
A  J Á T É K
Épp úgy, mint Jules Verne regényében a XX. század elején járunk, a játékosok
fogadást kötnek egy Londoni klubban: Kinek sikerül Londonból kiindulva
elsőként körbeutazni a Földet? Annak érdekében, hogy a játékos a szükséges
időben a megfelelő helyre érkezzen, ügyesen kell használnia a rendelkezésére
álló közlekedési eszközöket úgy, mint hajó és vasút. A leggyorsabban egy
hőlégballonnal éri el úticélját a játékos. Az út során egy detektív nehezíti meg
a játékosok útját, sokszor összezavarja a játékosok továbbutazásra szőtt
terveit. Azonban kellemes meglepetések is érhetik az utazókat a játék
folyamán, amikkel új lehetőségek nyílnak meg a játékosok előtt.

A  J Á T É K  C É L J A
A játékosok célja, a játék végére visszaérkezni Londonba, méghozzá a legkevesebb
napot felhasználva az utazásra.

A  J Á T É K  T A R T A L M A
1 játéktábla  

Javaslat: Az első játékot 3-5 fővel javasoljuk játszani, mert 6 fővel a játékidő valamivel
meghosszabbodik. Azok a játékosok, akik már ismerik a játékot, a 4. oldalon található
szabálymódosításokkal 2 személlyel is játszhatnak.

A  J Á T É K  E L Ő K É S Z Í T É S E
• Az első játék megkezdése előtt ki kell venni a kartonlapokból a korongokat,

pénzérméket és a startjátékos jelzőt.
• A 18 bonusz-korongot a játékosok lefordítva összekeverik, majd véletlenszerűen

elosztják a játéktábla erre kialakított mezőin. Minden város mellett (Londont kivéve)
egy narancs és egy szürke színű, összesen két koronghely van. 

• 1 játékfigura, 1 időkorong és 1 bankjegy. A játékosok figuráikat a „London”
startmezőre helyezik. Az időkorongok a játéktábla 80/0 mezőjére kerülnek. A
bankjegyeket maguk elé teszik a játékosok, így látják, ki- melyik színnel játszik.

• A detektív figurát a „Brindisi” mezőre kell állítani.
• A 60 utazáskártyát a játékosok jól megkeverik, majd egy lefordított paklit képeznek

belőle a játéktábla bal alsó felén erre kialakított mezőn („Utazáskártyák felhúzó-
paklija”). Ezek után  minden játékos 3 lefordított lapot húz a pakliból.

• A 15 eseménykártyát a játékosok jól megkeverik, majd egy lefordított paklit
képeznek belőle a játéktábla jobb felső felén erre kialakított mezőn
(„Eseménykártyák felhúzó-paklija”).

• Minden játékos kap 1 arany pénzérmét, a maradék érmék a játéktábla mellé
kerülnek, a dobókockával együtt.

• A játékot az a játékos kezdi, aki utoljára járt Londonban. Ha nincs ilyen játékos,
akkor a játékot a legfiatalabb játékos kezdi. 

A  J Á T É K  M E N E T E

Megjegyzés: A következőkben a legfontosabb szabályokat olvashatja a játék kezdetétől a
játék végéig. Így áttekintést kap a játék menetéről. Javasoljuk, hogy olvassa el a
„Kiegészítő szabályok” bekezdést is, további fontos információkért.

Egy forduló menete
A játékosok több fordulót játszanak. A fordulót kezdő játékos felfordít az
utazáskártyákból, a következők szerint: 
• 3 játékos esetén 4 lapot 
• 4 játékos esetén 5 lapot
• 5 és 6 játékos esetén 6 lapot 
A felfordított lapokat a játékos balról jobbra sorban egymás mellé elhelyezi a játéktábla
alsófelén található „Akció mező”-k alá. A lapokat úgy kell elhelyezni, hogy minden
akció mező alá egy lap kerüljön. 

