
Az Első osztály játékban a játékosok ambiciózus vasúttársaság alapítók, és így vetélytársai a híres Orient Express 
alapítójának és kezdeményezőjének Georges Nagelmackersnek. 
Minden játékos a lehető legtöbb jól fizető utast próbálja megnyerni a bemutatkozó első útra. Ezzel egy időben azon is 
munkálkodik, hogy a legkényelmesebb vasúti fülkékkel pontokat szerezzenek. 
De a játék még számos lehetőséget és több utat is kínál a győzelem eléréséhez. Ezen lehetőségek kipróbálása és egy szép 
vasút építése lehet egy járható út. Végső soron a játékosok a Keletre történő utazás legjobb módját szeretnék biztosítani az 
utasok számára.   
De vigyázzatok, az Orient Expressen nemcsak tiszteletreméltó emberek utaznak. Időnként lesben áll egy-egy nem annyira
tiszteletreméltó utas…
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4. Érme

9. Játékvége-kártyák

1.+2. akciókártyák 
(3 pali, mindben 40 lap)

Kezdőjátékos-lapka

10. Kínálat 18 
akciókártyával

1. Először válogassátok ki az alapjátékkártyákat. 
Ezek mindkét oldalán egy X látható a kártyán lévő

jegyen, ezeket minden játéknál használni fogjátok. 
Továbbá válogassátok ki azon 2 modul kártyáit, amiket 
még használni fogtok. A modulokat a kártya mindkét 
oldalán a jegyen lévő betű azonosítja (A-tól E-ig). ezeket 
a kártyakészleteket (alapjáték és modulok) osszátok 3 
paklira a színük és a számozásuk szerint: zöld/1, kék/2 
és piros/3. 

JÁTÉKELEMEK
Alapjáték tartozékai (minden játékban kellenek):

94 vasútikocsi-kártya (50x 0/1, 24x 2/4, 20x 7/12)
16
72
21
12
4

24
48
8
1
4
1
1
1

postakocsikártya (4 mind a 4 játékosszínben)
alapjátékkártya (24 mind a 3 színes pakliban)
játékvége-kártya
kalauz (3 bábu mind a 4 játékosszínben)
mozdony (1 bábu mind a 4 játékosszínben)
fakocka (6 mind a 4 játékosszínben)
érme
mozdonylapka
Konstantinápoly-lapka
játékostábla
pontozósáv
kezdőjátékos-lapka
kezdőjátékos-bábu

Az 5 modul játékelemekei (A–E):
120 modulkártya (24/modul a 3-színű paklihoz)

gyilkoskártya 
(csak a C modulhoz)
bizonyítéklapka (csak a C modulhoz)

4 
  

26 

Amikor az Első osztály játékkal játszotok, az alapjáték 
tartozékait mindig 2 modul (A-E) tartozékaival 
együtt fogjátok használni. Azt javasoljuk, hogy ha 
vannak a játékkal első alkalommal játszó játékosok, 
akkor az A és a B modult válasszátok.

Első játék:
• A modul: A szerződések 

(a szabályokat lásd a Függelék 1. oldalán)
• B modul: Hírességek és képeslapok

(a szabályokat lásd a Függelék 2. és 3. oldalán) 
Az első játékhoz a többi modul tartozékaira nincs 
szükség.

10. Most fogjátok a zöld „1” akciókártyá-
kat, és ezt a 18 kártyát tegyétek az asz-

talra 3, soronként 6 kártyából álló sorba. Ez lesz az 
első forduló kínálata. Ezután tegyétek a kezdőjá-
tékos-lapkát az első sor első akciókártyájának a 
bal oldalára. 
Miután a játékostáblákat is előkészítettétek (a 4. 
oldalon leírtak szerint), készen álltok a játékra. 

9. Keverjétek meg képpel lefelé a játékvége-kártyákat. A kezdő-
játékostól jobbra lévő játékos húzzon a játékosszámnál 1-gyel

több kártyát a kezébe. Válasszon 1 kártyát közülük, a többit pedig 
adja tovább a tőle jobbra lévő játékosnak, így folytassátok, amíg nem 
lesz minden játékosnak 1 kártyája. A játékosok a kártyájukat tegyék 
képpel lefelé maguk elé. A megmaradt kártyát keverjétek vissza a 
pakliba. Ezután húzzatok még 4 kártyát, ezeket képpel felfelé tegyétek 
az akciókártyakínálatba (lásd 10. lépés). A megmaradt paklit képpel 
lefelé tegyétek le. 
A játékvége-kártyák plusz pontokat érnek a játékosoknak a végső 
pontozásnál. Erről további információkat találtok a 9.,10. és 15. oldalon. 

Az előkészületek és a játékmenet minden 
játékosszámnál azonos. 

A JÁTÉKELEMEK ÉS AZ ELŐKÉSZÜLETEK
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5.        Mozdony-
lapkák és a 

Konstantinápoly
lapka

3. Vasútikocsi-kártyák

3. Tegyétek a vasútikocsi-kártyákat az asztalra úgy, hogy minden játékos 
elérhesse. Ezeket a kártyákat válogassátok szét 6 paklira úgy, hogy 

az értékük balról jobbra emelkedjen: 0, 1, 2, 4, 7 és 12. Minden egyes 
paklin más-más kocsi/érték látható.  
Figyeljetek oda: Az összes vasútikocsi-kártya két oldalú, A 0 pontos kocsi 
hátlapján 1 pontos kocsi, a 2 pontos kocsi hátlapján 4 pontos kocsi és a 7 
pontos kocsi hátlapján 12 pontos kocsi van. Az előkészületeknél a 3 
kártyatípust mindegyikét osszátok 2 paklira, így mind a 6 érték látható 
lesz. Minden kártyát a megfelelő oldalával használjátok, ezeket a kártyákat 
bármelyik hozzájuk tartozó pakliból elvehetitek, illetve visszatehetitek. 

4. Tegyétek az érméket az asztalra, ez a 
közös készlet, ami minden játékos számára 
elérhető.

6. Minden játékos válasszon egy színt, és 
vegy el a következő játékelemeket:

• 1 játékostábla

• 1 érme

• 3 kalauz

• 1 mozdony 

• 6 fakocka

• 4 postakocsi-kártya 

• 2 db 0-pontos 
v a sú t i koc s i -
kártya

A játékostáblák előkészítését részletesen a 4. oldalon 
találjátok..

5. Képezzetek a mozdonylapkákból egy paklit úgy, 
hogy az 5 pontos lapka legyen felül, és a 15 pon-

tos lapka legyen alul: 15, 14, 13, 12, 8, 7, 6 és 5. Tegyétek 
a paklit az asztalra. Ezután tegyétek a Konstantinápoly-
lapkát a pakli mellé.

8. A játékosok válassza-
nak kezdőjátékost, és

adják neki a 
kezdőjátékos-
bábut.

7. Válasszatok egy játékost, aki nyilvántartja a játékosok 
pontjait. Tegyétek elé a pontozótáblát. Minden

 játékos tegyen 1 kalauzt a „0/50” mezőre. és tegye a 6 
fakockáját a pontozótábla mellé. 

Konstantinápoly
lapka

Mozdony-
lapkák

2. Minden szín pakliját (alapjáték és 
modulok kártyái) külön-külön kever-

jétek meg, így 3 darab, 40 kártyából álló, 
különböző színű pakli lesz. 
Tegyétek a 3 paklit az asztalra úgy, hogy 
minden játékos elérhesse. Ezekre a paklikra 
akciókártyákként hivatkozunk. 

7. Pontozótábla



4

Hogy gyorsabban elsajátíthassátok a játékot, először áttekintjük a játékmenetet és a fordulók felépítését. 

Ezután részletesen leírjuk a játékban használt ikonokat. Miután megértettétek az alapjáték ikonjait, nem okoz majd 

problémát a modulokban lévő ikonok értelmezése. A függelékben (S1-S8) részletesen leírjuk az egyes modulokat, és 

megmondjuk, mi a teendő bizonyos különleges helyzetekben. 
Figyeljetek oda: Bizonyos kártyák akciói és/vagy lehetőségei a játék alapszabályaihoz hozzátehetnek, megváltoztathatják 
vagy teljesen átírhatják azokat, ezekben az esetekben a kártya szabályai az irányadóak és nem a normál szabályok. 

Ezt a szabályfüzetet és a függeléket úgy írtuk meg, hogy alaposan ismertesse az egyes játékmechanizmusokat. Ez sok 
olvasnivalónak tűnhet, de ne hagyjátok, hogy a szabályfüzet mérete elrémisszen; a játék megtanulása jóval könnyebb, 
mint ahogy előre látszik. 
Amikor első alkalommal olvassátok a szabályokat, hagyjátok ki a példákat és a dőlt betűs különleges szabályokat. Elég 
akkor kitérni rájuk, amikor a játék során kérdések merülnek fel. 

1. Minden játékos tegye maga 
elé a játékostábláját.

Ez a terület a vasút-
vonalad ábrázolja. Ez a terület a felső 

vonatod helye.

Ez a terület az al-
só vonatod helye.

Az összes teljesített akció-
kártyát erre a területre tedd 
képpel lefelé, hacsak a kártyát 
a használata során nem kell 
valahova máshova tenned. 

2. Tedd a mozdonyodat 
a vasútvonalad elejére, 
a rézmezőre. 

3. Tegyél 1-1 0 pontos 
vasútikocsi-kártyát ezek-

be a bevágásokba, ezzel kezded 
a felső és az alsó vonatodat. 

4. Tegyél a játékostábládra, a felső és az alsó vonatod 
előtt lévő rézmezőre 1-1 kalauzt. (a 3. kalauzodat 
már letetted a pontozótábla „0/50” mezőjére. 

Tedd a 4 posta-
kocsi-kártyádat

 a játékostáblád mellé. 

Tedd az érmédet az 
kincstár bal szélső 
alsó mezőjére

Az Első osztály játék 6 fordulón át tart. Minden fordulóban 18 akciókártyát fedtek fel, amiket 3 darab 6 kártyából 
álló sorba rendeztek. 
Az 1. és a 2. fordulóban, a zöld „1” akciókártya-paklit használjátok;
A 3. és a 4. fordulóban,  a kék „2” akciókártya-paklit használjátok; és
Az 5. és a 6. fordulóban, a piros „3” akciókártya-paklit használjátok.
Emlékeztető: Az 1. fordulóhoz szükséges 18 akciókártyát már elrendeztétek (lásd 2. és 3. oldal). 

EGY FORDULÓ MENETE
Minden fordulót a kezdőjátékos-bábut birtokló játékos kezdi, elvesz 1 akciókártyát a kínálatból, és végrehajtja a kártyán 
lévő akciót. Ezután a játék az óramutató járása szerint halad, a következő játékos is elvesz 1 akciókártyát a kínálatból, 
aminek végrehajtja akcióját, stb. 
A forduló akkor ér véget, amikor minden játékos végrehajtott 3 kört, vagyis elvett 3 akciókártyát a kínálatból. A 2., a 4. 
és a 6. forduló után egy köztes pontozás fázis kerül sorra (miután a 3 akciókártyapakli egyike elfogy). 
A 6. forduló pontozásfázisa után van egy rövid végső pontozás. A legtöbb ponttal rendelkező játékos a győztes. 

