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Et taktisk sporlægningsspil 
fra Franz-Benno Delonge  
 
2 til 6 spillere 
30 minutter 
8 år og opefter 
 

Indhold 
1 spillebræt 
83 spor 
35 bykort i 5 farver 
6 spiller-startmarkører til at markere spillerens jernbanenet 
6 spillerlokomotiver til at markere pointtal 
1 startspillerkort 
1 pjece med regler 
 

Mål 
Hver spiller forsøger at forbinde sine 5 byer med spor. Når en spillers 5 byer er forbundet, slutter runden med det 
samme. Dette sker som regel, når spilleren har tur, men det kan også ske, mens en anden har tur. De andre spillere taber 
point, afhængigt af hvor mange spor hver enkelt mangler at bygge for at forbinde sine 5 byer. 
Efter adskillige runder vinder den spiller, som har flest point. 
 

Forberedelse 
startmarkør 
startspillerkort 
bykort 
spor 
lokomotiv 
start 
markør 
spillebræt 
pointmåler 
remise 
 
Læg spillebrættet midt på bordet.  
Læg sporene som en pulje for alle spillere. 
Hver spiller vælger en farve, placerer sin startmarkør foran sig (i sit spilleområde) og sit lokomotiv som en 
scoringsmarkør i remisen. 
Når man spiller med to eller tre spillere, skal 10 bykort med stiplet kant fjernes (2 af hver farve) og lægges tilbage i 
æsken. De skal ikke bruges i spillet. 
Sortér de 35 (eller 25, når der er 2 eller 3 spillere) bykort efter farve, bland hver farve for sig, og læg hver bunke med 
billedsiden nedad på brættet.  
Hver spiller trækker 1 kort af hver farve (1 rødt, 1 orange, 1 gult, 1 grønt og 1 blåt), holder dem på hånden og holder 
dem skjult for de andre spillere. Han kan se på sine kort, hvilke byer de repræsenterer. De kort, der ikke er blevet 
trukket, skal bruges i næste runde, så de lægges til side, uden at man kigger på dem. 
Spillerne bliver enige om, hvem der skal starte. Denne spiller lægger startspillerkortet i sit spilleområde. 
 



Sådan spiller man en runde 
Startspilleren lægger ud, og derefter følger de andre i retning med uret. Første gang en spiller har tur, lægger han sin 
startmarkør på et ledigt overskæringspunkt på spillebrættet. En by regnes også som et overskæringspunkt, så man kan 
også lægge sin startmarkør på en by. En spillers startmarkør angiver startstedet for spillerens jernbanenetværk.  
 
Tip: Det er som regel ikke nogen god idé at starte sit netværk for tæt på en anden spillers startsted.   
Ud fra disse startsteder begynder spillerne at bygge deres netværk. Network building rules 
Efter tur kan hver spiller placere enten   
1 eller 2 spor på en ledig linje på brættet (over fladt land) eller  1 spor på en ledig dobbeltlinje (såsom en bro over en 
flod, en tunnel gennem et bjerg eller en færge over et hav). Hver spiller må kun placere spor, som støder op til hans 
startmarkør eller som støder op til et spor, som via andre spor er forbundet med hans startmarkør. Efterhånden som de 
forskellige netværk vokser og forbindes med hinanden, får den enkelte spiller flere muligheder at vælge imellem, så 
han fx kan placere spor på steder, der tilhører en andens netværk, så det derved bliver forbundet med hans eget. 
Hver spiller skal i hver runde placere mindst ét spor. 
    
Bemærk: 
• Når en spiller placerer et spor, kan det pege i en hvilken som helst retning ved et overskæringspunkt (eller en by), så 
længe det er placeret på en enkelt eller dobbelt linje på brættet. 
• Når en spiller placerer to spor i en runde (begge på fladt land), kan de enten støde op til hinanden, eller være placeret i 
forskellige dele af spillerens netværk. 
• En spiller kan når som helst forbinde sit netværk med en anden spillers netværk. Herefter har spilleren ret til at 
placere spor hvor som helst fra det sammenlagte netværk, som om hele netværket var hans eget (se eksempel). 
Tip:En spiller bør ikke lave forbindelse til andres netværk for tidligt i runden. Hvis det sker, at en spillers 5 byer er 
forbundet, når et spor er blevet placeret, slutter runden med det samme. Spilleren viser sine kort for at bevise det. Hvis 
hans byer ikke er forbundet, fortsætter runden med denne spillers kort liggende med billedsiden opad i hans 
spilleområde. 
Undtagelse: Hvis en spiller placerer sit første spor (over fladt land) og dette forbinder en modspillers 5 byer, har han 
lov til også at placere sit andet spor (over fladt land), før runden slutter.  
 
Sjældne tilfælde: 
Runden slutter også, hvis alle sporene er blevet placeret. 
 
 
Pointene i en runde 
Hver spiller, undtagen vinderen af runden (den spiller, hvis 5 byer er forbundet), tæller op, hvor mange spor han ville 
være nødt til at placere for at forbinde sine 5 byer. Pointene, der skal trækkes fra for de manglende spor tælles på denne 
måde: 
minus 1 point for hvert manglende spor over fladt land (med en enkelt linje) og 
minus 2 point for hvert spor over flod, bjerg eller hav (med en dobbelt linje) 
For hvert minuspoint, der tælles, skal spilleren rykke sit lokomotiv et felt nedad i retning af det røde felt i bunden af 
pointmåleren. 
 
Bemærk: 
•Alle spor på spillebrættet må bruges af en spiller, når han tæller op, så han kan komme frem til det lavest mulige antal 
manglende spor. 
•Spillerne placerer ikke rent faktisk manglende spor, mens de tæller op.  
•Lokomotiver kan godt blive stående på det samme felt, og de kan også uden problemer passere hinanden på 
pointmåleren. 
•Det kan forekomme, om end sjældent, at flere spillere har alle 5 byer forbundet ved slutningen af runden. 
 
 
Forberedelse til næste runde 
•Fjern alle spor fra spillebrættet. 
•Hver spiller tager sin startmarkør til sig og placerer den i sit spilleområde.   
•Bland igen de 35 (eller 25) bykort efter farve, og læg dem i separate bunker ved siden af spillebrættet.  
•Hver spiller tager igen 1 kort fra hver bunke og tager dem på hånden.    
•Startspilleren fra sidst giver startspillerkortet til sin sidemand til venstre, og denne starter den næste runde.  
 

Spillet slutter 



Spillet slutter, efter at alle spillerne har fået point for en runde, og mindst én spiller rykker sit lokomotiv ned til eller ind 
i det røde felt i bunden af pointmåleren. Spilleren med flest point er vinderen! Hvis flere spillere står lige med flest 
point, fejrer de deres fælles sejr!  
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