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Egy lapka lerakós vonatos játék!

A játék egy város lapkával kezdődik. A játékosok
lapkákat helyeznek le, bővítik a játéktáblát új
vasúthálózatokkal és új városok építésével, amelyek 
új szállítandó árukat termelnek. Minden lerakott lapka
gőzt ad a vonatok mozgatásához. Ha elérkezett az idő,
a játékosok mozgatják a vonatjukat, árukat vesznek fel
és szállítanak városról városra, és ezáltal pontokat
szereznek. Persze a dolog nem ilyen egyszerű, mivel a
hegyen való átkeléshez több gőz szükséges, ha pedig túl
nagy gőzzel veszel be egy kanyart, a vonat könnyen
kisiklik. Minél többféle árut szállítasz le, és minél több
körútvonalat építesz ki a városok között, annál több 

Mivel minden játékban más a vágányok elhelyezkedése

kihívást jelent, hogy hatékony vasútvonalakat építsenek

A Days of Steam egy vonatos játék 2-4 játékos
számára, 30-45 perc játékidővel. Építs vágányokat,

és az áruk eloszlása, a játékosok számára újra és újra

szállíts árukat és urald a vasutat.

ki és megfelelően gazdálkodjanak a gőzzel ebben a gyors
tempót diktáló vonatos játékban.

bónusz pontot szerezhetsz.



Áttekintés

A játékosok felváltva játszanak ki lapkákat a kezükből vagy használnak fel egy város lapkát és mozgatják a vonatjaikat, hogy árut vegyenek fel

és szállítsanak. Győzelmi pontok járnak az áruszállításért, a szállított áruk változatosságáért és körútvonalak kiépítéséért.

Összetevők

Lapkák:

        12 város lapka                         80 vágány lapka                                4 vonat lapka

 (piros, sárga, zöld, kék)                                                                 (szürke, narancs, fehér, lila)

Vágány lapkák

Ezeket a lapkákat az alábbi szabályok szerint kell használni:

Gőzpontok:
Ha egy játékos kijátszik egy lapkát, a vonatjának gőzpontját növelni kell a lapka sarkában lévő szeneskocsin található értékkel.e.

• 4 vonat (szürke, narancs, fehér és lila)

•  4 gőz jelző (szürke, narancs, fehér és lila)

• 1 dobókocka

• 28 áru kocka (7-7 piros, kék, zöld és

sárga) 

• 7 körútvonal jelző

• 20 fekete szénkocka

• 1 ruhazsák

2

Vágány [Vakvágány]:
Amikor a vonat ráhajt egy vakvágányra, meg kell állnia.

A következő körben a vonat irányt változtat és elhagyja

a vakvágányt. A vakvágányra hajtás 1 gőzpontba kerül.

Vágány [Dupla kanyar]:
A vonat csak annak az útszakasznak a mentén

hagyhatja el ezt a lapkát, amelyen belépett rá.

A körútvonalak meghatározásakor a lapkán

szereplő két különböző útszakaszt külön kell

át a lapka egyik útszakaszáról a másikra.

Megjegyzés: Fontos, hogy a vonatokat úgy helyezzük a híd és a dupla

kanyar lapkára, hogy egyértelmű legyen, melyik útszakaszon állnak. Ez 

fontos annak eldöntésekor, hogy a vonat milyen irányban haladhat

tovább, amikor legközelebb mozgatjuk, továbbá annak megállapításakor,

hogy a vonatot megelőzték-e, ami egy extra gőzpontba kerül.

Építkezés meglévő vágányra:
Az így megjelölt lapkákat ráépíthetjük már meglévő

vágány lapkákra, betartva a lapkák lehelyezésének

Ezeket a lapkákat nem helyezhetjük olyan vágányra, amelyen vonat, hegy,

híd vagy város található.

Vágány [Híd]:
A vonat csak annak az útszakasznak a mentén 

hagyhatja el ezt a lapkát, amelyen belépett rá. A

lapkán két különböző útszakasz van, amelyeket

a körútvonal meghatározásakor külön kell

figyelembe venni.  A vonatok nem ugorhatnak fel

a hídra vagy le róla a lapka másik útszakaszára.

