
 

A

B

C

D

➽ 

➽

➽

VIÐ KYNNUM HINA MARGFRÆGU

VELKOMIN Í STÓRA EPLIÐ!

Hins vegar er hægt að eigna sér gráu leiðirnar með hvaða einlita 
spilasetti sem er.
Hægt er að eigna sér hvaða opnu leið sem er á borðinu, jafnvel þó 
hún sé ekki tengd leið sem leikmaðurinn hefur áður eignað sér. 
Leikmaður getur þó ekki eignað sér fleiri en eina leið í hverri umferð.
Ef leikmaður á ekki næga leigubíla eftir til að setja á hvern reit 
leiðar, getur hann ekki slegið eign sinni á þá leið.

Leikmaður getur eignað sér þriggja reita langa bláa leið 
með einhverjum af eftirfarandi spilasamstæðum:

Hvert leiðarspil sýnir tvo áfangastaði og 
stigagildi. Í leikslok, fær leikmaður stig sem 
samsvara stigagildi hvers leiðarspils sem hann klárar. 
Til að klára leið, verður leikmaðurinn að tengja áfangastaðina tvo sem 
nefndir eru á spilinu með því að búa til óslitna leið sem hann eignar 
sér á milli þeirra. Ef það tekst ekki, missir leikmaðurinn jafnmörg stig. 
Leikmaður má hafa ótakmarkaðan fjölda leiðarspila.
Þessi aðgerð gerir leikmanni kleift að draga fleiri leiðarspil. 
Til að framkvæma hana, dregur leikmaður tvö spil efst úr 
leiðarspilabunkanum. Hann verður að halda a.m.k. öðru þeirra en 
má halda báðum spilum ef hann vill. Spilum sem er skilað eru sett 
neðst í leiðarspilabunkann. Ekki má henda leiðarspili þegar búið er 
að ákveða að halda því.
Ef aðeins er eftir eitt leiðarspil í bunkanum, er enn hægt að framkvæma 
aðgerðina en leikmaðurinn verður að halda spilinu.
Leiðarspilum og úrlausnum þeirra er haldið leyndum frá hinum 
leikmönnunum til leiksloka.

Draga
Leiðarspil

LEIKSLOK OG STIGATALNING
Þegar einhver leikmaður á tvo eða færri leigubíla eftir í brigðum 
sínum, á hver leikmaður - þ.á.m. sá leikmaður - einn leik eftir. Síðan 
lýkur leiknum og leikmenn reikna út stigin sín með stigatöflunni:

Fyrst telur hver leikmaður stigin sín fyrir hverja kláraða 
leið sem hann eignaði sér, samkvæmt Leiðastigatöflunni á 
leikborðinu.

Síðan sýnir hver leikmaður leiðarspilin sín og bætir við 
stigum fyrir spilin sem voru kláruð og dregur frá stig fyrir 
ókláruð spil.
Að lokum fær hver leikmaður eitt stig fyrir hvern 
ferðamannastað sem er tengdur einni eða fleiri 
leiðum sem hann sló eign sinni á.

Leikmaðurinn með flest stig sigrar leikinn.
Ef það er jafntefli, vinnur sá sem kláraði flest leiðarspil. Ef það er 
ennþá jafntefli, deila leikmenn sigrinum.

Þekkið þið gamla heiminn jafn vel og hinn nýja? Ferðist 
aftur í tímann og yfir hafið til að verða lestakonungur 

og byggið veldi ykkar frá Edinborg til Konstantínópel.

Spil fyrir 2-5 
leikmenn sem 
inniheldur 
stórt leikborð 
með lestarkerfi 
Evrópu í upphafi 
20. aldar.
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Var dvölin góð
     í Stóra Eplinu?
Var dvölin góð
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Njótið ferðarinnar frá Central Park

til Empire State byggingarinnar og frá

Times Square til Brooklyn!

Njótið ferðarinnar frá Central Park

til Empire State byggingarinnar og frá

Times Square til Brooklyn!
 1 leikborð með korti af 

umferðarleiðum New York

 60 plastleigubílar 
  (15 í hverjum lit)

 Nokkrir auka plastleigubílar 
í hverjum lit 

 44 ferðaspil (8 marglituð 
leigubílaspil og 6 spil í 

hverjum eftirfarandi
 lita: blá, græn, svört, 

bleik, rauð, appelsínugul) 

 18 leiðarspil 

 þessi leiðbeiningarbæklingur 

 1 stigatafla  1 blýantur 

MARKMIÐ LEIKSINS
Í leikslok sigrar sá leikmaður sem skorað hefur flest stig. Hægt er að 
fá stig með því að: 

Stig eru dregin af leikmönnum fyrir hvert leiðarspil sem tekst ekki að 
klára fyrir leikslok. 