A JÁTÉTKOSTÁBLA ELŐKÉSZÍTÉSE

BEVEZETÉS

A JÁTÉK MENETE

5. 

6.
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A játékos a körében vagy elvesz 1 akciókártyát a kínálatból, vagy elveszi a kezdőjátékos-lapkát (a kezdőjátékos-lapkáról 
további információk vannak a 9. oldalon). 
Az akciókártya elvételekor a játékos a kínálat bármelyik kártyáját választhatja. 
A játékos az elvett akciókártyát kétféleképpen használhatja fel: 
• Végrehajtja az akció(ka)t: A játékos végrehajt a kártyán látható akciókból néhányat vagy az összest. A játékos akkor is 

elvehet egy kártyát, ha nem tudja az összes akcióját teljesen végrehajtani. 
Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy végrehajtja az akció(ka)t, akkor a kártyán lévő összes olyan akciót végre kell hajtania, amit 
végre tud hajtani. A játék során az akciókártyák használatán kívül más lehetőségek is kínálkoznak az akciók végrehajtására. 
Erről további információk találhatóak a 9-12. oldalon és a függelékben. 

• Nem hajt végre az akció(ka)t: Nem hajt végre az akció(ka)t: ha a körében nem akar a játékos akciókártyáról akciót 
végrehajtani, akkor is elvehet 1 kártyát, de az akció(k) végrehajtása helyett, a játékos a vasútikocsijai egyikét fejlesztheti. 
További információkat találhatóak a vasútikocsi fejlesztéséről a 6-7. oldalon. 
Megjegyzés: A játékos nem veheti el a kezdőjátékos-lapkát, hogy aztán visszautasítsa annak használatát. 

Az akció(k) vagy a vasútikocsi-fejlesztés végrehajtása után a játékos tegye képpel lefelé az akciókártyát a játékostáblája bal 
oldalára.

A következő oldalakon az alapjáték ikonjait és azok funkcióját részletezzük. 
Az egyes modulokban szerepló különleges ikonokat a függelékben írjuk le. 

Megjegyzés: TA kezdőjátékos-lapka nem számít az akciókártyák közé, és soha nem vehető le ha egy akciókártyák-sor 
kiürítésre kerül. Ez a lapka addig marad a kínálatban, amíg egy játékos ki nem választja. 

Példa (3-fős játék):
Egy akciókártya elvétele után a sorban csak 3 akciókártya maradt. 

Ezért a sorban maradt kártyákat el kell doni, s ezek kikerülnek a 

játékból.

Ebben a részben részletesen leírjuk az alapjáték egyes ikonjait. Ezekkel a ikonokkal találkozni fogtok a játék során, 
és több játékelemen is megtalálhatóak. 

A játék során a játékos 2 vonatot épít a játékostábláján. A vonatok mindig egy 0 
pontos kocsival kezdődnek (lásd A játékostábla előkészítése, 4. oldal). A játékos új 
kocsikkal bővítheti a vonatát, vagy fejlesztheti a meglévő kocsikat, hogy a 
pontozásfázisban több pontot szerezzen (lásd 13-14. oldal).

Ennél az ikonnál a játékos elvehet egy 0 pontos vasútikocsi-kártyát 
a pakliból, és az egyik vonatához kapcsolhatja. Így a vonata 1 kocsival 
bővül.

Ha ez az ikon többször is szerepel, akkor annyi 0 pontos vasúti kocsit vehet el, amennyit ábrázoltunk.
A játékos a 0 pontos vasútikocsit tegye az egyik vonata már meglévő kocsijának jobb oldalára. Amikor 1-nél több 
kocsit tesz le egy körön belül, akkor mindegyiknél külön-külön eldöntheti, hogy melyik vonatot bővíti vele. 

A felső 
vonat 

és

az alsó 
vonat

 A JÁTÉKOS KÖRE

EGY AKCIÓKÁRTYA-SOR KIÜRÍTÉSE

EGY ÚJ VASÚTIKOCSI ELVÉTELE

EGY 0 PONTOS VASÚTIKOCSI ELVÉTELE

Vonatod bővítése vagy fejlesztése

AZ ALAPJÁTÉK IKONJAI

Ha egy fordulóban annyi akciókártyát vesztek el egy sorból, amennyi a játékosok száma, akkor az adott sorban
megmaradt kártyákat azonnal dobjátok el. Az eldobott akciókártyák kikerülnek a játékból, így ezeket későbbi
fordulókban már nem lehet végrehajtani. 
Emlékeztető: Minden forduló kezdetén a kínálat minden egyes sorában 6 akciókártyának kell lennie.
TÍgy például egy 4 fős játékban, ha egy sorban csak 2 kártya maradt, akkor ezeket azonnal el kell dobni, hiszen ebből
a sorból 4 kártyát már elvettetek. 
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Ha a játékos egy körben több kocsit kap, akkor ezeket szétoszthatja a felső és az alsó vonatai között: 

Hogy a játék során több ponthoz jusson a játékos, vasútikocsijait magasabb értékű „luxus” kocsikká kell 
fejlesztenie. 

Ennél az ikonnál pontosan 1 darab 0 pontos kocsit fejleszthet a játékos 1 pontos kocsivá.

• Minden egyes végrehajtható fejlesztésnél kiválaszthatja a játékos, hogy a felső vagy az alsó vonata 
kocsiját fejleszti-e. A vonata bármelyik kocsiját fejlesztheti, amennyiben az ikon követelményének eleget tesz. .

• A fejlesztésikonnál a balra lévő kisebb értékű (nem annyira luxus) 
kocsi (itt: 0 pontos kocsi) az, amelyik fejleszthető. Kell lennie egy ilyen 
alacsonyabb értékű kocsinak a játékos felső vagy az alsó vonatán, hogy 
azt az adott magasabb szintre fejleszthesse.

• A fejlesztett kocsija a jobbra látható magasabb szintű (majdnem luxus) kocsivá (itt: egy 1 pontos kocsi) alakul. 
Erre a fejlesztett kocsira cseréli le a játékos az alacsonyabb értékű kocsit.

• Minden egyes fejlesztésikonnál pontosan 1 meglévő kocsiját fejlesztheti a játékos egy magasabb szintre. Ha 
több ilyen ikon van, akkor ennek megfelelő számú adott szintű kocsit fejleszthet.  

• Oda kell még figyelnie a játékosnak arra is, hogy a vonatát alkotó minden egyes kocsija 
jobb oldalán lévő kocsi a bal oldali szomszédjával azonos vagy annál magasabb szintű 
legyen.  Mindkét vonatának csak a legelső kocsiját fejlesztheti tetszés szerint. 

• Ha egy vonaton belül több azonos értékű kocsija is van a játékosnak, akkor először 
mindig a bal szélsőt kell fejlesztenie. 

Példa: 

1 
2

A jobb oldalon látható akciókártyát választod, amivel 
elveszel 2 darab 0 pontos vasútikocsi-kártyát.

Ezután úgy döntesz, hogy mindkét kocsit a felső vonatod 
meglévő kocsijainak jobb oldalára teszed. 

Megjegyzés: Ehelyett a 2 kocsit letehetnéd az alsó vonatodhoz is.

Vagy...

2 Dönthetsz úgy, hogy az egyik 0 pontos vasútikocsi-
kártyát a felső vonatod jobb oldalára, a másikat 
pedig az alsó vonatod jobb oldalára teszed.

Példa: Végrehajtasz egy fejlesztésakciót, egy 0 pontos vasútikocsit egy 1 
pontos vasútikocsivá fejlessz:

1

2 Elveszel egy 1 pontos vasútikocsi-kártyát              a pakliból, és a bal szélső 0 
pontos kocsit kicseréled erre a kocsira. 

Úgy döntesz, fejleszted a felső vonatod egyik 0 pontos kocsiját. A 
vonatnak 2 darab 0 pontos kocsija van, ilyen esetben a bal szélsőt 
kell fejlesztened először.

EGY ADOTT VASÚTIKOCSI FEJLESZTÉSE
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Megjegyzés: A játékos többször is fejlesztheti ugyanazt a kocsit, feltéve, hogy az egyes fejlesztéseket végre tudja 
hajtani. 
Az összes többi értékű fejlesztést is ugyanígy kell végrehajtani.

A játékos nem ugorhat át értékeket 
a vasúti kocsik fejlesztésénél. Tehát 
először egy 0 pontos kocsit 1 pontos 
kocsivá, majd 2 pontos kocsivá, 4 
pontos kocsivá, 7 pontos kocsivá, végül 
pedig 12 pontos kocsivá kell fejleszteni. 

EGY A JÁTÉKOS ÁLTAL VÁLASZTOTT VASÚTI KOCSI FEJLESZTÉSE

EGY KALAUZ MOZGATÁSA

Ezzel az ikon lehetővé teszi, hogy a játékos 1 általa választott vasúti kocsit fejlesszen 1-gyel magasabb 
értékűre (például egy 1 pontos kocsit egy 2 pontos kocsira) a fenti szabályokat betartva. 

Ha ez az ikon többször is szerepel, akkor 1-nél több vasúti kocsit fejleszthet, ikononként egyet, vagy 
fejlesztheti ugyanazt a vasúti kocsit több értéken át, betartva a fejlesztés szabályait. 

Fontos: Ezzel az ikonnal ehelyett a játékos elvehet egy 0 pontos vasúti kocsit a pakliból, és leteheti az egyik vonata jobb 
szélső kocsijának jobb oldalára. 

A játékosnak a vonata minden kocsiját mindig a következő sorrendben kell fejlesztenie:

Példa:

1 Végrehajtod az akciót, amivel egy általad választott vasúti 
kocsit fejlesztesz. Úgy döntesz, hogy az alsó vonatod egyik 4 pontos 
kocsiját 7 pontos kocsivá fejleszted. Először a bal szélső 4 pontos kocsit 
kell fejlesztened, ezért leveszed ezt a kártyát. 

2 Ezután elveszel egy 7 pontos vasúti kocsit a pakliból, és leteszed 
a vonatod előbb üressé vált helyére.

Megjegyzés: Ugyanez történt volna, ha az akciót a 
jobbra látható ikonnal hajtottad volna végre. 

Minden játékosnak 2 kalauza van, 1 a felső vonaton és 1 az alsó vonaton. 
Emlékeztető: A 3. kalauzát mindenki  a pontozótábla „0/50” mezőjére tette. 

Ha ezen ikonok egyike látható, akkor mindkét kalauzát mozgathatja 
a játékos. A nyilak jelzik, hogy a kalauzai mennyit léphetnek jobbra. 
Minden egyes nyíl 1 lépés, amivel a következő vasúti kocsiba jut.

Ha az ikon csak egy kalauzt ábrázol, akkor a nyilak azt jelzik, hogy a játékos két kalauza 
összesítve mennyit léphet jobbra. A két kalauza között úgy osztja szét ezt a lépésszámot, 
ahogy szeretné. Azt is megteheti, hogy az összes lépéssel 1 kalauzt mozgat. 

