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Minden játékos egy nagyvállalatot alakít.  A játék kezdetén, 
számos területen találunk ónt, és réz lelőhelyeket. (Ezeket 
narancs és fehér kockák helyettesítik a játék során)

A játék kezdetén réz és ón kockák kerülnek fel a játék táblára. 
Ezzel együtt kék színű víz kockákat is el kell helyezni rajta. Ezek 
reprezentálják a bányákba betörő vizet, minél több a víz a 
területen, annál drágább az ércet a felszínre hozni. De számos 
módja van, hogy a víz mennyiségét csökkentsd a bányádban, 
például építhetsz tárnát vagy fejleszted a gőz szivattyúkat.

A játék 4 fordulón keresztül tart, és mindegyik forduló 7 
fázisból áll:

Első fázis: Az ércek árának meghatározása .Véletlenszerűen 
meghatározzuk az ón és a réz árát az aktuális fordulóban.
Második fázis.: Rendelkezésre álló fejlesztések. Fel kell helyezni 
a játék táblára a fordulóban rendelkezésre álló fejlesztéseket, 
tárna, vasút, kikötő, gőz szivattyúk. Mindegyik fejlesztés száma 
függ az aktuális forduló számától.

Harmadik fázis: J átékosok akciói. Ez a játék lényege. I tt dőlnek 
el a dolgok. Minden akció belekerül bizonyos számú idő 
egységbe, amit a idő táblázatba jelölni kell. Az aktív játékos 
mindig az aki a legkevesebb idő egységet költötte el. Tehát 
előfordulhat, hogy egy játékos egymás után több akciót is végre 
hajthat.
A legbonyolultabb akció a bánya építése. Az aktív játékos kijelöl 
egy területet árverésre. Aki megnyeri ezt az aukciót, az építhet 
bányát. Ha nem az aktív játékos volt az, akkor továbbra is ő 
marad aki további akciót hajthat végre, ami lehet más vagy akár 
ugyanez is.
A térkép területekre oszlik, némelyik tartalmaz kezdő kockákat, 
réz/ narancs, fehér/ ón, kék/ víz kockákat. Mikor a játékos érc 
kitermelés akciót választotta eltávolíthat a játéktábláról a bányája 
kapacitásának megfelelő érc kockát. Kitermeli azokat.

A Tinners' Trail társasjáték a 19. század elejére Cornwall-ra és az ottani réz és ón 
bányászatra összpontosít, ami akkoriban a megyét híressé tette. Ebben a században 
itt voltak a legfontosabb érclelőhelyek a világon. Itt bányászták az ónt, ami számos 
ötvözet összetevője volt, és a rezet amit akkoriban, elsősorban a királyi tengerészet 
hajóinak építésénél volt használatos. Egyre nagyobb volt az igény hatékonyabb víz 
szivattyúkra a bányákban, ami a gőz motorok fejlesztéséhez vezetett, amelyek viszont 
az első gőzmozdonyok megjelenéséhez járultak hozzá. Mikor  Cornwall-i bányák 
kimerültek, a bányászat hanyatlásnak indult, a helyi bányászok, a cornish-ok, 
megindultak a világ minden részébe, értékes szaktudásukat hasznosítandó, és ezzel 
segítsék a mai modern bányászat kialakulását.

A játék neve arra a hosszú útra utal, amit a bányászoknak kellett az otthonaikból a 
bányáig megtenni. Ezt az utat hívták a helyiek "Tinners Trail"-nek. A játékot 3 vagy 4 
játékos játszhatja, egy játék mintegy 60-90 percet vesz igénybe.

A bánya alap kitermelési kapacitása 2 kocka, de ezt a különböző 
fejlesztések, vasút, kikötő, bányász 1-el növeli a bánya termelési 
hatékonyságát. A kitermelési költségeket a kibányászott érc 
kockák számának és a területen található víz kockák számának 
szorzataként kapjuk meg. Miután elvetted a kockákat a területről, 
hozzá kell adni egy víz kockát, mert egyre mélyebbre kell ásni és 
meg kell küzdeni a bányába betörő vízzel ezáltal itt a bányászat 
egyre drágább lesz.

Számos módja van a víz eltávolítására egy területről. Pl: gőz 
szivattyúk, vasút építés, kikötő létesítése, tárna építése.
Ha pénz szükében vagy akkor válaszhatód a pástétom eladása 
akciót, és azonnal kapsz £1.
A fázisnak akkor van vége, ha mindenki passzolt.

Negyedik fázis: Érc értékesítése. Most kell pénzé tenned az 
összes, a bányáid által ebben a fázisban kitermelt érc kockát a 
táblázat(1.fázis) szerinti összegért. 
Ötödik fázis:  Külső beruházások: Lehetőség van a bányászatban 
megkeresett pénzed egy részét vagy akár mindet befektetni. A 
befektetéseid megtérülése a játék előrehaladtával egyre kisebb 
lesz. Korábban befektetett töke nagyobb haszonnal térül 
meg(GYP-ban). Azonban azt meg kell gondolni mennyi pénzt 
hagy a játékos a következő fordulóra, érc kitermelésre, illetve 
árverésre, mert komoly hátrányba kerülhet, ha nem elegendő 
forgótőkével rendelkezik az adott fordulóban. Azonban £10-nál 
kevesebbet hagyni a következő fordulóra, nagy kockázat. 
Hatodik fázis: Új érc lelőhelyek feltárása. Az első két játékos a 
játékos sorrendben felfedez, feltár két általa választott üres 
területet, dob a dobókockákkal és felhelyezi a táblára a dobások 
értékének megfelelő jelölőkockákat(fehér, narancs, kék)

Hetedik fázis: Kör vége. Ha ez volt a 4. forduló, úgy a játéknak 
vége, ellenkező esetben következő forduló jön. Ne feledje, hogy a 
játékban csak a külső beruházásoknál lehet GYP-t szerezni. 