4 játékos 
esetén:

J Á T É K S Z A B Á L Y

3-6 játékos részére, 10 éves kortól.

60 utazáskártya (30 vasútkártya
2-6 értékkel, 30 hajókártya 4-8
értékkel)

Startmező a
figuráknak

Startmező az
időkorongok -
nak

Eseménykártyák
felhúzó-paklija

Eseménykártyák
lerakó-paklija

Utazásra
felhasznált idő

6 időkorong

Bonusz-
korongok
helye

24 arany pénzérme

6 bankjegy a
fogadáshoz

18 bonusz-korong

1 dobókocka

6 játékfigura

Akció
mezők

Szükséges
közlekedési eszköz

Startmező a
detektívnek

Utazáskártyák
lerakó-paklija

Utazáskártyák
felhúzó-paklija

15 eseménykártya

1 kezdőjátékos jelző 
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1 detektív figura

Az arany pénzérmék
• Minden játékos a játék elején 1 arany pénzérmét kap. További

pénzérmékhez a játékos az „1 arany pénzérmét kap a készletből” akción
belül juthat, vagy a megfelelő bonusz korong felfordításakor. Továbbá
abban az esetben, ha a játékos az elefánttal történő utazást nem Bombay és Calcutta
közötti utazásra használja fel, hanem eldobja, 1 arany pénzérmét kap érte. 
Figyelem! Ha a készletből elfogynak az arany pénzérmék, akkor több játékos nem kap
arany pénzérmét.

• A játékos arany pénzérmét hőlégballonnal, vagy elefánttal történő utazáskor használhat
fel. Ugyanis ha a játékos nem elégedett dobása eredményével, akkor 1 arany pénzérme
megfizetésével újra dobhat. Minden új dobás a játékosnak 1 arany pénzérmébe kerül. 

• A játékos lépése során bármikor 2 arany pénzérme megfizetéséért felhúzhatja az utazás,
vagy az eseménykártya-pakli legfelső lapját. A játékos a felhúzott lapot kijátszhatja
abban a fordulóban amiben felhúzta, de elteheti és későbbi fordulóban is kijátszhatja.

Visszaérkezés Londonba
• Amikor az első játékos figurájával a London mezőre érkezik, növekszik az „idő

szorításának terhe” a játékosokon.
• Ugyanis a következő körökben minden játékos elveszít fordulónként 1 napot, aki

nem érkezett vissza Londonba. A következő fordulók tehát úgy kezdődnek, hogy a
Londonban álló játékos 1 mezővel előrébb helyezi azoknak a játékostársainak
időkorongjait, akik nem értek addig Londonba. Akkor is, amikor már több játékos
Londonba érkezett, az 1 napos időveszteség továbbra is minden olyan játékost érint,
aki nem érkezett meg Londonba.

• A Londonba érkezett játékos bankjegyét a London mezőre, a kézben maradt lapokat
pedig fajtájuk szerinti lerakó-pakli aljára teszi. Azok a játékosok, akik később
érkeznek Londonba, odaérkezésükkor elhelyezik bankjegyüket a már ott lévő alá úgy,
hogy egy bankjegyköteg képződjön.

• Az a játékos, aki már visszaérkezett Londonban, már nem veszít el több napot, sem
eseménykártya, sem pedig bonusz-korong hatására. Az időjelző-korongok megmutatják,
hogy melyik játékos hány napot használt fel az utazásra, ez a játék végi végeredmény.

• Amikor a játékos túllépi a rendelkezésre álló 80 napot, időkorongjával átlépi a 80/0
mezőt és a felhasznált napoknak megfelelően továbblép. 

• A következő körökben csak azoknak a játékosoknak fordítanak fel utazáskártyát,
akik még nem érkeztek meg Londonba. Tehát:
2 játékos esetén 3 lapot,
3 játékos esetén 4 lapot, 
4 játékos esetén 5 lapot,
5 játékos esetén 6 lapot. 
Figyelem: Abban az esetben, ha már csak két olyan játékos van a játékban, akik nem
értek Londonba, a detektívet csak eseménykártya utasítására lehet áthelyezni, mert
ehhez a szimbólumhoz a játékosoknak már nem fordítanak fel utazáskártyát.