Kérdés: Mi történik, ha a kalauz eléri a vonat végét, és még maradnak lépései?
Ha 1 kalauz a vonat utolsó vasúti kocsijába (vagyis a jobb szélső vasúti kocsiba) vagy a mozdonylapkára (erről bővebben 
később) lép, nem mehet tovább, és a megmaradt lépései elvesznek. 

Példa:
Végrehajtasz egy akciót ezzel az ikonnal:

Mindkét kalauzod a saját vonatán 2 vasúti kocsit léphet jobbra.
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Érdemes a saját „Orient expressz” útvonalat olyan hosszúra megépítenie a játékosnak, amennyire csak lehetséges, 
hiszen minél több város van az útvonalán, annál több bónuszt és győzelmi pontot szerez vele.

Az útvonalkártyák a többi kártyával együtt az akciókártyák kínálatában találhatók. Ha elvesz a játékos egy 
új útvonalkártyát, akkor azt tegye a játékostáblája bal felső részéhez, mindig az utolsó bal szélső útvonalkártya 
mellé. Ha ez az első útvonalkártyája, akkor tegye a játékostáblája bal felső részéhez az első helyre, így 
folytatva a játékostáblájára nyomtatott 3 városmezőből álló útvonalat. Az útvonala újabb útvonalkártyák 
hozzáadásával jobbról balra fog növekedni. Egy útvonalkártyán 1-4 városmező van. 

A bónuszok és győzelmi pontok csak akkor szerezhetőek meg, ha a játékos mozdonya eléri vagy elhagyja az adott 
jutalmat adó városmezőt. 

Az útvonal Párizsból indul. 
Itt áll a játékos mozdonya 
a játék kezdetén. 

A játékos első útvonalkártyája 
az útvonal folytatásaként játé-
kostáblája bal oldalához kerül. 

Minden további útvonalkártya a korábban 
letett útvonalkártya bal oldalára kerül. 

Minden játékostábla felső részén a Párizstól Keletig tartó vasútvonal első része látható. A játékos mozdonybábuja
a vágány mentén halad mezőről mezőre. Minden mező az útvonal egy-egy városának felel meg. Néhány város
győzelmi pontokat ad, a többi bónuszokhoz juttat. Először nézzük hogy mozog a mozdony. 

Ha az egyik ilyen mozdonyikon látható, akkor léphet a játékos a mozdonyával a
vasútvonalon. A nyíl megadja, hogy a mozdonya mennyi várost (mezőt) léphet
a vonal mentén. 

Ha a játékos mozdonya rálép vagy áthalad egy ilyen ikonos városmezőn, 
akkor megkapja a mező alatt látható bekeretezett bónuszt (ahol szintén 
látható a           ikon) minden pontozásfázis során. A pontozásfázist a 
13-14. oldalon részletezzük.

Ha a játékos mozdonya rálép vagy áthalad egy ilyen ikonos városmezőn, 
akkor azonnal megkapja a rajta látható győzelmi pontokat. A pontokat a 
pontozótáblán jelöljétek. 

Kérdés: Mi történik, ha a mozdonynak maradnak lépései, de nincs több város az útvonalon?
Ha a játékos mozdonya eléri az útvonal utolsó városát, akkor nem mehet tovább, és a megmaradt lépései elvesznek. 

Példa:
Végrehajtasz egy akciót ezzel az ikonnal:

Ez lehetővé teszi, hogy a mozdonyod 2 várost lépjen a vonal mentén. Mivel mozdonyod
ebben a körben az első városmezőről indul, és 2 mezőt lép, így a harmadik városmezőn
áll meg.

A mozdonyod elér egy 
„bónusz” városba. 
Ezért minden pontozás-
fázisban megkapod az 
érte járó bónuszt.

Mozdonyod az itt látható 
„győzelmi pont” városba 
ér. Azonnal kapsz 8 pon-
tot.

Megjegyzés: A játékostábla az útvonal első 3 városát ábrázolja (a mozdony kezdőmezője nem számít). Ha ennél messzebbre lép
a játékos a mozdonyával, akkor vonalkártyákat kell ltennie a játékostáblája bal oldalához. Erről részletesen később… 

A MOZDONY MOZGATÁSA

A JÁTÉKOS MOZDONYA EGY BÓNUSZ VÁROSMEZŐRE LÉP VAGY ÁTHALAD RAJTA

AZ ÚVONAL BŐVÍTÉSE- Egy új útvonalkártya elvétele 

A JÁTÉKOS MOZDONYA EGY GYŐZELMI PONT VÁROSMEZŐRE LÉP VAGY ÁTHALAD RAJTA
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A szerződések a játék minden moduljában megtalálhatóak. Mivel a játékban mindvégig jelen vannak, alapfunkciójukat 
itt részletezzük. 

A szerződések teljesítésével bónuszokat szerezhet a játékos.

• A szerződések két különálló ikoncsoportjukról ismerhetők fel (az egyik egy csipeszes írótáblán van), köztük egy nyillal.   

• Ha egy szerződéskártyát vesz el a játékos a kínálatból, tegye azt képpel felfelé játékostáblája mellé.

• Minden szerződésnek van egy minimum feltétele (a kártya felső részén látható), 
amit teljesíteni kell, és egy bónusz (a kártya alsó részén látható), amit a szerződés 
teljesítéséért kap a játékos..

• Amennyiben megfelel az adott feltételnek, vagy azon felül teljesít a játékos, 
teljesítheti a szerződést. Ezt végrehajthatja a köre normál akciója előtt vagy után, 
valamint a pontozásfázis alatt (lásd 13-14. oldal). A bónuszt 1-szer kapja meg, a 
szerződés teljesítésének pillanatában. Ha a szerződés bónuszának valamelyik részét 
nem tudja használni, akkor azok bónuszok elvesznek.

• Tegye az összes teljesített szerződést képpel lefelé a végrehajtott akciókártyák paklijára 
(játékostáblája bal alsó részére).

Megjegyzés: Az egyes modulok szerződéskártyáinak részletes leírását a függelék megfelelő 
fejezeteiben találjátok.

Megjegyzés: Addig hagyhatja a játékos a szerződéseket teljesítetlenül, ameddig csak szeretné, és egyszerre annyi lehet a 
játékostáblája mellett, amennyit csak szeretne. 

 
A körében a játékosnak mindig van lehetősége arra (ha addig nem 
vette el senki), hogy egy akciókártya helyett a kezdőjátékos-lapkát 
vegye el. A lapkát tegye a játékos képpel felfelé magad elé. 

A lapkát elvételével a játékos lesz a forduló végén az új kezdőjátékos 
(miután minden játékos végrehajtott 3 kört). Ez azt jelenti, hogy 
amikor megkezdődik a pontozásfázis (lásd 13-14. oldal), akkor 
fogja az új kezdőjátékos szerepét játszani. 
Amikor az egyik játékos elveszi a kezdőjátékoslapkát, minden játékos azonnal megkapja a bónuszokat (ahogy az a 
lapkán látható). 

Megjegyzés: Az aktuális kezdőjátékos is elveheti a kezdőjátékos-lapkát, hogy a következő fordulóban is kezdőjátékos lehessen. 

Fontos: A kezdőjátékoslapka elvétele után a játékosnak el kell vennie a kínálat felső sorából, a bal szélső akciókártyát, 
ami kikerül a játékból. 

Megjegyzés: Ez elindíthat egy láncreakciót, amivel az akciókártyák egész sorát kiürítitek. Lásd „Egy akciókártyasor 
kiürítése”, 5. oldal. 

Kezdőjátékos-lapka Kezdőjátékos-bábu

2 A játékos kidobja a kínálat felső sorának bal 
szélén lévő akciókártyát.

Példa:

1
Kék:

Sárga:

Zöld:

Piros:

Feltétel

Bónusz

A játék kezdetén minden játékos kap 1 játékvége-kártyát. Valamint a játékosok a játék során további ilyen 
kártyákat szerezhetnek az asztalon lévő képpel felfelé fordított 4 kártyából. 

A SZERZŐDÉSEK

A KEZDŐJÁTÉKOS-LAPKA

- Szerződések teljesítésével további bónuszokat szerezhetőek 

JÁTÉKVÉGE-KÁRTYÁK - Plusz pontok szerzése a játék végén 

Kék játékos elveszi a kezdőjátékos-lapkát, és kap 2 érmét a készletből. A tőle balra 
lévő játékos (sárga) semmit sem kap. 
A 3. játékos (zöld), elvesz egy 0 pontos vasútikocsi-kártyát. 
A 4. játékos (piros) vagy elvesz egy 0 pontos vasútikocsi-kártyát, vagy egy 0 pontos 
kocsit 1 pontos kocsivá fejleszt. A fejlesztés végrehajtása mellett dönt. 
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A játék tartozékai között van két különleges típus, amikre most fogunk kitérni: A 4 postakocsikártya, amit minden 
játékos megkap a játék kezdetén, és a mozdonylapkapakli, amit a játék előkészületei során félre tesztek. Ezek a tartozékok 
„automatikusan” kapcsolódnak vonataitokhoz. Íme a működésük

Amint a játékos valamelyik vonatához hozzákapcsol egy 5. kocsit, 6. kocsiként azonnal kapcsolja
hozzá az egyik postakocsikártyáját. Bármelyik, még nem használt postakocsikártyáját választhatja. 
Így a játék alatt a játékosnak a 4 postakocsikártyájából 2 lerakására lesz lehetőséged – 1 kerül a felső 
vonathoz, és 1 az alsó vonathoz. 

Megjegyzés: A játékos soha nem fejlesztheti a  postakocsikártyáját, és nem ér pontot (önmagában) a 
pontozásfázis alatt, de adhat bónuszt (lásd lentebb).

Azonnal megkapja a letett kártya bónuszát.

Megjegyzés:Ha a játékos azt a postakocsit választja, amivel végrehajthat 2 fejlesztést, akkor a fejlesztéseket szétoszthatja a 2 
vonata között. 

Példa:

1 A játékos leteszi az 5. vasúti kocsiját az alsó vonatához. 

2 A vonat 6. kocsijaként most le kell tennie 1 postako-
csikártyáját.  

3 Az itt látható postakocsikártyát 
tette le a játékos

A kártya bónuszával a játékos mozdonya 
2 várost előreléphet az útvonal mentén.

Amint a játékos valamelyik vonatához egy 9. kocsit kapcsol, 10. kocsiként (mozdonyként) azonnal
kapcsoljon hozzá egy mozdonylapkát. 

Példa:

1 A játékos a 9. vasúti kocsit 
teszi az alsó vonatához.

• A játékos kétféleképpen juthat további játékvége-kártyákhoz: vásárolhat ilyen kártyát, darabját 4 érméért (lásd 12. 
oldal), és/vagy a kínálatban lévő bizonyos akciókártyák segítségével. 