Áttekintés
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Játékelemek:

Előkészületek:

3 speciális kocka

Válassz magadnak egy szint, amiből kapsz 6 bányát, 3 
jelölő korongot és 12 befektetési kockát.

Az első körben véletlenszerűen határozzuk
meg a játékossorrendet és rakjuk a 
játékosok jelölőit a játék-sorrend oszlopára.

A játék elején tegyél annyi réz és ón kockát az egyes területekre 
amennyi a térképen látható. Majd dobj a három kockával minden 
területre külön-külön és a dobott értékeket add hozzá a területek
kezdő (táblára nyomtatott) ón és réz kockáihoz. Nem kell dobni 
illetve nem kell hozzáadni olyan területhez semmit, ami üres, 
illetve nem látható rajta kezdő, nyomtatott ón és réz kocka .

Példa: Ez a terület kezdetben 1 ón, 1 réz kockával rendelkezik. 

A három kocka dobás utáni értékét 
mutatja.

Hozzáadjuk a régióban találhatóhoz, és így ez a terület 1 ón, 3 réz és 
két víz kockával kezdi a játékot.

Játékos bányái (6db/
játékos)

Játékos pénz és
Idő jelölői 
3db/játékos

Játékos beruházás
kockái
12db/játékos

1 fekete bábú amit az 
árverésre felkínált terület 
jelölésére használunk. 

10 bányász 8 kikötő jelölő

3 vasút jelölő 4 tárna jelölő 8 gőzpumpa korong 50db víz kocka 60db réz kocka 50db ón kocka

x 6 x 3 x 12

A kockák száma, amivel a játék elején a 
terület rendelkezik. Ezt kell kiegészíteni a 
dobások értékével.

Minden játékos a 2 jelölőkorongját a pénz jelölősávra  helyezi, 
(ezen lehet nyomon követni, kinek mennyi pénze van.)Az 
egyiket a £ 15 helyezi, a másikat a £ 0-ra.

Ne rakj kockákat ezekre a területekre. Késöbb tudod a 
területet a feltárás fázisban vagy bányaépítési akcióval
feltárni.  
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A játéktábla
Idő jelölő: Mikor a 
játékos idő egységet 
költ el akkor, itt 
mozgatja a jelölőjét 
1-10-ig  

Rendelkezésre álló 
fejlesztések: Bányászok, 
kikötők, tárnák, vasutak 
amik a csak a játék 
második részében 
kerülnek csak fel.(3, 4 
forduló)

Rendelkezésre 
álló fejlesztések: 
Ez mutatja 
milyen fejlesztések 
állnak rendelkezésre 
fordulónként.

A példában a piros játékos £15 kezd, de elkölt £4-t bányaépítésre, ezért 4-l 
visszamozgatja a jelölőjét £11-ra.

Játékos sorrend

Akciók: Ez a 
táblázat a 
végrehajtható 
akciókat mutatja, mi 
mennyi idő egységbe 
kerül és milyen 
hatása van. 

Kezdő területek. 
Ezeken a területeken 
kezdetekben is található 
ón és réz kocka, ezekhez 
kell a játék elején 
hozzáadni kockadobás 
utáni értéket.

Ércek árai: A három speciális kocka értékét össze 
kell adni először a réz  árának meghatározásához, 
majd újra kell dobni az ón árának 
meghatározásához. az első és utolsó fordulóban +/- 1 
módosítani kell a dobások értékét, illetve, ha az előző 
fordulóban a legalacsonyabb, vagy a legmagasabb 
volt az ára az érceknek.(4. oldal)

Pénz számláló.
A játékosok pénzének 
nyilvántartására szolgál 

Külső beruházások:

A külső beruházások akcióval a 
pénzünket GYP-ra válthatjuk, 
befektetjük. Ennek jelölésére szolgál 
a táblázat. (8. oldal)

Üres területek. 8 terület van, ahol 
nincs kezdő réz és ón kocka, itt nem is kell 
dobni a játék kezdetén, nem kerül rá  
kezdőkocka, a dobások után sem. Később 
lehet rá bányát építeni, vagy fel is tárhatod 
ezeket a területeket,  gazdag érc lelőhelyek 
reményében.  
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Játék menete:
A játék 4 fordulóból áll. Mindegyik forduló az alábbi 
fázisokból áll.

1. Az ércek árának meghatározása
2. A rendelkezésre álló fejlesztések
3. Játékosok akciói
4. Ércek értékesítése
5. Külső beruházások
6. Új érclelőhelyek feltárása
7. Forduló vége

1. Fázis: Az ércek árának meghatározása
A réz ára ebben az időben kiszámíthatatlan módon ingadozott 
az olcsóbb lelőhelyek felfedezésének függvényében. Ez komoly 
gondot jelentett Cornwall-ban, bányákat zártak be. Néhány 
bánya pedig ón bányászására állt át, aminek az ára stabilabbnak 
bizonyult.
Először az ón árát határozzuk meg. Dobunk a három kockával 
és összeadjuk az értékeket. Egy fehér ón kockát az ércek ára 
táblázat szerinti ón oszlopába helyezzük el. Ez mutatja az ón 
aktuális árát a fordulóban. Utána megismételjük a dobást, csak 
most a réz árát meghatározva így, és hasonló módon eljárva, 
csak most a narancs színű kockát használjuk és a réz oszlopát

Az első fordulóban mindkét dobás végeredményéhez hozzá kell 
adni 1-et, ami az ércek utáni nagy keresletet hivatott tükrözni.
A következő fordulókban az ércek árát befolyásolja majd a régi 
ár is. Amennyiben az elöző fordulóban az ár a legmagasabb volt, 
akkor 1-et ki kell vonni a kockák végeredményéből, ha viszont a 
legalacsonyabb volt, úgy hozzá kell adni 1-et.

Az utolsó fordulóban le kell vonni 1-et a kockák összegének 
végeredményéből, ami a növekvő bányászati versenynek és ez 
által az árak leszorításának hatását reprezentálja. Az utolsó 
fordulóban akkor is kell módosítani a végeredményt, ha az 
megelőző kör szerinti végeredmény miatt is kellett.

