwsbericht in de misdaad en ongeluk rubriek verslaggevers van twee verschillende spelers heeft, het enige van
belang is dat er ten minste één verslaggever is. De centrale pijlen wijzen naar de nieuwswaarde van de rubrieken: 3 en
4.
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Het Ontwerpen en Scoren van een Voorpagina

Wanneer je hebt besloten ter perse te gaan (zie “Ter perse gaan” op pagina 4) dan moet je eerst je voorpagina
ontwerpen, en vervolgens je voorpagina scoren.

Ontwerpen:

De nieuwsberichten die je hebt opgepakt (waar geen andere speler meer verslaggevers had dan jij) moeten worden
gerangschikt op het rooster op je krantenbord. Hier zijn de regels die moeten worden gevolgd:
1. Ten eerste, controleer of je nieuwsberichten hebt van top rubrieken. Top rubrieken zijn die rubrieken waarvan de
markeringspijl naar de hoogste nieuwswaarde wijst (kijk naar de numerieke waarde, en niet alleen naar de positie
van de markeringspijlen!) Nieuwsberichten uit deze rubrieken zijn de grote verhalen van de dag, en ze moeten zo
geplaatst worden dat ze de bovenrand van het rooster op je voorpagina raken, want dat is de meest waardevolle
ruimte in een krant. Als je meerdere verhalen uit top rubrieken hebt dan moeten er zoveel mogelijk aan de
bovenrand geplaatst worden.
2. Als je meer nieuwsberichten hebt uit de top rubrieken dan dat er aan tegen de bovenrand passen, dan moet je de
rest, of zoveel mogelijk, in de resterende ruimte op je voorpagina plaatsen.
3. Tot slot plaats je de overige nieuwsberichten in de resterende ruimte op de voorpagina. Deze berichten kunnen
overal waar er genoeg ruimte is geplaatst worden.
Je mag nieuwsberichten horizontaal of verticaal draaien, als gewenst, maar je bent verplicht om nieuwsberichten uit de
top rubrieken in de optimale oriëntatie te draaien om aan de “zoveel mogelijk”-regels van hierboven te voldoen. Als je
nieuwsberichten op hun kant plaatst dan kan je ze omdraaien zodat je voorpagina er beter uit ziet.
Geef andere spelers een kans om te valideren dat je de bovenstaande regels correct hebt gevolgd voordat je verder
gaat met scoren.
Belangrijk: Je mag je advertentie niet verplaatsen bij het ontwerpen van je voorpagina!

Scoren:
Wanneer je klaar bent met het ontwerpen van je voorpagina dan is het tijd om de persen te laten rollen en punten te
scoren op de circulatiemeter.
1. Je mag één van je nieuwsberichten als jouw “primeur” aanwijzen. Dit is het bericht dat jouw krantenjongens zullen
gebruiken om meer kranten te verkopen (“Extra, Extra...”). Kies een nieuwsbericht dat niet uit een top rubriek komt,
maar dat wel de bovenrand van het rooster op je voorpagina raakt. Dit verhaal scoort twee maal de nieuwswaarde
van de rubriek. Je kunt nooit meer dan één primeur aanwijzen: zelfs als je meerdere nieuwsberichten op je
voorpagina hebt die aan de voorwaarden voldoen dan zullen ze niet dubbel scoren.
2. Alle andere gepubliceerde nieuwsberichten scoren de nieuwswaarde van hun rubriek.
3. Per lege ruimte op je voorpagina (niet door een nieuwsbericht bedekt) moet je 1 of 2 punten van je score aftrekken,
zoals zichtbaar is op die ruimtes.
4. Je advertentie scoort geen punten, maar het bedekt wel een lege ruimte. Je advertentie wordt verwijderd na het
scoren en wordt vervangen door een nieuwe advertentie wanneer je een krantenkop kaart omdraait.
5. Niet gepubliceerde nieuwsberichten - die nieuwsberichten die niet passen op je voorpagina - scoren hun
nieuwswaarde als negatieve punten. Daarnaast worden deze verhalen teruggelegd op de stapeltjes onder de
rubrieken (in ster volgorde). Je mag ze niet houden voor het bonus scoren aan het einde van het spel.
Tel de totale score voor je voorpagina op en schuif je score schijfje omhoog op de circulatiemeter. Tijdens het spel ga je
nooit omlaag op de circulatiemeter, dus een negatieve totaalscore voor een voorpagina wordt geteld als nul. Ondanks
dit kan je niet ter perse gaan als je niet ten minste één nieuwsbericht kunt claimen!
Op de volgende pagina is een voorbeeld van het ontwerpen en scoren van een voorpagina, en een tweede voorbeeld
is op pagina 10.
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In dit voorbeeld is Politiek, met
een nieuwswaarde van 4, de top
rubriek. (Neem aan dat de twee
rubrieken die niet afgebeeld zijn
een nieuwswaarde hebben van 0.)
“The Times,” de gele speler, claimt
drie nieuwsberichten omdat ze daar
de meerderheid in verslaggevers
heeft. Ze laat het nieuwsbericht
met één gele en twee blauwe
verslaggevers liggen op het
spelbord.
“The Sun,” de blauwe speler, krijgt
scoop punten toegekend voor de
twee nieuwsberichten waar hij
verslaggevers had geplaatst.
“The Times,” de gele speler, is ter perse gegaan! Ze claimt drie nieuwsberichten en scoopt “The Sun,” de
blauwe speler, op twee van de drie. Nadat ze de nieuwsberichten van het spelbord heeft opgepakt en alle
verslaggevers op die nieuwsberichten heeft teruggegeven aan hun eigenaren is het tijd om haar voorpagina
te ontwerpen.