Hegy:
A hegyen való áthaladás két gőzpontba kerül.

Két város közötti távolság meghatározásakor a

hegy egy vágány szakasznak számít.

Víztorony:
Ha egy játékos úgy kezdi a körét, hogy a vonatja

egy olyan útszakaszon áll, amelyen víztorony

található, a játékos dönthet úgy, hogy nem csinál

semmit a körében (nem játszik ki lapkát, nem

mozgatja a vonatját), és megnöveli a vonatjának

gőzpontjait 4-el.

Vágány szakaszok:
Legalább egy gőzpontba kerül egy ilyen lapkán való áthaladás. A hegyen áthaladás két gőzpontba 

kerül. Ha egy olyan lapkán haladunk át, amin egy másik vonat áll, az egy további gőzpontba kerül.

Ha egy kanyarodó vágányon haladunk át több, mint 2 gőzpont használatával, dobni kell a kisiklásra. 

Előfordulhat, hogy egy körútvonal kétszer is áthalad ugyanazon a lapkán, például a híd vagy a dupla

kanyar esetében, de csak úgy, hogy mindkét alkalommal különböző vágány szakaszt használ.

szabályait, létrehozva ezáltal egy új, szabályos útvonalat.

figyelembe venni. A vonatok nem repülhetnek



Kifejezések

Vágány szakasz: A vágány egy szakasza, amely összeköti egy lapka két szélét. Néhány lapkán (város, vasúti csomópont) több vágány szakasz van.

Vakvágány: Olyan vágány szakasz, amely nem köti össze egy lapka két szélét.

Szabályos útvonal: vágány szakaszok sorozata, amelyen egy vonat végig tud haladni megfordulás nélkül.

Előkészületek

•  Minden játékos válasszon egy színt, vegye el az annak megfelelő vonatot, gőz jelzőt és vonat lapkát.

•  Tegyük az összes áru kockát a ruhazsákba.

játékos vonatját a városra.

•  Fordítsuk fel a felső két város lapkát. Tegyük őket a játéktér mellé. Véletlenszerűen húzzunk fel két-két áru kockát és tegyük őket a felfordított

város lapkákra. Tegyük a város lapkák pakliját arccal lefelé a felfordított két város lapka mellé.

elől elrejtve. Tegyük a vágány lapkák pakliját arccal lefelé fordítva egy könnyen elérhető helyre.

•  A játékosok leteszik a gőz jelzőjüket a vonat lapkájuk mellé jelezve, hogy a játék kezdetén 0 gőzpontjuk van.

•  Az a játékos kezd, aki utoljára játszott vonatos játékot.

A játék menete

A játékosok felváltva a következő három akció egyikét hajthatják végre:

Lapka kijátszása        VAGY        Vonat mozgatása        VAGY        Víztorony használata

Ha egy játékos kijátszik egy vágány lapkát a kezéből, akkor a köre végén húznia kell helyette egy újat. A játék az óramutató járása szerint folytatódik.

Lapka kijátszása

A játékosok a körükben kijátszhatnak egy vágány lapkát a kezükből vagy egy város lapkát az asztalról. A lapkákat az alábbi szabályok szerint kell

kijátszani:

•  A lapka legalább egy vágány szakaszának (és nem a vakvágánynak) szabályos összeköttetésben kell lennie egy már játékban lévő várossal.

•  Nem lehet lehelyezni a lapkákat úgy, hogy egy vágányos oldal kerüljön egy vágány nélküli oldal mellé.

•  A vágány lapkát csak úgy lehet lehelyezni, ha az (saját magát is beleértve) legfeljebb 5 lapka hosszúságú szabályos útvonalat alkot egy várostól.

•  A város lapkát csak akkor lehet kijátszani, ha azt szabályos útvonal köti össze egy másik várossal.

•  A város lapkát nem lehet kijátszani akkor, ha az két vágány szakasznál rövidebb távolságra lenne egy másik várostól. Viszont a vágány lapkát ki 

lehet játszani oly módon, hogy az úgy köt össze két várost, hogy azok csak egy vágány szakasznyira vannak egymástól.