Példa: Az első fordulóban a kockák végeredménye kettő volt, az ón árának 
meghatározásakor, így az első fordulóban 1-et hozzáadtunk, és a végeredmény 3 
lett., így egy fehér kockát helyezünk a táblázat alsó sorába a £4-hez. A réz árának 
meghatározásakor a kockák összege 6 volt, 1-et hozzáadva 7 lett az első körben, így 
a narancs kockát a £8-hoz kell helyezni. A következő körben az ón árának 
meghatározásakor 1-et hozzá kell adni az kockát végösszegéhez, mert a lehető 
legalacsonyabb volt az előző körben az ára.

2 fázis: A rendelkezésre álló fejlesztések Ahogy a 
bányászok egyre mélyebbre ástak, kénytelenek voltak új technikai 
fejlesztéseket segítségül hívni a víz gazdaságos eltávolítására az 
ércbányák termelési kapacitásának növekedésének érdekében.

Minden körben meghatározott fejlesztés lesz elérhető, amiket a 
játékosok az akció fázisban használhatnak. 

Távolíts el minden előző körben itt maradt fejlesztést. Most töltsd 
fel a fejlesztéseket a táblázat szerint. Ellenőrizd, hogy a megfelelő  
számú fejlesztés legyen elérhető az adott fordulóban.

Így kell eljárni a gőz szivattyú korongok lehelyezésekor is. 
Az első körben egy korongot 
helyezz a gőz szivattyúknak 

fenntartott sorba, a 
másodikban és a harmadikban 
kettőt-kettőt, a negyedikben 
már hármat.De minden 
fordulóban rendelkezésre áll a 
forduló számának megfelelő 
fejlesztés, tehát például 3 
fejlesztés a harmadikban.
A gőz szívattyú akció csak 
egyszer választható az első 
körben, kétszer a másodikban, 
háromszor a harmadikban, és 
négyszer a negyedikben. Mikor 
az aktív játékos kiválasztja ezt az 
akciót, általában a legmagasabb 
elérhetőt választja ki.

Példa: Az elérhető fejleszések box, a 
harmadik kör elején elérhető 
fejlesztéseket mutatja.

3. fázis: Játékosok akciói:
Ez a leghosszabb és a legfontosabb fázis minden körben. Minden 
játékos választ a számos lehetőség közül, épít, fejleszt, bányát 
üzemeltet stb. 

Minden akció egy bizonyos időt vesz igénybe. Ezeket az idő 
költségeket jelezni kell az idő táblázatban, miután 
végrehajtottuk az akciót. Minden játékos 10 Időegységet 
költhet el ebben a fázisban. Itt lehet nyomon követni a 
játékosok elköltött idő egységeit, A játékos sorrendet az idő 
táblázatban elköltött idő alapján határozzuk meg.

Minden kör elején az lesz az aktív játékos, akinek jelölője a 
játékos sorrendben a legmagasabb pozícióban van. Ha ott már 
nincs jelölő, akkor az lesz az  aktív játékos aki a legkevesebb 
időpontot költötte. 

Ha több játékos is van aki a legkevesebbet költötte, úgy a 
magasabban álló lesz az aktív játékos. Ne felejtsd el, hogy 
számos körön át képes lehetsz te lenni az aktív játékos, egészen 
addig, amíg más játékosnál több idő egységet nem költöttél, 
mert abban az esetben, már ő lesz az aktív játékos.

A játékos 9 akció közül választhat. Mindegyiknek van egy idő 
költsége. Miután az aktív játékos befejezte az akcióját mozgatja 
a jelölőjét, hogy nyomon lehessen követni mennyit költött. Ha 
ott van másik játékosnak is jelölő korongja, úgy az első üres 
helyre kell helyezni a táblázatban a másik játékos jelölője alá.
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Példa 1: Itt a kék játékos az aktív játékos, mert neki van a legmagasabban a 
korongja a játékossorendben.

Példa 2: Itt a piros játékos az aktív játékos, mert az ő korongja van a 
legmagassabban a táblázatban és ő költötte el a legkevesebb időt egyben.

Példa 3: A piros játékos végrehajt egy 2 idő pont értékű akciót, és ezzel a 4 
helyre érkezik, de ott már a zöld játékos korongja tanyázik, így elhelyezi alá. Most 
a kék játékos az aktív játékos, is két pont értékű akció hajt végre, és a vörös játékos 
korongja alá helyezi maj a jelölőjét.

Mikor te leszel az aktív játékos, akkor választanod a 
KELL, az alábbi akciók közül
Bánya építése
Érc kitermelése
Kikötő építése
Bányász alkalmazása
Tárna nyitása
Vasút építése
Gőz szivattyúk fejlesztése
Pástétom eladása
Passz
Egy akciót csak akkor hajthatsz végre, ha van elég idő egységed 
még hogy befejezd az akciódat. Ha nem tudsz vagy nem akarsz 
már más akciót végrehajtani, akkor a passz akciót kell 
választanod. Ha passzoltál, akkor a jelződ a játékos sorrend 
legmagasabb helyére kerül és ebben a körben már nem hajthatsz 
végre akciót.

Az akciófázisnak akkor van vége, ha az összes játékos passzolt. 
Mikor valamelyik játékos passzolt, attól még a többi játékosnak 
még lehet akciója(ha van elérhető idő egysége), mielőtt 
passzolna. 
Néhány akcióhoz szükséges, hogy elérhető legyen a fejlesztések 
box-ban az akció jelölője, ha nincs a választott akciónak 
megfelelő fejlesztés, akkor azt az akciót NEM lehet abban a 
körben többet választani.(Pl: Minden körben csak egy tárna 
kerül fel a játéktáblára, így ezt az akciót minden körben csak egy 
játékos választhatja.)

