
Zawartość
plansza, obrotowa strzałka z podstawką, 12 kart-walizek, 4 
podstawki na odnalezione walizki, 1 drewniany pociąg, 12 
pionków.

Zagraj z aplikacją!
Zamiast strzałki można wykorzystać 
darmową aplikację, która wprowadzi 
nowe, ekscytujące elementy do gry! 
Aplikacja jest dostępna w języku 
polskim.

Cel gry 
Gracze przemieszczają się 
pociągiem od stacji do stacji, 
poszukując zagubionych walizek. 
Kto pierwszy zdoła odnaleźć trzy 
walizki – wygrywa!

Przygotowanie gry
1. Połączyć elementy planszy i 

przymocować do niej obrotową 
strzałkę. 

2. Każdy gracz otrzymuje po trzy 
pionki wybranego koloru oraz 
podstawkę na odnalezione 
walizki – tego samego koloru. 

3. Każda osoba umieszcza jeden 
ze swych pionków na pociągu, a 
pozostałe dwa na własnej stacji 
(stacja danego gracza ma ten 
sam kolor, co jego pionki).

4. Potasować karty-walizki, a 
następnie rozmieścić na stacjach 
stosownie do koloru (czerwone 
karty na czerwonej stacji, żółte 
na żółtej itd.). Karty kładzione są 
jasnobrązowymi  koszulkami ku 

górze  i nie należy 
ich odwracać, aż 
do właściwego 
momentu.

5. Gracz, który ostatnio widział 
prawdziwy pociąg, zakręca 
strzałką i rusza jako pierwszy. 
Następnie kolejka przechodzi 
w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
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Przebieg gry…

W swojej kolejce gracz zakręca 
strzałką i przesuwa na pociąg o 
tyle pól, ile wskaże strzałka – w 
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Jedno pole to 
każdy obszar na trasie o jednolitym 
kolorze.

Pociąg stojący, na którymś z dwóch zaznaczonych 
powyżej pól, znajduje się na stacji czerwonej.

Kiedy pociąg zatrzyma się na 
stacji, gracz rozgrywający tę 
kolejkę…

1. Wyciąga swój pionek, kładzie 
go na stacji i odwraca jedną, 
wybraną kartę-walizkę.  

 Jeśli – po odwróceniu karty 
– kolor walizki jest taki 
sam, jak kolor jego pionka, 
zabiera walizkę i kładzie ją wraz z 
pionkiem na swojej podstawce na 
odnalezione walizki.

 Jeśli – po odwróceniu karty 
–  kolory walizki i pionka się 
nie zgadzają, gracz odwraca 
kartę z powrotem koszulką ku 
górze, a pionek pozostawia na 
stacji (jednak nie na którejś z 
kart, tylko obok nich). Gracze 
starają się zapamiętać, jakiego 
koloru walizkę skrywa odkryta 
i ponownie zakryta karta, 
aby wykorzystać tę wiedzę w 
kolejnych rundach.

2. Kolejka przechodzi na 
następnego gracza. 

Pamiętaj, że jeśli masz co najmniej 
jeden pionek na swojej stacji, a 
żadnego na pociągu, to zawsze, 
gdy pociąg zatrzyma się na twojej 
stacji, możesz umieścić znajdujący 
się tam pionek na pociągu – nawet 
jeżeli to nie jest twoja kolejka!

Uwaga! W pociągu nie może 
znajdować się więcej niż jeden 
pionek danego gracza!

Sytuacje specjalne
A co jeśli…

… pociąg zatrzyma się na stacji 
innego gracza, a jest już na 
niej twój pionek?

Wybierasz kolejną kartę-walizkę i 
rozgrywka toczy się, jak powyżej.

Dla przykładu: 
Gdy gracz z czerwonymi pionkami 
zatrzyma się na niebieskiej stacji, 
gdzie znajduje się już jego pionek, 
to może odwrócić kolejną kartę-
walizkę.

… pociąg zatrzyma się na twojej 
stacji, a twój pionek wciąż tam 
jest?

Wsadzasz ten pionek na pociąg, 
o ile nie ma już na nim innego 
twojego pionka. Potem kolejka 
przechodzi na następnego gracza. 
Jeśli na twojej stacji nie ma żadnego 
twojego pionka, twoja kolejka się 
kończy.

Dla przykładu: 
Pociąg zatrzymał się na stacji 
czerwonej. Jeśli zawodnik 
grający czerwonymi nie ma na 
pociągu żadnego ze swoich 

pionków, to może zabrać jeden ze 
stacji.

… pociąg, na którym nie ma 
twojego pionka, zatrzyma się 
na stacji, gdzie także nie ma 
żadnego z  twoich pionków? 

Kolejka przechodzi na następnego 
gracza.

Dla przykładu: 
W swojej kolejce gracz z czerwonymi 
pionkami zatrzymał się na stacji 
niebieskiej, nie ma tam  jego 
pionka, nie ma także jego pionka 
na pociągu – wówczas jego kolejka 
dobiega końca.

… pociąg zatrzyma się na stacji, 
z której została już wcześniej 
zabrana przez ciebie jakaś 
walizka?

Otrzymujesz dodatkową kolejkę. 
Zakręcasz strzałką jeszcze raz.

Dla przykładu: 
Gracz z czerwonymi pionkami 
zatrzymuje się na niebieskiej stacji, 
gdzie już znalazł wcześniej  
walizkę i odłożył na swoją kartę – 
zakręca strzałką i przesuwa pociąg 
ponownie!

Zakończenie gry
Zwycięży pierwszy gracz, który 
umieści na swojej podstawce 
3 odnalezione walizki i wszystkie 
swoje pionki.

Więcej gier znajdziesz na53673 A


