Vexation (Bosszúság)
A TransEuropa és a TransAmerica kiegészítőjének játékszabálya.
Szerző: Manfred Keller
6 játékos részére
8 éves kortól
Az ötlet
A kontinensen a nagy közös hálózat kiépülőben van, növekszik. De néha idegesítő, mikor a
többiek szégyenérzet nélkül használják a mi vágányainkat. Tehát itt az ideje, hogy fizetőssé
tegyük ezeket egyszer s mindenkorra.
A tartalom
18 színes vágány (3 db minden játékos-színhez)
A játék felállítása
Mint általánosan, de minden játékos elveszi a saját színének megfelelő darabokat.
Változás a játék menetében
Ahelyett, hogy a mindenki részére elérhető fekete vágányokat használnánk, a játékosoknak
minden körben lehetősége van háromszor a saját színének megfelelő színű vágányt
megépíteni. Ezeket a vágányokat is az általános szabályoknak megfelelően lehet használni
a játékban. A színes vágányokkal megépített szakaszokat csak az adott színnel játszó
játékos használhatja. Ha egy másik játékos is szeretné használni a hálózat azon részét,
melyben a színes vágányszakasz van, meg kell építenie a színes szakaszt elkerülő részt.
Egy két pontot összekötő vágányban legfeljebb két színes vágányszakasz beépítése
megengedett (a fekete ebben az esetben nem számít színnek, csak a játékosok színei). A
színes szakaszok nem cserélhetők le fekete vágányokkal.
Példa
Rosa már beépített 2 piros vágányt ahhoz, hogy elérje Bilbao-t (lásd a képet lejjebb). Gilbertnek Brestbe kell eljutnia. Viszont nem ágaztathatja le a saját vonalát Párizsból, mert Párizst
már csak piros vágányokon lehet elérni. Ezért Párizstól északra kell a leágazását
megépítenie (a fekete pontok jelzik az alábbi képen) és összesen 5 vágányszakasszal éri el
Brestet. Ugyanakkor be szeretett volna kötni Párizsba is, ami a többi játékosnak is igen
nehezen menne, mégpedig úgy, hogy egy sárga vágányt megépít (lásd ismét az alábbi
képet). De ezt sem teheti meg, mert az adott szakaszon már felhasználtak két színes
vágányt (ebben a példában pirosat), ami éppen a párizsi kereszteződésnél van.

Tom Lehmann változata
Minden játékos kétszínes vágánnyal kezdi az első kört. Minden következő kör elején minden
játékos megtartja az általa nem használt színes vágányokat és kap hozzá még egyet a saját
színéből (maximum három lehet így nála).
Ez azt eredményezi, hogy mindenkinek legalább egy színes vágányt fel kell építenie
körönként, és érdekes döntéseket kell hoznia. Ha az első körben takarékoskodunk, a
másodikban 3 színes vágánnyal gazdálkodhatunk, míg ha kettő vagy több színes vágányt
építünk meg, a következő körben nehezen bosszanthatjuk a többieket.
Magyarra fordította: Zólyomi „Zaba” Balázs 2011-ben.