+

6 (3x2)

+

3

+

4

Het politieke nieuwsbericht moet
als eerste geplaatst worden, en het
moet de bovenrand van het rooster
op de voorpagina raken.
Na het plaatsen van alle andere
nieuwsberichten wijst “The Times”
het oorlog nieuwsbericht aan als
haar primeur. De nieuwswaarde
wordt verdubbeld.
Het kan een primeur zijn omdat
oorlog geen top rubriek is, en omdat
het nieuwsbericht wel de bovenrand
van het rooster raakt.

“The Times,” geel, scoort 12 punten:
• +4 voor het politieke nieuwsbericht.
• +6 (3x2) voor de oorlog primeur.
• +3 voor het misdaad & ongeluk nieuwsbericht.
• -1 voor de lege ruimte.

“The Sun,” blauw, scoort 2 scoop punten:
• +1 voor het misdaad en ongeluk nieuwsbericht.
• +1 voor de oorlog primeur. Het feit dat dit een
primeur heeft geen invloed op de hoeveelheid scoop
punten die “The Sun” scoort.
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Later in het spel is “The Herald,” zwart, twee maal ter perse gegaan en
heeft hij een advertentie in een heel ongelukkige plaats op zijn voorpagina.
De zwarte verslaggevers zijn in een goede positie om drie nieuwsberichten
te claimen die prachtig op de voorpagina zouden passen, maar er is een
probleem. “New York” is uitgegroeid tot de top rubriek, en dus moet elk
New York nieuwsbericht de bovenrand van het rooster raken, en dan past
het oorlog nieuwsbericht niet meer! Als “The Herald” nu ter perse gaat is zijn
voorpagina weinig punten waard!

Alternatieve Regels
Penny Press voor Twee Spelers
Twee-speler Penny Press volgt dezelfde regels als
3-speler Penny Press (de laatste editie fase begint
wanneer een speler haar vierde krant drukt) met één
verschil: de eerste speler krijgt een gewone beurt,
maar de tweede speler krijgt daarna twee beurten.
Vanaf dat moment krijgen beide spelers twee beurten
(neem de eerste volle beurt, en neem direct daarna
een tweede volle beurt) totdat één van de twee
spelers de laatste editie fase start.
De laatste editie fase is gelijk aan de 3-5-spelers
versie van Penny Press: nadat de speler die de laatste
editie startte klaar is met haar beurt krijgt de andere
speler eerst een beurt met een enkele verslaggever en
mag daarna ter perse gaan.
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De Krantenjongensstaking
Deze variant is voor 4 of 5 spelers die Penny
Press meerdere malen hebben gespeeld. De
krantenjongensstaking variant werkt niet met 2 of 3
spelers.
Aanvullende spelvoorbereiding: geef de houten
krantenjongen aan de tweede speler (dat is de speler
links van de start speler.)
Wanneer een speler de houten krantenjongen
heeft dan betekend dat dat zijn krantenimperium
is lamgelegd door de krantenjongensstaking. De
speler kan geen normale actie nemen. Het enige
wat hij mag doen is de nieuwsjongen aan de speler
rechts van hem geven (tegen de klok in, in de
tegenovergestelde volgorde van beurt volgorde.) De
beurt gaat dan naar de volgende speler (naar links,
met de klok mee.)
Zodra een speler de laatste editie fase start wordt
de nieuwsjongensstaking onmiddellijk beëindigd en
wordt de houten nieuwsjongen opzij gezet voor de
rest van het spel.
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