De spelers bouwen een spoorwegennet in Frankrijk. Wanneer steden aan een spoorwegennet
worden aangesloten stijgt de waarde van de desbetreffende maatschappij. Door slim te ruilen
en te bluffen proberen de spelers aan het einde van het spel zoveel mogelijk aandelen van de
meest succesvolle maatschappij te bezitten.

Een spel van David V.H. Peters voor 3-6 spelers

één per speler
33 stuks in elke kleur
(6 kleuren/maatschappijen)

Iedere speler ontvangt een zichtscherm
met een spelersymbool.

2.

Plaats een locomotief
van elke kleur op de zes
velden rond Parijs.

één per kleur/maatschappij

6. Kies een startspeler. Deze

speler krijgt de startspelerlocomotief.

3. Plaats nog een locomotief

Speelt men meerdere partijen,
dan wordt deze naar rechts doorgegeven.

van elke kleur op het corresponderende veld van het
waardespoor.

5. Haal alle locomotieven uit

de buidel, sorteer deze naar
kleur en plaats ze op de corresponderende locomotiefbordjes.

4.

Voorbeeld: De locomotieven worden gebruikt
voor het uitbreiden van het spoorwegennet
(op het spelbord) en als aandeel van een
maatschappij (achter het zichtscherm).
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De overige locomotieven gaan in de buidel.
Afhankelijk van het aantal spelers trekt iedere speler een
aantal locomotieven uit de buidel en legt deze achter zijn
zichtscherm.
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Spelverloop
De startspeler begint, daarna vervolgt het spel met de wijzers van de klok.
De speler die aan de beurt is kiest één van onderstaande acties en voert deze uit (passen is niet mogelijk):

Met deze actie beïnvloedt de speler de waarde van de maatschappijen.
bordje naar keuze en plaatst deze op de velden op het spelbord. Als er geen
locomotieven van een kleur meer beschikbaar zijn, kan men deze kleur niet
meer kiezen. Hierbij moeten de volgende regels in acht worden genomen:

Met deze actie ruilt de speler zijn aandelen van de maatschappijen.
De speler legt eerst een locomotief af, daarna
locomotieven.
De speler kiest één locomotief achter zijn zichtscherm en legt deze op het
locomotiefbordje van dezelfde kleur.

en legt deze achter zijn zichtscherm.

aan een locomotief van dezelfde
kleur worden geplaatst.

Iedere speler mag, afhankelijk van het aantal spelers,
aantal locomotieven bezitten:

één andere
het volgende

een gestreepte lijn grenzen niet aan
elkaar. Over deze grens kan geen
spoorweg worden gebouwd.
Opmerking: Overtollige locomotieven leveren strafpunten op aan het einde van het spel.

motieven van

kleur staan.
Het spel is direct afgelopen, zodra één van de volgende situaties zich voordoet:

lende kleuren) staan.

of

locomotief staan.
velden mag nooit worden gebouwd.

landschapveld

stadsveld

Eifeltorenveld

De spelers leggen hun zichtscherm terzijde en berekenen aan de hand van het
bezit (inclusief „overtollige“ locomotieven) het aantal punten dat de corresponderende locomotief op het waardespoor aangeeft.
Voorbeeld van de puntentelling van een speler (in een spel met 4 spelers):
Kleur v.d. locomotief Aantal locomotieven Waarde van de maatschappij Overwinningspunten
Blauw
6 stuks
12 punten
72 OP
Geel
3 stuks
9 punten
27 OP
Rood
4 stuks
8 punten
32 OP
Groen
2 stuks
3 punten
6 OP

kleur moet de mogelijkheid hebben
om vanuit zijn startveld in minstens
één stad te bouwen.
Aan het einde van deze actie levert elke locomotief, die op een
veld geplaatst is, een verschillend aantal punten op (zie hieronder). Houd deze
punten bij op het waardespoor.
(Marseille)
landschapveld
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stadsvelden

Totaal:

15 stuks

137 OP

overtollige locomotief worden
afgetrokken.
De speler met de
punten wint het spel.
In geval van een gelijke stand delen de betreffende spelers
de overwinning.
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