Ha a játékos kijátszik egy lapkát, meg kell nézni, milyen szám van a kijátszott lapka jobb felső sarkában lévő szeneskocsin. Ezt hozzá kell adni a

játékos vonatjának gőzpontjaihoz, és a vonat lapkáján a gőz jelzőt az így kapott értékre át kell helyezni. A gőzpont soha nem mehet 0 alá vagy 6 fölé.

Város lapkák

A játékos a körében dönthet úgy, hogy kijátszik egyet a két felfordított város lapka közül a hozzájuk kapcsolódó áruval együtt, vagy felfordíthatja és

kijátszhatja a város pakli felső lapját. Ha egy már korábban felfordított lapka kerül kijátszásra, akkor azonnal pótolni kell a pakliból és véletlenszerűen

rá kell tenni 2 áru kockát.

Ha a város pakli felső lapja kerül kijátszásra, véletlenszerűen rá kell tenni 2 áru kockát.

Példák a lapkák szabályos és szabálytalan kijátszására. Lásd az 1-6. ábrákat lentebb.
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1. ábra

A várost úgy kell elhelyezni, hogy legalább két vágány szakasznyira

legyen a másik várostól. A piros várost nem lehet elhelyezni az ábrán

látható módon.

•  Keverjük meg a város lapkákat. Húzzunk egy város lapkát és tegyük arccal felfelé a játéktér közepére. Itt kezdődik a játék térképe. Tegyük minden

•  Keverjük meg a vágány lapkákat és osszunk minden játékosnak 3 lapkát. A játékosoknak ezeket a lapkákat a kezükben kell tartaniuk, a többiek
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2. ábra

A piros várost el lehet helyezni az ábrán látható

módon.

3. ábra

A játékos a körében elhelyezi a piros várost az ábrán látható

módon. Habár csak egy lapkányi távolságra van a sárga

várostól, az elhelyezés szabályos. Mégpedig azért, mert a sárga

várossal olyan szabályos útvonal köti össze, amely legalább két

szakaszból áll. (Ebben az esetben háromból, egy egyenesből és

két kanyarból.)

Ezután már összeköthető a két város egy egyenes vágány lapkával

függetlenül attól, hogy a két város így egy vágány szakasznyi

távolságra lesz egymástól.

4. ábra

A vágány lapka legalább egy vágány szakaszának (nem

a vakvágánynak) csatlakoznia kell egy már meglévő

városhoz.

•  Egy vágányos oldal egy 

   vágány nélküli mellett.

•  Csak a vakvágány

   csatlakozik a városhoz.

•  A lapka egyik vágánya

   sem csatlakozik városhoz.

5. ábra

A zöld várost nem lehet elhelyezni az

ábrán látható módon, mert bár két vágány

szakasznyira van a kék várostól, de nincs

szabályos útvonal a zöld város és bármely

másik város között.

Viszont a piros várost el lehet helyezni

az ábrán látható módon. A kék várossal

szabályos útvonal köti össze, és a piros és

a kék város között legalább két vágány

szakasz található.



Körútvonal ellenőrzése

Miután egy lapkát kijátszottunk, ellenőrizni kell, hogy az adott lapka befejezett-e egy új körútvonalat. A körútvonal egy folyamatos vágány, amely

összeköt legalább 2 várost (különböző vagy azonos színűeket) úgy, hogy a vonat végig tud haladni az egyik várostól a másikig, majd vissza anélkül,

hogy kétszer áthaladna bármelyik vágány szakaszon és anélkül, hogy irányt változtatna. Ha egy játékos befejezett egy új körútvonalat, azonnal kap

az első hét befejezett körútvonalért jár körútvonal számláló.

Példák: Körútvonalak
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6. ábra

A kék várost nem lehet elhelyezni az ábrán látható módon,

mivel nincs kapcsolatban semelyik másik várossal.

8. ábra

Egy új körútvonal jött létre

7. ábra

Egy szabályos körútvonal

Habár a két város már kapcsolatban van, ezen két lapka kijátszásával

új útvonal jön létre közöttük. Ez egy új körútvonal és a játékos, aki

létrehozta, megkapja a körútvonal számlálót.