Az utazáskártyák fajtái

2  J Á T É K O S  R É S Z É R E
A játékot két játékos is játszhatja a következő változtatásokkal:
• A játék megkezdése előtt kiválogatják az esemény kártyákból a „Kapcsolat”

kártyákat.
• Minden fordulóban csak 3 utazáskártya kerül felfordításra amit a játékosok balról

jobbra helyeznek le. 
• A két játékos felváltva játssza a „kezdő játékos” szerepét.
• A játék az után a forduló után ér véget, amikor az első játékos visszaérkezik

Londonba. 
• A játékot az első játékos nyeri, ha játékostársa az adott fordulóban nem ér vissza. 
• Abban az esetben, ha mindkét játékos egy fordulón belül érkezik Londonba, akkor a

játékot az a játékos nyeri, aki kevesebb napot használt fel az utazásra. Egyezőség
esetén az a játékos, akinek több arany pénzérméje maradt. 
Figyelem! A játék két játékos esetén nagyon felgyorsul. Nagyon kevés a nyerési esélye
annak a játékosnak, akit játékostársa több, mint egy várossal maga mögött hagy.
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A  J Á T É K  N Y E R T E S E
• A játékot az a játékos nyeri, aki 80 napon belül visszaérkezett Londonba és a

legkevesebb napot használta fel utazásra. Egyezőség esetén az a játékos nyer, aki
figurájával előbb lépett a London mezőre.

• Abban az esetben, ha minden játékos 80 napon túl érkezett vissza Londonba, akkor a
játékot az a játékos nyeri, aki figurájával elsőként ért a London mezőre,
függetlenül attól, hogy hány napot használta fel az utazásra.

K I E G É S Z Í T Ő  S Z A B Á L Y O K

Utazás hőlégballonnal
• Ha a játékos azt a lapot választja, ami a hőlégballon képe alatt van, akkor

használhat hőlégballont ebben a fordulóban, amennyiben továbbutazik.
• További lehetőséget a hőlégballon használatára a „Hőlégballon”

eseménykártya nyújt.
• Egy játékos egy útszakasz megtételére csak egy hőlégballont használhat. A

játékos vagy a hőlégballon képe alatti utazáskártyát, vagy a „Hőlégballon”
eseménykártyát választja.

• A hőlégballont választó játékosnak éppúgy, ahogy ez a játékban
megszokott, le kell tennie az útszakasz megtételéhez szükséges utazáskártyákat. 

• A játékos által lerakott egyik utazáskártya értékét a hőlégballon helyettesíti. Ehhez a
játékosnak a kockával dobnia kell. (Tehát a ballonnal történő utazás 1-6 napig tarthat.)

• Ha a játékos túl magasnak tartja dobásának eredményét, akkor 1 arany pénzérme
megfizetésével újra dobhat. A játékos annyiszor dobhat egymás után, amennyiszer
akar, ha minden esetben megfizeti a dobásért az 1 arany pénzérmét. A játékos utolsó
dobásának az eredménye lesz érvényes. 
Példa: A játékos Hongkong és Yokohama közötti utat szeretné megtenni. A játékos 4-es
vasútkártyát és 7-es hajókártyát tesz le a szakasz megtételéért. Ha a játékos a hőlég -
ballont választja, akkor a nagyobb utazáskártyáért, ami jelen esetben a 7-es hajókártya,
dobhat. A játékos 5-öst dobott és soknak tartja, ezért bead a készletbe egy arany pénzérmét
és újra dob. Az új dobás eredmény, mondjuk 6-os lett. Ez persze megint sok a játékosnak,
megint bead egy arany pénzérmét és megint dob. Dobása eredménye 2 lett. A játékos most
elégedett az eredményével és időjelző korongját 6 (4+2=6) mezővel helyezi előrébb.  

