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Előkészületek:
A négy lapkát belekeverjük az alapjáték lapkái közé. Minden játékos magához veszi a színének megfelelő 
jelzőket (két játékos esetén mindketten három színt, három játékos esetén két színt használhatnak).

Alapszabályok:
Az alapjáték szabályai vannak érvényben. Ezek a szabályok egészülnek ki a következőkkel.

Alagútkijárat elfoglalása jelzőkkel:
Saját köre alatt minden játékos alagút-jelzőiből is 
letehet egyet bármikor az egyik, még el nem foglalt 
alagút-kijáratra (akár az éppen abban a körben 
általa lerakott lapkára is). Az alattvalók 
lehelyezésének szabályai ettől függetlenül 
továbbra is érvényben maradnak.

Mi határoz meg egy földalatti alagutat?
Amíg egy alagútbejáraton nincs jelölő, az alagút 
csak ideiglenesen szakítja meg az utat, és az nem 
számít befejezettnek. Még akkor is befejezetlen 
marad, amikor oda egy jelölőt helyezünk. Amikor a 
második, ugyanolyan alagútjelölőt is lehelyezik 
valamelyik, még el nem foglalt alagútnyílásra 
(ugyanarra vagy bármelyik másik lapkára), akkor 
határozódik meg az alagút be- és kijárata. Az út a 
föld alatt folytatódik az alagúton keresztül, de az 
alagút kijáratánál nem ér véget! A korábbi 
szabályoknak megfelelően az út pl. 
kereszteződéssel ér véget.

Az alagútjelzők színének egyedül a be- és kijáratok 
párosításában van szerepe, nem befolyásolja az út 
tulajdonjogát. Extrém esetben több út is futhat 
egymás után a föld alatt.

Értékelés
Egy befejezett úton csak a látható útszakaszok lesznek értékelve.
Példa: Lapka városkapuval, lapka útkanyarulattal, lapka alagútbejárattal, másik lapka alagútkijárattal, lapka 
egyenes úttal, lapka kereszteződéssel összesen 6 (fogadóval 12)  pontot ér az útonállónak. (A fordító 
megjegyzése: Mindegy hogy az alagútjelzőket melyik játékos rakta le, az út tulajdonjogát a rajta álló  
útonálló(-k) színe határozza meg.)
Az alagútjelzők a pontozás után is a helyükön maradnak.

A Hercegnő és a Sárkány
Az olyan kiegészítők lapkái, mint A Hercegnő és a Sárkány, melyek alagutakat is ábrázolnak, használhatóak 
a Spielbox-Alagút kiegészítővel együtt; ezek kijáratait is elfoglalhatjuk a jelölőkkel. Ebben az esetben ott az 
alagúton átvezető út az eredeti szabályokkal ellentétben nem számít folyamatosnak az alagútjelölők nélkül.
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