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Snjall lestarteinaleikur 
eftir Franz-Benno Delonge 
 
2 til 6 þátttakendur 
30 mínútur 
8 ára og eldri 
 

Innihald 
1 spilaborð 
83 teinar 
35 borgarspil í 5 litum   
6 upphafsmerki til að merkja lestarkerfi leikmanna 
6 lestir til að telja stig 
1 byrjunarspil 
1 bæklingur með spilareglum 
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Undirbúningur 
 
Legðu spilaborðið á mitt borðið. 
Settu teinana sem nota skal við hliðina á spilaborðinu. 
Hver leikmaður velur lit og setur upphafsmerkið fyrir framan sig (á svæðið sitt) og lestina sem á að telja stigin í 
lestarskemmuna. Ef þátttakendur eru 2 eða 3 skal fjarlægja borgarkortin 10 sem eru strikamerkt (2 fyrir hvern lit) og 
setja þau aftur í kassann. Þau eru ekki notuð. Flokkaðu borgarkortin 35 (eða 25 ef þátttakendur eru 2 eða 3) eftir lit. 
Stokkaðu hvern lit fyrir sig og settu þau í bunka á hvolf við hliðina á spilaborðinu. Hver þátttakandi dregur 1 spil í 
hverjum lit (1 rautt, 1 appelsínugult, 1 gult, 1 grænt, og 1 blátt), sem hann á að geyma á hendi og gæta þess að 
andstæðingarnir sjái ekki. Spilin eru merkt borgum. Setjið afganginn af spilunum til hliðar án þess að skoða þau og 
notið í næstu umferð. 
Leikmenn ákveða hver á að byrja og sá sem verður fyrir valinu á að geyma byrjunarspilið. 

 
Takmark 
Hver leikmaður reynir að leggja járnbrautarteina á milli 5 ákveðinna borga. Þegar einn leikmaður er búinn að tengja 
borgirnar sínar 5 er þeirri umferð strax lokið. Yfirleitt er það leikmaðurinn sem er að leggja niður teina sem sigrar, en 
þó getur einnig komið fyrir að sá sem á leik klári að tengja borgir annarra leikmanna. Þegar umferð er lokið eru stigin 
talin og fer fjöldi þeirra eftir því hversu marga teina aðrir leikmenn þurfa að leggja til að klára að tengja borgirnar sínar. 
Eftir nokkrar umferðir vinnur sá leikmaður sem flest hefur fengið stigin. 
 



Hvernig spila skal eina umferð 
Sá sem á fyrstur leik byrjar og svo er farið réttsælis í hring.  
Í fyrsta leik í hverri umferð skal hver leikmaður leggja niður upphafsmerkið sitt á auð vegamót á spilaborðinu. Borgir 
teljast einnig til vegamóta og leikmenn geta lagt upphafsmerkið sitt á þær líka. Upphafsmerki hvers leikmanns er 
upphafspunktur lestakerfisins sem hann ætlar að leggja.  
 
Ábending: Almennt séð er ekki talið vænlegt að leggja teina of nálægt upphafsmerki annarra leikmanna. 
Leikmenn byrja að leggja lestarkerfin sín út frá þessum upphafsmerkjum. 

 
Reglur um lagningu lestarteina 
Í hverri umferð má hver leikmaður ýmist leggja 
1 eða 2 teina á ónotaðar línur á spilaborðinu  
(á sléttlendi ) eða 
1 tein á tvöfalda línu þar sem búið er að leggja einn tein 
(t.d. brú yfir á, göng í gegnum fjall, eða ferja yfir sjó). 
Hver leikmaður verður að tengja teinana við upphafsmerkið sitt eða við aðra teina sem tengjast upphafsmerkinu, ýmist 
beint eða í gegnum aðra teina. Eftir því sem lestarkerfin stækka og tengjast hvort öðru, aukast valmöguleikar hvers 
leikmanns. Hann getur lagt teina á staði sem áður tilheyrðu lestakerfi annarra en tengjast nú kerfinu hans.    
Hver leikmaður verður að leggja að minnsta kosti einn tein í hverri umferð.  
 
