
Russian Railroads - mini kiegészítő "DSP"

Előkészület:

Előkészületek, 9-es pont: Keverjétek az új mérnököket a
Mérnökök megfelelő csoportjához (A és/vagy B csoportba).
Utána a játékszabályban leírtak szerint készítsétek elő a
mérnököket. Mindössze arra kell figyelnetek, hogy a
játékba kerülő mérnökök között ne legyen két egyforma
számú.

Példa: Dimitrij (a szakállas 11-es számmal) már játékban van. Ezután kihúzzátok a 
11-es számú Mérnököt, tegyétek őt vissza a dobozba, és húzzatok helyette egy 
másikat.

Előkészületek a játékosoknak, 7-es pont: Minden játékos kap egy olyan
?-es zsetont, amelynek mindkét oldalán ? van (Megjegyzés: az
alapjátékban kiosztott 7 különböző ?-es zsetonon felül). A megmaradt ?-es
zsetonokból válasszatok ki a játékosok számánál eggyel többet, és
tegyétek a játéktábla mellé mindenki által elérhető helyre. Ezek a ?-es
zsetonok egy játékoshoz sem tartoznak. 

A közelbe tegyétek a következő két lapkát:

Gyár - 2 éves terv Tehervagon
Játékmenet:
A játék minden eddigi szabálya érvényben marad.

A kérdőjeles zsetonok:

Ha azt a zsetont választod, amelynek mindkét oldalán ? van, akkor válaszd ki a tábla mellé 
rakott 5 kérdőjeles zseton egyikét, hajtsd végre az akcióját, majd rakd a ? mezőre. A mindkét 
oldalán kérdőjeles zsetont rakd vissza a dobozba, hogy jelezd, hogy az 5 ?-es zseton egyikét 
választottad.

„Fejvadász”: Válassz egyet a dobozban maradt Mérnökök közül, és helyezd a játékostáblád 
jobb oldalára. Azok közül választhatsz, amilyen számú nem került a játékban (Megjegyzés: 
más szóval 2 ugyanolyan számú mérnök nem lehet a játékban).

Ipari forradalom: az ipari fejlődésedet innentől kezdve megduplázhatod. (Példa: Ha egyet 
léphetnél, akkor kettőt léphetsz.) Részben vagy egészben lemondhatsz arról, hogy a 
fejlődésedet megduplázod. Nem duplázhatsz meg olyan fejlődést, amit ?-es
zsetonnal érsz el. 

? gyár: Amikor ezt a ?-es lapkát választod, akkor a "2 éves terv" gyárat helyezd
az iparosítás sávodra. Amikor az iparosítás bábuval a gyárra lépsz, azonnal
megkapod 2 ?-es zsetonodat, végrehajtod az akcióikat, és a 2 zsetont a gyárra
helyezed.

6x vegyes: azonnal lépsz 3-at a fekete sávon és 3-at az iparosítás jelzőn.



Tehervagon: Amikor ezt a ?-lapkát választod, vedd magadhoz a tehervagon lapkáját. 
Legalább 3-as összértékű mozdony(ok) mögé teheted le. A
tehervagonnak nincs szüksége mozdonyhelyre. (Megjegyzés: A
tehervagon sínhez csatlakozik nem mozdonyhoz!)
Innentől kezdve a tehervagon közvetlenül a pontozás előtt fejti ki a
hatását minden körben. Ekkor a tehervagon vonalán kettőt mozoghatsz
előre a választásod szerinti vágánnyal(okkal).

Az új mérnökök:

Olga (A-4): Az egyik fel nem használt munkásodat egy másik játékos nem használt 
mérnökére helyezed és végrehajtod az akciót. Ez a mérnök így foglalt lesz. Azt 
javasoljuk, hogy Olgát elsősorban 2 személyes játékban használjátok. 3-4 
személyes játék során saját felelősségetekre használjátok!

Dimitrij (B-11): Egy választott vonalon mozgasd előre a szürke jelölőt addig, amíg 
közvetlenül a fekete mögé kerül.

Ludmilla (A-7): Azonnal kapsz 5 pontot. Továbbá válassz egyet a kezdő bónusz 
lapok közül. A megmaradt lapokat továbbadod a következő játékosnak, aki 
hasonlóan választ egyet. A kártya helyett bármelyik játékos kérhet inkább 3 pontot. 
Ez addig folytatódik, amíg minden játékos nem választott egy kártyát vagy 3 pontot.
Minden játékos azonnal megkapja a választott kártyája által biztosított előnyt.

Pjotr (B-14): Ezt a mérnököt egy munkás helyett 1 rubellel tudod használni. 3-at 
léphetsz a fekete vágánnyal. (Megjegyzés: Ez lehet egy vágány is, de akár meg is 
oszthatod több fekete vágány között, mint az alapjátékban.)

Részlet a hivatalos FAQ-ból:

Olga:

K: Megengedett elfoglalni a másik játékos Engineer B nr. -10-ét a Russian Railroads: German Railroads játékból? 
V: ...Nem. Az egyik munkásodat említi és nem kettőt. 

K: Megengedett másolni egy másik játékos mérnökének akcióját (például #3-as gyár használatával), amit Olga használata 
után foglalt el? 
V: Nem, mert az még mindig egy másik játékos mérnöke/gépésze, és nem a tiéd. 
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