• Ha elvesz a játékos egy játékvége-kártyát, akkor azonnal hajtsa végre a rajta látható akciót. Miután ezt megtette, 
a kártyát tegye képpel lefelé a többi játékvége-kártyádhoz. 

• Ha elvesz a játékos egy játékvége-kártyát, akkor a köre végén a játék vége kínálatot újra fel kell töltenie 4 kártyára. 

Megjegyzés: Minden egyes modulban vannak olyan akciókártyák, amikkel játékvége-kártyákra tehet szert a 
játékos. Amikor egy ilyen akciókártyát hajt végre, elvehet 1 játékvége-kártyát a kínálatból. Emlékeztető: A 
játékos mindig vásárolhat játékvége-kártyát, darabját 4 érméért. Azt se feledjétek, hogy a 4 kártyából álló 
játék vége kártyakínálatot a játékos a köre végéig nem töltheti fel.

A játék végén, a végső pontozása során a játékos pontokat kap a játékvége-kártyáiért. Lásd „A játék vége és a végső 
pontozás” fejezetet, a 15. oldalon. 

SPECIÁLIS KÁRTYÁK ÉS LAPKÁK

A MOZDONYLAPKA

A POSTAKOCSI - 6. kocsiként automatikusan kapcsolódik egy vonathoz 

- 10. kocsiként (mozdonyként) automatikusan kapcsolódik egy vonathoz
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A kalauz a mozdonylapkára lépése azt jelenti, hogy a vonat elért 
Konstantinápolyba, és a játékos létrehozott egy valódi „Orient Expresszt”. 
Ha elég korán teljesíti ezt a feladatot, akkor plusz győzelmi pontokhoz jut 
a játékos. 

A játék előkészületei alatt a Konstantinápoly-lapkát a mozdonypakli mellé 
tettétek, mintha szorosan összekapcsolódnának. Az első 3 kalauz, aki elér egy mozdonylapkát 
plusz pontokat szerez. A Konstantinápoly-lapkán követitek, hogy hány kalauz ért el egy 
mozdonylapkát. 

Az első játékos, akinek kalauza eléri a mozdonylapkáját, tegye az egyik fakockáját a 
Konstantinápoly-lapka „1” mezőjére, és azonnal kap 20 pontot. 
A második játékos, akinek kalauza eléri a mozdonylapkáját, az egyik fakockáját a „2” mezőre 
teszi, és azonnal kap 10 pontot. 
A harmadik játékos, akinek kalauza eléri a mozdonylapkájázt, az egyik fakockáját a „3” 
mezőre teszi, és azonnal kap 5 pontot.
Megjegyzés: Egy játékos többször is kaphat pontot a Konstantinápoly eléréséért, ha az összes játékost 
figyelembe véve az ő két kalauza lesz az első, a második és/vagy a harmadik, akinek ez a játék alatt 
sikerül. Ilyenkor ez a játékos 2 kockáját teszi le a Konstantinápoly-lapka megfelelő mezőire. 

Konstantinápoly-lapka

Minden mozdonylapkának van egy bónusza, amivel a játékos 1 vagy 2 tetszőlegesen választott vasúti kocsit fejleszthet. 
A mozdonylapkától függően azonnal végrehajthat 1 vagy 2 fejlesztést.
Emlékeztető:A 4-fős játékban a felső 4 mozdonylapka 2 tetszőleges fejlesztést, az alsó 4 pedig 1 tetszőleges fejlesztést ad. 
A 2-fős játékban csak az első 4 mozdonylapka (2 fejlesztés látható rajtuk) kerül játékba. 

A játékos minden pontozásfázisban megkapja a mozdonylapkán látható pontokat, de csak akkor, ha 
az adott vonat kalauza a mozdonylapkára ért. A pontozásfázis a 13-14. oldalon részletezzük. 

Amint a mozdonylapka a vonathoz kapcsolódott, a vonat elkészült, és további vasútikocsi-kártyák a 
mozdonylapkától jobbra nem adhatók hozzá. 
Megjegyzés: Természetesen az elkészült vonat fejleszthető vasúti kocsijait továbbra is lehet fejleszteni. 

2 A pakli felső mozdonylapkáját a vonat ele-
jére kell tennie 10. kocsiként (mozdonyként). 

3 A játékos 2 
választott 
vasúti kocsit 
fejleszthet. 

Úgy dönt, hogy a pirossal bekeretezett 2 kocsit 
fejleszti. A felső vonatnál egy 4 pontos kocsit fejleszt 
7 pontos kocsivá, az alsó vonatnál egy 7 pontos 
kocsit fejleszt egy 14 pontos kocsivá.

Minden játékos 12 érmét tárolhat a játékostábláján. 
Minden játékos 1 érmével kezdi a játékot. 
A játékos további érméket szerezhet a játék alatt különböző kártyákkal; például a modulokban 
sok kártya akciójával lehet pénzt keresni. 

Amikor 1 vagy több érmeikon látható, akkor ennek megfelelő számú érmét vegyen 
el a játékos a készletből, és tegye a játékostáblája erre kialakított mezőire. 

A kalauz elér a mozdonylapkára A KONSTANTINÁPOLY-LAPKA

ÉRMÉK

Mozdonylapka

- További akciókat hajthat végre a játékos a körében
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Egy forduló akkor ér véget ha minden játékos végrehajtott 3 kört; vagyis minden játékos elvett 3 akciókártyát vagy a 
kezdőjátékos-kártyát. Miután a forduló utolsó játékosa is végrehajtotta a 3. akciókártyáját, vegyétek le a maradék 
kártyákat a kínálatról (lásd még 5. oldal). A forduló akkor is véget ér, ha nem maradt már akciókártya a kínálatban. 

Most nézzétek meg, hogy a fordulóban elvette-e valamelyik játékos a kezdőjátékos-lapkát. 
Ha az egyik játékos elvette, akkor ő lesz az új kezdőjátékos, vegye el az aktuális kezdőjátékostól 
a kezdőjátékos-bábut (vagy ha ugyanaz marad a kezdőjátékos, akkor tartsa meg a bábut). 
Ezután helyezze vissza a kezdőjátékos-lapkát az asztalra a következő fordulóhoz.

Kezdőjátékos-
bábu

Kezdőjátékos-
lapka

Amikor érméket tesz a játékos a játé-
kostáblájára, akkor az érmemezőket a bal
oszloptól jobbra, és lentről felfelé haladva
kell feltöltenie. A játékosnak teljesen fel kell
töltenie az első oszlopot, mielőtt a második
oszlopba érméket tenne.

Fontos: Ha egyszerre 1-nél több érmét kap a játékos, akkor mindet egyszerre kell letennie a játékostáblájára.

Kérdés: Mi történik, ha több érmét kap a játékos, mint amennyi üres mezője van számukra?
Ha a játékosnak nincs elég helye, hogy minden megkapott érmét letegyen, akkor először 1 vagy több érme elköltésével helyet 
kell teremtenie. Lentebb elmagyarázzuk, hogyan kell ezt végrehajtani. Amint lesz 1 vagy több üres mező a játékostábláján, a 
játékos leteheti az újonnan szerzett érméit. 

• A játékos a köre során bármikor költhet érméket. Költhet belőlük az akciókártyájánn lévő akció végrehajtása 
előtt és/vagy után. Tovább költhet érméket a pontozásfázis alatt (lásd 13-14. oldal).

• Az érmék lehetővé teszik a játékosnak, hogy plusz akciókat hajtson végre a játék 

alatt. Ezen akciók végrehajtásához egy általa választott oszlopból kell 1 érmét 

fizetnie, majd végre kell hajtania az oszlophoz tartozó akciót. A következő 5 

akciót választhatja a játékos az érmék elköltésével: 

¤ 1. oszlop  (5 lehetséges érme): Vegyél el egy 0pontos vasútikocsi-kártyát.

¤ 2. oszlop  (5 lehetséges érme): Lépj előre a mozdonyoddal 1 várost az 
útvonaladon, vagy lépj e1 kalauzoddal egy vasúti kocsit jobbra. 

¤ 3. oszlop  (2 lehetséges érme): Hajts végre egy 1 értékű fejlesztést egy 
tetszőleges vasúti kocsin.

¤ 4 érme elköltésével a játékos elvehet 1 játékvége-kártyát a kínálatból (lásd 9-10. 
oldal). Ezeket az érméket különböző oszlopokból is elveheti.

¤ Ha a játékos elkölt 1 érmét egy tetszőleges oszlopból, akkor kap 1 pontot.

• A játékos a köre alatt annyi érmét költhet el, amennyi szeretne. Amíg van elég érméje, addig 
annyiszor költhet belőlük a fenti akciókra amennyiszer szeretne.

• A játékvége-kártya elvételét és az 1 pont vásárlását kivéve a plusz akciókra elköltött érméknek a megfelelő 
oszlopokból kell származniuk. Más szóval, a játékos nem hajthatja végre másik oszlop akcióját, csak azét 
az oszlopét, ahonnan az érmét eredetileg elvette. 

Példa:
Van már 3 érme a játékos játékostábláján. Kap
még 3 érmét, amit a játékostábláján lévőkhöz
kell tennie. Az első 2 érmét a bal oszlop felső két
mezőjére, a harmadik érmét pedig a középső
oszlop legalsó mezőjére teszi.

A FORDULÓ VÉGE

ÉRMÉK LERAKÁSA

HOGYAN ÉS MIRE KÖLTHETI EL A JÁTÉKOS AZ ÉRMÉKET?

MIKOR ÉR VÉGET EGY FORDULÓ?

ÚJ KEZDŐJÁTÉKOS
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• Miután egy adott akciókártyapaklit („1”, „2” vagy „3”) használva lejátszottátok az első fordulót, terítsetek ki ugyanabból 
a pakliból újabb 18 kártyát, létrehozva a következő forduló új 6x3 lapos kínálatát. 
• Az adott pakliban most már csak 4 akciókártya marad. Ezek a kártyák kikerülnek a játékból, a játék hátralévő részében 
nem lesz rájuk szükség
• A kezdőjátékos kezdi a következő fordulót, amit az előzővel azonos módon játszotok le.

AZ AKTUÁLIS AKCIÓKÁRTYAPAKLI 2. FORDULÓJA UTÁN
• Miután egy adott akciókártyapaklit használva lejátszottátok a második fordulót (ami onnan is látszik, hogy nem 
maradt lap az ugyanilyen számú pakliban), következik a pontozásfázis (lásd a következő rész).
• Az első és a második pontozásfázis után új fordulót kezdtek a szám szerint következő akciókártyapaklival. Most is 
fedjetek fel 18 kártyát a pakliból, mint az előbb, létrehozva az új kínálatot. A kezdőjátékos kezdi a következő fordulót.

Megjegyzés: A 3 akciókártyapakli közötti fő különbséget a későbbi paklikban megjelenő egyre hatékonyabb akciókártyák 
jelentik.

• A harmadik pontozásfázis után a játék véget ér, és következik a végső pontozás. Lásd részletesen a 15. oldalon.