UMFERÐIR

Ferðaspilin samsvara leiðarlitunum á 
borðinu (blár, grænn, svartur, bleikur, rauður, 
appelsínugulur) fyrir utan leigubílaspilin 
sem eru marglituð og geta komið í stað 
annarra spila þegar leikmenn eigna sér leiðir. 
Leikmaður má alltaf hafa ótakmarkaðan fjölda 
ferðaspila á hendi.
Þessi aðgerð gerir leikmanni kleift að draga 
tvö ferðaspil. Hann má draga efsta spilið úr stokknum (blindur 
dráttur) eða velja eitt af spilunum fimm á borðinu. Í seinna tilfellinu, 
er nýtt spil strax dregið og sett í stað þess sem var valið.
Undantekningin er sú að ef leikmaður velur leigubílaspil af borðinu 
sem fyrsta spilið sitt, má hann ekki taka annað spil í þeirri umferð. 
Hann má heldur ekki velja annað leigubílaspil af borðinu sem 
annað spilið sitt.
Ef að þrjú af spilunum fimm á borðinu eru á einhverjum tímapunkti 
leigubílaspil, er öllum fimm spilunum kastað og fimm ný sett í 
staðinn úr stokknum.
Þegar stokkurinn klárast, eru spilin sem sett voru til hliðar stokkuð 
til að mynda nýjan ferðaspilastokk. 

Yngsti leikmaðurinn byrjar og leikmenn leika síðan réttsælis til 
leiksloka. Þegar leikmaður á leik má hann velja eina (og aðeins eina) 
af eftirfarandi aðgerðum: draga ferðaspil, eigna sér leið, eða draga 
leiðarspil.  

Draga Ferðaspil 

Eign slegið á leið 
Leið er samstæða reita í sama lit á borðinu 
sem tengir tvo samliggjandi áfangastaði.
Sumir áfangastaðir eru tengdir með 
tvöföldum leiðum (tvær jafnlangar leiðir 
sem tengja sömu staði). Einn leikmaður 
má ekki eigna sér báðar leiðir af tvöföldum 
leiðum.
Ath.: Í tveggja manna leik má leikmaður ekki eigna sér aðra af 
tvöfaldri leið, þegar hinn leikmaðurinn hefur eignað sér hina leiðina.
Til að eigna sér leið, verður leikmaður að leggja til hliðar spil fyrir 
hvern reit leiðarinnar og leggja plastleigubíl á hvern þessara reita. 
Flestar leiðir krefjast ákveðinnar gerðar af spilum. Til dæmis þarf 
að leggja til hliðar blá ferðaspil til að eigna sér bláa leið. 

Eigna sér leið á milli tveggja samliggjandi áfangastaða á 
borðinu; 

Klára óslitna leið á milli tveggja áfangastaða á leiðarspilinu; 

Tengja tvo ferðamannastaði.

 Leggið leikborðskortið á mitt borðið. Hver 
leikmaður tekur plastleigubíla af ákveðnum lit. 

 Stokkið ferðaspilin og gefið hverjum leikmanni 
tvö spil . Afgangurinn af ferðaspilunum er 
settur á hvolf í bunka hjá leikborðinu og fimm 
efstu spilunum er flett við . Þegar það er gert, 
ef þrjú af spilunum fimm eru leigubílaspil, er öllum 
fimm spilunum kastað og fimm nýjum spilum flett 
við í staðinn. 

 Stokkið leiðarspilin og gefið hverjum 
leikmanni tvö spil . Hver leikmaður verður 
að ákveða hvaða spilum hann vill halda. Hver 
leikmaður verður að halda einu eða báðum 
spilum. Ef hann velur aðeins eitt, skilar hann hinu 
neðst í leiðaspilastokkinn. Stokkurinn er síðan 
settur hjá leikborðinu . Leikmenn verða að 
halda leiðarspilunum sínum leyndum til leiksloka.

 Nú eruð þið tilbúin til að byrja.


