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A játék elkezdéséhez szükségetek lesz:
4 színes ceruzára / filcre / jelölőre (piros, sárga zöld és kék 
színben)

4 színes dobókockára (piros, sárga, zöld és kék színben)

Egy tollra /ceruzára az egyéb jegyzetekhez

 Egy kezdőjátékos jelölőre
A kinyomtatott játékoslapot vágjátok négy részre. Minden játékos 
kapjon egy lapot, amin jelölheti az előrehaladását. Minden kocsi 6 
részből áll, mindegyikben 2 ülés van az ablak és 2 ülés a folyosó 
felöli oldalon.
Az legyen a kezdőjátékos, aki utoljára utazott vonattal.
A játék elkezdése előtt meg kell határoznotok, hogy milyen feladatok 
teljesítése fog pontot érni a játék végén. Ehhez a kezdőjátékos 
dobjon a négy kockával és ezeknek a dobásoknak a színe és az 
értéke alapján jelöljétek be a lap tetején a megfelelő feladatokat.

A játékosok célja a lehető legtöbb győzelmi pont (GYP) szerzése 
a vasúti kocsijuk ülőhelyeinek feltöltésével. GYP-t három módon 
szerezhető:

feladatok teljesítésével

  VIP utasokkal

  szolgáltatásokkal

A játék akkor ér véget, amikor minden játékos feltöltötte a kocsiját 
utasokkal.

A JÁTÉK CÉLJA ELŐKÉSZÍTÉS
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Minden játékos karikázza be a játékoslapján a kiválasztott 
feladatokat. (Mindenkinek ugyanazok lesznek a feladatai.) PÉLDA

Ha a kezdőjátékos a kék kockával 1-est dob, akkor jelöl-
jétek be az első feladatot, ami 5 pontot fog adni minden 
olyan ülésrendért, ahol egy kupéban két zöld és két kék 
utas ül egymásnak átlósan.
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FELADATOK

SZOLGÁLTATÁS PONTOK

FELADAT PONTOK

KOCKA AKCIÓK

MÓDOSÍTÓ SÁV

SZOLGÁLTATÁSOK

SZOLGÁLTATÁS SÁV

ÖSSZPONTSZÁM

VIP PONTOK
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A kezdőjátékos dob a négy kockával, választ egyet, majd végrehajtja 
a következő két akciót:

Leültet egy, a kocka színének megfelelő utast bármelyik kupé 
bármelyik ülőhelyére, megjelölve a helyet a megfelelő színnel.

Meghatározza a kocka értéke alapján, hogy milyen bónuszt kap:

Ha a kocka értéke 2/3/4 - A játékos 1 szolgáltatás és 1
módosító pontot kap. A módosító pontokat a szolgáltatás 
pontokhoz hasonlóan jelöljük a Módosító sávon, az első szabad 
jelölőkkel kezdve.

Ha a kocka értéke 1 - A játékos 2 szolgáltatás pontot kap. 
Jelöld be az első szabad jelölőktől kezdve a Szolgáltatás sávon.JÁTÉKMENET
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Ha a kocka értéke 5/6 - Az így leültetett utas VIP besorolású!
Jelöld meg úgy, hogy rajzolsz köré egy kört. A VIP utasokért 
járó pontokat a JJJÁÁÁTTTÉÉÉKKK   VVVÉÉÉGGGEEE részben magyarázzuk el. Egy 
kupéban bármennyi VIP leültethető, ha van még szabad hely.

A következő játékos választ a megmaradt kockák közül egyet és 
ugyanúgy végrehajtja a kocka akcióit.

Ha minden játékos választott egy kockát, akkor a kezdőjátékos 
jelölőt adjátok tovább a balra ülő játékosnak és kezdődhet is az új 
forduló.

A köre során a játékos bármennyi különleges akciót végrehajthat.

Egy kocka értékének módosítása
A játékos elkölthet 1 módosító pontot, hogy egy kocka értékét
+/-1-gyel megváltoztassa. 1-est 6-osra és 6-ost 1-esre nem 
lehet változtatni!

KÜLÖNLEGES AKCIÓK
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Szolgáltatás választása
A játékos elkölthet 5 szolgáltatás pontot, hogy kiválasszon egy 
még szabad szolgáltatást. A játékos karikázza be a választott 
szolgáltatást, a többi játékos pedig húzza azt át a saját lapján. 
A játék során más ezt a szolgáltatást már nem választhatja.

A játékos elkölthet 3 módosító pontot, hogy más színű utast 
ültethessen le, mint amilyen kockát választott. FIGYELEM! A játékoslapokon a szolgáltatásokból két 

készlet van. 3-4 játékos esetén minden szolgáltatás , 1-2 
játékos esetén viszont csak a bal oldaliak használhatók! 
A többit húzzátok át a félreértések elkerülése végett.

A módosító és szolgáltatás pontok elköltése
A játék során egyértelműen jelölni kell a játékoslapon, hogy mely 
pontok használhatók még. Az elhasznált pontokat mindig húzzátok át.
Az áthúzott pontok a játék további részében már nem használhatóak!

FIGYELEM! Egyik játékos sem választhatja ugyanazt a 
szolgáltalást kétszer!
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A játék akkor ér véget, amikor minden játékos teljesen feltöltötte a 
kocsiját utasokkal. Ekkor a végső pontozás következik.

A JÁTÉK VÉGE FELADATOK
Minden játékos ellenőrizze, hogy a játék kezdetén meghatározott 
feladatokból melyiket sikerült teljesítenie. Minden teljesített 
feladatért GYP jár, amit a feladat közepén lévő szám jelöl. Az egy 
feladatért járó GYP-ot többször is megkaphatja a játékos, ha sikerült 
több kupéban is teljesítenie ugyanazt.