- a 2., 4. és 6. forduló után

A pontozásfázisban a játékos bónuszokat kap az útvonalaiért és pontokat kap a vonataiért. 
Az új kezdőjátékostól kezdve minden játékos egymás után végrehajtja a következő két lépést:

• Minden olyan „bónusz” városmezőért (       ikon látható rajta), 
amit a játékos mozdonya már elhagyott vagy amin éppen áll, a 
játékos megkapja az adott városmező bónuszát. 

Emlékeztető: A városmezőbónuszok mindig egy keretben 

láthatók (amiben a        ikon is van). Az első városmezőbónuszt 

(2 érme) a játékostáblára nyomtattuk. 
• A játékos a megszerzett bónuszokat tetszőleges sorrendben 
veheti el. 

Megjegyzés: YA játékosnak egy adott városmező összes bónuszát 
el kell vennie, mielőtt egy másik városmező bónuszához nyúlna. Egy adott bónusz végrehajtását teljesen be kell fejeznie, 
akár egészen, akár részlegesen hajtja is végre a játékos. Ha egy bónusz valamelyik részét nem használja, akkor arra az 
adott pontozási fázis további részében újra már nem térhet vissza. 

• A játékos minden elért városmezőbónuszt pontozási fázisonként csak egyszer kaphat meg.

Megjegyzés: Ha a játékos a pontozás fázisban a saját körében lép a mozdonyával, ami így elér vagy elhalad egy újabb 
„bónusz” városmezőt, akkor a város bónusza aktiválódik, és az adott városmező bónuszát azonnal begyűjtheti a játékos. 

Az alább látható, pirossal bekarikázott összes bónuszt
megszerezte a játékos, mivel a mozdony néhányat 
már elhagyott, az egyiken pedig rajta áll. A játékos 
tetszőleges sorrendben elveheti ezeket a bónuszokat 
(kékkel beka-
rikázott). 

Ha egyik játékos sem vette el a kínálatból a kezdőjátékos-lapkát, akkor az aktuális kezdőjátékos megtartja a bábut, 
ő marad a következő forduló kezdőjátékosa.

Megjegyzés: Ha egyik játékos sem veszi el a kezdőjátékos-jelzőt, akkor az azon lévő bónusz az adott fordulóban nem
kerül kiosztásra (lásd részletesen a 9. oldalon). 

Példa:

1 A játékos útvonalán ez a 2 útvonalkártya van. 
A pirossal bekarikázott „bónusz” városmezők aktivak a pontozásfázis alatt, 
mivel a mozdony már elhagyta ezeket. Most ezekről a városmezőkről a játékos 
begyűjtheti a kékkel bekarikázott bónuszokat. 
A bal szélső „bónusz” városmezőt még nem érte el a mozdonya, ezért ebben a 
pontozásfázisban ezt a bónuszt nem kapja meg. 

ÚJ FORDULÓ

PONTOZÁSFÁZIS

AZ AKTUÁLIS AKCIÓKÁRTYAPAKLI 1. FORDULÓJA UTÁN:

1. AZ ÚTVONALÉRT JÁRÓ BÓNUSZOK MEGSZERZÉSE
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Megjegyzés:
• A pontozásfázisban a bónuszok megszerzése előtt vagy alatt, a játékos teljesíthet szerződéseket és/vagy költhet érméket. 

Csak azután kapja meg a győzelmi pontokat, miután mindent befejezett a körében. 
• A pontozásfázis alatti körében a játékos teljesíthet szerződéseket és/vagy költhet érméket még akkor is, ha ezáltal nem 

jut bónuszokhoz és /vagy győzelmi pontokhoz. 

2

d.) Mivel egy újabb vasúti kocsit csatolt a vonatához, most már 
teljesen végre tudja hajtani az utolsó bónuszt. A felső vonatának 
kalauza 2 kocsit lép jobbra. 

a.) A játékos elvesz egy 0 pontos vasútikocsi-kártyát, amit a felső 
vonatához tesz. Ezután lép a mozdonyával 2 lépést az útvonal 
mentén. Elhagy egy „pontos” városmezőt, amiért kap 3 pontot. 
Ezután, mivel a mozdony elhagy egy újabb „bónusz” városmezőt, 
ezt a bónuszt is megkapja még ebben a pontozó fázisban. 

b.) Elvesz 2 érmét, amit a játékos-
táblájára tesz. 

c.) Fizet 1 érmét a játékostáblájáról egy újabb 0 pontos kocsiért, 
amit a felső vonatához tesz. 

Megjegyzés: Az a, b és d bónuszokat más sorrendben is végrehajthatta volna a játékos. 

Példa:
Az összes pirossal bekeretezett vasúti kocsi pontozható. A két 0 pontos kocsiért, valamint a postakocsiért nem jár pont, 
de a kalauztól balra lévő többi 4 kocsiért jár a pont.

Ezért a felső vonatért 12+4+1+1=18 pont jár. Ugyanígy kell most lepontozni az alsó vonatot is. 

• A játékos minden vasúti kocsija (kivéve a postakocsit) és mozdonylapkája győzelmi pontot ér.

• Az összes olyan vasúti kocsi és mozdony-
lapka, amit a kalauz elhagyott vagy 
elért, pontozva lesz. A kalauzoktól jobbra 
lévő vasúti kocsik (és mozdonylapkák) 
kimaradnak a pontozásból. 

• A vasúti kocsi mindig annyi győzelmi pontot 
ér, amennyi a kártya tetején lévő szám. Így 
egy vasúti kocsi 0, 1, 2, 4, 7 és 12 pontot 
érhet. A mozdonylapka szintén annyi pontot 
ér, amennyi a rajta lévő szám (5-15).

• A vonatért járó pontok kiszámításakor a játékos adja össze a követelményeknek megfelelő összes vasúti kocsi 
és mozdonylapka (ha van) pontértékét, ennyi pontot kap a pontozótáblán.
Megjegyzés: Ne felejtsétek el a felső és az alsó vonatotokat is lepontozni. 

Mivel a pontozás folyamata mindkét vonatnál teljesen azonos, a lenti példában csak a felső vonat pontozását 
mutatjuk meg. 

Az összes piros bekeretezett kocsi pontozva lesz a pontozás fázis alatt, 
mivel a kalauz mindegyiket elérte már, illetve pont rajta áll.

Vasúti kocsik Mozdonylapkák

2. A VONATOKÉRT JÁRÓ PONTOK MEGSZERZÉSE
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(

= 1

A játék a harmadik pontozásfázis után (vagyis 6 lejátszott forduló után) véget ér. A játékosoknál lévő, nem teljesített
szerződésekért nem jár pont, ezek most kikerülnek a játékból. 

Végül hajtsátok végre a végső pontozást:

• A játékos játékostábláján lévő minden egyes érmért 1 pont jár.

• A játékos a játékvége-kártyáiért is pontokat kap:

Ehhez át kell néznie a játék alatt összegyűjtött akciókártya-pakliját, valamint játékvége-kártyáit. Nem minden
akciókártya ér pontokat a játék végén. 
Emlékeztető: A játékos összegyűjtött akciókártya-paklija a játékostáblája bal alsó részén van, az összegyűjtött
játékvége-kártyái pedig képpel lefelé előtte fekszenek. 

A végső pontozásnál a játékosnak az összes játékvége-kártyára, valamint az alapjáték-
kártyákra („X” jelöli) lesz szüksége. A többi kártya nem ér pontot, és kikerül a játékból. 

Minden egyes játékvége-kártyán van egy akciókártyatípus és egy pontérték.
Először a játékos számolja össze a 3 típus egyikéhez tartozó akciókártyáit
(mozdony, kalauz vagy vasúti kocsi). Majd adja össze az összes játékvége-
kártyánál adott kártyatípushoz tartozó pontokat. Végül szorozza össze a két
értéket, és ennek megfelelően lépjen a pontozótáblán. Ugyanígy pontozzátok
le a másik 2 akciókártyatípust is.
Megjegyzés: Nem számít, hogy egy kártyán hányszor szerepel az adott jel, csak a kártyák összesített száma számít. 

Az a játékos nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

Holtverseny esetén a holtversenyben álló játékos osztoznak a győzelmen!

Akció-
kártya-
típus

Adott
típusért
laponként
járó pont

Példa:
A játékos következő akciókártyákat gyűjtötte össze a játék során:

A játék alatt gyűjtött többi akciókártyája nem ér pontot a játékosnak. 
A játékos a következő játékvége-kártyákat gyűjtötte össze a játék során:

A játékos a következő pontokat kapja:

3 (  vasúti kocsi) × 4 ( + ) = 3×4 = 12 pont

1 (  mozdony) × 3      ) =1×3 = 3 pont

A kalauzkártyáért a játékos nem kap pontot, mert nincs neki megfelelő játékvége-kártyája. 
Így a végső pontozással összesen 15 pontot szerez.

3 vasútikocsi-
kártya

1 kalauz-
kártya

1 mozdony-
kártya

2 játékvége-kártya a
vasútikocsi-kártyákhoz
(2 pont plusz 2 pont).

1 játékvége-kártya a
mozdonykártyákhoz
(3 pont)

 A JÁTÉK VÉGE ÉS A VÉGSŐ PONTOZÁS

HOGY KELL PONTOZNI A JÁTÉKVÉGE-KÁRTYÁKAT?

KI NYERI A JÁTÉKOT?

HOLTVERSENY
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A játék végén a játékos két vonata így is kinézhet:
Senkinek ne vegye el a 
kedvét ez a példa, ne 
gondoljátok, hogy rosszul 
játszottatok, ha vonatotok 
az első néhány játékban 
nem így néz ki. Minden 
játékos más-más stra-
tégiát követhet a játék-
ban. Csak szerettük vol-
na megmutatni, hogyan 
nézhetnek ki a vonatok 
a játék végén.

8. Ebbe a rekeszbe tedd a 
kezdőjátékos-lapkát és a kez-
dőjátékos-bábut. 

Most megmutatjuk, hogy legjobb szétválogatni és tárolni a játék tartozékait a dobozban. Ezt az útmutatót követve 
sokkal könnyebbé válik az előkészület és az elrámolás. Persze az első játék előtt gondosan olvassátok végig a szabályt 
és a függeléket, így megismerhetitek a játék különböző tartozékait. 

1. Ragaszd ide a nyomtatott 
matricát. Ez segít a kártyatí-

pusok és a modulok elrendezésében.

2. A dobozbelső ezen oldalán 
minden modulnak van egy

saját rekesze, az alsó 2 rekesz pedig 
üres marad. .

5. A vasútikocsi-
kártyák 3 típusát (0/1, 
2/4, 7/12) ebben a 3 
rekeszben tárold. 

4. Ez a 3 rekesz az 
alapjátékkártyák („X” jelölésűek) 
helye. Számuk/színük szerint 
rendezd el: „1”/zöld, „2”/kék és 
„3” piros. 

7. Ebbe a rekeszbe tedd 
a mozdonylapkákat 
és a Konstantiná-
poly-lapkát.

9. A C modul: „Ki a 
gyilkos?” bizonyítékjelzőit 
itt tárolhatod.

10. Ebben a nagy rekeszben tarthatod a 
játékosok kezdő tartozékait (színenként

  külön vonalzáras zacskóban): 4 postakocsikártya, 2 
db 0 pontos vasútikocsi-kártya, 3 kalauz, 1 mozdony, 
6 fakocka és 1 érme. 

