
Welcome to Days of Steam Locomotives. A few days of steam
have passed and a new age of industry has dawned.  Factories
sprout up producing goods that require delivery. Advances in
technology result in faster and safer locomotives and the market 
responds with numerous coal stations to feed the need for speed.  

This expansion requires the Days of Steam game in order to play.
The original six-sided die and player train tiles are placed aside
and not used.  All of the other original components of Days of
Steam are needed to play.

Overview of Play
Players take turns either playing tiles from their hands or playing a
town tile and moving their trains to pick up and deliver goods.  Victory
points are awarded for delivering goods, for delivering a variety of
goods and for completing circuits of track.

Contents
28 special track tiles; Factories (in red, green, yellow and blue)
and Coal Stations

4 Expanded Locomotive Cards

The Special Track Tiles

Yellow Factory

Coal Station

Track [Factory]:
Factory tiles are subject to all of the placing
rules for other track tiles. The placing player
immediately draws a good cube of the
matching color and places it on the factory
but does not receive any steam or coal.  Goods 

cannot be delivered to a factory.  Factories are not towns.  A train
cannot enter a factory tile, pick up the good, reverse and exit from
the same direction all in the same turn.  A train may stop on a
factory.  However, the good on the factory is not loaded onto the
train until it moves off of the factory.  Only a single train may be
stopped on a factory tile at a time.  A train may enter a factory tile,
pick up the cube there, and exit the factory tile from the opposite
end of the track segment, all in the same turn.  It may do this even 
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Üdvözli Önt a Days of Steam Locomotives! Jó néhány gőzös nap
telt el, és az iparágra új kor virradt. Árutermelő gyárak születnek,
és ezek az áruk szállítást igényelnek. A technológiai fejlődés
gyorsabb és biztonságosabb mozdonyokhoz vezet, melyre a piac
számos széntelep létrehozásával reagál, hogy ezzel támogassák a
sebesség iránti igényt.

Ehhez a kiegészítőhöz szükséges a Days of Steam alapjátéka. Az
eredeti hatoldalú kockát és a játékosok vonatlapkáit félretesszük,
és nem használjuk. A Days of Steam minden további eleme szük-
séges a játékhoz.

Játékáttekintés

A játékosok körönként játszanak ki lapkákat a kezükből vagy helyeznek le
városlapkákat és mozgatják vonataikat áruk felvételéhez és elszállításához.
Győzelmi pontok járnak az áruk leszállításáért, különböző típusú áruk
leszállításáért, valamint a vasútvonalak befejezéséért.

Tartalom
28 különleges vágánylapka; gyárak (piros, zöld, sárga és kék) és
széntelepek

4 kibővített mozdonykártya

A különleges vágánylapkák

Sárga gyár

Széntelep

Gőzjelző sáv

Szénjelző sáv

}Mozdonyfejlesztési
terület

Vágány [gyár]:
A gyárlapkákra ugyanazok a lehelyezési szabályok
vonatkoznak, mint az összes többi vágánylapkára.
Az azt lehelyező játékos azonnal húz egy annak
megfelelő színű árukockát és lehelyezi a gyárra,
de nem kap sem gőzt, sem szenet.

A gyárakba nem lehet árut szállítani. A gyárak nem városok. Egy
vonat nem léphet rá a gyárlapkára, veheti fel az árut, fordulhat meg és
hagyhatja el a lapkát ugyanabba az irányba egyetlen körön belül. Egy
vonat megállhat a gyárlapkán. Viszont a lapkán található áru addig
nem kerül át a vonatra, míg az el nem hagyja a gyárat. Egyszerre csak
egy vonat állhat a gyárlapkán. Egy vonat ráléphet a gyárlapkára, felve-
heti az ott található árukockát és elhagyhatja a lapkát a vágány másik
végén egy körön belül is. Ezt akkor is megteheti, ha egy másik vonat
megállt a gyárlapkán, amennyiben van elég gőze és ki tud fizetni még
1 extra gőzt azért, mert elhaladt az ott tartózkodó vonat mellett. 
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Revised Set Up
• Combine all of the factory and coal station tiles with the track

tiles from the original Days of Steam. 
• Each player takes a train card, a colored train and matching

steam marker and 3 black cubes.  
•  All players place 1 black cube on the Stability space and select

one of the two remaining locomotive upgrades and  place a black
cube on it.