Miután a körútvonal létrejött,

ezen lapka kijátszása nem hoz

létre új körútvonalat. A játékos

nem kap körútvonal számlálót.

9. ábra

Ez nem egy körútvonal, mivel a vonat az alsó útvonalon

nem tud végighaladni anélkül, hogy irányt változtatna.

Ennek a lapkának a

felülépítése új körútvonalat

hoz létre. A játékosnak jár

a körútvonal számláló.

egy körútvonal számlálót. Egy játékos egy körben csak egy körútvonal jelzőt kaphat, függetlenül attól, hogy mennyi körútvonalat hozott létre. Csak



Vonatok mozgatása

A játékos a körében mozgathatja a vonatját. Ehhez használhatja a lapka bármelyik vágány szakaszát és bármilyen irányban elindulhat, függetlenül

attól, hogy a vonat hol állt meg és hogy milyen irányba nézett az előző kör végén, de nem ugorhat át zöld mezőket.  A mozgatás szabályai:

•  A játékosok csak a saját vonatjukat mozgathatják.

•  A vonatok csak a vágány szakaszok és a szabályos útvonalak mentén haladhatnak, de befejezhetik a mozgásukat a vakvágányon.

•  A legtöbb vágány szakaszon 1 gőzpontba kerül az áthaladás. A hegyeken két gőzpontért lehet átkelni.

•  A játékosok a gőz jelző áthelyezésével leveszik a felhasznált gőzt a vonat lapkájukról. A játékosok nem használhatnak fel több gőzt, mint

amennyi a vonat lapkájukon látható.

•  A vonatok mozgatása során be kell tartani azt a menetirányt, amerre a kör elején elindultak. Egy körön belül nem, de egyik körről a másikra a

játékosok megfordíthatják a vonatjaikat és elindulhatnak velük az ellenkező irányban.

•  A városok kivételt képeznek. A vonat beléphet a városba, megfordulhat és elhagyhatja a várost abban az irányban, amerről jött egy körön belül.

Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy egyszerre mennyi vonat tartózkodhat egy város lapkán.

•  A vonat nem fejezheti be az útját egy olyan vágány szakaszon vagy egy olyan vasúti csomópontban, ahol egy másik vonat áll. A vonat 

befejezheti az útját egy híd vagy egy dupla kanyar lapka egyik vágány szakaszán akkor is, ha a másik vágány szakaszt egy másik vonat foglalja el.

határozza meg. Lásd az alábbi példákat.

Példák: Áthaladás vasúti csomópontokon egy körön belül

10. ábra

•  Ha a vonat a térkép A pontjára érkezik, továbbhaladhat B, C, D vagy F irányban egy körön belül. Nem mehet E irányba, mivel ahhoz a 3. lapkán

irányt kellene változtatnia, és nem mehet G vagy H irányba sem, mert ahhoz a 4. lapkán kellene irányt változatnia.

•  Ha a vonat a térkép B pontjára érkezik, csak A irányban mehet tovább egy körön belül. Bármely más irányhoz az 1. lapkán irányt kellene váltania.

•  Ha a vonat a térkép C pontjára érkezik, továbbhaladhat A, D vagy F irányban egy körön belül. Nincs megkötés arra, hogy a vonat milyen

irányban haladhat tovább ezen a lapkán.

•  A 3. lapkán lévő vasúti csomópontok iránya meghatározza azt, hogy a vonat milyen irányban haladhat tovább ezen a lapkán. Ha a vonat a D
pontra érkezik, továbbhaladhat A vagy C irányban. Ha a vonat az E pontra érkezik, csak  F irányban haladhat tovább egy körön belül.

•  Ha a vonat a térkép F pontjára érkezik, továbbhaladhat A, C, E, G vagy H irányban egy körön belül.

Példák: Megállás vasúti csomópontokban

•  Ha a vonat egy vasúti csomópontra érkezik, és befejezi a körét, akkor a következő körében több lehetősége is van. Például ha a vonat a térkép

B pontjára érkezik és befejezi a körét az 1. lapkán, akkor a következő körben továbbhaladhat A, B, C, D vagy F irányban. Ahhoz, hogy a

B, C, D vagy F irányokban haladjon tovább, irányt kell változtatnia, de ez szabályos, mivel a körök közötti irányváltoztatás megengedett.