• Ha egy játékos egy útszakasz megtételére 2 hajó, vagy 2 vasútkártyát tesz ki, a
hőlégballont akkor is csak az egyik lap helyett használhatja fel.
Példa: Szuez és Bombay közötti útszakasz megtételéhez a játékosnak két hajós kártyára van
szüksége. A játékos 5 és 8 értékű hajóskártyákat tesz le. A 8 értékű hajóskártyát a játékos
helyettesíteni szeretné egy hőlégballon kártyával, ezért dob a dobókockával. A dobása
eredménye 5 lett.  A játékos időjelző korongját 10 (5+5=10) mezővel helyezi előrébb.
Figyelem! Ha a játékos egy útszakasz megtételéért két egyforma, de különböző értékű
közlekedési eszközt játszik ki, az egyikért dob, és a dobáseredménye megegyezik a másik
utazáskártyán lévő számmal, nem érvényesíthető az „Időmegtakarítás” . A példa szerint
a játékosnak nem csak 5 napra, hanem teljes 10 napra (5 hajó és 5 dobáseredménye)
lesz szüksége az utazáshoz.

Különleges útszakaszok
Bombay és Calcutta közötti útszakasz megtételéhez a játékosoknak nem kell
utazáskártyát kijátszaniuk. Az a játékos, aki ezt az útszakaszt szeretné
megtenni, egyszerűen áthelyezi figuráját Bombayból Calcuttába. 
• Ez a játékosnak 12 napjába kerül abban az esetben, ha nem „Elefánttal” utazik.
• Abban az esetben, ha a játékosnak van „Elefánt” eseménykártyája, akkor

kijátszhatja azt és dobhat. A játékos dobásának eredményéhez 6-ot hozzá kell
adni. Az összeadott számok eredménye megadja, hogy a játékos hány napot
utazik elefánton. A játékos megismételheti a dobást, ha nem elégedett
dobásának eredményével. Az új dobásért a játékosnak éppúgy, mint a
ballonnál, itt is minden esetben 1 arany pénzérmét be kell adnia. 

• Az „Ajánlat” és „Kapcsolat” eseménykártyák itt is felhasználhatóak.
• Ezen az útszakaszon a hőlégballon használata nem engedélyezett.

Hongkong és Yokohama közötti utat a játékos kétféleképpen is megteheti.

Választhat, hogy vagy 2 hajóskártyát játszik ki, vagy 1 hajós és 1 vasút kártyát játszik ki.

Az út Yokohamától San Franciscoba tart. 
A Bonusz korongok
• Minden város mellett (kivéve London) 2 bonusz korong hely van. A játék elején a

játékosok minden bonusz korong helyre lefordítva elhelyeztek egy narancs és egy
szürke színű bonusz korongot. 

• Az a játékos, aki figurájával elsőként ér egy városba, végrehajtja a narancs színű
bonusz korongon lévő akciót.

• A szürke bonusz korong arra a játékosra érvényes, aki utolsóként éri el a várost. 
• Az érintett játékos felfordítja a bonusz korongot, akkor is, ha a

játékos úgy dönt, hogy nem akarja a végrehajtani a bonusz
koronghoz tartozó akciót. (Például „Húzz egy eseménykártyát!”)

A játékban a következő bonusz korongok vannak:
• 1 arany pénzérmét kapsz a készletből.
• Húzz fel 1 lapot a lefordított utazáskártyákból!
• Húzz fel 1 lapot a lefordított eseménykártyákból!
• Minden játékos, kivéve azt aki a bonusz korongot felfordította,

elveszít 1 napot, ezért időjelzőjét 1 nappal előrébb kell helyeznie.

Eseménykártyák
• Ha egy játékos azt az utazás kártyát választja, ami az eseménykártya-húzás  mező

alatt van, vagy egy olyan bonusz-korongot fordít
fel, amin az áll, hogy húzzon egy lapot az
eseménykártya pakliból, akkor felhúz egy
eseménykártyát és ha az nem kék, akkor a kezébe
veszi azt. 