•  Players place their steam token on the “0” space of their steam
track. 

•  Players who selected the coal tender upgrade place a black cube
on the “5” space of their coal track.  Other players place the
black cube on the “0” space of their coal track.

• Randomly draw a town tile and place it in the middle of the playing
area.

• Place all player trains on the town tile.
• Randomly draw 3 track tiles from the combined track tiles and place

them so that a valid path is created.  Redraw any tiles containing a
factory and return the factory tile to the draw pile.  Tiles should be
drawn one at a time and placed so as to make as curvy a valid path
as possible.

• Randomly draw a town tile and place it at the end of the path created.
Draw 2 random goods cubes and place these on the town.

• Turn up 2 more town tiles and randomly place 2 goods on each town
and place them to the side of the playing area.

• Place the remaining town tiles face down next to the two face-up
towns to form a Town Pile.

• Deal 3 track tiles to each player.  Players keep these in their hand and
hidden from the other players.

Game Play
Game play is the same as the original Days of Steam with two
exceptions:

1. Playing a town tile provides one coal; and
2. Water towers cannot be played over.

Technological Upgrades to Locomotives
The locomotives in Days of Steam can be upgraded in this
expansion.  There are three upgrades: Stability, Coal Tender, and
the High Pressure Boiler.  Each player begins the game with the
Stability upgrade plus one of the other upgrades of their choice.
A train may be further upgraded in the game and receive the third
upgrade by completing a special upgrade action.  

if another train is stopped on the factory, as long as the passing
train has enough steam and pays the additional 1 steam for passing
the stopped train.  Factories only produce 1 cube.  Once this cube
is picked up, another cube is not placed on the factory.  Towards
the end of the game it is possible a factory will be placed and there
will be no matching goods remaining to place on it.  In this case
the player placing the factory tile receives 2 coal.  Factories may
not be played over. 

Track [Coal Station]:
A player who ends a turn on the coal station
tile immediately increases their coal track by
2 (to a maximum of 6). Trains with the coal
tender upgrade receive 3 coal instead of 2 coal
when stopping on a coal station. 

Each coal burned provides 1 steam and it must be converted to
steam before a train moves.  Multiple coal can be burned in a
single turn.  Coal does not increase the boiler capacity of a train.
Coal may not be gained and converted to steam in the same turn.
Coal stations cannot be played over.

A gyárak csak 1 kockát termelnek. Ha ezt a kockát felvették, a gyárra
nem kerül újabb kocka. A játék vége felé előfordulhat, hogy nem
marad az újonnan lehelyezett gyárlapkának megfelelő színű áru,
amit ráhelyezhetnénk. Ebben az esetben a gyárlapkát lehelyező
játékos 2 szenet kap. A gyárak tetejére nem játszhatunk ki másik
lapkát.

Vágány [széntelep]:
Ha egy játékos egy széntelepen fejezi be
körét, szénjelző sávja szintjén azonnal emel-
het 2-t (maximum 6-ig). A Szerkocsival (Coal
Tender) felszerelt vonatok 2 szén helyett 3-at
kapnak, amikor egy széntelepen állnak meg.

Minden elégetett szén 1 gőzt biztosít, és azt még a vonat mozgása
előtt kell gőzzé alakítani. Egy körben több szenet is elégethetünk.

A szén nem növeli egy vonat kazánjának űrtartalmát. A szenet
nem lehet egy körön belül megszerezni és át is alakítani gőzzé. A
széntelepek tetejére nem játszhatunk ki másik lapkát.

Átdolgozott előkészületek
• A gyár- és széntelep lapkákat a Days of Steam alapjátékának

lapkáival együtt használjátok.
• Minden játékos elvesz egy vonatkártyát, egy színes vonatot, a

hozzá tartozó gőzjelzőt és 3 fekete kockát.
• Minden játékos 1 fekete kockát helyez a Stabilitás (Stability)

mezőre és választ egyet a két megmaradt mozdonyfejlesztésből,
majd ráhelyez egy fekete kockát.