AKCIÓ: Bánya építése
Mikor ezt az akciót választod, ki kell jelölnöd egy régiót a 
játéktáblán és rá kell rakni a fekete bábút(egyértelműen 
jelezve a területet).  Most árverésre kerül a terület 
kitermelési joga. A játékos aki a területet választotta, az 
licitál először és nem licitálhat £1-nél kevesebbet. Ezután 
a balra ülő játékos következik, nagyobbat kell mondania 
vagy passzol. Aki egyszer passzolt, az többet már nem 
vehet rész ebben a licitálásban.

A licitálás addig zajlik amíg egy játékoson kivételével mindenki ki nem esett.

A játékos aki megnyerte az aukciót, ki kell fizetnie a licit összegét.
(mozgatni vissza a jelölőt a pénz sávon), illetve le kell helyeznie 
egy saját bányát a területre, és 2 idő egység elköltését jelölni a 
táblázatban. Ne feledd, aki megnyerte az aukciót nem feltétlenül 
az aki a területet árverésre bocsátotta. Az aktív játékos azonnal 
választhat egy másik akciót. A játékos akkor is részt vehet az 
aukcióban, ha előbbre van az idő táblázatban, mint az aktív 
játékos, de ki kell tudnia fizetni a idő költségét az akciónak. A 
játékos nem vehet rész a licitálásban, ha már passzol vagy ha nincs 
már elegendő idő egysége, vagy ha nincs elég pénze a költségek 
fedezésére.

Mikor kiválasztod a területet a licitálásra, csak olyan területet 
választhatsz amin még nincs bánya. Minden területen csak 1 
bánya lehet!

Ha olyan területet jelöltél ki aukcióra amin nem található 
kocka(üres terület), akkor miután az árverést befejeztétek, és a 
játékos megépítette a bányát a területen, dobni kell a 3 kockával, 
hogy lássuk mennyi réz, ón, és víz kocka kerül fel a területre. 
Miután kész, ki kell fizetni a bánya idő és pénz költségeit.  Nem 
tudhatod mit rejt a terület, csak azután miután építettél oda 
bányát. 
Egy játékos sem építhet többet, mint 6 bánya. Ha egy bánya megépült, 
akkor a játék végéig ott marad, nem lehet eladni, elcserélni, vagy 
eltávolítani. Minden területen csak egy játékos, egy bányája lehet.

AKCIÓ: Érc kitermelése
Ha van bányád egy területen, akkor érdemes az ércek 
kinyerésére használni. Az érc kitermelése akció lehetővé teszi, 
hogy bizonyos számú ónt, vagy rezet termeljünk ki a területről. 
Csak akkor tudsz ércet kitermelni, ha van saját bányád a 
területen. 

Minden bánya kitermelési kapacitása 2. Ez azt jelenti, hogy a 
területről összesen 2 ón vagy réz kockát távolíthatsz el a tábláról 
magad elé. A kitermelési kapacitást lehet növelni, kikötő, vasút 
építésével és bányász szakember alkalmazásával. Ezek a 
fejlesztések 1-el növelik a kitermelési képességét a területnek 
Minden fejlesztésből csak egy lehet minden területen.

Az érc kitermelésének ára van, ennek költségét az 
eltávolított(kitermelt) ón/réz kocka számának és a területen 
található víz kockák számának szorzataként  kapjuk meg. 
Tehát minél több a víz a területen, annál drágább az ércet a 
felszínre juttatni.  Ne felejtsd el, hogy csak a kör végén kapsz 
pénzt a kitermelt ércekért, ezért ez az akció korlátozhatja, a 
fordulóban a további lehetőségeidet. (Nem marad elég pénzed a 
további költségekkel járó akciók finanszírozására.)

Ha a területen nincs vízkocka, akkor nem kell fizetned az érc 
kitermeléséért.
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Példa: I tt a kitermelési kapacitás 3, kettő a bányáért, és egy a bányász 
szakemberért. Ha te a kitermélést választod, akkor eltávolíthatsz 3 kockát a 
területről és fizetsz érte £9, £3  per kocka.

Választhatsz milyen ércet termelsz ki a régióban, eltávolíthatsz 
ón réz kockákat vegyesen is a bányászati kapacitás maximumáig. 
Választhatod, hogy kevesebb kockát veszel el, mint azt 
kapacitásod megengedi.
Mikor elvetted a kockákat a területről, tedd magad elé, ezeket 
majd a későbbiekben lehet eladni. Nincs korlátozva, hogy 
mennyi kockát szerezhetsz be(termelhetsz ki) egy forduló alatt. 

FONTOS: Miután a kitermelést befejezted, tenned KELL egy 
víz kockát a területre. Mélyebbre kell ásni a következő 
kitermeléskor, és ez plusz költséggel jár, és drágább lesz az érc 
felszínre hozatala.

Példa: Miután eltávolítottad a 3 réz kockát a területről, fizesd ki az árát, és adj 
hozzá egy víz kockát a területhez, és így a következő kitermelés költségesebb lehet.

Miután minden réz és ón kocka elfogyott a területről, minden 
bánya, fejlesztés, és vízkocka a területen marad.

Az érc kitermelése akció 1 idő egységbe kerül.

AKCIÓ: Kikötő építése
Számos kikötő maradványa található 
Cornwall sziklás partjainál. Kikötőket 
építettek oda, hogy táplálni tudják szénnel a 
gőz szivattyúk soha nem szűnő étvágyát, és 
hogy el tudják szállítani a kitermelt ércet 
Dél-Walles-be az olvasztó üzemekbe.

Bár Cornwall bőségszarú volt érclelőhelyekben, de a kitermeléshez 
szükség volt a szénre, ami nem volt itt elérhető, ezért ezt egy az egyben 
importálni kellett.
Az elérhető fejlesztések box-ban kell, hogy legyen legalább 1 
kikötő, hogy ezt az akciót választani tudd. A kiválasztott 
területnek szomszédosnak kell lennie a tengerrel. A kiválaszott 
területen nem szükséges, hogy legyen saját, vagy más játékos 
bányája. Csak egy kikötő lehet egy régióban, és lehelyezés után 
nem lehet mozgatni, illetve eltávolítani. 
Mikor megépül a kikötő távolíts el egy víz kockát a területről. A 
kikötő megépítése növeli a kitermelési kapacitást 1-el, mert a 
kikötő segítségével több ércet tudtak  Cornwall-ból elszállítani.

