Egy kusza vasútépítő játék
2-4 játékos részére 8 éves kortól • von Jordi Gené & Gregorio Morales
A vasúti pályaépítés nagyon nehéz feladat, különösen
akkor, ha a konkurencia is ellenünk dolgozik. A játékosok
pontokat akarnak szerezni a pályaépítő munkásaikkal! Ám ez
csak akkor lehetséges, ha sikerül a sínlapkát olyan ügyesen
lehelyezniük, hogy az értékelő-táblán előre léphessenek!

H

36 sínlapka – a vasúti sínek különböző elágazásaival,
kereszteződéseivel és kanyarokkal, részben állomásokkal
(4 különböző színű szett / 9 lapka)

Vajon melyik játékos bizonyítja be, hogy ő a legügyesebb
vasúti pályaépítő?

A cél
Minden játékosnak az a célja, hogy körönként egy sínlapka
lehelyezéssel több azonos színű állomást összekapcsoljon,
és így sok pontot szerezzen.

6 kezdőlapka – a vasúti sínek különböző csatlakozásaival,
szürke hátlappal

Tartalom
1 játéktábla – 8 állomással 4 különböző színben,
középen 4 lerakó-mezővel

4 értékelő-tábla – négy különböző színű számsorral (1-12)

16 jelölő a pontok jelöléshez az értékelő-táblán. 4-4 darab,
sárga piros, zöld és kék színekben

1 játékszabály
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Az előkészületek
Az első játék megkezdése előtt óvatosan emeljük
ki a különböző kartontáblákból a sínlapkákat és az
értékelő-táblákat.

•
•

•
•

Fektessük a játéktáblát az asztal közepére.
A lapkákat hátlapjuk szerint válogassuk szét. Mindenki
vegyen magához egy 9 sínlapkából álló szettet. A szett
lapjaiból megkeverés után mindenki egy-egy lefordított
paklit alakítson ki maga előtt.
Keverjük meg a 6 startlapkát. 4 tetszés szerinti lapkát
tegyük be a játékfelület közepébe. A maradék két lapkát
tegyük vissza a játék dobozába.

A megfelelő színű pontjelzőket a kapott pontok szerint
előre kell tolni.

Ha két állomást több pályával is összeköt, akkor a
játékosnak egyet választania kell és az általa választott
pálya kerül értékelésre.

Példa:
„A” játékos a kék kerettel jelölt lapkát tette le. A piros
út 3 sínlapkán halad keresztül, ezért 3 pontot kap. A
piros pontjelzővel 3 mezőt előrelép. A zöld állomások
is összekapcsolódtak a lehelyezésével, amiért 1 mezőt
léphet a zöld pontjelzővel. A kék állomásokat nem sikerült
összekötnie, ezért a kék pontjelzővel nem léphet. A sárga
állomások pedig az ő lehelyezése előtt már össze voltak
kapcsolva. Ezért NEM kap pontot.

Példa:
„A” játékos a kék kerettel jelölt lapkát tette le. Az igaz, hogy
a kék kerettel jelölt lapka lehelyezésével a sárga állomások
duplán kapcsolódtak össze, de ettől függetlenül a játékos
csak 3 mezőt tolhatja előre a sárga pontjelzőt. A piros
pontjelzővel 3 mezőt lép előre.

•

•

„B” játékos pontja: 4 – mert az utolsó pontjelzője (kék) a 4-es
mezőn áll, de ezzel nem ő nyerte meg a játékot, mert „A” és
„C” játékosok több pontot értek el.

Mindenki kap egy értékelő-táblát és minden
színben egy-egy pontjelölőt, amiket ráhelyez
az értékelő-táblájának megfelelőszínű mezőire.
„C” játékos pontja: 5 – mert az utolsó pontjelzője (sárga) az
5-ös mezőn áll. Egyezőség „A” játékossal. Most mind a két
játékos megvizsgálja az utolsóelőtti helyen álló pontjelzőjét.
„A” játékosnak 6 pont a kék pontjelzőért, „C” játékosnak 7
pont a zöld pontjelzőért. „C” játékos nyerte a játékot!

A játék
•

Példa:
„A” játékos pontja: 5 – mert az utolsó pontjelzője (a piros)
az 5-ös mezőn áll.

Mindenki vegyen a kezébe 2 sínlapkát a lefordított
paklijából. Válasszuk ki a kezdő játékost. Őt az óramutató
járásával megegyező irányban követjük a játékban.
Aki soron van, az a következőt teszi: Leteszi a kezében
lévő két lapka közül az egyiket a játékfelületre úgy, hogy
lehetőleg minél több állomást összekapcsoljon.
Megjegyzés: Az állomáshoz tartozó sínpár mindig
párhuzamosan fut a sárga biztonsági vonallal. Figyelem:
Nem rakhatunk egy sínlapkát olyan sínlapkára, amelyiken
a sínek kapcsolódása megegyező. A soron lévő játékos
igyekezzen a lapka letételével, azért, hogy a játék
gördülékenyen folyjon!
Pontozzuk a lehelyezést. Megvizsgáljuk azokat a
pályaszakaszokat, amik két azonos színű állomást kötnek
össze egymással. Ha az éppen lehelyezett lapka összeköt
egymással két azonos színű állomást, akkor az állomás
színéhez tartozó játékos annyi pontot kap, amennyi
sínlapkát tartalmaz az a pályaszakasz. Ez pályánként
1-4 pont lehet.

Megjegyzés: A pontozótáblákon a számsorok 12-ig vannak
feltüntetve. Aki egyik pontjelzőjével eléri a 12-es mezőt, az
avval a pontjelzőjével ott megáll és játék végéig a ott marad.

•

A pontozás után a játékos egy újabb sínlapkát húz a
paklija tetejéről. Így ismét 2 sínlapka lesz a kezében.
A játékot a következő játékos folytatja.

Értékelés és a játék vége
A játéknak akkor van vége, amikor az utolsó játékos is
lehelyezte a 9. sínlapkáját a játékfelületre és azt értékeltük.
A játékot az a játékos nyeri, akinek az utolsó pontjelzője
előrébb áll, mint a többi játékosnak.
Egyezőség esetén az érintett játékosoknál az utolsó előtti
pontjelző helye dönt.
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H: Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró
alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a címet.
A változtatás jogát fenntartjuk.