Athugasemdir: 
• Þegar leikmaður leggur teina, mega þeir snúa í hvaða átt sem er á meðan þeir eru lagðir á einfalda eða tvöfalda línu á 
spilaborðinu. 
• Þegar leikmaður leggur tvo teina í sama hring (báða á sléttlendi) getur hann ýmist tengt þá hvorn við annan eða komið 
þeim fyrir á mismunandi stöðum í kerfinu.  
• Leikmaður getur hvenær sem er tengt lestarkerfið sitt kerfum annarra. Þegar kerfi eru tengd sameinast þau og 
viðkomandi leikmenn geta lagt teina hvar sem er í þessu sameiginlega kerfi (sjá dæmi). 
 
Ábending: Leikmaður ætti ekki að tengjast öðrum kerfum of snemma í hverri umferð. 

 
Umferð lýkur 
Umferðinni lýkur þegar leikmaður leggur tein sem tengir saman 5 borgir.  
Leikmaðurinn verður þá að sanna að umferðinni sé lokið með því að sýna spilin sín. Ef borgirnar eru ekki tengdar er 
umferðinni áfram með spil viðkomandi leikmanns í borði og skal framhliðin snúa upp.  
 
Undantekning: Ef leikmaður leggur fyrri teininn (á sléttlendi) og sameinar þannig 5 borgir andstæðingsins má hann 
einnig leggja seinni teininn (á sléttlendi) áður en umferð lýkur. 
 
Sérstök tilfelli: 
Einnig lýkur umferð þegar allir teinar hafa verið notaðir. 

 
 
Stigatalning eftir hverja umferð 
 
Hver leikmaður fyrir utan sigurvegara umferðarinnar (leikmaðurinn sem tengt hefur borgirnar sínar fimm), telur hversu 
marga teina hann þarf til að tengja borgirnar sínar. Þegar telja skal teinana sem upp á vantar eru gefin eftirfarandi stig:  
 
1 stig fyrir hvern tein sem vantar á sléttlendi (einfalda línu) og 
2 stig fyrir hvern tein sem vantar yfir á, fjall eða sjó (tvöfalda línu).  
Fyrir hvert stig færir leikmaðurinn lestina sína niður einn reit í átt að rauða reitinum neðst á stigatöflunni. 
 
Athugasemdir: 
•Þegar telja á stigin á að nýta alla teinana sem eru á spilaborðinu þannig að gert sé ráð fyrir að vanti eins fáa teina og 
mögulegt er. 
•Við stigatalningu þurfa þátttakendur ekki að leggja teinana sem upp á vantar.  
•Lestirnar í stigatöflunni mega standa á sama reit og fara hver fram úr annarri án þess að það hafi nokkrar afleiðingar.  
•Mögulegt er að fleiri en einn þátttakandi tengi borgirnar sínar samtímis, þótt slíkt sé sjaldgæft. 

 



Undirbúningur fyrir næstu umferð 
•Fjarlægið alla teina af spilaborðinu. 
•Hver leikmaður tekur upphafsmerkið sitt og geymir það.   
•Flokkið aftur borgarspilin 35 (eða 25) eftir lit, og setjið þau í mismunandi bunka við hliðina á spilaborðinu. 
•Hver leikmaður dregur aftur 1 spil úr hverjum bunka og geymir þau á hendi.  
•Sá sem byrjaði síðustu umferð gefur leikmanninum á vinstri hönd byrjunarspilið, sem byrjar næstu umferð. 

 
Leikslok 
Spilinu lýkur þegar allir leikmenn hafa fengið stig og að minnsta kosti einn leikmaður hefur fært lestina sína fram yfir 
rauða reitinn neðst í stigatöflunni. Stigahæsti leikmaðurinn vinnur spilið! Ef fleiri en einn leikmaður eru efstir með jafn 
mörg stig fagna þeir sigrinum saman! 
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