VIP UTASOK
Minden VIP utas (akiket körrel jelöltetek az ültetéskor) 1 GYP-ot ér 
+ 1 GYP jár, minden azonos színű utasért a kupéban (másik, azonos 
színű VIP utast is számolni kell). Így minden VIP utas legfeljebb 4 
GYP-ot érhet. (1 GYP maga az utas és még 3 GYP a másik három, 
azonos színű utasért a kupéban.

PÉLDA
A játékosnak 4 sárga VIP utasa van az egyik kupéban. 
Mindegyik 4 GYP-ot ér (1 saját maga után + 3 az azonos 
színű utasokért a kupéban) Tehát ha a teljes kupét sikerül 
egy színű VIP utasokkal feltölteni, akkor azért összesen 
16 GYP-ot kap a játékos.
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SZOLGÁLTATÁSOK
A játékos 2 GYP-ot kap minden, a megszerzett szolgáltatásainak 
megfelelő színű utaspárért, bárhol is ülnek a kocsiban.

A játékot az a játékos nyeri, akinek a végén a legtöbb GYP-ja van. 
Döntetlen esetén a játékosok osztozzanak a győzelmen. Vagy 
játszanak még egy kört.

PÉLDA
A játékosé a piros/zöld párok szolgáltatás. A kocsijában 
összesen 4 piros és 8 zöld utas kapott helyet. Ezekből 4 
piros-zöld pár alakítható ki, amiért 8 GYP-ot kap. (Az 
utasoknak nem kell egymás mellett ülniük!)

Kék [1-2]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 zöld és 2 kék 
utas ül egymásnak átlósan.

Kék [3-4]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 zöld és 2 piros 
utas ül egymásnak átlósan.

Kék [5-6] 5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 piros és 2 
sárga utas ül egymásnak átlósan.

Zöld [1-2] 5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 1 zöld és 3 
egyszínű, de nem zöld utas ül.

Zöld [3-4]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 1 sárga és 3 
egyszínű, de nem sárga utas ül.

Zöld [5-6] 2 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 egyszínű
utas ül a folyosó felöli két ülésen.

Piros [1-2] 5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 1 piros és 3 
egyszínű, de nem piros utas ül.

Piros [3-4]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 1 kék és 3 
egyszínű, de nem kék utas ül.

Piros [5-6] 2 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 egyszínű
utas ül az ablak felöli két ülésen.
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A kockák kiválasztása 2 játékos esetén máshogy történik, mint 3 
vagy 4 játékosnál.

A kezdőjátékos elvesz 1 kockát és végrehajtja az akcióit.

A másik játékos 2 kockát vesz el és végrehajtja azok akcióit.

A kezdőjátékos elveszi az utolsó kockát és végrehajtja az akcióit.

Így mindkét játékos két utast ültet le a kocsijában és két akciót 
hajt végre a saját körében.

2 JÁTÉKOS VÁLTOZAT

JÁTÉKMENET
A játékos mindig a kezdőjátékos.
A kockadobás után 1 kockát választ magának és egyet az ellenfélnek. 
Ezután a maradék két kockával újra dob, és ismét választ magának 
és az ellenfélnek is egyet-egyet.

Az egyszemélyes játékot a többjátékos módhoz hasonlóan tudod 
játszani, a következő változtatásokkal:

Az ellenfél kockaválasztási stratégiája
Amikor kockát választunk az ellenfélnek, kövessük az alábbi 
lépéseket. Ha az egyik nem ad megoldást, akkor válasszunk a 
következő alapján:

 Azt a színt válasszuk, amiből a legkevesebb van a kocsijában. 

 A legnagyobb értékű kockát válasszuk.

Azt a kockát válasszuk, amelyiknek színe a legtöbb pontot 
adná a megszerzett szolgáltatásokból.

 A játékos szabadon választhat.

SZÓLÓ JÁTÉKSárga [1-2]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 piros és 2 
kék utas ül egymásnak átlósan.

Sárga [3-4]
5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 sárga és 2 
kék utas ül egymásnak átlósan.

Sárga [5-6] 5 GYP jár minden olyan kupéért, ahol 2 sárga és 2 
zöld utas ül egymásnak átlósan.
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Amint az ellenfélnek összegyűlik 5 szolgáltatás pontja, 
azt AZONNAL fel kell használni egy szolgáltatáshoz.

A szolgáltatás kiválasztásának elsődleges szempontja 
az kell legyen, hogy az ellenfél a lehető legtöbb GYP-ot 
szerezhesse az aktuálisan kocsijában ülő utasok alapján.

Ha több, mint egy ilyen szolgáltatás lenne, akkor mindig balról 
jobbra, felülről lefelé haladva az elsőt kell választani.

Utas elhelyezési szabályok
Az ellenfél mindig arra törekszik, hogy a kupékat azonos színű 
utasokkal töltse fel.

Ha olyan színű utast kell elhelyezni a 
kocsiban, amilyen még nincs, akkor tegyük 
azt a következő üres kupéba.

Az ilyen színű utasokat később ugyan-
abba a kupéba ültessük.

Ha egy kupét feltöltöttünk és egy újabb utast kellene abból a színből 
leültetni, akkor tegyük azt a következő szabad kupéba.
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Ha nincs több szabad kupé, akkor az utast az első szabad helyre 
kell ültetnük előbb a felső, majd az alsó sor kupéiba, balról jobbra 
haladva.

Az ellenfél SSSOOOHHHAAA nem kap pontot a feladatokért.
Az ellenfél a VIP utasokért DDDUUUPPPLLLAAA   GYP-ot kap!
Az ellenfél a szolgáltatásokért az alapszabályok szerint kap GYP-
okat.

PONTOZÁS