•  Ha a vonat a térkép D pontjára érkezik, és befejezi a körét a 3. lapkán, akkor a következő körben továbbhaladhat E irányban. Ehhez kétszer 

kell irányt változtatnia a 3. lapkán, de ez szabályos.

Sebességkorlát

A kanyarodó vágány szakaszokon (beleértve a vasúti csomópontok kanyarodó vágány szakaszait is) a sebességkorlát 2. Amikor egy játékos több,

Ha a dobás nagyobb, mint a felhasznált gőzpontok száma mínusz 2, akkor a vonat sértetlenül megússza. Ellenkező esetben a vonat kisiklik.

Például, a játékos 6 gőzpontot költ a vonat mozgatására és a mozgatás során a vonat áthajt egy kanyarodó vágány szakaszon. A játékosnak 5-öt

vagy 6-ot kell dobnia, hogy a vonat biztonságosan befejezhesse az útját. Ha 1-től 4-ig dob, a vonat kisiklik.

Ha egy vonat kisiklott, vissza kell tenni arra a helyre, ahol a kör kezdetén állt, és elveszíti a mozgása során felhasznált gőzpontjait. Ha a vonat árut

szállított, az árut szintén vissza kell tenni arra a helyre, ahol a kör kezdetén volt.

A városon áthaladó vonatoknak nincs sebességkorlátjuk. Egy vonat behajthat egy városba és kihajthat 90 fokos kanyarral anélkül, hogy dobni

kellene a kisiklásra, mivel ezek a csomópontok nem számítanak kanyarodó vágányoknak.
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•  Egy vasúti csomópontra való behajtáskor a lehetséges kijáratokat, amelyeket egy körön belül használni lehet a vágányok elhelyezkedése 

mint 2 gőzpontot használ fel a vonatja a teljes útjához, és a vonat áthalad egy kanyarodó vágány szakaszon, a mozgatás után dobnia kell a kockával.



Egy vonat megelőzése

A vonatok megelőzhetik egymást a vágányokon, de egy extra gőzpontba kerül áthaladni egy olyan vágány szakaszon, amelyen egy másik vonat áll.

Nem kerül extra gőzpontba megelőzni egy vagy több vonatot egy városban.

Ha az ellenfél vonatja egy vasúti csomópont lapkán áll, akkor az ezen a lapkán való áthaladás minden esetben egy extra gőzpontba kerül még akkor

is, ha a vonatok nem ugyanazt a vágány szakaszt használják.

A híd és a dupla kanyar lapkák két különálló vágány szakaszt tartalmaznak. A játékosnak nem kerül extra gőzpontjába elhaladni egy olyan vágány

szakaszon álló vonat mellett, amelyik teljesen elkülönül attól a vágány szakasztól, amin ő halad.

Áruk szállítása

A vonatok az alábbi szabályok szerint szállíthatnak árukat:

•  Nem kerül extra gőzpontba az áruk felvétele vagy szállítása.

•  A vonatok csak akkor vehetnek fel árukat, amikor ugyanazon a lapkán állnak, ahol az áru található. A felvett árut rá kell helyezni a vonatra.

A városban felvett árut nem kell újra pótolni.

•  A vonatnak nem kell az árut tartalmazó lapkán kezdenie ahhoz, hogy fel tudja venni azt. Ráléphet a lapkára, felveheti az árut és folytathatja az útját.

•  A vonatok egyszerre csak egy árut szállíthatnak.

városba, ahol felvették őket.

•  Ha egy játékos leszállít egy árut, leveszi a vonatjáról az áru kockát és elhelyezi maga elé a későbbi győzelmi pont számításhoz.

•  A vonat folytathatja az útját, miután leszállított egy árut egy városba, és fel is vehet egy újabb árut ugyanabban a városban vagy egy másikban, és

folytathatja az útját.

•  Ha a egy árut szállító vonat egy városban fejezi be az útját, de az áru és a város színe nem egyezik meg, az árut automatikusan le kell rakodni, és

innentől bárki felveheti a saját köre során.