• A játékos lépése során tetszőleges mennyiségű
eseménykártyát játszhat ki. A játékos egy lépésén belül
felhúzhat, kijátszhat és a lerakó-paklira tehet eseménykártyát, de úgy is dönthet,
hogy a felhúzott eseménykártyát a következő fordulók valamelyikére hagyja.

Majdnem mindegyik eseménykártya pozitív hatású. Néhány azonban csak egy
bizonyos játékhelyzetben tudja segíteni a játékost. Az eseménykártya húzása nem jár
nagyobb kockázattal, kijátszása pedig nem kötelező azonnal. 

Az eseménykártyák között azonban két kék kártya
(„Késedelem” vagy „Vihar” felirattal) is található,
amiket a játékos nem vehet a kezébe, hanem
azonnal ki kell játszania. 

• Ezeknek az eseménykártyáknak a hatása 1, vagy 2
nap veszteséggel jár, ami minden játékosra vonat -
kozik. (Azt a játékost is érinti, aki felhúzta a lapot.) 

• A kék eseménykártya felhúzásakor minden játékosnak kárpótlás nélkül le kell tennie
a kézben tartott eseménykártyáit. 

• Mind a 15 eseménykártyát újra összegyűjtik, összekeverik a játékosok és újabb
lefordított húzó-paklit képeznek belőlük. 
Figyelem! Könnyen előfordulhat, hogy az a játékos, aki eseménykártyáját túl sokáig
őrizgeti a kezében, el kell hogy dobja, mielőtt fel tudná használni.

További magyarázatok néhány kártyához (A játék során esetlegesen felmerülő
kérdésekre olvashat válaszokat.) 
• „Légcsavaros mozdony” és „Tengeralattjáró” kártyákat olyan útszakaszok megtételekor

használhatja fel a játékos, amihez több utazáskártyára is szükség van. Ezek a lapok
minden esetben csak az egyik utazáskártya értékét helyettesítik.

• A „Hercegnő” kártyával a játékos használhatja az eseménykártyák lerakó-paklijának
legfelső lapját. 

• A játékosnak lehetősége van arra, hogy egy útszakasz megtétele után „Kapcsolat”
kártyát játsszon ki és továbbutazzon.
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Diese Karte gilt sofort:

Jeder Spieler verliert 2 Tage.

Danach werden 

alle Ereigniskarten 

neu gemischt.

Diese Karte gilt sofort:Jeder Spieler verliert 1 Tag.
Danach werden alle Ereigniskarten neu gemischt.

Unwetter

Verzögerung

A kezdő játékos kiválaszt egy utazáskártyát, és véghez viszi az ahhoz tartozó akciót.
Ezután figurájával a következő városba utazhat. A játékot a következő játékos
folytatja, aki szintén kiválaszt egy utazáskártyát, és így tovább. A fordulónak akkor van
vége, miután minden játékos egyszer sorra került.

Egy lépés menete:
Az éppen soron lévő játékos a következőket teszi lépése során:
• Kiválaszt egy utazáskártyát.
• Véghezviszi a kártyához tartozó akciót.
• Továbbutazik egy másik városba, vagy abban a városban marad, ahol áll.
• Esetleg 2 nappal előrébb helyezi időkorongját a detektív miatt. 
• Szükség esetén kezében tartott lapjait ismét 6-ra redukálja.

Egy utazáskártya kiválasztása
Az éppen soron lévő játékos lépése kezdetekor tetszés szerint kiválaszt, és a kezébe
vesz egyet a felfordított utazáskártyából. Kivéve a fordulót kezdő játékost, mivel ő
nem választhatja a „következő forduló kezdő játékosa” mező alatti kártyát. 