Példa: A kék játékos épít egy kikötőt, más területre, mint amin a bányája 
van. Eltávolít 1 vízkockát. Jelenleg a területen 3 a bányászati kapacitás.

A kikötő építési akció 2 idő egységbe kerül., pénzre nincs hozzá 
szükség.

AKCIÓ: Bányász alkalmazása
Az ón bányászásának története Cornwall-ban az 
évezred elejére, a főníciaiak idejére nyúlik vissza. A réz 
bányászására nagyobb fejlesztésekre volt szükség, ami a 
királyi tengerészet hajóinak építéséhez használtak 
elsősorban. A 19.század elején megnőtt a kereslet, mint 
az ón, mint a réz iránt, amihez egyre több munkaerőre 
volt szükség.

Az elérhető fejlesztések box-ban kell, hogy legyen legalább 1 
bányász, hogy ezt az akciót választani tudd. A kiválasztott területre 
helyezd el a bányászt. A kiválaszott területen nem szükséges, hogy legyen 
saját, vagy más játékos bányája. Csak egy bányász lehet egy régióban, és 
lehelyezés után nem lehet mozgatni, illetve eltávolítani.

A bányász 1-el növeli a bányászati kapacítást az adott területen.

A bányász alkalmazása 1 idő egységbe kerül, pénzre nincs szükség..

AKCIÓ: Tárna építése
A legnagyobb problémát a víz 
eltávolítása a jelentette Cornish-i 
bányászoknak

A vizet, ki kellett szivattyúzni a bányákból. Ez rengeteg energiát emésztett 
fel, és ezzel együtt sok szénre vagy lovakra volt szükség.  Találtak egy 
másik megoldást, hogy csökkentsék az energia szükségletet, mégpedig 
hogy építettek egy tárnát, egy vízszintes járatot a domb oldalában, 
összekötve egy másik bányával. A vizet most már fel tudták halmozni az 
alagútban és tudták ezen a keresztül a szabadba juttatni. A tárnák építése 
során gyakran fedeztek fel új ón és réz lelőhelyeket. 
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Kell, hogy legyen elérhető tárna jelölő, hogy ezt az akciót 
választhasd. Vedd el a tárna jelölőt, és tedd le két szomszédos 
területre összekötve őket, fektesd a határra. Eltávolíthatsz 1-11 
vízkockát mindkét területről, és adj hozzá 1-1 réz és ón kockát
mindkét területhez. Csak 1 tárna építhető két terület közé.

A tárna a játék végéig a helyén marad. Csak egy tárna építhető a 
két területet összekötő határra, de lehetséges, hogy egy területhez 
több tárna is csatlakozzon.

A tárna építése 3 idő egységbe kerül, pénzre nincs szükség.
Két területet összekötheted tárnával akkor is, ha nem csak a 
saját bányád van mindkét területen. Vedd el a területről a 
vízkockát és adj hozzá 1 réz és ón kockát, amely fajtából 
legalább egy megtalálható a területen.
Ne adj kockát olyan területhez amin nem található kocka, üres 
terület.  Ha a későbbiekben kockák kerülnek fel a területre, 
akkor 1-1 extra ón és réz kockát helyezhetsz fel, illetve egyel 
kevesebb víz kockát kell rárakni.

Példa:Itt látható egy példa, az tárna építése "előtt", illetve "után" helyzetre. 1 víz 
kockát eltávolított mindegyik területről, illetve hozzáadott 1 réz és egy ón kockát 
mindegyik területhez. Ne felejtsd el, hogy ezzel a sárga játékos minden vízkockáját 
eltávolította egy saját régiójából, ezáltal, ha az érc kitermelése akciót választja a 
területen, nem kell fizetnie az érc bányászatáért.

AKCIÓ: Vasút építése
Talán, Cornwall leghíresebb fia Richard 
Trevithick volt aki megépítette az első 
gőzmozdonyt. Amivel több szenet lehetett a 
bányákhoz szállítani a gőz szívittyúk
teljesítményét növelendő. 

Az elérhető fejlesztések box-ban kell, hogy legyen legalább 1 vasút 
jelölőnek, hogy ezt az akciót választani tudd. A kiválasztott területre 
helyezd el a mozdonyt. A kiválaszott területen nem szükséges, hogy 
legyen saját, vagy más játékos bányája. Csak egy vasút lehet egy régióban, 
és lehelyezés után nem lehet mozgatni, illetve eltávolítani.

Mikor lehelyezed a mozdonyt a területre, eltávolíthatsz 2 vízkockát a 
területről ÉS el kell venni 1 víz kockát mindegyik szomszédos területről 
is. Az adott területen 1-el növeli a bányászati kapacitást. Ne felejtsd el, 
hogy csak az adott terület bányászati kapacitását növeli a vasút, a 
szomszédos területekét NEM.

Maximum 1 vasutat tudsz építeni, minden területre, és megépítése 
után a játék végéig a helyén marad. A Vasút építése 2 idő 
egységbe kerül, pénzre nincs szükség.

Példa: A példában a kék játékos egy vasútvonalat épített a területen, eltávolított 
két vízkockát, az adott régióból és hozzáadott 1 vízkockát minden szomszédoshoz. 
A bányászati kapacitás a vasút miatt eggyel nő a területen.

