
Klub kocsi 
(Club car)  
 

Szedje össze magátSzedje össze magátSzedje össze magátSzedje össze magát, fiatalember!, fiatalember!, fiatalember!, fiatalember!    
Idıtartam: 1 óra 

Jelölj meg 1 játékost (lehetıleg magad) 

és 1 bőntett kategóriát. A megjelölt 

játékosnak azonnal vissza kell vennie az 

összes megjelölt kategóriájú (és csak 

ilyen kategóriájú) kártyáját a kezébe a 

dobópaklijából. 

 

Madam, hagy segítsekMadam, hagy segítsekMadam, hagy segítsekMadam, hagy segítsek!!!!     
Idıtartam: 3 óra 

Csak akkor lehet kijátszani, ha a vonat 

már elhagyta Strasbourgot (vagy Bécset 

a 2. utas esetén). Vedd kézbe az utashoz 

tartozó pakli egyik, tetszésed szerinti 

bőntett kártyát. Ha mindkét utas a 

vonaton tartózkodik, bármelyik utas 

húzópaklijából választhatsz, de 

egyszerre csak egybıl! Miután a kártyát 

megnézted, rakd a lapot a dobópaklid 

tetejére. 

 

Étkezı kocsi  
(Dining car)  
Idıtartam: 1 óra kiválasztott 

játékosonként 

Az általad étkezni hívott játékosoknak 

meg kell mutatniuk az egyik 

kártyájukat, ami abba a Bőntett 

kategóriába tartozik, amit te 

kiválasztottál. Minden meghívottnak 

más kategóriát kell választanod. Miután 

a kártyákat megnézted, a kártyák a 

tulajdonosuk dobópaklijainak tetejére 

kerülnek. 

Szalonkocsi  
(Lounge car)  
Idıtartam: 2 óra 

Minden játékosnak (a te kivételeddel) 

egyidejőleg fel kell fednie és meg kell 

mutatnia mindenkinek, az általad 

meghatározott bőntett kategóriájú 

lapjainak valamelyikét. Ha a játékosnak 

nincs olyan kártyája, ami ebbe a 

kategóriába tartozik, nem kell felfednie 

semmit sem. A bemutatott kártyákat a 

tulajdonosuk dobópaklijának tetejére 

kell rakni. 

 

Utaskocsi  
(Passenger car) 
Idıtartam: 1 óra 

Válassz ki egy bőntett kategóriát és egy 

játékost, aki tıled balra, vagy jobbra ül. 

Ennek a játékosnak egy, a megjelölt 

kategóriához tartozó kártyáját át kell 

adnia Neked. Nézd meg a kártyát, és 

helyezd a dobópaklid tetejére. Aztán 

válassz ki egy kártyát a kezedbıl, és 

add oda annak a játékosnak, aki a másik 

oldaladon ül. Minden játékosnak meg 

kell ismételnie ezt a mőveletet addig, 

amíg mindenki nem sorra nem kerül. 
Megjegyzés: Ha egy játékosnak (téged is 

beleértve) nincsen adott kategóriájú lap a kezében, 

akkor a lap megtekintése után köteles azt 
továbbadnia az utána következı játékosnak, 

ahelyett, hogy a dobópaklija tetejére rakná. 

 

Hálókocsi  
(Sleeping car)  
Idıtartam: 1 vagy 2 óra 

Határozz meg egy játékost, és próbáld 

meg megtalálni az utazótáskáját. A 

játékosnak valamelyik öklébe kell 

rejtenie az utazótáska kicsinyített mását, 

és neked ki kell találnod, melyik kezébe 

rejtette. Ha helyesen tippelsz, 2 órát 

idızöl, és húzhatsz egy olyan 

kategóriájú bőntett kártyát a játékos 

kezébıl, amit meghatározol. A kártyát 

nézd meg, és tedd a dobópaklid tetejére! 

Ha nem találod meg a játékos 

csomagját, csak 1 órád vész kárba. 

 

Dohányzó kocsi  
(Smoking car) 
Idıtartam: 3 óra 

Kérd meg bármelyik 2 játékostársadat, 

hogy adja át Neked egy meghatározott 

bőntett kategóriába tartozó kártyáját 

(mindkettıjüknek ugyanabból a 

kategóriából kell lapot adni). Nézd meg 

a kapott lapokat, és tedd ıket fejjel 

lefelé az dobópaklid tetejére, majd adj 

vissza a kezedbıl 1-1 kártyát a 

játékosoknak. A játékosoknak, miután 

megnézték a kártyát, a dobópaklijuk 

tetejére kell azt tenniük. 

 

Beszélgetés a kalauzzal 
(chating with the conductor) 
Idıtartam: ingyenes akció 
(kötelezı végrehajtani, ha annak a kocsinak az 

akcióját használod, amiben az ellenır tartózkodik) 

Vedd a kezedbe az ellenıri helyen 

látható 3 kártya valamelyikét. Nézd 

meg, és rakd a lapot a dobópaklid 

tetejére. Ezt követıen vegyél ki egy 

kártyát a kezedbıl, és rakd oda (képpel 

lefelé fordítva) a megüresedett helyre. 
 

 

Az egyes helyszíneken igénybe vehetı akciók kis 
piktogramokkal a táblán is fel vannak tüntetve. 

 

Magyar fordítás: Raud 