3. Ebbe a rekeszbe tedd a 
játékvége-kártyákat. Az alsó 
rekesz üres marad. 

6. Ez az érmék helye 
(vonalzáras zacskóban). 

 EGY TELJESEN FELÉPÍTETT VONATPÁR

A MŰANYAG DOBOZBELSŐ - Hogyan tároljátok  a játék tarozékait?

Importálja és 
forgalomba hozza: 
Gamer Café Kft. 
2030 Érd, Budai út 28. 
info@compaya.hu
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Az Első osztály játék minden partijában az alapjáték 
tartozékain felül pontosan 2 modult kell választanotok a 
játékhoz. A modulok bárhogy kombinálhatók egymással. 

Minden modul kártyájának mindkét oldalán látható a modul 
betűjele, ez segít a kártYák szétválogatásában a játék végén. 

Az Első osztály játék első pár partijához az A és B modul 
használatát javasoljuk. Amikor már ezzel a két modullal 
megismerkedtetek, a többi modul megtanulása sokkal 
könnyebbé válik. 

2. játék:  A modul - A szerződések és C modul - Ki a gyilkos?
3. játék:  B modul - Hírességek és képeslapok és E modul - Váltók és szerelők

4. játék:  C modul - Ki a gyilkos? és D modul - Utasok és poggyászok 

5. játéktól: Most már ismeritek az összes modult, kombináljátok őket tetszés szerint.

- A szerződések

AZ IKONOK - Melyik mit jelent?

Alapszabályok: A szerződéseken előírt minden mennyiség illetve érték általában a minimális mennyiséget 
illetve értéket jelenti; a szerződés teljesíthető a kártyán látottnál magasabb értékkel is. Például egy 12 pontos 
vasútikocsi-kártya bármely más kisebb értékű vasútikocsi-kártya (0, 1, 2, 4 vagy 7) feltételnek megfelel. Néha 
egy vasúti kocsi adott értéke illetve elhelyezkedése szükséges egy szerződés teljesítéséhez. 

Ezzel a modullal már megismerkedtetek (lásd a szabályfüzet 9. oldalán). Az A Modul a Szerződés modul: 
a plusz akciókártyák szinte teljes egészében szerződéskártyák. A szerződéskártyák egyedi ikonjait az 
alábbiakban részletesen leírjuk. 

Ennek a szerződésnek a feltétele legalább 
6 darab, legalább 2 pontosra fejlesztett 
vasúti kocsi. Itt az előírt kocsiszám 
mindkét vonatodra együtt vonatkozik, 
nem számít, hogy mely vonatokhoz 
tartoznak a szerződést teljesítő egyes 
kocsik.

Ez a szerződés sorban egymás után 
álló kocsikat ír elő, amik értéke sorban 4 
pontos, 2 pontos és 1 pontos. Így a 
szerződés teljesítéséhez az előírt kocsiknak 
ugyanahhoz a vonathoz kell tartozniuk 
(felső vagy alsó).  

Példa:
Van 2 darab 2 pontos kocsi 
a felső vonatodon, valamint 
2 darab 4 pontos és 2 darab 
2 pontos kocsi az alsó 
vonatodon. A szerződés 
teljesítve van.

Ez a szerződés legalább 2 darab 1 pontos 
kocsit ír elő a felső vonatodnál, és legalább 2 
darab 1 pontos kocsit ír elő az alsó vonatodnál

Ha ezt az ikont látod egy szerződéskár-
tyán, akkor a teljesítéséhez mindkét 
vonatodnál kell legyen egy-egy posta-
kocsi (6. kocsi). 

Ezen szerződés teljesítéséhez mindkét vo-
natodnál kell legyen egy-egy postakocsi (6. 
kocsi). Valamint mindkét kalauzodnak el 
kellett már érnie, illetve el kellett már hagynia 
a postakocsikat. 

Ha ezt az ikont látod egy szerződéskártyán, számold meg a birtokodban lévő teljesített 
szerződéskártyáidat (ezt is beleértve). A kártya alsó felén látható bónuszt kapod minden egyes 
teljesített szerződésedért. 
Emlékeztető: A teljesített szerződések képpel lefelé játékostáblád alsó részén vannak a felhasznált 
akciókártyáiddal együtt.

A MODUL

A TOVÁBBI JÁTÉKOKHOZ A KÖVETKEZŐ MODULOKAT JAVASOLJUK:

A MODULOK
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• A képeslapok az útvonalad során érintett nagyvárosokat jelképezik. Ha elveszel egy képeslapkártyát,
akkor azonnal hozzá kell rendelned az egyik szabad útvonalkártyádhoz. A képeslap az
útvonalkártyával marad a játék végéig. 
Megjegyzés: A képeslapot bármelyik általad választott, már letett útvonalkártyádhoz
csatolhatod; ennek nem kell az első szabad útvonalkártyának lennie.

• Csúsztasd a képeslapkártyát a kiválasztott útvonalkártya alá úgy, hogy a felső fele
(képeslap) látható legyen. 

• Minden pontozásfázisban a képeslappal ellátott útvonalkártyával az adott útvonalkártya
bónuszát kétszer kapod meg.

Megjegyzés: Ha nincs szabad útvonalkártyád, akkor nem rendelhetsz hozzá képeslapot. Persze ettől még elveheted a
kártyát, eldobhatod, és végrehajthatod az „Egy A Játékos Által Választott Vasúti Kocsi Fejlesztése” akciót. Lásd a szabálykönyv
5. és 7. oldalán. 
Megjegyzés: A képeslapokat csak az útvonalkártyákhoz kapcsolhatod. Nem duplázhatod meg a játékostáblád városmezőjén
lévő bónuszt. 

Ez a szerződés előírja, hogy a következő dolgokból teljesíts legalább 2-t: vasúti kocsidba tett híresség és/
vagy útvonalkártyádhoz kapcsolt képeslap. Az mindegy, hogy az egyik feltételt teljesíted kétszer vagy
mindkettőt teljesíted egyszer-egyszer. 

- Hírességek és képeslapok 
A Híressége és képeslapok modul a pontozásfázis során megszerezhető további pontokat és/vagy bónuszokat
tartalmaz. A hírességek megduplázzák a vasúti kocsikért járó pontokat, a képeslapok pedig megduplázzák
az útvonalkártyáknál kapott bónuszokat.

• Amikor hírességek szállnak a vonatra, el kell helyezned őket egy vasúti kocsiba. Amint
elveszel a kínálatból egy hírességkártyát, azt azonnal le kell tenned az első szabad vasúti
kocsira. Az a vasúti kocsi szabad, amihez még nem rendeltél hozzá kártyát. A híresség a
vasúti kocsiban marad a játék végéig.

• A hírességet a két vonatod bármelyikére leteheted; akár a felső, akár az alsó
vonatra.

• Csúsztasd a hírességkártyát a vasútikocsi-kártya alá úgy, hogy annak felső illetve
alsó fele (a vonattól függően) látható legyen. 

• Mostantól minden pontozásfázisban dupla pontot ér a híresség vasúti kocsija.
Minél nagyobb a kocsi értéke, annál több pontot fog hozni a híresség. 

Megjegyzés: Ha nincs szabad vasúti kocsid, akkor nem tehetsz hírességet a vonataidra. Persze ettől még elveheted a kártyát,
eldobhatod, és végrehajthatod az „Egy A Játékos Által Választott Vasúti Kocsi Fejlesztése” akciót. Lásd a szabálykönyv 5. és 7.
oldalán. 

A felső
vonat

Példa: Van egy híresség a felső vonatod első kocsijában (7 pontos kocsi). A pontozásfázisban ez a
kocsi 7 pont helyett most már 14 pontot fog érni. 
Természetesen feltételezve, hogy a vonat kalauza már elérte, vagy elhagyta ezt a vasúti
kocsit. Lásd a pontozásfázist a szabálykönyv 13-14. oldalán. 

Példa: Hozzárendelsz egy képeslapot a második útvonalkártyádhoz. Jobbra
az útvonalkártya normál bónusza látható: 

Most a hozzákapcsolt képeslap miatt az
útvonalkártya bónusza megduplázódik: 

A HÍRESSÉGEK

A KÉPESLAPOK

B MODUL SZERZŐDÉSEI

Az alsó
vonat

B MODUL
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Ahogy azt mindenki tudja, az Orient expressz egy rejtélyes gyilkosság helyszíne! A C modullal egy ilyen 
bűncselekményt élhettek át. Az egyik játékos a gyilkos, de még ha a rendőrség le is tartóztat valakit, nincs
                                                      rá garancia, hogy a letartóztatott a valódi bűnös…

Ehhez a modulhoz a C modulhoz tartozó 24 akciókártyán felül a 26 bizonyítékjelzőre
és a 4 gyilkoskártyára is szükségetek lesz. 
A bizonyítékjelzőket képpel lefelé fordítva keverjétek meg, és tegyétek az asztalra 
közös készletként úgy, hogy minden játékos elérhesse. 

A játék kezdetén minden játékos véletlenszerűen húz egy képpel lefelé fordított 
gyilkoskártyát. Mindenki megnézheti a saját kártyáját, de a többi játékosnak nem 
mutathatja meg, melyik kártyát húzta. Így az egyik játékos a gyilkos, az összes többi 
játékos pedig ártatlan lesz. 

Ennél a modulnál az alapjáték szabályai jó részt változatlanok. De a végső pontozásnál 
lesz néhány érdekes változtatás (lásd következő oldal).
Megjegyzés: A játékosok a 2-fős és a 3-fős játékban is 4 gyilkoskártyából húznak. Így megeshet, hogy egyik játékos sem húzza 
ki magának a gyilkoskártyát. Ez így is tökéletes. A megmaradt kártyát tegyétek vissza a dobozba, anélkül, hogy megnéznétek.

A játék alatt képpel lefelé (nagyítóval felfelé) fordított bizonyí-
tékjelzőket fogtok gyűjteni. A bizonyítékjelzőket a játék végéig 
nem értékelitek (lásd következő oldal). A bizonyítékjelzők 
előlapján 1-3 ujjlenyomat, győzelmi pont vagy „Bizonyíték 
eltávolítása” látható. 

HOGY GYŰJTHETSZ BIZONYÍTÉKOT?
Megjegyzés: Általában a bizonyíték rossz dolog, felhasználható ellened, ezért az érdeked azt kívánja, hogy egyet se gyűjts be! 

A C modul akciókártyái közül 2 kártyatípus kapcsolódik a bizonyítékokhoz: 

Önmagad gyanúsítása
Ha elveszel egy olyan akciókártyát, amin ez az ikon látható, akkor el kell venned egy bizonyítékot 
a készletből. A kártya egyébként normál akciókártyának számít. 