•  Az árut szállító vonatok bárhol megállhatnak a vágányokon.  Mindaddig, amíg a vonat nem egy városban áll meg, megtarthatja a szállított áruját

és másik vonat nem veheti fel azt.

Példák a mozgatásra:

Szabályos mozgatás: fentebb a 7. ábrán látható, hogy a sárga városból a pirosba 3 gőzpontba kerülne az út, a déli útvonalon haladva. Az északi

útvonal megtétele 4 gőzpontba kerülne. Bármelyik úton is halad, dobni kell a kisiklásra. A déli útvonalon egy 1-es dobás kisiklást eredményez. 

Ha a vonat kisiklott, vissza kell tenni a sárga városba és a játékos elveszít 3 gőzpontot. Az északi útvonalon 3-tól 6-ig kell dobni, hogy a mozgatás

sikeres legyen. 1-es vagy 2-es dobás esetén a vonat kisiklik. Ha a vonat kisiklott, vissza kell tenni a sárga városba és a játékos elveszít 4 gőzpontot.

Ha egy ellenfél vonatja áll a hegyen, 5 gőzpontba kerül az út megtétele az északi útvonalon, és ha a dobás eredménye 1 és 3 között van, a vonat

kisiklik.

Víztorony használata

Ha a játékos a körét egy olyan vágány szakaszon kezdi, amelyen víztorony

található, akkor dönthet úgy, hogy ebben a körben nem csinál semmit (nem játszik

ki lapkát, nem mozgatja a vonatját), hanem helyette növeli a gőzpontjait 4-el.

11. ábra - Példa

A vonat az 1. lapkán kezdi a körét. Három gőzpontja van. Felhasználhat 1 

gőzpontot, hogy a víztoronyra lépjen és megállhat. A következő körben lapka

kijátszása helyett a játékos tovább mozgathatja a vonatját a víztoronyról, vagy

megteheti, hogy a víztornyon marad és inkább begyűjt 4 gőzpontot.  Ha a vonat

egy víztornyon kezdi a körét, akkor is csak legfeljebb 6 gőzpontja lehet. 

Szénkockák

Amikor az utolsó város lapka is bekerült a játékba, minden játékos kap 5 szénkockát. A szénkockákat a játékosok csak a körük elején használhatják a

gőzpontjaik növelésére. Minden eldobott szénkockáért a játékosok növelhetik a gőzpontjaikat egyel. A vonatoknak legfeljebb 6 gőzpontja lehet. A

játékos egy vagy több szénkockát is felhasználhat, hogy felfűtse a kazánját, utána mozgathatja a vonatját vagy kijátszhat egy lapkát egy körön belül.

A szénkockák által nyert többlet gőzt nem feltétlenül kell ugyanabban a körben felhasználni, amelyben a szénkockákat kijátszották, lehet őket tárolni
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•  Az árukat akkor tekintjük leszállítottnak, amikor megérkeznek az első, velük egyező színű városba. Az árukat nem lehet visszaszállítani abba a

a vonat lapkán, amíg nem lesz rájuk szükség.



Pontozás

A játékosok pontjait az alábbiak szerint kell kiszámolni:

2 győzelmi pont minden leszállított áruért,

1 győzelmi pont minden körútvonal számlálóért.

A játékosok az általuk leszállított áruk sokszínűsége alapján további bónusz pontokat szerezhetnek:

1 győzelmi pont 2 különböző színű áru leszállításáért,

3 győzelmi pont 3 különböző színű áru leszállításáért,

5 győzelmi pont 4 különböző színű áru leszállításáért.

A játék vége és a győztes meghatározása

A játék azonnal végetér, ha az alábbiak közül bármelyik bekövetkezik:

1)  Az egyik játékos megszerez 13 győzelmi pontot. Ebben az esetben azonnal megnyeri a játékot.

VAGY

2)  A vágány pakli utolsó lapkája is felhúzásra került. A legtöbb pontot elért játékos nyer. Döntetlen esetén az nyer, akinek több körútvonal

számlálója van. Ha továbbra is döntetlen áll fenn, az nyer, akinek több gőzpontja van. Ha mindezek után is döntetlenre állnak, a játékosok 
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