
    

San Francisco a XX. század elején, a Cable Car-ok meghódítják 

a várost. Minden játékos a hozzá tartozó társaság Cable Car 

vágányhálózatát építi. Minden célállomásra becsatlakozott 

vágányvonalért pont jár. Kinek lesz a legsikeresebb Cable Car 

vonala San Francisco-ban?

• 1 Játéktábla – következő mezőkkel:

• 60 négyszögletű mező, amikre a vágánylapok kerülnek,

• 32 számozott CableCar állomás a játéktábla keretén,

• 1 központi állomás a játéktábla közepén

• 1 pontozótábla a játéktábla külső szegélyén.

A játékosok a játéktáblát tegyék az asztal közepére.

•  61 Cable Car vagon  – 6 színben 
Sárga, kék, narancs, zöld, lila és fekete.

A vagonokat színek szerint különválogatva a 
játékosok számától függően el kell osztani, és a játé-
kosok számától függően a megadott számú helyekre 
kell állítani. A számok megadják, hogy a játékosoknak melyik 
mezőkre kell vagonjaikat állítani. Minden állomáshoz két vágány 
tartozik. A játékosoknak vágányaikat a jobb oldali vasúti kocsi meg-
állítóval felszerelt vágányra kell helyezniük. Ez a vágány, amelyről 
a vagonok elhagyják az állomást, míg a másik oldalon egy házikó 
van. A felesleges vagonokat vissza kell tenni a játék dobozába.

•  6 pontozókorong  – 6 színben. Ezekkel jelölik a játékosok a 
pontjaikat a tábla szélén futó pontozótáblán.

A játékosok (a játékosok számának megfelelő-
en) magukhoz veszik a pontozókoron-
gokat, amiket a 0-s mezőre 
állítanak.

• 60 vágánylap

A játékosok a vágánylapokat összekeverve, 
lefordítva paklikba rendezve elhelyezik a tábla 
mellett. Minden játékos felhúz egy vágánylapot 
és a többiek elől takarva megnézi azt.

A játéktér berendezése és a játék előkészítése

Áttekintés a vago-
nok elosztásáról…

A játék tartalma:
• 1 Játéktábla • 60 vágánylap • 69 vagon • 8 pontozókorong 
• 32 részvény • 1 részvénytábla • 1 játékszabály Cable Car 
• 1 játékszabály kiegészítés.

…2 játékos (játékosonként 16 vagon)

Sárga Kék

Minden páratlan számú állomásra

1, 3, 5, ..., 31
Minden páros számú állomásra

2, 4, 6, ..., 32

…3 játékos (játékosonként 10 vagon)

Sárga Kék Narancs

1 20 2 19 3 18

4 23 7 22 5 21

6 25 9 27 8 24

11 12 12 29 10 26

15 31 14 32 13 30

Tervezte: Dirk Henn. 2-6 játékos részére, 8 éves kortól.

…4 játékos (játékosonként 8 vagon)

Sárga Kék Narancs Zöld

4 23 3 24 1 21 2 22

7 27 8 28 6 25 5 26

11 32 12 31 10 30 9 29

16 15 13 14

20 19 18 17

…6 játékos (játékosonként 5 vagon)

Sárga Kék Narancs Zöld Lila Fekete

1 2 4 6 3 7

5 11 8 15 9 12

10 18 14 20 13 22

19 25 21 24 23 28

27 29 26 31 30 32

Központi állomás

CableCar állomás

…5 játékos (játékosonként 6 vagon)

Sárga Kék Narancs Zöld Lila

1 6 3 2 4

5 12 7 9 8

10 18 15 13 11

14 23 19 21 20

22 27 25 26 24

28 32 29 30 31
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    A játék menete

A játékot a legfiatalabb játékos kezdi, majd a játék az óramutató 
járásának megfelelően folytatódik. 

 Vágánylapok lehelyezése a táblára

A játékosok egymás után helyezik le a kezükben tartott 
vágánylapokat a táblára. Ha egy játékos nem tudja, vagy nem 
akarja letenni a kezében lévő vágánylapot, felhúzhat egy másik 
vágánylapot a készletből, azaz az egyik pakli tetejéről (míg van 
a pakliban), ám ezt a lapot már kötelező letennie, és a másik 
vágánylapot megtartania a kezében.