A kártyához tartozó akció végrehajtása
Minden utazáskártya egy bizonyos akcióhoz van hozzárendelve. A játékos dönthet
arról, hogy véghezviszi a kártyához tartozó akciót, vagy nem. A következő akciók vannak:

A játékos 1 arany pénzérmét kap a készletből.

A játékos használhat egy hőlégballont, abban az esetben, 
ha ebben a fordulóban továbbutazik.
A játékos felveheti az eseménykártyák
legfelső lapját.
A játékos áthelyezheti a detektív figurát egy 
általa választott helyre, kivéve Londont!
A játékos magához veszi a kezdőjátékos jelzőt és a következő
fordulót ő kezdi majd. (Ha egy játékos sem választja ezt az akciót,
akkor a kezdőjátékos jelző a következő játékoshoz kerül.)
A játékos utazáskártyát cserélhet úgy, hogy maximum 3 lapot eldob,
majd 3 új lapot húz a kezébe.

Kiegészítő szabályok, eltérő számú játékosok esetén:
• 5 és 6 játékos esetén minden akció a játékosok rendelkezésére áll.
• 6 játékos esetén az utolsó játékos dönthet, hogy melyik utazáskártyát veszi

magához: a megmaradt 1 lapot veszi fel, vagy pedig az utazáskártyákból kialakított
pakli legfelső lapját veszi magához. 

• 3 játékos esetén nincs a játékban a „következő forduló kezdő játékosa” akció. A forduló
végén a kezdőjátékos jelzőt a játékos egyszerűen továbbadja a baloldali szomszédjának.

Továbbutazás egy másik városba
• Minden fordulóban egy játékos maximum egy következő városba utazhat tovább.

Kivétel ez alól, ha a játékos „Kapcsolat” kártyát játszik ki, mert ez a kártya a
továbbutazást egy második városba is engedélyezi.  

• Abban az esetben, ha a játékos tovább akar utazni egy másik városba, akkor figuráját
a városba mutató nyílra helyezi, és az utazáshoz szükséges lapokat kijátssza a
kezéből. A játékos által kijátszott lapok a lerakó-paklira kerülnek. A játéktáblán fel
van tüntetve két város közötti utazáshoz szükséges közlekedési eszköz fajtájának és
mennyiségének a szimbóluma. Példa: London és Párizs közötti utazáshoz a játékosnak
1 hajó- és 1 vonatkártyát kell kijátszania. New York és London közötti utazáshoz a
játékosnak 2 hajó- és 1 vonatkártyát kell kijátszania.

• Egy útszakasz teljesítéséhez a játékosnak annyi napra van szüksége, amennyi az
általa kijátszott kártyán fel van tüntetve. A játékos az utazáshoz felhasznált napoknak
megfelelően előre helyezi az időkorongját az „Utazásra felhasznált idő” mezőkön.
Példa: Abban az esetben, ha egy játékos a London és Párizs közötti útszakaszt egy 7-es
hajó és egy 3-as vasútkártya kijátszásával teljesíti, akkor ennek megfelelően (7+3=10)
10 mezővel kell előre helyeznie az időkorongját az „Utazásra felhasznált idő” mezőkön.

Időmegtakarítás 2 egyforma értékű lappal (utazáskártya)
• Akkor, ha egy útszakasz teljesítéséhez a játékosnak két egyforma közlekedési

eszközt kell kijátszania és van a kezében két egyforma közlekedési eszköz
ugyanolyan értékkel, akkor kijátszhatja azokat. Ebben az esetben a két lap értéke
nem adódik össze, hanem csak az egyszeres lapérték számít. (Mivel a játékosnak
ebben az esetben nem kell „átszállnia”, értékes napokat takarít meg.)
Példa: Abban az esetben, ha egy játékos a Szuez és Bombay közötti útszakaszt két 8-as
hajókártya kijátszásával teljesíti, akkor nem 16, hanem csak 8 mezővel kell előre
helyeznie az időkorongját az „Utazásra felhasznált idő” mezőkön. Ebben az esetben, ha
a játékos egy 5-ös és egy 4-es hajókártyát játszana ki, az utazása 9 napjába kerülne.