Az összes többi játékos gyanúsítása
Ha elveszel egy olyan akciókártyád, amin ez az ikon látható, akkor minden ellenfelednek (de 
neked nem) el kell vennie egy bizonyítékot a készletből. A kártya egyébként normál akciókártyának 
számít. 

Mivel a bizonyítékok többségén ujjlenyomat van, amiből nem tanácsos túl sokat begyűjteni, van két lehetőség, hogy 
a nem kívánt jelzőktől megszabadulj:

Ezt a szerződést már 
korábban, az A modul 
szabályai között az S1 
oldalon részleteztük.

Ez a szerződés előírja, hogy vagy az egyik vagy mindkét vonatodon legyen egy 
mozdonylapkád. Attól függően, hogy mikor teljesíted a szerződést, kapsz: 
1 mozdonylapkáért 1 játékvége-kártyát, vagy 
2 mozdonylapkáért 2 játékvége-kártyát.

Megjegyzés: Amikor a B: Hírességek és képeslapok modult a D: Utasok és poggyászok modullal kombináljátok, az S6 
oldalon lévő szabályokat is vegyétek figyelembe. 

Ez a szerződés előírja, hogy legyen legalább 1 mozdonylapkád,
amin ott a kalauz is. 

4 gyilkos-
kártya

26 bizonyíték-
jelző

Gyilkos Ártatlan

1–3 ujjlenyomat
(12×1, 7×2, 2×3)

Pont
(1×2, 1×3, 1×5)

Bizonyíték 
eltávolítása (2×)

- Ki a gyilkos?

BIZONYÍTÉK

HOGY SZABADULHATSZ A BIZONYÍTÉKTÓL? 

C MODUL
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• A játékvége-kártyák pontozása és a győzelmi pontok nyilvántartása után, a gyilkoskártyát bemutatva a gyilkosnak
fel kell fednie magát. Ő most még kap 2 bizonyítékjelzőt a készletből.

• Az összes játékos képpel felfelé fordítja a bizonyítékjelzőit. A győzelmi pontot adó és a jelző eltávolítását lehetővé
tevő jelzők most fejtik ki hatásukat. 

• Ezután a „Bizonyíték megsemmisítése” kártyákat birtokló játékosok a fent leírtak szerint használják kártyáikat. 

• Végül minden játékos összeszámolja a megmaradt bizonyítékjelzőin látható ujjlenyomatokat. Ki ellen gyűlt
össze a legtöbb bizonyíték (legtöbb ujjlenyomat)?

Ha a gyilkoskártyával rendelkező játékosnak van a legtöbb ujjlenyomata, akkor a megfelelő játékos esett ki a játékból.
Nem sikerül eltüntetnie a nyomokat, és letartóztatják! 

NEM KAPTÁK EL A GYILKOST? ?
Ha nem a gyilkosságkártyával rendelkező játékosnak van a legtöbb ujjlenyomata, akkor ez azt jelenti, hogy nem a megfelelő
játékos esett ki a játékból. A valódi gyilkos sikeresen eltüntette a nyomokat, és bűnéért valaki mást tartóztattak le. A
gyilkoskártyával rendelkező játékos megúszta, és „jutalmul” plusz 20 pontot kap.

Ebben a modulban utasok szállhatnak a vonatokra, akik magukkal hozzák poggyászaikat
is, amiket tárolnia kell a játékosnak a vonatain. A cél, hogy a lehető legtöbb utast és/vagy
poggyászt szerezzen a játékos. Minél több van belőlük a vonatain, annál jobb! 

• A modul legtöbb akciókártyáján utasok (felső peron) és poggyászok (alsó peron) is láthatók. Amikor
utas-/poggyászkártyát veszel el, el kell döntened, hogy utasként vagy poggyászként teszed le a
vonatodra. 

• Az utasok mindig a felső vonatba szállnak, a poggyászokat pedig mindig az alsó vonaton kell
tárolni.

Ezeket a szerződéseket akkor tudod teljesíteni, ha a megadott „Bizonyíték” akciókártya már a
felhasznált akciókártyáid paklijában van. A szerződés teljesítésénél bizonyítékként meg kell mutatnod
az adott kártyát a többi játékosnak.

Ez a szerződés akkor teljesül, ha van előtted 2 „Bizonyíték megsemmisítése” kártya.

1. „Bizonyíték eltávolítása” jelző
Ha szerencséd van a bizonyítékjelző húzásánál, akkor ujjlenyomat helyett kihúzhatod a balra látható
„x”-szel áthúzott bizonyítékjelzőt. Ezzel a jelzővel a játék végén eltávolíthatod valamelyik másik
bizonyítékjelződet. Lásd részletesebben lentebb.

2. „Bizonyíték megsemmisítése” kártya
A C modul akciókártyái között van 4 kártya, amik úgy nevezett „Bizonyíték megsemmisítő”
kártyák. Ha egy ilyen kártyát veszel el, akkor képpel felfelé tedd a játékostáblád mellé. A játék
végén a tulajdonodba lévő „Bizonyíték megsemmisítése” kártyák számától függően eldobhatsz
valamennyi bizonyítékjelzőt. Ha 1 ilyen kártyád van, 1 jelzőt dobj el; ha 2 kártyád van, 3
jelzőt dobj el; ha 3 kártyád van, 5 jelzőt dobj el.
Megjegyzés: Ha 3-nál több ilyen kártyád van, minden további kártya már csak 1 bizonyítékjelzőt semmisít meg.

A legtöbb ujjlenyomattal rendelkező játékost letartóztatják, ő kiesik a játékból! Ez a játékos nem győzhet.
Holtverseny esetén az összes holtversenyben álló játékos kiesik a játékból! 

- Utasok és poggyászok 

C MODUL SZERZŐDÉSEI 

VALÓBAN A GYILKOST KAPTÁK EL?

A D MODUL HASZNÁLATAKOR VEGYÉTEK FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET:

A JÁTÉK VÉGE

D MODUL
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Amint egy utas felszáll a vonatodra (lásd fent) a következőket kapod:
• Egyszeri fizettségként annyi érmét, amennyi a kártyán látható (pl. a jobb oldali ábra szerint 2 érmét).

• Bizonyos utasok egyszeri bónuszakciót adnak (pl. a jobb oldali ábra szerint vegyél el egy 0 pontos vasúti 
kocsit). Ezt a bónuszt abban a pillanatban kell végrehajtani, amikor az utas felszáll a vonatodra.  

• Továbbá minden egyes korábban felszállt utas ad a játékosnak 1 plusz érmét  (a 
jobbra látható példában ez összesen 2 plusz érmét). 

• Amikor egy utas befejezi a felszállást (vagyis az összes érmét és/vagy bónuszt megkaptad), csúsztasd 
az utaskártyák a vasútikocsi-kártya alá, hogy csak a felső érme legyen látható..

Megjegyzés: Ha több „várakozó” utas egyszerre száll fel (például, mert a kalauz egyszerre több vasúti kocsin halad át), 
akkor az utasokat egymás után sorra véve az összes bónuszt (érmék és/vagy akciók) azonnal megkapod.  

Ahhoz, hogy az utasok felszállhassanak, illetve hogy a poggyászokat berakodhasd, és így megkapd a
bónuszaikat, a következő feltételeket kell teljesítened (ezt az utas-/poggyászkártya közepén látható ikon
mutatja, amit emlékeztetőként egy !-lel jelöltünk): 

Amint teljesítetted mindkét feltételt, azonnal megkapod a kártya bónuszát. Most elmagyarázzuk, mi a különbség egy
kártya utasként vagy poggyászként használata közt: 

• Az utasokat és a poggyászokat, a B modul hírességeihez hasonlóan, mindig a vonataid első üres vasúti kocsijába
kell tenned. 

• Ahogy az a B modulnál is volt, az utasok és a poggyászok
a játék végéig a helyükön maradnak. 

• Ha egy ilyen akciókártyát veszel el, csúsztasd a kártyát a
kiválasztott vasúti kocsi alá úgy, hogy a felső vagy az alsó
fele (elhelyezéstől függően) a kártya közepén lévő sínekkel
együtt látható legyen.

• Az utasok és a poggyászok bónuszát nem kapod meg 
addig, amíg a felszállás illetve a berakodás nem fejeződött be (lásd következő rész). 

Megjegyzés:Ha nincs üres vasúti kocsid, amikor elveszel egy ilyen kártyát, akkor nem hajthatod végre az akciót, és helyette
az „Egy A Játékos Által Választott Vasúti Kocsi Fejlesztése” akciót kell végrehajtanod (lásd a szabályfüzet 5. és 7. oldalán). 

• A kártyát egy legalább 1 pontos vasúti kocsihoz kell rendelned. 

• Az adott vonat kalauzának már el kellett érnie vagy el kellett hagynia az utas-/poggyászkártyás kocsit.

Példa: Elveszel egy utaskártyát, 
és leteszed a felső 
vonatod második 
kocsijába (az első 

kocsiban már van egy 
utas)

Mivel az utast egy 1 pontos kocsiba tetted, és a kalauz már elhagyta ezt a kocsit, 
az utas most felszáll. 
Elveszed a most felszállt utas bónuszát, ami 3 érme (pirossal bekarikázott), 
valamint az első kocsira már korábban felszállt utasért kapsz 1 plusz érmét
(kékkel bekarikázott).  
Ezután az utaskártyát annyira becsúsztatod a vasútikocsi-kártya alá, hogy csak

 a felső érme legyen látható. 

AZ UTASOK

MIKOR SZÁLLHATNAK FEL AZ UTASOK/MIKOR RAKHATÓK FEL A POGGYÁSZOK?
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- Váltók és szerelők („Réskártyák”) 
Ebben a modulban a felső és az alsó vonatod közti
résnek fontos szerep jut. A váltók és szerelők egyszerre
vonatkoznak mindkét vonatodra. 

• A váltó- és szerelőkártyákat csak a 2 vonatod között lévő „résbe”
teheted. Ezért ezekre együtt réskártyákként hivatkozunk. 

• Ezek a kártyák mindig mindkét vonatod működésére hatással
vannak.  

• Az elsőként letett réskártya a két vonatod első és második kocsija
közé kerül. A második réskártya a harmadik és a negyedik kocsi
közé, stb. Nem számít, hogy nincs még minden helyen vasúti kocsi. 

• Ha elveszel egy új réskártyát, akkor azzal letakarhatsz egy már meglévő réskártyát. Ettől kezdve csak a felső
réskártya számít.   
Megjegyzés: Egy réskártyát soha nem takarhatsz le részlegesen

Ezek a szerződések akkor teljesülhetnek, ha legalább a szerződésen megadott számú utas illetve
poggyászkártya van a vonataidon (pl. a bal oldali ábránál ez 4 utas illetve 4 poggyász). 

Ha a B modult a D modullal szeretnétek kombinálni, a következőket vegyétek figyelembe: 
Ezen modulok fő kártyáit (hírességek, utasok és poggyászok) csak szabad vasúti kocsiba lehet letenni. 
Emlékeztető: Egy vasúti kocsi akkor szabad, ha még nem csúsztattál alá kártyát. Tehát minden egyes vasúti kocsi alá
csak 1 kártyát lehet tenni.. 