AKCIÓ: Gőz szivattyúk fejlesztése
Remélhetőleg most már átláttad mennyire fontos a megfelelő 
szivattyú technológia a bányászat során. A gőz erejét fejlesztették 
elsősorban tovább a víz kitermeléséhez. A mérnökök 
folyamatosan fejlesztették a gőz szíiattyúkat, gondosan ügyelve, 
hogy ne sértsék James Watt szabadalmát. A cél a minél kevesebb 
szén felhasználásával minél több energiát nyerni, mert a szenet 
nehéz volt importálni.
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Attól függően hányadik fordulóban járunk egyre több gőz
szivattyú korong lesz elérhető, így egyre több gőzszivattyút leszel
képes használni a víz kockák eltávolítására a játéktábláról. 
Minden korong egy víz kocka eltávolítására használható. Lehet 
használni olyan terület vízkockájának eltávolítására is amin nincs 
bánya, illetve ha egy vagy több gőz szivattyút használsz fel, akkor
azt felhasználhatód egy területen is, vagy több területen is. Tehát 
megosztható.

Példa: A gőz szivattyú táblázat így néz ki a  4. kör kezdetén. Ha a ezt az akciót 
választod, akkor elveheted a 3 gőz pumpa korongot a játéktérről és eltávolíthatsz 
vele egyenként egy víz kockát bárhonnan a játéktábláról, (nem kell mindegyiket 
felhasználnod, de nem lehet félre tenni későbbre a korongokat.) A következő 
játékos, aki ezt az akciót választja ebben a körben, már csak a maximum a 2 
vízpumpa korongos akciót tudja választani,a 2 vízkocka eltávolítására.

FONTOS: Tehát, a forduló számának megfelelő gőz szivattyú 
akció elérhető minden fordulóban, nem csak az adott fordulóhoz 
tartozó akció érhető el.
Miután eltávolítottad a víz kockákat a gőz szivattyú korongok 
segítségével,  utána a kör elején vissza kell őket rakni a 
játéktáblára, hogy elérhető legyen a következő fordulókban is. 
Azokat a korongokat amit nem használtál el az éppen játszott 
fordulóban, azokat is vissza kell rakni az általános készletbe.

A gőz szivattyúk fejlesztése akció 1 idő egységbe kerül, pénz 
nem szükséges hozzá.
AKCIÓ:Pástétom eladása
Cornwall leghíresebb csemegéje a pástétom. Ez volt a bányászok 
ebédje. Zöldségek és hús ízletes keveréke volt egy vastag 
tésztaréteggel bevonva és megsütve, hogy a bányászok koszos 
kezét távol tartsa a finom pástétomtól. (ezt a kérget nem volt 
szokás megenni.)
Ezt természetesen a bányász feleségek készítették otthon. Ebben 
a játékban el lehet adni ezt a házi pástétomot  £1-ért. Ezt az akció 
általában akkor fogod választani, mikor a fordulóban már túl sok 
pénzt költöttél és szükséged van egy kevéske pénzre a következő 
akciódhoz.

A pástétom eladása 1 idő egységbe kerül

AKCIÓ: Passz  
Ha a passz-t választod, akkor át kell raknod a korongodat a idő 
táblázatról a játékos sorrend legmagasabb üres helyére. Ebben a 
körben nem lehet több akciód és nem vehetsz részt árverésen 
sem. Ha elköltötted mind a 10 pontodat, úgy a passz-t kell 
választanod.

Ha már az összes játékos passzolt egy kivételével, akkor a 
bent maradt játékos (feltéve, ha van pontja) végrehajthat még 
egy akciót. Ezután a passzt kell választania.

A passz akció nem kerül idő egységbe.

4. Ércek eladása
Miután mindenki véghez vitte az akcióit a körben, akkor el kell 
adni az összes ebben a körben kitermelt ércet.

A táblázat megmutatja mennyi pénzt kapsz a kitermelt ércekért 
el KELL adnod az összes kitermelt kockát. a pénz táblázatában 
pedig jelölni a bevétel.

Nem teheted félre későbbi fordulókra el KELL adnod 
mindegyik kockádat. Az összes eladott kocka ezek után kikerül 
a játékból.
Példa: Van 3 réz és két ón 
kockád előtted. A réz ára 
kockánként £8. Tehát £24 
kapsz utána. Az ón ára  £5, 
tehát összesen £10 kapsz érte. 
Rakd vissza a kockákat a 
készletbe és ad hozzá a £34 -t a 
pénzt a vagyonodhoz a pénz 
táblázatba.

5. Külső beruházások
Miután eladtad a kitermelt ércet lehetőséged van Corwall-on 
kívül befektetned különböző vállalatokba. Sok Cornish bánya 
tulajdonos réz olvasztókba fektette vagyonát Welsh-ben, így 
próbálták irányításuk alá vonni az egész iparágat.

A beruházásokat az a játékos kezdi aki a játékos sorrendben a 
legmagasabb helyen áll. Mikor sorra kerül egy beruházást tehet, 
utána a következő játékos jön. addig folytatjuk amíg mindenki 
annyi beruházás kockát tett le amennyit csak akart. Minden 
játékosnak csak 12 db kockája van a teljes játék alatt.

A befektetési táblázat 4 sorból áll. Minden sort csak az adott 
fordulóban lehet használni. Tehát csak abba a sorba lehet lerakni 
kockát amelyik forduló éppen tart Minden helyre maximum 
kettő kocka kerülhet. Ezek a kockák lehetnek saját vagy akár 
másik játékosé is.

Ha kockát helyezünk le valamelyik helyre, úgy ki kell fizetnünk 
az árát, ami az oszlop felett látható, és megkapjuk a GYP-t, ami 
az adott helyre van nyomtatva. Ne felejtsd el, hogy ez az egyetlen 
módja a játékban, hogy GYP-t kapj, illetve ügyelj arra, hogy a 
befektetések megtérülése fokozatosan csökken. (Egyre kevesebb 
GYP-t kapunk azonos befektetés mellett. lásd a táblázatot)

De óvatosnak kell lenned, hogy ne túl sokat költs el és maradjon 
pénzed a következő fordulóban az árverésekre és az érc 
kitermelésére. Nyilvánvaló az utolsó körben érdemes elkölteni 
minden pénzt, amit csak lehet.