• Az időmegtakarítás nem érvényes, ha egy játékos egy útszakasz megtételéhez azonos
értékű, de két különböző közlekedési eszközt használ fel. 
Példa: Ha egy játékos egy útszakaszt 4-es hajókártya és 4-es vasútkártya kijátszásával
teljesít, ez 8 napjába kerül. Figyelem! A New York és London közötti útszakasz teljesíté-
sekor az időmegtakarítás csak a két hajóra vonatkozhat, a vasút normál értékkel számít.

A játékos abban a városban marad, ahol áll
Abban az esetben, ha a játékos kezében nincs meg az utazáshoz szükséges közlekedési
eszköz, a játékos abban a városban marad, ahol áll. A játékosnak nem kötelező
továbbutaznia! A játékos dönthet úgy, hogy nem játszik ki lapot, mert valamelyik
közlekedési eszközből megpróbál azonos értékű lapokat összegyűjteni, azért, hogy
később kihasználhassa az időmegtakarítás előnyeit.

2 nap veszteség a detektív miatt
• Abban az esetben, ha a játékos lépése befejezésekor a detektívvel azonos mezőn áll,

2 nappal előrébb kell helyeznie időkorongját az „Utazásra felhasznált idő” mezőkön.
Fontos, hogy a 2 nap veszteség a játékost csak a lépése befejezésekor éri, függetlenül
attól, hogy a játékos továbbutazott –e, vagy sem ebben a fordulóban.  

• Ha a játékos lépése megkezdésekor a detektívvel azonos mezőn áll és továbbutazik,
a detektívnek nincs rá hatása. 

• A játékos akkor sem veszít el egy napot sem, ha a játék folyamán arra a mezőre
helyezik rá a detektívet, amin a figurája áll, és nem ő van soron a játékban.

Kézben tartott lapok 6 darabra történő csökkentése
A játékosnak lépése befejezésekor ellenőriznie kell, hogy 6 darabnál több lap (utazás
és eseménykártya együtt) nem lehet a kezében. Ha a játékosnál több lap van, akkor a
felesleget a megfelelő lerakó-pakliba kell tennie. 

A játékot a következő játékos folytatja úgy, hogy kiválaszt egy utazáskártyát.

Egy forduló vége
Miután minden játékos egyszer sorra került a játékba, kezdetét veszi az új forduló. A
következő forduló kezdő játékosa felveszi és a lerakó-pakliba teszi a felfordítva
megmaradt utazáskártyákat és újabb utazáskártyákat fordít fel a helyükre. 
Megjegyzés: hat játékos esetén előfordul, hogy nem marad felfordított lap.

Ha a játékosok felhasználták az utazáskártya-pakli összes lapját, akkor a lerakó -
pakli lapjait újra összekeverik és egy új lefordított húzó-paklit képeznek belőle.

A  J Á T É K  V É G E
• 3,4 és 5 játékos esetén a játéknak akkor van vége,

ha az utolsó előtti játékos is visszaérkezett
figurájával Londonba. Ha az utolsó játékosnak is
sikerül ebben a fordulóban visszaérkeznie
Londonba, akkor a játékvégi értékelésben ő is
részt vehet. Ellenkező esetben a játékos
függetlenül az utazásra felhasznált napoktól
veszít a játékban.

• 6 játékos esetén a játéknak akkor van vége,
amikor a negyedik játékos is visszaérkezik Londonba.
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Játszd ki ezt a kártyát akkor,
amikor egy útszakasz meg té -

teléért utazáskártyákat játszol
ki. Az egyik utazáskártya 

értéke annyi nap lesz, 
amennyit dobsz a kockával.

Hőlégballon

Ha Bombayból Calcuttába
utazol, az utazáshoz 6+ annyi

napra lesz szükséged, amennyit 
a kockával dobsz, vagy 

kapsz 1 arany pénzérmét.

Utazás
elefánttal