A poggyászok berakodása az utasok felszállásával (lásd előző oldalon) azonos módon megy végbe. Amint
a poggyászt berakodtad, a következőket kapod: 

Példa:

Váltó
Szerelő

A váltók és sze-
relők mindig a
2 vonat közti
résbe kerülnek.

E MODUL

A POGGYÁSZ

A D MODUL SZERZŐDÉSEI 

• Egyszeri fizetségként annyi pontot, amennyi a kártyán látható (pl a jobb oldali ábra esetén 4 pontot).

• A legtöbb poggyász még egyszeri bónuszakciót is ad (például a jobb oldali ábrán egy 0 pontos
vasúti kocsi elvétele). Ezt a bónuszakciót a poggyász berakodásának pillanatában kapod meg. 

• Továbbá minden egyes korábban berakodott poggyász 2 plusz pontot jelent a játékosnak
(a jobb oldali ábrán ez 4 plusz pont). 

• Egy poggyász berakodása után (vagyis az összes pont és/vagy bónusz megszerzése után) annyira
csúsztasd a poggyászkártyát a vasútikocsi-kártya alá, hogy csak az alsó pontok látszódjanak ki.

Elveszel egy poggyászkár-
tyát, amit az alsó vonat
első kocsijába teszel. 

A kalauz már a második kocsinál jár, de a poggyászkártyás kocsit
még nem fejlesztetted a minimálisan előírt 1 pontos kocsivá; ezért
a poggyászt nem rakodhatod azonnal be. 
Amint ez a 0 pontos kocsi 1 pontos kocsira fejlődik, a poggyászt
berakodhatod. 
Amikor ez megtörténik, kapsz 2 pontot, és végrehajthatsz „Egy A
Játékos Által Választott Vasúti Kocsi Fejlesztése” akciót. 

AZ E MODULT HASZNÁLVA A KÖVETKEZŐKET VEGYÉTEK FIGYELEMBE

A B MODUL ÉS A D MODUL KOMBINÁLÁSA 
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A váltók a pontozásfázisban pontokat hoznak, amennyiben teljesíted a feltételeket. A feltételek a váltókártya közepén 
láthatóak (és emlékeztetőül !-lel jelöltük). A feltételeket a nyilak mutatják meg, hogy mire 
vonatkoznak. 

• A felső vonatra vonatkozó feltételek a kártya bal oldalán, míg az alsó vonatra
vonatkozók a kártya jobb oldalán láthatóak, ahogy ezt a nyilak is mutatják. 

• A kalauznak el kell érnie illetve el kell hagynia a megadott vasúti kocsit/kocsikat.

• Annak a vasúti kocsinak, amire a nyíl mutat legalább a megadott pontértékű fejlettségűnek kell 
lennie (pl. a jobb oldali ábránál 1 pontos kocsi).

• Ha teljesíted az előírásokat 
a nyilakkal jelzett két vasúti 
kocsinál, akkor a pontozás 
fázisban megkapod a nyilak 
mellett látható pontokat.  

Megjegyzés: A váltók min-
den pontozásfázisban pontokat 
érnek, egyszer a felső vonatnál 
és egyszer az alsó vonatnál. 

Ha szerelőkártyát teszel le, azonnal megkapod a nagy fehér mezőben látható bónuszt (ez a jobb oldali 
ábrán 2 érme).
A szerelő egy sor kis szerződés a felső és az alsó vonatoknál. Ezek a kis szerződések mindig azonos 
módon épülnek fel, és a feltételeket a 2 vonatnál külön-külön értékelitek. 

• A szerelőkártyák mindkét vonatra vonatkozó előírásai a bal oldalon láthatók (emlékeztetőül !-lel 
jelölve). Ez mindig egy vasúti kocsi (amelyik a szerelőkártya bal oldalánál található) fejlesztési
szintjének minimális pontértékét adja meg (itt 2 pontos kocsi). 

Megjegyzés: Ennél az előírásnál nincs szükség a kalauzra.

• Amint teljesítetted az előírást, azonnal és egyszer fejlesztheted a szerelőkártya jobb 
oldalánál lévő kocsit (itt egy 1 pontos kocsi egy 2 pontos kocsivá fejlődik).  

• Ahogy azt már korábban említettük, a felső és az alsó vonat értékelése külön-külön 
történik; ha csak a felső vonatnál teljesíted az előírt fejlesztési szintet, akkor csak a felső 
vonat kocsiját lehet fejleszteni, és ha csak az alsó vonatnál teljesíted az előírt fejlesztési 
szintet, akkor csak az alsó vonat kocsiját fejleszthető. . 

• Amint teljesítetted az előírást mind a felső, mind az alsó vonatnál, fordítsd képpel lefelé a szerelőkártyát, ezzel 
jelezve, hogy a kártyát teljes egészében teljesítetted. 

Példa: Letettél egy váltókártyát az első és a második vasúti kocsi 
közé. 
A felső vonatnál teljesítetted a feltételt, ezért a következő 
pontozásfázisban meg fogod kapni érte az 5 pontot. 

Az alsó vonatnál, noha a kalauz már elérte a második kocsit, 
a kocsi még nem fejlődött 1 pontos kocsivá, így ezért még 
nem kaphatod meg a pontokat. 

Példa:

1 Elveszel egy szerelőkártyát, és 
azonnal kapsz 2 érmét. 
Ezután a szerelőkártyát
 az ábrán látható 
módon a 2 vonatod 
közé teszed.

2 A felső vonatod első kocsija egy 
7 pontos kocsi; így az előírást 
teljesítetted (4 pontos kocsi). 
Most 1 pontértékkel fejlesztheted 
a vonat második kocsiját, a 2 
pontos kocsit 4 pontos kocsivá. 

3 Itt az alsó vonat első kocsija még csak egy 1 pontos kocsi. Az előírás teljesítéséhez (4 pontos kocsi) először 
végre kell rajta hajtanod 2 fejlesztést (először 2 pontos kocsi lesz, majd 4 pontos kocsi). Ezután lenne 
lehetőséged rá, hogy fejleszd az alsó vonat második kocsiját (0 pontos kocsiból 1 pontos kocsivá). 

A VÁLTÓK

A SZERELŐK
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Emlékeztető: A vasúti kocsik fejlesztésénél mindig követni kell az alapszabályokat. Például, ha egy vonat 2 szomszédos 
kocsijának egyenlő a pontértéke, akkor a jobb szélső kocsi előtt a bal szélső kocsit kell fejleszteni. Egyetlen kocsinak se 
lehet magasabb pontértéke, mint a tőle balra lévőé. 

MIRE HASZNÁLJUK A FAKOCKÁKAT? 
Használhatjátok a kockákat a végrehajtott akciók jelölésére, így nem fogjátok 
elfelejteni, melyikeket hajtottátok már végre a körötök során. 
Továbbá használhattok fakockát az 50 pont többszöröseinek jelölésére, minden
alkalommal, amikor túlléptek az 50 ponton, tegyetek egy kockát a pontozótábla közepére (ahogy mutatjuk).

LÁNCREAKCIÓK
Az Első osztály játék köreinek felépítéséből adódóan néha láncreakciók alakulnak ki. A játék tervezésénél ezt mindvégig 

szem előtt tartottuk; mégis felvet néhány kérdést: 

Ha több akciót is végrehajthatok egyszerre, akkor milyen sorrendben tegyem? 

Példaként tegyük fel, hogy a körödben több akció végrehajtására nyílik lehetőséged. Annyi akciót kell felhasználnod, 
amennyit csak tudsz, hiszen a nem felhasznált akciók elvesznek. Mindig vedd figyelembe a következő irányelveket: 

• Az akciókat tetszőleges sorrendben hajthatod végre.

• Ebben a játékban egy „akciónak” számít a fehér akciókeretben lévő 
összes „részakció”. Ha végre szeretnél hajtani egy akciót, akkor az 
azt felépítő összes részakciót végre kell hajtanod. Csak miután teljes 
egészében befejeztél egy akciót, kezdhetsz bele egy másikba. Más
szóval nem hajthatsz végre egy részakciót, hogy utána valami mást csinálj, majd újra visszatérj a korábbi akciócsoportra, 
hogy annak egy másik részakcióját is végrehajtsd.  

• Előfordulhat, hogy további akciókat gyűjtesz össze egy akció végrehajtása során (például mozdonnyal vagy kalauzzal). 
Miután befejezted a kezdő akciót az összes összegyűjtött akciót végrehajthatod általad választott sorrendben. 

• Ha több utastól több érmét kapsz egy körön belül (például ha a kalauz többet lép), akkor az összes megszerzett 
pénz egyszerre kell a játékostábládra tenned. 

• Az érmék elköltése akciónak számít (lásd a szabályfüzet 11-12. oldalán), ezért az érmék elköltésének pillanatában 
végre kell hajtanod az érméhez kötött akciót. Csak ezután folytathatod a többi akcióval. 

• A köröd alatt szerzett többi akciót is a szokásos módon hajtsd végre (tetszőleges sorrendben). Ha a játékosok a 
körükön kívül jutnak plusz akcióhoz, akkor az aktuális játékostól az óramuttaó járása szerinti sorrendben hajtsák 
azt azonnal végre. Csak ez után folytatódhat a játék az aktuális játáékos körével tovább.
Megjegyzés: Például az is lehetséges, hogy a körén kívül akcióhot jut a postakocsivbal, és ezt az akcióit azonnal végre 
kell hajtania. A játékos nem költhet érmét, és nem teljesíthet szerződést ekkor, mivel ez nem a saját köre. 

Amikor eléred vagy túl-
lépsz az 50 ponton illet-
ve annak többszörösén. 

Ez az akció 2 részakcióból áll, ez 
a 2 részakció:  és 

1. példa: Az itt látható postakocsit 
teszed le, majd elköltesz 1 
érmét a bal oszlopból, hogy 
letegyél egy 0 pontos kocsit a 
postakocsi jobb oldalára. Ezután 
végrehajthatod a postakocsi bónusz-
akcióját (2 mezőt előrelépsz mindkét 
kalauzzal). 

2. példa: Olyan akcióhoz jutsz, amit végrehajtva 4 érmét kapsz. Ha szeretnéd ezt az 
akciót használni, akkor mind a 4 érmét le kell tenned egyszerre a játékos-
tábládra, még mielőtt egyéb akciókba fognál. Az itt látható játékostábládon 
csak 2 üres érmemező van (pirossal keretezett). Hogy még 2 érmemezőt 
felszabadíts, úgy döntesz, előbb elköltesz 2 érmét a jobb oszlopból (kékkel
keretezett): 1 elköltött érméért kapsz 1 győzelmi pontot, a másikkal pedig 
végrehajtod a jobb oszlop alatt látható fejlesztésakciót. Csak miután ezt 
befejezted, hajthatod végre azt az akciót, amivel 4 érméhez jutsz, mivel így 
már lesz elég üres meződ, hogy mindegyiket letedd.  

 KÜLÖNLEGES HELYZETEK  - Válaszok néhány felmerülő kérdésre 