Ha a játékos vágánylapja lehelyezése előtt nem vett fel lapot, 
akkor a lépése végén kell húznia egyet valamelyik pakli tetejéről 
(feltéve, hogy még van húzólap.) Így a lépése végén a játékosnak 
mindig egy lapja lesz a kezében.

Azok a játékosok is folytatják a vágánylapok lehelyezését, akiknek már 
minden vonalukkal sikerült valamelyik célállomásra becsatlakozniuk.

Megjegyzés: A vágánylapok úgy vannak kialakítva, hogy a játék végére minden 
vonal valamelyik állomásra becsatlakozzon. Előfordulhat, hogy a játék folyamán 
olyan körbefutó sínpályák is épülnek, melyek nem tartoznak egyik állomáshoz 
sem. Ezek a vonalak nincsenek hatással a játék kimenetelére.

A vágánylapok lehelyezési szabályai

•  Minden vágánylapot olyan üres mezőre kell letenni, mely 
oldalával határos egy már előbb lehelyezett vágánylappal 
vagy a játéktábla szélével. 

•  A lehelyezett vágánylapoknak azonos irányba kell állniuk, ez 
azt jelenti, hogy a vágánylapokon lévő háztetőknek a központi 
állomás tetejével megegyezően kell állniuk. 

•  A vágánylap nem helyezhető el úgy, hogy a rajta lévő 
vágányszakasz egy egyelemes lezárt vágányvonalat 
hozzon létre (közvetlenül összekössön egy kiinduló és egy 
végállomást). E szabály alól kivétel, ha nem lehet másképpen 
lehelyezni a vágánylapot.

•  A vágánylapok lerakhatóak egy másik játékos 
vágányvonalához is.

Értékelés és a játék vége

Amint egy Cable Car vágányvonal becsatlakozik egy célállomásba 
azonnal értékelésre kerül.

Minden vágánylap, amin a vágányvonal áthalad egy pontot ér. 
Ha egy vágánylapon a  vágányvonal többször is áthalad, akkor az 
minden egyes áthaladáskor újabb pontot ér. Ha egy vágányvonal 
a játéktábla közepén található központi állomásba csatlakozik, 
akkor a vágányvonalhoz tartozó pontszám megduplázódik.

A játékosok a kapott pontok mértékében a pontozókorongokkal 
a pontozótáblán előre lépnek.

A játékosok az értékelt vágányvonalhoz tartozó vagont 90°-kal 
elforgatják, ezzel jelzik, hogy a vonal már értékelésre került.

Megjegyzés: Ha a vágányvonal a központi célállomásba csatlakozik, a központi 

állomás vágánylapjai nem kerülnek értékelésre, csak a lehelyezett vágánylapok.

A játék véget ér, miután minden vágányvonal értékelésre került, 
és minden vágánylap lehelyezésre került a játéktáblára. A játékot 
az a játékos nyeri, aki a legmagasabb pontszámot érte el.

További játékvariációk

 •  Több lehetőség nyílik a vágánylapok lehelyezésére, ha a 
játékosok nem veszik figyelembe a vágánylapok irányát amit 
a háztetők adnak meg. 

 •  A többféle lehelyezés érdekében a játékosok 1darabról,  2 - 3 
darabra növelhetik a kézben tartott vágánylapok számát. 
A több elhelyezési lehetőséggel megnő a játék ideje is.

A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik Budapest Kft munkatársai.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122

email: piatnik@piatnik.hu

Származási hely: EU

Minden háznak 
azonos irányban 
kell állnia.

A vágánylapot 
oldalával határo-
san kell egy szabad 
mezőre lehelyezni.

Nem haladhat át 
csak egy vágányla-
pon egy Cable Car 
vágányvonal.

Példa: 
A sárga játékos 3 pontot kap, mert vágánya 1 vágánylapon kétszer 
áthalad.

A narancs játékos 2 pontot kap.

A zöld játékos 10 pontot kap. A vágánya ugyan csak 5 vágány-
lapon vezet keresztül, de a központi állomásba csatlakozik.
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