• A játékosok gőzjelzőiket a gőzjelző sávjuk „0”-s mezőjére
helyezik.

• Azok a játékosok, akik a Szerkocsi fejlesztést választották, a
szénjelző sávjuk „5”-ös mezőjére helyeznek egy fekete kockát.
A többi játékos fekete kockáját a „0”-s mezőre helyezi a szén-
jelző sávon.

• Húzzatok véletlenszerűen egy városlapkát és helyezzétek a
játéktér közepére.

• Helyezzétek minden játékos vonatát a városlapkára.
• Véletlenszerűen húzzatok 3 vágánylapkát az összekevert lapkákból

és helyezzétek le őket egy szabályos pályát alkotva. Ha gyárlap-
kát húztok, tegyétek vissza a lapkák közé és húzzatok helyette
másikat. A lapkákat egyszerre kell felhúzni és lehelyezni, hogy
minél kanyargósabb szabályos útvonalat alakíthassatok ki.

• Húzzatok véletlenszerűen egy városlapkát és helyezzétek a létre-
hozott útvonal végére. Húzzatok két véletlenszerű árukockát és
helyezzétek őket erre a városra.

• Fordítsatok fel még 2 városlapkát, véletlenszerűen helyez-
zetek mindkettőre 2 árut és helyezzétek a játéktér mellé.

• A megmaradt városlapkákat helyezzük képpel lefelé a két
képpel felfelé elhelyezett városlapka mellé, úgynevezett
„városkupacot” kialakítva.

• Osszatok ki 3 vágánylapkát minden játékosnak. A játékosok
ezeket a kezükben tartják, a többi játékos elől titokban tartva
őket.
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To complete the special upgrade action and possess all three
upgrades, a train must start its turn in a town.  The player expends
a goods cube they have previously delivered to upgrade their train
and uses this cube to mark the upgrade on their train card.  This
goods cube is not counted when points are totalled.  Upgrade
benefits take effect immediately.  After performing the special
upgrade action, the player continues their regular turn.

Stability:  All trains have been upgraded with speed regulators
in order to prevent derailing on curves. Therefore the derailment
die is no longer used in Days of Steam Locomotives.  A train may
only move up to the lesser of these two values: current steam on
board or “Top Speed.” 

Top Speed is the maximum amount of steam a train may expend
during the player’s turn. To determine the Top Speed subtract
the number of curve segments entered from its maximum boiler
capacity (either 6 or 8 if upgraded). The amount of steam on
board is not a factor in this calculation. Thus a standard train with
a boiler capacity of 6 entering 2 curve track segments could only
expend up to 4 steam during its turn. This limit applies even if
the train would have enough steam remaining to enter additional
track segments.  

When a train enters a junction tile on a side with a straight
segment and either ends its turn on that junction tile or moves
straight through the junction tile, that junction tile does not count
as a curve track segment when calculating Top Speed (even if
the tile has curve segments). When a train enters and/or exits a
junction tile on a side with only a curve segment, the junction tile
does count as a curve track segment when calculating Top Speed.

If the train has less steam than the calculated Top Speed, it may
only use as much steam as it actually has on board. Thus a train
with a boiler capacity of 6 but with only 2 steam on board may
still expend up to 2 steam and enter up to 2 consecutive curve
track segments (even though Top Speed would be 4).

Stability only limits the total amount of steam that may be used in
a single turn. It does not generate steam, require additional steam
to be expended though curves, require more steam to be on board
nor cause the loss of any unused steam. 

High Pressure Boiler: An upgrade to the boiler increases the
maximum amount of steam a train may hold (its boiler capacity) to 
8. This upgrade also increases the maximum amount of steam that
may be used during a single turn to 8 (if no curve track segments
are entered). The high pressure boiler also affects the stability of
the train and increases the maximum amount of steam this train
may use when it enters one or more curve track segments. For
each curve track segment entered, subtract 1 from 8 (instead of 
6) to determine the maximum amount of steam that can be used
during the turn. Otherwise stability is the same. This upgrade also
increases the amount of steam gained from playing a 1 steam tile
to 2.