Példa: A második fordulóban a zöld játékos második befektetését teszi meg (hisz 
már van egy kockája a 10 GYP területen) Neki  £24 maradt, és el kell döntenie, 
hogy  £15-ért vesz 15 GYP-t, vagy £5-ért 5 GYP-t vásárol , fektet be. vagy esetleg 
megtartja mind a £24-t. Nem választhatja a 10GYP sem és a 20GYP sem, mert 
már mindegyik terület tartalmaz 2 befektetési kockát.
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6. Új érclelőhelyek feltárása
A játék kezdetén bizonyos területeken található volt bizonyos 
számú réz és ón kocka. 8 terület volt ami üres volt a játék elején, 
nem került fel kocka rá.(nem tárták még fel.)Az első játékos a 
játékos sorrendben kiválaszt egy ilyen területet (amin nincs se 
kocka, se bánya)és dob a három speciális kockával, feltárva 
ezáltal a területet.

Az első játékos után a második játékos is választ egy még üres 
területet és felfedezi a kocka dobásokkal. Ha nincs már ilyen 
terület akkor kimarad ez a fázis.

Példa: Te vagy az első a játékos sorrendben. Kiválasztottál egy területet a 
felfedezésre, dobsz a három kockával és felhelyezel a régióra 1 ón, 3 réz, és 2 víz 
kockát.

Ha a területre vezet már tárna, úgy hozzá kell adni +1 ón, és +1 
réz kockát, és ki kell vonni belőle 1 víz kockát, illetve ha a feltárt 
területen már van vonat, akkor 2-l kevesebb vízkockát kell 
felhelyezni, de amennyiben vasúttal szomszédos a terület, úgy 
csak 1-t kell kivonni belőle. Továbbá így kell eljárni a kikötő 
esetében is, 1-t ki kell vonni a kék kocka értékéből és csak annyi 
vízkockát kell felhelyezni a játéktáblára.

7. A kör vége

A játék a 4. forduló végén ér véget. Nincs forduló jelző a táblán, a 
játékosok a befektetések táblázatában követhetik nyomon, melyik 
fordulóban járunk. Ha ez nem a negyedik forduló volt, akkor új 
forduló kezdődik.

A játék a 4. forduló végén ér véget. A játékosok összeadják a 
győzelmi pontjaikat. A végeredménybe nem számít bele sem a 
pénz, sem a fejlesztések, sem a bányák. a legtöbb GYP-tal 
rendelkező játékos nyert.

Ha döntetlen az állás, úgy a megmaradt pénz számít, ha még 
ezután is döntetlen, úgy a bányáik mellett még fellelhető ércek 
száma dönt. Ha még ezek után is döntetlen lenne, úgy a játékos 
sorrendben betöltött hely lesz a döntő.

Példa: A piros játékos 85 GYP-l végzett, a kéknek 101GYP, sárgának  77, míg 
zöldnek 74 GYP-a van a játék végén. Kék nyert.

A játék vége
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Ez a játék csak azért létezik, mert párom szülei a Cornwall-i 
Cambourne bányásziskolához vezető út mentén laknak.  Ha 
Cornwallban jár az ember nehéz elképzelni, hogy valaha ebben a 
megyében komoly bányászat folyt.(manapság csupán tejföl árusokat 
és forgalmi dugókat láthat az ember errefelé). A régi bányák 
meglátogatása után jutott eszembe, hogy egy társasjátékban 
elevenítem meg az itteni bányászat történelmét.

Ebben az időben rengeteg ötlet motoszkált a fejemben, A játékok új 
irányához csak fából készült tartozékokat használhattam, ezeknek a 
ötleteknek, gondolatoknak a kombinációjából született meg a 
Tinners'Trail. 
Ezt a játékot, úgy kell megközelíteni, ahogy a Treefog kiadó minden 
egyes játékát. Először megkerestem a témát, kutatásokat végeztem, 
addig amíg teljes képet nem kaptam róla. Ezután leültem és 
megpróbáltam megtervezni a játékot, hogy a lehető legközelebb
 a valós történelmi eseményekhez. A szabályok úgy vannak megírva, 
hogy tükrözzék a valóságot és a lehető legjobban visszaadják azt. Jelen 
esetben a legnagyobb problémát úgy mint a valóságban, a víz 
szivattyúzása a bánya mélyéről jelentette, illetve ezt beleszőni játékba. 
Nem a világ legszexisebb problémája, Ahogy az életben,a játékban is 
komoly gondot jelent a víz eltávolítása a bányákból és ez a gőzmotorok 
állandó fejlődéséhez vezetett, amit megpróbáltam a játékra átültetni. 
Ezután fordítottam figyelmet, milyen más fontos fejlesztéseket 
alkalmaztak akkoriban Cornwall-ban, kikötők, vasutak, tárnák. Nem 
valószínű, hogy a helyieken kivűl hallott már valaki ezekről a földbe 
vájt alagútakról. Az egész megye alá van furva velük, némelyikhez már 
furcsa házakat is építettek. 
A beruházási mechanizmus-t Wolfgang Kramer: Firenze hercegei-ből 
vettem kölcsön, a kérdés az, hogy mennyi győzelmi pontot vásároljak, 
mennyit hagyjak a következő körre. A másik kölcsönvett 
mechanizmus, az idő faktor bevezetése volt, ezt Peter Prinz:Théba-
jából származik. E tökéletes megoldásul szolgált az játékosok akcióinak 
korlátozására, A többi ötlet nagyjából tőlem származik.
A kísérlet, hogy a szabályokban visszaköszönjön a valóság, optimálisra 
sikeredett. A legjobb példa erre az ércek meghatározásának módja. 
Véletlenszerűen, ezt néhány játékos nem kedveli, idegessé teszi. Ők 
teljes mértékben kizárnák a véletlenszerűséget a játékból. Csakhogy a 
valóságban,  a bányászott ércek ára napról napra változott. Ha 
felfedeztek egy új rézlelőhelyet, úgy a réz ára rohamosan csökkenni 
kezdett és ez számos Cornwall-i bánya bezárásához vezetett. 

