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Ett taktiskt spårbyggarspel 
av Franz-Benno Delonge 
 
2 till 6 spelare 
30 minuter 
från 8 år 
 

Innehåll 
1 spelplan 
83 spår 
35 stadskort i 5 färger 
6 startmarkörer för att markera spelarnas nätverk 
6 lokomotiv för poängräkning 
1 startkort  
1 regelhäfte 
 

Mål 
Varje spelare försöker förbinda sina 5 städer med järnvägsspår. 
Så fort en spelare lyckats förbinda sina 5 städer är partiet slut. Som regel sker det när spelarens själv står i tur, även om 
det också kan ske under en annan spelares tur. De övriga spelarna förlorar poäng beroende på hur många spår var och 
en ännu behöver för att förbinda sina 5 städer.  
Efter flera partier har spelaren med flest poäng vunnit. 

 
 
Förberedelser 
startmarkör 
startkort 
stadskort 
spår 
lokomotiv 
startmarkör 
spelplan 
poängspår  
tåghus  
 
Lägg spelplanen mitt på bordet. 
Lägg spåren bredvid spelplanen som ett förråd för alla spelare. 
Varje spelare väljer färg, placerar sin startmarkör framför sig (på sin spelyta) och sitt lokomotiv som en poängmarkör i 
tåghuset. 
Om antalet spelare är 2 eller 3 läggs de 10 stadskorten med streckade kanter (2 av varje färg) tillbaka i asken. Dessa 
används inte i spelet. 
Sortera de 35 (eller 25 med 2 eller 3 spelare) stadskorten efter färg, blanda varje färg separat och lägg varje hög bredvid 
spelplanen med bildsidan ned. 
Varje spelare drar 1 kort av varje färg (1 rött, 1 orange, 1 gult, 1 grönt och 1 blått), tar upp dem på hand och håller dem 
dolda för sina motspelare. Han ser efter vilka städer de representerar. Lägg undan de överblivna korten utan att se på 
dem så att de kan användas i nästa parti. 
Spelarna väljer ut en startspelare. Spelaren lägger startkortet på sin spelyta.



Att spela ett parti 
© 2005 Winning Moves Deutschland. Alla rättigheter förbehålls. 
 
Startspelaren börjar och de andra spelarna fortsätter medsols i tur och ordning. 
I sitt första drag placerar varje spelare ut sin startmarkör i en ledig korsväg på spelplanen. En stad räknas också som en 
korsväg och det går lika bra att placera ut startmarkörer i städerna. En spelares startmarkör utgör startpunkten för 
spelarens spårnätverk. 
Tips: Som regel är det inte en god strategi att starta ditt nätvek alltför nära en annan spelares startpunkt. 
Från dessa startpunkter börjar spelarna bygga ut sina nätverk. 
 
I ett drag kan varje spelare placera ut antingen 
1 eller 2 spår på lediga streck på spelplanen (över slät mark) eller  
1 spår på ett ledigt dubbelstreck (som en bro över en flod, en tunnel genom ett berg eller en färja över ett hav). 
Varje spelare kan placera ut sina spår enbart utgående från sin egen startmarkör eller som fortsättning på ett annat spår 
som har förbindelse med spelarens startmarkör genom andra spår. Då de individuella nätverken expanderar och ansluts 
till varandra har spelaren flera möjligheter och kan placera ut sina spår också i nätverk som tidigare tillhörde andra 
spelare, men nu är anslutna till hans eget nätverk. 
I varje drag måste varje spelare placera ut minst ett spår. 
 
 
Observera: 
•Då en spelare placerar ut ett spår kan det peka i vilken riktning som helst vid en korsning (eller stad), så länge det 
ligger på ett enkelt eller dubbelt streck på spelplanen. 
•Då en spelare placerar ut två spår i sitt drag (bägge på slät mark), kan de följa på varandra eller placeras var för sig i 
hans nätverk. 
•En spelare får ansluta sitt nätverk till en annan spelares nätverk när som helst. Därefter får spelaren placera ut spår var 
som helst i det kombinerade nätverket som om hela nätverket vore hans eget (se exempel). 
Tips: En spelare borde inte ansluta till andra spelares nätverk för tidigt under partiets gång. 
 
 

Partiets slut 
Partiet är slut i samma stund som ett spår som förbinder en spelares 5 städer placeras ut. Som bekräftelse visar spelaren 
sina kort. Om städerna inte står i förbindelse med varandra fortsätter partiet så att spelarens kort ligger fullt synliga på 
hans spelyta. 
Undantag: När en spelare placerar ut sitt första spår (över slät mark) och därmed skapar förbindelse mellan en 
motspelares 5 städer, får han placera ut sitt andra spår (över slät mark) innan partiet är slut. 
Extrema fall: 
Partiet är också slut när samtliga spår har placerats ut. 
 

Poängräkning 
Varje spelare, förutom partiets vinnare (den spelare vars 5 städer har förbindelse med varandra), räknar hur många spår 
han skulle behöva placera ut för att skapa förbindelser mellan sina 5 städer. För att räkna hur många spår som saknas 
räknar varje spelare: 
1 poäng för varje spår som saknas över slät mark (med ett enkelt streck) och 
2 poäng för varje spår över floder, berg eller hav (med ett dubbelt streck) 
För varje poäng flyttar spelaren sitt lokomotiv ett steg nedåt i riktning mot det röda området längst ner på poängspåret. 
Observera: 
•Spelaren får ta i beaktande alla spår som lagts ut på spelplanen då han räknar sina poäng, så att antalet spår som saknas 
blir så litet som möjligt. 
•Spelarna placerar inte ut de spår som saknas då de räknar dem. 
•Lokomotiven kan stå på samma plats och kan också köra om varandra på poängspåret utan olyckshändelser. 
•Det är möjligt, om än sällsynt, att alla spelare lyckats skapa förbindelser mellan sina 5 städer då partiet är slut. 
 

 
Förberedelser inför nästa parti 
•Ta bort alla spår från spelplanen. 
•Varje spelare tar tillbaka sin startmarkör, och lägger den på sin spelyta. 
•Blanda de 35 (eller 25) stadskorten på nytt efter färg, och lägg dem i skilda högar bredvid spelplanen. 
•Varje spelare drar på nytt ett kort från varje hög, och tar upp dem på hand. 



•Startspelaren ger startkortet åt sin granne på vänster sida, som startar partiet. 

 
 

Spelets slut 
Spelet är slut då alla spelare räknat sina poäng [? övers. osäker] och minst en spelare flyttar sitt lokomotiv till eller förbi 
det röda området längst ner på poängspåret. Spelaren med flest poäng vinner! Om högsta poängantal delas av flera 
spelare gläds de tillsammans över den delade segern! 
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