Coal Tender:  The coal tender upgrade results in a one time
immediate increase of 5 coal on the coal track.  In addition, trains
with coal tenders receive 3 coal (instead of 2 coal) when stopping 
on a coal station. 

Train Cards
The black coal cubes in the original game are used to identify the
train upgrades possessed at the start of the game and the amount
of coal on the train. The amount of coal currently on a train is
recorded with a coal cube on the coal track of the player’s train 

Játékmenet

A játékmenet megegyezik a Days of Steam alapszabályaival, két
kivétellel:

1. Egy városlapka lejátszása hoz egy szenet; és
2. A víztornyok tetejére nem játszható ki másik lapka.

A mozdonyok technológiai fejlesztései

A Days of Steam mozdonyait ebben a kiegészítőben fejleszteni is
tudjuk. Három fejlesztés létezik: Stabilitás, Szerkocsi és a Nagynyomású
kazán. Minden játékos a Stabilitással, valamint a másik kettőből egy
választása szerinti fejlesztéssel kezdi a játékot. A játék során a vonat
tovább fejleszthető és a különleges fejlesztési akció végrehajtásával
a harmadik fejlesztése is megszerezhető.

A különleges fejlesztési akció végrehajtásához és a harmadik
fejlesztés megszerzéséhez a vonatnak egy városban kell kezdenie a
körét. A játékosnak vonata fejlesztéséhez egy korábban megszerzett
árukockát kell elhasználnia, mivel ezzel a kockával fogja jelezni
vonatkártyáján a fejlesztést. A pontok összegzésénél ezt a kockát
nem vesszük számításba. A fejlesztés képességei azonnal életbe
lépnek. A különleges fejlesztési akció végrehajtása után a játékos a
megszokott módon folytatja körét.

Stabilitás: Minden vonat sebességszabályzóval lett felszerelve,
hogy elkerüljék a kanyarokban történő kisiklást. Ezért a Days of
Steam Locomotives-ban a kisikláskockára nincs többé szükség.
A vonat az éppen rendelkezésére álló gőzerő vagy a „Teljes Se-
besség” (Top Speed) közül csak az alacsonyabb értéknek meg-
felelő lépésszámot teheti meg.

A Teljes sebesség a vonat által egy körben elhasználható maximális
gőzmennyiséget jelenti. A Teljes sebesség meghatározásához vonjuk
ki a megtenni kívánt kanyarok számát a maximum kazánűrtartalom-
ból (6, vagy fejlesztés esetén 8 lehet). A rendelkezésre álló gőz
mennyiségét ennél a számításnál nem vesszük figyelembe. Így egy
átlagos vonat, amely 6-os kazánűrtartalommal rendelkezik és 2 ka-
nyaron halad át, legfeljebb 4 gőzt használhat el ebben a körben. Ez 
a korlátozás akkor is érvényben van, ha a vonatnak elég gőze 
maradna ahhoz, hogy további vágánylapkákra lépjen.

Ha egy vonat egy kereszteződés lapkára lép, melynek egyik oldalán
egy egyenes szakasz van, és körét azon a kereszteződés lapkán fejezi
be vagy egyenesen halad tovább a kereszteződésen át, az a kereszteződés
lapka nem számít bele a kanyarlapkák számába, amikor a Teljes se-
bességet számítjuk ki (még ha van is kanyar a lapkán). Amikor egy
vonat belép és/vagy ellép egy kereszteződés lapkáról egy olyan oldalán,
ahol kanyarodó vágány van, a kereszteződéslapka beleszámít a ka-
nyarodó vágányszakaszok számába a Teljes sebesség kiszámításánál.

Ha egy vonat kevesebb gőzzel rendelkezik, mint a kiszámított
Teljes sebesség, akkor csak annyi gőzt használhat el, amennyi a
rendelkezésére áll. Így egy 6-os kazánűrtartalommal, de csak 2
gőzzel rendelkező vonat továbbra is csak 2 gőzt használhat el és
legfeljebb 2 szomszédos kanyarlapkára léphet rá (akkor is, ha a
Teljes sebessége 4 lenne).

A Stabilitás csak az egy körben elhasználható összes gőz mennyiségét
korlátozza. Nem hoz létre gőzt, nem kell rá a kanyarokban plusz
gőzt költenünk, nem kell, hogy több gőz álljon rendelkezésre
hozzá és nem veszik el miatta fel nem használt gőz.
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card. This will be moved down the coal track as coal is converted
to steam or up the coal track as coal is acquired by upgrading to
a coal tender, stopping on a coal station, or when the last town is
put into play. 

The maximum amount of coal a train may have is 6. 

Coal is played as in the original game in all other ways.

Scoring
The delivery bonuses have been modified, otherwise, scoring
remains the same;

Every good delivered is worth 2 points
Every circuit counter is worth 1 point

Delivery bonuses 
For delivering 2 different colors of goods: 1 bonus point
For delivering 3 different colors of goods: 2 bonus points
For delivering 4 different colors of goods:  3 bonus points

Winning the Game
The game end conditions are the same as in the original game. 

Kiadta a StrataMax Games Inc. engedélyével a Valley Games.
Szerzői jogok © 2010 StrataMax, Inc. Minden jog fenntartva
A Days of Steam és Days of Steam Locomotives a StrataMax, Inc. vonatos
témájú, lapkalerakós játékainak védjegye.

Nagynyomású kazán: Fejlesztése segítségével egy vonat
kazánja (vagyis annak űrtartalma) megnövelhető, s így már akár
8 egységnyi gőzt is tárolhat. Ez a fejlesztés az egy körben
használható gőz maximális mennyiségét is 8-ra növeli (ha a vo-
nat nem halad át kanyarodó szakaszon). A nagynyomású kazán 
a vonat stabilitására is hatással lesz és növeli a maximálisan 
elhasználható gőz mennyiségét, ha ez a vonat egy vagy két
kanyarodó vágányszakaszra lép. Az egy kör során felhasználható
gőz maximális mennyiségének kiszámításakor vonjunk le 1-et a
8-ból (6 helyett) minden kanyarodó vágányszakasz után, melyre
a vonat rálép. Ez a fejlesztés az 1 gőzt adó lapkák kijátszásáért
járó gőz mennyiségét is megnöveli 2-re.

Szerkocsi: A Szerkocsi fejlesztését követően egyszeri alkalommal
azonnal megemelhetjük a szénjelző szintünket 5-tel. Ezenkívül a
Szerkocsival felszerelt vonatok a széntelepeken való megálláskor
2 helyett 3 szenet kapnak.

Vonatkártyák

Az alapjátékban a fekete szénkockák a játék elején a vonat fejlett-
ségi szintjének és a vonaton lévő szén mennyiségének jelölésére
szolgáltak.  A játékos vonatán jelenleg található szénmennyiséget
a játékos vonatkártyáján található szénjelző sávon jelöljük egy
szénkockával. Ez mozgatjuk lefelé, amikor a szenet gőzzé alakítjuk,
vagy felfelé, ha a Szerkocsi kifejlesztésre kerül, ha megállunk
egy széntelepnél, vagy amikor az utolsó város játékba kerül.

Egy vonaton legfeljebb 6 szén lehet.

A szenet minden más esetben az alapjáték szabályai szerint
kezeljük.

Pontozás

A szállítás jutalmazása megváltozott, a pontozás minden egyéb
esetben ugyanaz maradt;

Minden leszállított áru 2 pontot ér. Minden körútvonal számláló
1 pontot ér.

Szállításért járó pontok

2 különböző színű áru leszállításáért: 1 győzelmi pont

3 különböző színű áru leszállításáért: 2 győzelmi pont

4 különböző színű áru leszállításáért: 3 győzelmi pont

A játék nyertese

A játék győzelmi feltételei megegyeznek az alapszabályokkal.

Fordította és szerkesztette a Játékmester Társasjátékbolt megbízásából: X-ta
Lektorálta: Artax

www.jatekmester.com
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