
Játék Rendje

A következő 3 dolgot kell végrehajtani egy játékosnak, ha sorra kerül:

1. Az alábbi 5 akcióból EGYET kell választani:

● A) Csatlakozás építése egy új Város Kártyához; vagy
● B) Mozdony Kártya kijátszása (szállítás akcióval kombinálható); vagy
● C) Áruk Szállítása; vagy
● D) Lap eldobása, ezután egy másik Húzása vagy egy Áru Feltöltése; vagy
● E) Passzolás – nem történik semmi.

2. 1 vagy 2 lap kiválasztása – ezek bármilyen kombinációban választhatóak:

● A Húzópakli tetejéről; és/vagy
● A Kártya Választó Terület lapja közül*; és/vagy
● A Dobópakli legtetejéről.

*Amikor a Kártya Választó Területről húztok lapot, azonnal pótoljátok a Húzópakli tetejéről egy új lappal. Ha egy 
Mozdony/Dzsóker Kártyát választ valaki a Kártya Választó Területről vagy húz a Dobópakliról, már nem húzhat második lapot.

3. Kézlimit ellenőrzése: Maximum 13 lap lehet egy játékos kezében, a többit el kell dobni (ez nem számít akciónak)

Pontozás

Feltétel Pontok

Új Város becsatlakoztatása 
(azonnali pont)

Az új Város becsatlakoztatásához használt sínek 
értékével megegyező mennyiségű pont jár.

Áruszállítás 
(azonnali pont)

A szállításhoz használt csatlakozások számának 
megfelelő mennyiségű pontot szerzel.

Legmagasabb Összértékű Csatlakozás 
városonként (játékvégi pont)

A városhoz a legmagasabb összértékű csatlakozással 
bíró játékosnak a város értékének megfelelő pont jár. 
Döntetlen esetén mindenkinek jár a pont.

Mozdonyok száma
(játékvégi pont)

A játékosok 1 pontot kapnak minden előttük lévő 
Mozdonyért.

Árugyűjtési Bónusz
(játékvégi pont)
Megjegyzés: egy árujelölő kocka csak egy
szettbe számítható be.

2 pont – minden 3 azonos áruból álló szett 
3 pont – minden 4 azonos áruból álló szett
5 pont – minden 4 különböző áruból álló szett

Baron kártyák:

Cyrus K. Holliday
Minden csatlakozásért KÉK városokhoz 1 pontot kapsz.

David Moffat
6 pontot kapsz a játék végén, ha te rendelkezel a legerősebb mozdonnyal. (értsd: előtted van a legtöbb mozdony kártya)

E. H. Harriman
Minden általad leszállított FEKETE árukocka után 1 bónusz pontot kapsz.

Frederick Billings
6 pontot kapsz, ha a te birtokodban van a legtöbb 2-es értékű város.

James J. Hill
Minden csatlakozásért PIROS városokhoz 1 pontot kapsz.

Jay Cooke
Minden csatlakozásért SÁRGA városokhoz 1 pontot kapsz.

Jay Gould
Minden általad leszállított SÁRGA árukocka után 1 bónusz pontot kapsz.

Leland Stanford
Minden általad leszállított KÉK árukocka után 1 bónusz pontot kapsz.

Mark Hopkins
Minden csatlakozásért FEKETE városokhoz 1 pontot kapsz.

Thomas Clark Durant
Minden általad leszállított PIROS árukocka után 1 bónusz pontot kapsz.


