
Bevezetés

Európa a XIX. század közepén. A vasút, amely először 
Angliában tűnt fel, most meghódítja egész Európát. Vagyon és 
dicsőség várja azt, aki felismeri a kontinens erőforrásait és 
igényeit. Dél-Európa hegyein vagy Nyugat-Oroszország 
síkságain keresztül vezeted vágányaidat? Ha szerencsés vagy, 
megállapodást köthetsz egy stratégiailag jó helyen fekvő 
várossal, vagy akár egy fővárossal. Egy egész kontinens várja 
Európa Vasútvonalait.
A „Rails of Europe” az Eagle Games népszerű vonatos 
társasjátékának kiegészítése. Szükséged lesz hozzá az alapjáték 
egyes alkatrészeire (vágány- és városlapok, részvények, pénz, 
üresváros-jelzők, vonatok és „első játékos”- jelző). 
Az alapvető játékmenet nem változott, kivéve, ahol 
megjelöltük. Az alapvető játékmenettel felmerülő kérdésekkel 
kérjük forduljanak az alapjáték szabálykönyvéhez. Minden 
módosítás vagy alapszabály változtatás itt kerül bemutatásra.

Alkatrészek

Játéktábla: Európa térképe a vasútkorszak kezdetén (XIX. 
század közepe). A térkép hexákra van osztva. A hexák 
tartalmazhatnak várost, hegyeket (barna), vagy síkságot (zöld). 
Jelen lehet víz (kék), vagy szakadékok (sötétbarna vonalak) 
határolhatják egyes hexák oldalait. 

A játék kezdete

Vasútbárók. A játéktábla felállítása (kockák véletlenszerű 
elhelyezése a városokon) után minden játékosnak két vasútbáró 
kártyát osztunk. Minden játékos kiválaszt egy bárót, melyet 
arccal lefelé fordítva maga elé helyez, a másikat arccal lefelé 
kitesszük a játékból. A játék végén a játékosok felfedik báró 
kártyáikat, és ha a játékosoknak sikerült teljesíteni a saját 
kártyájukon megszabott feltételeket, akkor megkaphatják a 
kitűzött győzelmi pontokat. 

Megjegyzés: Lisszabon („Lisbon”) portugál város, így nem 
számit bele XII. Alfonz király („King Alfonzo XII.”) 
célkitűzésébe.

A játék menete

A hexák osztályozása. A hegyi hexákat pont jelöli. Ha egy 
hegyi hexa vizet is tartalmaz, változatlanul hegyi hexaként 
kezelendő. Ha egy nem-hegyi hexán található víz (kék), akkor 
az vízként kezelendő: az ilyen hexán az építkezés 3000$-ba 
kerül. Ha egy hexán se pont, se víz nincs, az síkságként, nyílt 
területként kezelendő.



Fővonalak (Major Lines). 
A vasútüzemeltetés-kártyák 
már nem tartalmazzák a 
fővonalakat. Ehelyett azok a 
játék egész időtartama alatt 
elérhetők, és a táblán is 
megneveztük őket. Hasonlóan 
az alapjátékhoz, ha egy 
fővonalat egy játékos már 
megépített, más már nem 
kaphat érte pontot.

Részvény kibocsátás. A játékosok csak akkor bocsáthatnak 
ki részvényeket, ha készpénzre van szükségük egy vásárláshoz, 
vagy licit kifizetéséhez. (Például, ha egy játékosnak nincs 
pénze, de 16000$-ra van szüksége egy vágányépítéshez, 
kibocsáthat 4 részvényt, de nem bocsáthat ki többet e vásárlás 
kapcsán.)

Új vasút-üzemeltetés kártyák

Passanger Line – Az első játékos aki elszállít 4 különböző 
színű árukockát (a 6 lehetségesből), megkapja ezt a kártyát, és 
ez az ezzel járó bónuszpontokat. A nyomonkövethetőség 
segítése céljából a játékosok helyezzék maguk elé az 
árukockákat (minden elszállított kockából színenként egyet) 
amíg valamelyik játékos meg nem szerzi a negyediket. Ezután 
ezeket kockákat is visszatesszük a zsákba.

Capital Charter – Ha a játékos egy ilyen kártyát választott, 
minden ezután a városba épülő vasúti kapcsolat után egy 
győzelmi pontot kap. (Például, ha a játékos a Paris Capital 
Chartert választja, és Párizsban már két kapcsolat épült, a 
maximum pontszám, amit a játékos ezért a lapért kaphat: 4 
pont.)

City Charter – Ha a játékos egy ilyen kártyát választott, más 
játékos nem építhet csatlakozást a kártyán szereplő városba, 
csak a kártya tulajdonosa. A charter a korábban már a városba 
épített csatlakozásokra nincs hatással.

Tunnel Engineer – Ha a játékos egy ilyen kártyát választott, 
egy jövőbeli építkezésnél használhatja fel, minden hegyen és 
szakadékon át épülő vasútvonalaért feleannyit kell fizetnie 
(azaz 2000$-t darabonként).

A játék vége

A játék befejezését jelző üresváros-jelzők száma (melyek az 
alapjátékhoz hasonlóan működnek) a játékosok számától függ:

3 játékos:  11 üresváros-jelző
4 játékos:  13 üresváros-jelző
5 játékos:  15 üresváros-jelző

Stratégia

A kisebb térkép és a különböző földrajz (több hegy) miatt a 
játékosok már korábban versenyhelyzetbe kerülhetnek. 

Gyakori a korai területszerzés a térkép közepén. Az ilyen korai 
építkezés óvatos egyensúlyozást igényel a kibocsátott 
részvények számát illetően.

A játék elejei túl nagy részvénykibocsátás (a hálózat 
kiépítésének céljával) nagyon veszélyes. A maximum bevétel 
ebben a játékban nem megy olyan magasra és nem tart olyan 
hosszan, mint az alapjátékban. 

Most, hogy a fővonalak a kezdettől fogva elérhetők, a 
játékosoknak érdemes fejben tartania hogy melyek ezek, és 
stratégiájukat úgy alakítani, hogy pár ilyen vonalat ők 
építhessenek meg (vagy éppenséggel ellenfeleiket 
akadályozzák ebben).

Lefordította és az eredeti dokumentumot amatőr módon 
összerondította: NocadLee



Vasútbáró kártyák

Alexander Lyman Holley: +5 pont, ha a játék végén 
neked van összeköttetésed a legtöbb városhoz.

Johannes Scharrer: +6 pont, ha neked van a legtöbb 
pénzed.

Friedrich List: +6 pont, ha neked van a legtöbb pénzed.

King Alfonso XII: +2 pont minden spanyol városért, 
melyhez összekötettésed van.

Czar Nicholas I: +2 pont minden olyan kapcsolatért, 
amely a társaságod tulajdona, és Moszkvát köti össze 
bármely más várossal.

King Charles Albert: +5 pont, ha tiéd a leghosszabb 
vasúti hálózat (egymást követő kapcsolatok, a leágazások 
nem számítanak).

Otto Von Bismark: +6 pont, ha te bocsátottad ki a 
legkevesebb részvényt.

Franz Anton Gerstner: +5 pont, ha összekötötted 
Bécset Szentpétervárral.

Dr. Ernst Werner Siemens: +6 pont, ha játék végén a 
tiéd a legfejlettebb mozdony.

Jacob Bronnum Scavenius Estrup: +5 pont, ha a tiéd a 
legnagyobb vasúti hálózat (a legtöbb kapcsolat).