Azonban, ha egy bánya kimerült, úgy a réz ára felfelé indult meg,  
újranyitották a bányákat. Ez bizony véletlenszerű esemény.

A Tinners' Trail a valóság, játékra való leképezése, a lehető 
legrészletesebb módon. Természetesen sok a valóságban 
megtörtént dolgot kénytelen voltam kihagyni. Mint például a 
dinamit használatát, az ember leleményességnek köszönhető 
gépeket, a bányabezárások hatását, a tömeges munkanélküliséget.

Visszatérve a játékra, nem tudok túl sok tippel szolgálni, mert én 
magam nem vagyok valami jó játékos. A játék valójában nem 
bonyolult. Mikor a réz, és az ón ára magas, termelj ki annyit 
amennyit csak lehet(mint a való életben). Mikor viszont 
alacsonyak az árak, érdemesebb tárna fejlesztésekre koncentrálni, 
hogy mikor (remélhetőleg)az érc árak felkúsznak olcsóbb legyen 
a kitermelés. Korábban befektetni jobb, mert a megtérülése 
nagyobb haszonnal kecsegtet.(Több GYP-t ér a korábban 
befektetett pénz). Figyelni kell arra, hogy ne túl sokat költsünk 
befektetésekre, hogy maradjon elég forgó tőkénk a következő kör 
árveréseire, és az ércek kitermelésére. Azt tanácsolnám, hogy az 
első körben lehetőség szerint építs két bányát. A tengerparti 
területek a legjobbak, hisz ide lehet kikötőt is építeni. Saját 
bányával szomszédos területekre építeni is jobb, mert akkor össze 
lehet őket kötni tárnával, mindkét területnek hasznot hozva. 
Passzolni korán, azért jó, mert a következő kört ezáltal mi 
kezdhetjük. Próbáld az akcióidat előtervezni, hogy minél előbb 
véghez tudd vinni őket, és utána passzolni tudsz, amint az 
lehetséges. A pástétom eladása akciót, csak akkor válaszd, ha 
tényleg szükséged van pénzre. A játék legnehezebb döntése, hogy 
mennyit  akarsz fizetni egy bányáért az árverésen. Ez a lényeg, 
erről szól a játék veleje.
Remélem élvezni fogja a Treefog kiadó első játékát, amit még fog 
követni egynéhány remek játék.

Martin Wallace

Game designed by Martin Wallace.

All artwork by Peter Dennis.

Graphic design by Solid Colour.

Thanks to Julia Bryan, Richard Dewsbery, Jerry Elsmore, JKLM, David Norman and Peggy Hollis (for the title).

Playtested by usual crowd, including Simon Bracegirdle, Andy Ogden, Geoff Brown, Don Oddy, Martin Burroughs, 
Paul Oakes & friends, Lance Robertson, Chris Payne, Paul Moulden, Chris Dearlove, Phil Honeybone, Richard Dewsbery,
lots of people at Baycon, Stabcon, Midcon and SORcon.

You can check out the latest Warfrog games at: www.warfroggames.com

You can contact Warfrog at: martin@warfroggames.com

The rules to ‘Tinners’ Trail’ are © Martin Wallace 2007.

A tervező megjegyzései:

Credits



IDŐ
költség

Bányászati
Kapacítás

Játékos segédlet
Forduló fázisai: 
1. Ércek árának meghatározása

Kockadobással meghatározzuk az ón, és réz árát.

2. Elérhető fejlesztések
A táblázat szerint feltöltjük a fordulóban elérhető 
fejlesztéseket.

3. Játékosok akciói
A játékosok végrehajtják akcióikat 10 idő egység elejéig, 
Akkor van vége a fázisnak, amikor mindenki passzolt.

4. Érc értékesítése
A játékosoknak el KELL adni minden réz és ón
kockáját

5. Külső befektetések
A játékosok befektetési kockákat helyezhetnek, pénzért a
befektetési táblázatra. (egyetlen hely a GYP-t szerzésére)

6. Új érclelőhelyek feltárása
Az első két játékos választ egy-egy területet és
kockák dobásával felhelyezi rá az érc, és víz
kockákat.

7. Forduló vége
A játéknak a 4. forduló után van vége, a legtöbb
GYP-t gyűjtő játékos a győztes

Könnyen elfelejthető szabályok:

•
Kiválaszthatsz olyan területet is bánya építésére, ami még 
nincs feltárva(üres), de csak az árverést követően van 
lehetőséged azt feltárni(kockadobással)

•
Csak egy fajta fejlesztésből csak egy lehet minden 
területen(kivétel a tárna, ami 2 területet köt össze, de egy 
határon abból is csak egy lehet)

• A tárna mindkét összekötött területre hatást gyakorol

• A vasút eltávolít 2 víz kockát az adott területről és a vele 
szomszédos területekről egyaránt. Csak az saját területén növeli 
1-l a kitermelési kapacitást.

• Kikötőket csak a tengerrel szomszédos területekre lehet építeni.

• Mindig hozzá kell adni egy víz kockát, érc kitermelés után.

• Mikor egy játékos kivételével mindenki passzolt, úgy neki van
még akciója.

• El kell adnod az összes ércedet az Ércek eladása fázisban.

• Csak 2 befektetési kockát helyezhetsz el egy helyre a  táblázatban.

• Mikor feltársz egy üres területet, a kockadobások értékét
módosítani kell a terület korábbi fejlesztéseinek függvényében,
ha volt ilyen.

Nem fejlesztési akciók:

Bánya építése. Válassz egy 
területet és tartsatok árverést.

Érc kitermelése. Az alap 
bánya kapacítása 2 Érc kocka

Pástétom eladása. kapsz £1
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Fejlesztési akciók:




