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1. WSTEP
W 1846 3-5 potentatów konkuruje ze sobą w zdobywaniu 
pieniędzy i budowie najlepszego zestawu akcji, poprzez 
inwestowanie oraz prowadzenie firm kolejowych na 
Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w 
latach 1846-1935.

1.1 UMIEJSCOWIENIE HISTORYCZNE
Pięć rywalizujących ze sobą wschodnich firm kolejowych, w 
poszukiwaniu środkowo zachodniego zboża oraz rynków zbytu 
przekroczyło Appalachy we wczesnych latach 50. XIX wieku: 
New York Central, Erie, Pennsylvania, Baltimore & Ohio oraz, 
poprzez Kanadę, Grand Trunk wspierany przez kupców z 
Bostonu. Przed nimi były dosłownie setki nieudanych, 
lokalnych firm kolejowych, z których większość istniała tylko 
na papierze. Niektóre jednak zdołały wybudować tory kolejowe 
i nabyły lokomotywy, zanim zostały bez pieniędzy, i zostały 
sprzedane udziałowcom ze wschodu w 1846 roku. Dalej na 
zachód powstała Illinois Central, pierwsza firma kolejowa, 
która dostała grunt.
Czy jesteś w stanie połączyć te lokalne firmy i duże firmy 
kolejowe w najbardziej dochodową sieć kolejową na 
środkowym zachodzie, rozciągniętą do Chicago lub St. Louis, 
łącząc wschód z zachodem?

1.2 ZARYS GRY
Każdy gracz zaczyna z 400 $, które częściowo wyda na zakup 
firm prywatnych oferujących różne korzyści.
Rozgrywka toczy się w naprzemiennych rundach giełdowych z 
dwoma rundami operacyjnymi. W rundach giełdowych gracze 
uruchamiają, inwestują oraz handlują akcjami firm kolejowych. 
Podczas rund operacyjnych prezes (posiadacz większości akcji) 
każdej z firm kolejowych kieruje nią, by budowała tory, 
uruchamiała połączenia przy użyciu swoich pociągów, decyduje 
o wypłacie dywidendy udziałowcom oraz kupuje nowe pociągi.
Cena akcji firmy kolejowej zależy zarówno od inwestycji i
handlu akcjami przez graczy, jak i od wypłacanej dywidendy.
Pociągi są pogrupowane w fazy, które przedstawiają rozwój 
technologiczny. Jak tylko pierwszy pociąg z następnej fazy 
zostanie zakupiony, to zmienia się faza gry, wywołując zmianę 
różnych elementów gry. Gra kończy się w momencie, gdy w 
banku zabraknie pieniędzy.

1.3 CEL GRY
Na końcu gry gracze sumują swoje pieniądze z wartością 
posiadanych akcji. Gracz z największą sumą wygrywa.
Ważne: Majątek firmy kolejowej nie jest wliczany do 
ostatecznego wyniku jej prezesa. Zwycięstwo jest ustalane na 
podstawie portfela akcji oraz pieniędzy gracza i tylko pośrednio 
poprzez firmy kolejowe, które utworzył i którymi zarządzał.

1.4 ELEMENTY GRY
1 plansza
6 arkuszy ze 120 kafelkami torów
1 arkusz z 70 znacznikami
7 kart spółek
63 certyfikaty akcji
10 certyfikatów firm prywatnych
29   kart pociągów
5 kart graczy
1 karta pierwszeństwa w interesach
1 zestaw pieniędzy do gry, zawierający 12000 $: (15x 500 $, 

30x 100 $, 15x 50 $, 15x 20 $, 30x 10 $, 15x 5 $, 30x 2 $ i 
15x 1 $)

2. PRZYGOTOWANIE GRY
2.1 Wyznaczenie miejsc: Potasujcie tyle kart graczy, ile osób 
bierze udział w grze i rozdajcie po jednej, by ustalić kolejność 
miejsc. Pierwszy gracz otrzymuje kartę pierwszeństwa w 
interesach.
2.2 Przygotowanie banku: Odłóżcie z puli 12000 $ do pudełka 
11, 9 lub 6 banknotów 500 $, w zależności od liczby graczy, by 
bank miał właściwą wielkość (zobacz tabelę). Każdy gracz 
otrzymuje z banku 400 $.
UWAGA: Banknoty 500 $ odłożone do pudełka używa się w 
momencie, gdy w banku skończą się pieniądze, zobacz 10.1.
 Liczba graczy 3 4 5

Początkowa wielkość banku 6500 $ 7500 $ 

2.3 Usuwanie: Przy grze w mniej niż 5 osób należy odłożyć do 
pudełka dodatkowe karty graczy oraz niektóre spółki i firmy 
prywatne (zobacz informacje na górze następnej strony).
UWAGA: Cztery firmy prywatne, w tym dwie niezależne firmy 
kolejowe, oraz cztery spółki muszą zawsze pojawić się w grze.
2.4 Przygotowanie planszy: Należy położyć na planszy 
znaczniki fazy oraz rundy, a także pociągi, jak to pokazano na 
następnej stronie (przy rozgrywce w mniej niż pięć osób, 
usuwając tyle pociągów, ile zaznaczono). Kafelki torów, karty 
spółek, akcje, znaczniki oraz dwa pociągi niezależnych firm 
kolejowych (żółte) należy położyć obok planszy.
2.5 Przygotowanie podziału firm prywatnych: Należy razem 
potasować karty graczy oraz firmy prywatne.

O grach “18XX”
Jeśli jesteś zaznajomiony z grami 18XX, to podsumowanie 
zasad 1846 znajdziesz na stronie 19. Kilka dwuznacznych 
zasad z wcześniejszych wersji 1846 zostało wyjaśnionych.
1846 jest jedną z wielu gier 18XX, które zostały 
zainspirowane grą 1829 Francisa Treshama, a które dzieją 
się w różnych państwach i regionach. Gry te posiadają wiele 
cech wspólnych, ale różnią się sporo od siebie w 
szczegółach.
Jeśli jesteś nowy w grach 18XX, to zwróć szczególną uwagę 
na przykłady kafelków oraz znaczników na dole strony 8 
oraz na szczegółowy 

przykład rozgrywki ze stron 14-17, omawiający wstępny 
podział firm prywatnych, pierwszą rundę giełdową oraz 
pierwsze dwie rundy operacyjne. Na stronie 22 znajdziesz 
słowniczek użytych terminów.
1846 jest nieco długą grą i czas rozgrywki zależy od 
twojego doświadczenia oraz stylu gry graczy. 
Doświadczeni, energiczni gracze mogą ukończyć grę w 2-3 
godziny. Nowi lub powolni gracze powinni liczyć się z 2 
godzinami więcej. Wskazówki do szybszej gry znajdują się 
na stronie 13.

9000 $ 
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Należy losowo ustalić, które spółki oraz firmy prywatne zostaną usunięte. Usuwając spółkę z gry, należy 
odłożyć do pudełka jej kartę, akcje oraz znaczniki. Przy czym jeden ze znaczników należy położyć 
zakryty w mieście bazowym tej spółki (w kółku miasta, które jest oznaczone symbolem tej spółki).
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3. PODZIAL FIRM PRYWATNYCH
Zanim rozpocznie się pierwsza runda giełdowa, to należy 
rozdzielić firmy prywatne pomiędzy graczy.

3.1 ZARYS FIRM PRYWATNYCH

Cena Dochód

140 $ do zapłaty

Każda firma prywatna przynosi 
dochód graczowi, który ją posiada, 
podczas każdej rundy operacyjnej, 
dopóki nie zostanie wykupiona przez 
spółkę (i wtedy dochód otrzymuje 
spółka) lub nie zostanie usunięta z gry, 
gdy rozpocznie się faza III. 
Dwie firmy prywatne, Michigan 
Southern oraz Big 4, są niezależnymi 
firmami kolejowymi i działają jak 
„miniaturowe” spółki, dopóki nie 
zostaną wykupione lub usunięte z gry. 
Ich cena składa się zarówno z podanej 
wartości, która utworzy ich skarbiec, 
jak i z długu, który należy zapłacić do 
banku.

Każda z pozostałych ośmiu firm prywatnych posiada specjalną 
zdolność, która może zostać wykorzystana przez spółkę, która 
ją wykupiła, zanim firma zostanie usunięta z gry. Zobacz punkt 
6.9 oraz stronę 12 oraz uwagi, które wyjaśniają różne zasady.
Wyjątki: Specjalna zdolność Steamboat Company może zostać 
użyta, zanim zostanie wykupiona przez spółkę, a Mail Contract 
nie jest usuwany z gry, jeśli został wcześniej wykupiony przez 
spółkę.

L3.2 ZASADY PODZIA U
Rozpoczynając od gracza siedzącego z prawej strony gracza, 
który ma kartę pierwszeństwa w interesach (2.1), idąc 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (czyli w odwrotnej 
kolejności graczy), każdy gracz w swojej turze pociąga ze stosu 
potasowanych kart graczy oraz firm prywatnych tyle kart, ilu 
jest graczy plus 2. Wybiera jedną kartę i kładzie zakrytą przed 
sobą, a resztę przetasowuje i kładzie pod spód stosu. 
Wybranych kart nie należy pokazywać, dopóki nie zostaną 
rozdzielone wszystkie firmy prywatne.
UWAGA: Zazwyczaj wśród pociągniętych kart będą zarówno 
firmy prywatne, jak i karty graczy. Dopóki są jeszcze jakieś 
nieprzydzielone firmy prywatne, to zawsze otrzyma się co 
najmniej jedną z nich.
3.21 Jeśli gracz nie chce kupić żadnej z wylosowanych firm, to 
wybiera „pustą” kartę gracza. Jeżeli gracz wylosował dwie lub 
więcej firm prywatnych, a żadnej karty gracza, to musi wybrać 
jedną z firm prywatnych.
Gdy liczba pozostałych kart jest mniejsza niż liczba graczy plus 
2, to każdy z graczy w swojej turze wybiera jedną kartę z 
wszystkich, które pozostały. Wybór trwa dopóki albo gracze 
wezmą wszystkie „puste” karty, albo w stosie nie będzie 
żadnych „pustych” kart tylko jedna firma prywatna.
3.22 Jeśli w stosie zostanie tylko jedna firma prywatna, to gracz, 
który wylosuje ostatnią firmę prywatną, ujawnia to i może ją 
albo kupić za pełną kwotę albo przekazać następnemu graczowi 
z ceną zmniejszoną o 10 $. Ten gracz ma wtedy ten sam wybór: 
kupić tę firmę po aktualnej (zmniejszonej) cenie lub przekazać 
ją dalej, ze zmniejszoną ceną o kolejne 10 $. Przekazywanie 
należy powtarzać, aż znajdzie się gracz, który kupi tę firmę. 
(Gracz musi ją zabrać za darmo, jeśli cena spadnie do 0 $).

3.23 Po podziale firm prywatnych wszyscy gracze je
ujawniają i płacą za nie. Należy usunąć karty graczy. 
Niezależne firmy kolejowe Michigan Southern oraz Big 4 
otrzymują swój startowy majątek, równy napisanej cenie (bez 
długu), nawet gdy ich cena zakupu została przy podziale 
obniżona, jak również pociąg oraz znacznik. Następnie 
rozpoczyna się pierwsza runda giełdowa.

4. KOLEJNOSC GRY
Gra toczy się naprzemiennie w rundzie giełdowej i dwóch 
rundach operacyjnych.

4.1 RUNDA GIELDOWA

A. Rozpoczynając od gracza z kartą pierwszeństwa w
interesach, każdy gracz w turze (rozgrywanej zgodnie z ruchem
wskazówek zegara) może sprzedać akcję lub akcje, zanim
będzie miał możliwość kupna jednej akcji (lub może spasować
nie wykonując żadnej z tych czynności).
B. Runda giełdowa kończy się, gdy wszyscy gracze po kolei
spasują. Należy przydzielić kartę pierwszeństwa w interesach
oraz, w kolejności ceny giełdowej, należy zaktualizować cenę
akcji spółek, których akcje znajdują się na giełdzie lub 100% ich
akcji jest w posiadaniu graczy.

4.2 RUNDY OPERACYJNE
A. Właściciele firm prywatnych otrzymują dochód z banku.
B. Michigan Southern oraz Big 4 operują w podanej kolejności.
C. Każda spółka operuje w kolejności zgodnej z ceną akcji.

_

_

' '

_

Wyjątek: W pierwszej (tylko) rundzie operacyjnej w grze, krok 
C należy wykonać w kolejności odwrotnej do ceny akcji.

4.3 KOLEJNOSC CENY A' ' KCJI
4.31 Kolejność ceny akcji: Należy wykonać akcję, 
rozpoczynając od spółki z największą ceną, a następnie kolejne 
spółki, zgodnie z malejącą ceną akcji. Należy pominąć 
wszystkie spółki, które już wykonały akcje (a których cena akcji 
spadła).
UWAGA: Przy kolejności odwrotnej od ceny akcji zaczyna się 
od firmy z najniższą ceną, a następnie kolejne firmy w 
kolejności rosnącej ich ceny akcji.
4.32 Rozstrzyganie remisów: Jeśli kilka firm posiada tę samą 
cenę akcji (ich znaczniki znajdują się w tej samej kolumnie), to 
najpierw jest firma, której znacznik jest na samej górze, a 
następnie po kolei wszystkie znaczniki poniżej w tej kolumnie.
UWAGA: Niezależnie od tego, czy runda operacyjna jest 
rozpatrywana w kolejności rosnącej czy malejącej, w jednej 
kolumnie rozpatruje się zawsze od góry do dołu.
4.33 Przejście do kolumny: Umieszczając lub zmieniając 
położenie znacznika w tabeli giełdowej, znacznik, który 
wchodzi do kolumny, umieszcza się poniżej znaczników, które 
już tam były (należy je położyć w stosie, jeśli trzeba).
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5. RUNDA GIELDOWA
Podczas rundy giełdowej gracze kupują i sprzedają akcje spółek 
kolejowych, mogą też zakładać nowe spółki.

5.1 ZARYS RUNDY GIELDOWEJ
5.11 Każdy gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
podczas swojej tury, poczynając od tego, który ma kartę 
pierwszeństwa w interesach:
A. Może sprzedać jedną lub więcej akcji, a następnie
B. Może kupić jeden certyfikat akcji.
Gracz, który nie chce wykonać tych czynności, pasuje.

5.12 Każdy certyfikat to 10% akcji spółki, za wyjątkiem
certyfikatu prezesa, który oznacza 2 akcje, czyli 20% udziałów. 
(Każda spółka posiada dziewięć certyfikatów, które razem dają 
100% akcji spółki). Akcje kupuje się i sprzedaje po ich 
aktualnej cenie. Certyfikat prezesa kupuje się lub sprzedaje za 
dwukrotność tej ceny.
5.13 Runda giełdowa kończy się, gdy wszyscy gracze po kolei
spasują. Karta pierwszeństwa w interesach jest ponownie 
przydzielana (5.51), a ceny akcji należy zaktualizować w 
sytuacji, gdy są jakieś akcje na giełdzie lub gdy 100% akcji jest 
w rękach graczy (5.52).
UWAGA: Jeśli gracze nie spasowali po kolei, to gracz, który 
wcześniej spasował, może normalnie sprzedać i/lub kupić akcje 
podczas swojej następnej tury.

5.2 SPRZEDAZ AKCJI
5.21 Gracz może sprzedać dowolną liczbę akcji podczas swojej
tury, stosując się do podanych poniżej limitów. Gracz otrzymuje 
aktualną cenę giełdową za każdą sprzedawaną akcję i umieszcza 
certyfikaty akcji na giełdzie.
5.22 Cenę akcji należy przesunąć (po wypłacie pieniędzy ze
sprzedaży) o jedną kolumnę w lewo, ale tylko w sytuacji, gdy 
akcje sprzedawał prezes tej spółki (nawet gdy sprzedanych 
jednocześnie było więcej akcji).
5.23 Tylko aktualny prezes może sprzedać akcje spółki, zanim
dana spółka (przynajmniej raz) operowała.
5.24 Zmiana prezesa: Sprzedaż dokonana przez prezesa, która
zmniejszyła stan posiadania akcji w tej spółce, poniżej liczby 
akcji posiadanych przez innego gracz (który musi mieć co 
najmniej 20% akcji), powoduje zmianę prezesa. Gracz, który 
posiada aktualnie najwięcej procent akcji (rozstrzygając remisy 
w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, licząc od 
starego prezesa), otrzymuje certyfikat prezesa w zamian za dwa 
udziały 10% i zostaje nowym prezesem tej spółki.
5.25 Ograniczenia: W wyniku sprzedaży na giełdzie nie może
się znaleźć więcej niż 50% akcji danej spółki. Nie można 
sprzedać certyfikatu prezesa na giełdę.
UWAGA: Sprzedaż skutkująca zmianą prezesa jest dozwolona, 
gdy przy sprzedaży zostały zachowane powyższe zasady.
PRZYKŁAD: Prezes NYC posiada 20%, dwaj inni gracze 
posiadają po 20% akcji każdy, a na giełdzie znajduje się 40% 
akcji. Prezes może sprzedać jedną akcję NYC, nawet jeśli 
jedynym certyfikatem który posiada ten gracz, jest certyfikat 
prezesa (20% akcji). Po tej sprzedaży pierwszy gracz siedzący 
obok starego prezesa (zgodnie z ruchem zegara) będzie miał 
certyfikat prezesa NYC, pięć  akcji (po 10% każda) NYC będzie 
na giełdzie, stary prezes będzie miał jedną akcję NYC (10%), a 
cena giełdowa akcji NYC spadnie o jedną kolumnę w lewo. 

5.26 Gdy cena akcji spółki spadnie do 0 $, to spółka
natychmiast jest zamykana i usuwana z gry (zobacz rozdział 8).

5.3 ZAKUP AKCJI
5.31 Po możliwej sprzedaży akcji gracz może kupić jeden
certyfikat zgodnie z poniższymi limitami:

• albo akcję z giełdy, albo
• akcję ze skarbca firmy, albo
• dostępny certyfikat prezesa, uruchamiając tym samym

spółkę.

5.32 Zakup z giełdy: By zakupić akcję z giełdy, należy wpłacić 
do banku aktualną cenę akcji, a akcję położyć przed sobą.
5.33 Zakup od firmy: Żeby zakupić akcję ze skarbca firmy, 
należy wpłacić do skarbca firmy aktualną cenę akcji, a akcję 
położyć przed sobą.
Ważne: Podczas gry majątek gracza musi być trzymany osobno 
od majątku firm. Prezes firmy nie może łączyć majątku 
kontrolowanych przez siebie firm ze swoim prywatnym 
majątkiem.
5.34 Aby uruchomić spółkę, gracz musi ustalić cenę wyjściową 
akcji od 40 $ do 150 $ i oznaczyć ją znacznikiem na tabeli 
giełdowej, wziąć kartę spółki, wpłacić dwukrotność ceny 
giełdowej do skarbca, a następnie umieścić certyfikat prezesa 
przed sobą. Osiem akcji po 10% kładzie się w skarbcu spółki. 
Gracz zabiera znaczniki tej spółki. Jeden z nich kładzie się na 
ścieżce dywidendy, a wszystkie pozostałe (za wyjątkiem trzech) 
na karcie spółki. Znacznik, który jest najbardziej z lewej strony, 
należy położyć w mieście bazowym (kółko w mieście z 
kolorowym logo tej spółki).
UWAGA: Trzy dodatkowe znaczniki każdej ze spółek wykorzystuje 
się, gdy spółka kupi firmę prywatną Chicago & Western Indiana 
lub którąś z niezależnych firm kolejowych. W innych przypadkach 
znaczniki te są niewykorzystywane i należy odłożyć je na bok. Ze 
względu na limity produkcyjne, Pennsylvania Railroad oraz  
Chesapeake & Ohio Railroad, posiadają jeden wspólny znacznik.

5.35 Illinois Central Railroad otrzymuje po uruchomieniu 
bonus w wysokości startowej ceny jej akcji. Jest on wypłacany 
do jej skarbca z banku.
UWAGA HISTORYCZNA: Symbolizuje to korzyść, jaką 
otrzymała ta firma, będąc pierwszą firmą kolejową, która w 
1850 roku otrzymała grunt. Służyło to za wzór przy kolejnych 
przekazywaniach gruntów, co pozwoliło sfinansować kolej 
transkontynentalną.

5.36 Limit akcji: Żaden z graczy nie może nigdy kupić lub 
posiadać więcej niż 60% akcji jednej spółki.
5.37 Zmiana prezesa: Jeśli w wyniku zakupu gracz posiada 
więcej akcji w spółce niż aktualny prezes, to gracz ten zostaje 
nowym prezesem, wymieniając z byłym już prezesem dwie 
swoje akcje na certyfikat prezesa.
5.38 Gdy gracz sprzeda akcje w jakiejś spółce, to nie może on 
kupić akcji tej spółki, dopóki nie nastąpi kolejna runda 
giełdowa.
5.39 Gracz nie może kupić akcji, jeśli przekroczyłby tym 
samym limit certyfikatów (zobacz poniżej), nawet jeśli ten 
zakup spowodowałby zmianę prezesa, w wyniku czego nie 
przekroczyłby limitu certyfikatów.

_

_

.
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5.4  LIMIT CERTYFIKATOW
5.41 Każdy gracz może posiadać tyle certyfikatów, ile wynika z
liczby graczy i liczby spółek w grze (zobacz tabelkę). Każda 
firma prywatna i każdy certyfikat prezesa z 20% akcji jest 
liczony jako jeden certyfikat podczas określania liczby 
certyfikatów gracza.
5.42 Firmy prywatne będące własnością spółek nie są wliczane
do limitu certyfikatów ich prezesa.
5.43 Gracz, który nieumyślnie przekroczy limit certyfikatów (w
wyniku zmiany prezesa), musi się do niego zastosować, jeśli to 
możliwe, podczas swojej następnej tury giełdowej.

Liczba spółek 
w grze 3 

Liczba graczy
4 5

 7 - - 11

 6 - 12 10

 5 14 10 8

4 lub mniej 11 8 6
Limit certyfikatów

5.5 ZAKONCZENIE RUNDY GIELDOWEJ
5.51 Ponowne przydzielanie karty pierwszeństwa w 
interesach: Gdy wszyscy gracze po kolei spasują, to kartę 
pierwszeństwa w interesach należy dać graczowi siedzącemu po 
lewej stronie gracza, który jako ostatni kupił/sprzedał akcje. Ten 
gracz będzie pierwszy w następnej rundzie giełdowej.
UWAGA: Karta pierwszeństwa w interesach nie zmienia 
właściciela, jeśli nie było sprzedaży ani kupna akcji.
5.52 Następnie, zgodnie z ceną akcji, należy zaktualizować cenę
akcji każdej spółki. Należy przesunąć znacznik jedną kolumnę 
w lewo, jeśli jakieś akcje danej spółki znajdują się na giełdzie, 
lub jedną kolumnę w prawo, jeśli 100% akcji znajduje się w 
rękach graczy.

6. RUNDY OPERACYJNE
Po każdej rundzie giełdowej następują dwie rundy operacyjne. 
Podczas tych rund operuje każda spółka kolejowa, za którą 
decyzje podejmuje jej prezes (lub właściciel w przypadku 
niezależnych firm kolejowych).

6.1 PRZEBIEG RUNDY OPERACYJNEJ
A. Właściciele firm prywatnych otrzymują dochód z banku.
B. Michigan Southern oraz Big 4 operują w podanej kolejności.
C. Każda spółka operuje w kolejności zgodnej z ceną akcji

(zobacz 4.31).
Wyjątek: W pierwszej (tylko) rundzie operacyjnej w grze krok C 
należy wykonać w kolejności odwrotnej do ceny akcji (również 
zobacz 4.31).

6.2 KROKI RUNDY OPERACYJNEJ
Operując, spółka wykonuje podane poniżej kroki w podanej 
kolejności:
A. Spółka może albo wyemitować akcje na giełdzie, albo je z

niej skupić.
B. Może w dowolnej kolejności położyć kafelki i/lub położyć

jeden znacznik.

C. Uruchamia pociągi, które posiada, i otrzymuje dochód.
D. Wypłaca pełny dochód lub jego połowę jako dywidendę lub

zatrzymuje cały dochód oraz aktualizuje swoją cenę giełdową.
E. Może zakupić pociąg (spółka musi posiadać przynajmniej

jeden pociąg).

Tory kolejowe buduje się, układając na planszy kafelki albo na 
pustych heksach, albo modernizując wcześniej nadrukowane 
lub położone kafelki.
6.41 Tylko żółte kafelki można kłaść na pustych heksach.
6.42 Modernizacje: Modernizacją jest zamiana kafelka lub
nadrukowanego żółtego heksa na inny kafelek. Kafelki mają 
cztery kolory: żółty, zielony, brązowy i szary. Muszą być 
układane i modernizowane w podanej kolejności. Kafelki są 
dostępne zgodnie z aktualną fazą gry: żółte w fazie I i 
następnych, zielone w fazie II i następnych; brązowe w fazie III 
i następnych; szare w fazie IV. Nadrukowane szare heksy nie 
mogą być modernizowane.

'

' _

W dowolnym momencie podczas tych kroków spółka może 
wykupić jedną lub więcej firm prywatnych i/lub wykorzystać 
zdolność posiadanych firm prywatnych.
UWAGA: Dwie niezależne firmy kolejowe, Michigan Southern 
oraz Big 4, działają jak spółki, lecz wykonują jedynie kroki B, C 
oraz D, gdy operują (ponieważ nie mają dodatkowych 
znaczników do położenia, muszą dzielić swój dochód, nie 
posiadają akcji i nie mogą kupować pociągów ani innych firm 
prywatnych).

6.3 EMISJA/ODKUPOWANIE AKCJI
Spółka może albo wyemitować na giełdę akcje ze swojego 
skarbca (by zdobyć pieniądze) lub może odkupić swoje akcje z 
giełdy (płacąc, by je odzyskać oraz korzystać z ich przyszłej 
dywidendy i wzrostu wartości).
6.31 Emisja akcji: Spółka może wyemitować na giełdę
maksymalnie tyle akcji, ile akcji jest w rękach graczy, minus 
liczba akcji, która już jest na giełdzie. Spółka odkłada na giełdę 
akcje ze swojego skarbca i otrzymuje za każdą z nich tyle, ile 
jest w kolumnie niżej niż aktualna cena akcji (cenę z kolumny 
po lewej aktualnej ceny akcji) z banku.
PRZYKŁAD: Cena akcji Grand Truck Railway wynosi 60 $. 
30% akcji jest w posiadaniu prezesa, 10% w rękach innego 
gracza, 20% na giełdzie, a 40% w skarbcu firmy. Spółka może 
wyemitować maksymalnie 2 akcje (cztery będące w posiadaniu 
graczy minus dwie z giełdy) w cenie 50 $ za sztukę (jedną 
wartość mniej niż aktualna cena).
6.32 Odkupowanie akcji: Ewentualnie spółka może odkupić z
giełdy dowolną liczbę lub wszystkie swoje akcje, płacąc o jedną 
wartość więcej niż aktualna ich cena (czyli cenę z kolumny po 
prawej stronie aktualnej ceny akcji) do banku za każdą 
odkupowaną akcję, którą kładzie w swoim skarbcu.
UWAGA: Spółka nie musi odkupować akcji z giełdy, jeśli na 
giełdzie jest ich więcej niż u graczy.
6.33 Wyemitowanie lub odkupienie akcji nie ma wpływu na
giełdową cenę akcji spółki (za wyjątkiem wymuszonego zakupu 
pociągu, zobacz 6.86).
WSKAZÓWKA: Z biegiem czasu prezesowi będzie coraz łatwiej 
obliczyć, ile pieniędzy potrzebuje jego spółka na działalność, co 
ułatwi decydowanie o wyemitowaniu lub odkupieniu akcji z 
giełdy.

6.4 _KLADZENIE KAFELK WO'
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6.43 Limit: Podczas każdej rundy operacyjnej spółka może 
położyć jeden żółty kafelek na pustym heksie oraz może albo 
położyć drugi żółty kafelek albo zmodernizować jeden kafelek. 
Położenie lub modernizowanie kafelków kosztuje (zobacz poniżej) 
i jest opcjonalne. Spółka, która kładzie dwa kafelki lub jeden 
kafelek i robi modernizację, może to wykonać w dowolnej 
kolejności.
UWAGA: Jest możliwe, że kafelek zostanie położony i zostanie 
następnie zmodernizowany. Lub że kafelek zostanie 
zmodernizowany, zanim położony zostanie żółty kafelek do jednej z 
nowych części torów, lub że firma może dokonać tylko 
modernizacji kafelka, bez kładzenia żadnego żółtego itd.
6.44 Miasta: Niektóre puste heksy posiadają duże kółko 
oznaczające miasto. Na tych heksach można kłaść tylko żółte 
kafelki miast. Kafelki miast nie mogą być położone na heksach bez 
miast. Trzy miasta, Cleveland, Detroit i Cinncinnati mają kafelki 
oznaczone literą „Z”. Chicago posiada własne kafelki. Te specjalne 
kafelki nie mogą być położone w innych miastach i odwrotnie: inne 
kafelki nie mogą być kładzione w podanych miastach.
6.45 Ograniczenia: Modernizacja kafelka musi zachować
zarówno swój typ (kafelek z miastem lub bez), jak i położenie 
wszystkich torów, które były już na tym kafelku. Nie można kłaść 
kafelków na heksach zarezerwowanych dla Michigan Central oraz 
Ohio & Indiana, dopóki firmy te nie zostaną przejęte przez spółki 
lub nie zostaną usunięte z gry (albo podczas przygotowania gry, 
albo w późniejszym etapie). Kafelki nie mogą zostać ułożone tak, by 
tory kierowały do: strony heksa z wodą (niebieski) ani do czerwonej 
krawędzi rejonu spoza planszy, ani do krawędzi szarego 
nadrukowanego heksa bez  fragmentu toru, ani do krawędzi mapy.
UWAGA: Te ograniczenia uniemożliwiają modernizację brązowymi 
kafelkami miast Port Huron, South Bend, Springfield 
oraz Wheeling.
6.46 Limity kafelków: Liczba oraz typy dostępnych kafelków 
ograniczają to, co może być położone, z wyjątkiem podstawowych 
żółtych kafelków #7, #8 i #9, których liczba jest nieograniczona. Po 
modernizacji należy kafelek odłożyć z powrotem, by można go było 
ponownie wykorzystać.
6.47 Połączenie: Fragment nowo położonego toru kafelka bez 
miasta musi być połączony ze znacznikiem spółki, która go 
umieszcza. Połączenie istnieje, jeśli da się poprowadzić trasę 
dowolnej długości od dowolnego znacznika spółki do fragmentu 
nowego toru bez zawracania lub przejeżdżania przez zablokowane 
miasta (czyli takie, które mają zajęte wszystkie pola znacznikami 
innych spółek). Modernizując kafelek miasta, spółka musi być w 
stanie połączyć się do tego miasta, ale nie musi mieć połączenia do 
nowego toru na tym kafelku.
UWAGA: Nie wszystkie tory z kafelka bez miasta muszą być 
połączone ze znacznikiem spółki, wystarczy, że tylko fragment 
nowego toru będzie połączony. Jeśli w jednej rundzie kładzionych 
jest kilka kafelków, to nie muszą one być ze sobą połączone.
Wyjątki: Modernizowany przy pomocy Lake Shore Line kafelek nie 
musi być połączony do znacznika. Kafelki kładzione przez Michigan 
Central lub Ohio & Indiana muszą być ze sobą połączone (jeśli oba 
zostały położone), lecz nie muszą być połączone ze znacznikami 
spółki, która je kontroluje.
6.48 Koszt torów: Spółka, która buduje tor, musi zapłacić albo 20$, 
albo podany na pustym heksie lub nadrukowanym kafelku, 
najwyższy koszt terenu za każdy położony lub 
modernizowany kafelek. Dodatkowo, jeśli kładziony kafelek jest 
drugą częścią mostu, przełęczy lub tunelu (czyli kończy połączenie 
poprzez tę przeszkodę terenową) oznaczonych symbolem na 
krawędzi heksa, to spółka musi zapłacić podany koszt. 

6.55 The Chicago tiles depict several distinct cities.A corporation 
cannot have more than one token in Chicago.

Gdy koszt terenu został opłacony, to kolejne modernizacje tego 
heksa będą kosztować tylko 20 $ (plus każde nowe koszty 
wynikające z przekraczania heksa).
Wyjątki: Illinois Central może położyć żółte tory na pięciu pustych 
polach oznaczonych „$0 IC”, co symbolizuje grunt, który został jej 
przekazany (jednak koszt między kafelkami musi zostać 
zapłacony). Inne spółki mogą normalnie budować tory na tych 
heksach. Modernizacja specjalnych kafelków Michigan Central, 
Ohio & Indiana oraz Lake Shore Line jest bezpłatna.

6.5 UMIESZCZANIE ZNACZNIK O W           
     
Znaczniki symbolizują „stacje” dla celów układania torów, 
umieszczania nowych znaczników oraz uruchamiania tras 
pociągów. Znaczniki mogą potencjalnie ograniczać możliwość 
wykonania tych czynności przez inne firmy, poprzez zablokowanie 
tras poprzez miasta.
6.51 Podczas każdej rundy operacyjnej spółka, która ma jeden lub 
więcej nieumieszczonych jeszcze znaczników, może umieścić 
jeden z nich za 80 $.
UWAGA: Ponieważ znacznik w mieście startowym spółki kładzie 
się (za darmo) podczas jej uruchamiania, to spółka może położyć 
znacznik podczas swojej pierwszej rundy operacyjnej.
6.52 Znacznik może być położony na dowolnym polu w mieście, 
do którego jest połączenie (zobacz 6.47) za wyjątkiem pól 
bazowych oraz pól zarezerwowanych (zobacz poniżej).
Wyjątki: Spółki Baltimore & Ohio oraz Pennsylvania mogą 
odpowiednio położyć znacznik w Cincinnati i Fort Wayne, nie 
mając tam połączenia. Te znaczniki mają podane dwie ceny. Niższą 
cenę (40 $) należy użyć, gdy spółka ma połączenie do tego miejsca 
w mieście w momencie kładzenia znacznika. Wyższą cenę (100 $ 
lub 60 $) używa się, gdy spółka nie ma połączenia do tego miasta.
UWAGA HISTORYCZNA: Umieszczenie niepołączonych 
znaczników symbolizuje lokalne interesy firm kolejowych Ohio & 
Mississippi oraz Ft. Wayne & Chicago, które zostały w późniejszym 
okresie nabyte przez, odpowiednio, spółki Baltimore & Ohio oraz 
Pennsylvania.
UWAGI: Znaczniki i kafelki mogą być kładzione w dowolnej 
kolejności. W ten sposób spółka może zmodernizować kafelek, by 
uzyskać dojazd do miasta, w którym umieszcza znacznik, a 
następnie kładzie kafelek na heksie, do którego wcześniej nie miała 
prawidłowego przejazdu (ze względu na to, że trasa zawracała). 
Wykorzystując możliwość umieszczenia znacznika bez połączenia, 
spółka może go umieścić nawet, gdy na tym heksie nie ma kafelka (i 
w kolejnym kroku, zazwyczaj, kładzie tam kafelek).
6.53 Zarezerwowane pola w miastach: Spółki Baltimore & Ohio, 
Erie, Illinois Central oraz Pennsylvania posiadają zarezerwowane 
miejsca w miastach, odpowiednio: Cincinnati, Erie, Centralia oraz 
Ft. Wayne (zobacz karty spółek). Przed fazą IV, jeśli spółka z 
zarezerwowanym polem jest w grze (i nie została zamknięta, 
zobacz rozdział 8), to inne spółki nie mogą umieszczać swoich 
znaczników na tych miejscach. Spółka, która kładzie znacznik w 
polu zarezerwowanym dla niej, płaci 40 $, a nie 80 $ (chyba, że 
wykorzystuje zdolność do umieszczenia znacznika bez połączenia), 
nawet w fazie IV (w której rezerwacja znika, ale 
obniżona kwota nadal funkcjonuje).
UWAGA: Te znaczniki nie muszą być położone w podanych 
miastach, można je zwyczajnie położyć w innych miastach, płacąc 
80 $.
6.54 Spółka nie może posiadać więcej niż jeden znacznik w 
mieście.
6.55 Kafelek Chicago przedstawia kilka różnych miast. Spółka nie 
może mieć więcej niż jeden znacznik w Chicago.

'
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6.6 URUCHAMIANIE POLACZEN
6.61 W każdej rundzie operacyjnej spółka może uruchomić tyle
tras, ile posiada pociągów, by osiągnąć dochód.
UWAGA: Pociągi typu 2 niezależnych firm kolejowych nie 
mogą być uruchamiane przez kontrolującą je spółkę, w rundzie 
podczas której niezależna firma kolejowa została kupiona.
6.62 Trasy: Trasa to długość torów bez zawracania, która
zawiera co najmniej jedno miasto ze znacznikiem spółki 
uruchamiającej to połączenie oraz co najmniej jedno inne 
miasto lub rejon spoza planszy. Pociąg nie może odwiedzić 
jednego miejsca dwukrotnie lub przejechać przez zablokowane 
miasto (czyli takie, którego wszystkie pola miasta są zajęte 
przez znaczniki innych spółek).
UWAGI: Pociąg może rozpocząć i/lub zakończyć swoją trasę w 
mieście całkowicie zajętym przez znaczniki innych spółek. Nie 
można przejechać przez rejony spoza planszy (ponieważ żadne 
tory nie prowadzą przez te rejony). Można przejechać przez 
niezajęte pola bazowe oraz pola zarezerwowane. Nie można 
przejechać przez pola bazowe firm, które zostały usunięte z gry 
podczas przygotowania rozgrywki.
6.63 Ograniczenia: Kafelek Chicago przedstawia kilka różnych
miast; trasa nie może odwiedzić więcej niż jedno miasto w 
Chicago. Trasa nie może biec od jednego wschodniego (E) 
rejonu spoza planszy do jakiegokolwiek innego wschodniego 
rejonu spoza planszy.

Trasa może biec pomiędzy oboma zachodnimi (W) rejonami 
spoza planszy (Chicago Connections i St. Louis). Holland 
(B8) i Louisville (J10) nie są ani rejonem wschodnim, ani 
zachodnim.
6.64 Dochodem trasy jest suma wartości miast i rejonów spoza
planszy, które zostały odwiedzone przez odpowiedni pociąg.
UWAGI: Dane miejsce może być odwiedzone przez kilka 
pociągów operującej spółki podczas tej samej rundy, jeśli tylko 
żaden tor nie zostanie wykorzystany więcej niż raz. (Różne 
spółki mogą używać tego samego kawałka torów wielokrotnie 
podczas jednej rundy operacyjnej).
Wielkość pociągu: Są dwa typy pociągów:

• Pociągi N, takie jak pociąg 2 lub pociąg 6. Mogą one
odwiedzić dowolną liczbę miast i rejonów spoza planszy, aż
do N na swojej trasie. Pociąg N nie może odwiedzić więcej
niż N lokalizacji lub pomijać jakiekolwiek miasta.

• Pociągi N/M, takie jak pociąg 3/5 („trzy z pięciu”). Mogą one
przejechać przez M miast i rejonów spoza planszy, przynosząc
dochód za maksymalnie N odwiedzonych miast i rejonów
spoza planszy (przy czym co najmniej jedno z nich musi
zawierać znacznik spółki). Pociąg N/M nie może odwiedzić
więcej niż M lokalizacji.

PRZYKŁAD: Pociąg 3/5 może odwiedzić pięć miast, przynosząc 
dochód z trzech najbardziej wartościowych, jeśli tylko w co 
najmniej jednym z tych trzech miast znajduje się znacznik spółki.

Runda operacyjna 1
Podczas rundy operacyjnej 1, Michigan Southern (będąca w 
posiadaniu prezesa Grand Trunk)  i GT budują trasę do 
Toledo, podczas gdy New York Central – mająca najwyższą 
cenę giełdową i operująca jako ostatnia (ze względu na to, że 
w pierwszej rundzie operacyjnej wykonuje się akcje w 
odwrotnej kolejności) – buduje na zachód, z Erie do 
Cleveland. NYC kupuje następnie ostatnie trzy pociągi fazy I 
oraz jeden pociąg fazy II. Gra przechodzi do fazy II, w której 
dostępne są zielone kafelki.
W rundzie operacyjnej 2, MS modernizuje Port Huron za 60 $ 
(20 $ + 40 $ za most do Sarnia). Następnie NYC kupuje od 
swojego prezesa firmę prywatną Lake Shore Line i 
wykorzystuje jej specjalną zdolność, by  zmodernizować za

Runda operacyjna 2, po tym jak operowało NYC
darmo kafelek w Toledo (ponieważ jest już faza II). Następnie 
NYC buduje na zachód, wydając 20 $, by połączyć się z 
Toledo, a ponieważ jest to częściowo puste miasto, to także z 
Detroit. NYC modernizuje Detroit, płacąc 100 $ (40 $ kosztów 
terenu + 60 $ za tunel do Windsor). Następnie NYC kładzie 
znacznik w Detroit za 80 $.
NYC uruchamia cztery trasy: 80 $ za trasę z Detroit do Port 
Huron pociągiem 2; 80 $ za trasę z Detroit do Toledo 
pociągiem 2; 90 $ za trasę z Detroit do Windsor pociągiem 2; 
120 $ za trasę Detroit-Toledo-Cleveland pociągiem 3/5 
(wykorzystując drugi tor na trasie Detroit-Toledo), osiągając 
łączny dochód 370 $.

_
'

'
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UWAGI: Długość trasy wyrażona w heksach nie ma znaczenia. 
Pociąg N/M musi posiadać dozwoloną trasę, która nie może 
pomijać zablokowanych miast. Bonus z Mail Contracts otrzymuje 
się za wszystkie lokalizacje, które pociąg odwiedził (a nie za które 
policzył dochód).
6.65 Bonus za trasę Wschód-Zachód: Trasa, której końce 
znajdują się we wschodnim rejonie spoza planszy (E) i 
zachodnim (W) rejonie spoza planszy, otrzymuje bonus równy 
sumie wartości podanych poniżej dochodu danego rejonu spoza 
planszy.
UWAGA: Jeśli pociąg N/M pomija końcowe stacje trasy, to nie 
tworzy on połączenia Wschód-Zachód. Oba rejony spoza 
planszy muszą być liczone, by powstało połączenie Wschód-
Zachód.
6.66 Dochód z trasy zawiera bazowy dochód plus dowolne 
bonusy. Bonusy można otrzymać z tras Wschód-Zachód, Mail 
Contract albo miejsc ze znacznikami ubojni (Meat Packing) lub 
portów.
6.67 Uruchamianie wielu tras: Gdy spółka uruchamia trasy, 
wykorzystując kilka pociągów, to tory wykorzystane przy każdej 
trasie muszą być różne.
UWAGI: Dane miejsce może być odwiedzone przez kilka 
pociągów operującej spółki podczas tej samej rundy, jeśli tylko 
żaden tor nie zostanie wykorzystany więcej niż raz. (Różne 
spółki mogą używać tego samego kawałka torów wielokrotnie 
podczas jednej rundy operacyjnej).
6.68 Gdy prezes spółki poda trasy, którymi pojedzie firma, a 
inny gracz znajdzie trasy o wyższym dochodzie, to prezes musi 
wybrać trasy o wyższym dochodzie.
6.69 Po tym, gdy spółka uruchomi trasy, należy usunąć 
wszystkie wycofywane pociągi, które do niej należą (niezależnie, 
czy wykonywały kurs, czy nie), zobacz 6.82.

6.7 WYPLATY I ZMIANY NA GIELDZIE
6.71 Całkowitym dochodem spółki jest suma dochodów z
przejechanych tras. Nie jest do tego wliczany dochód żadnej 
firmy prywatnej. Ten dochód może zostać zatrzymany w skarbcu 
spółki lub wypłacony (w całości lub w połowie) jako dywidenda 
dla udziałowców:
• Zatrzymany dochód kładzie się w skarbcu spółki.
• Żeby wypłacić pełną dywidendę, należy dochód podzielić

przez 10 i wypłacić tyle na jedną akcję każdemu z
udziałowców, ile posiada akcji.

• Aby wypłacić połowę dywidendy, należy dochód podzielić
na 2 części, zaokrąglając jedną część, w razie potrzeby, w
dół do pełnych 10 $ i położyć ją w skarbcu spółki. Pozostałą
część należy podzielić przez 10 i wypłacić tyle na jedną
akcję każdemu z udziałowców, ile posiada akcji.

UWAGI: Jeśli spółka posiada niesprzedane akcje, to uznaje się 
ją za udziałowca i otrzymuje ona za każdą akcję dywidendę 
wpłacaną do skarbca spółki. Wypłata połowy dywidendy 
skutkuje tym, że do skarbca trafią dwie kwoty: pierwsza z 
zatrzymanego dochodu, druga z dywidendy za każdą akcję, 
która jest w skarbcu spółki.
PRZYKŁAD: Dochód spółki wynosi 250 $ i prezes decyduje 
wypłacić połowę dywidendy. 120 $ zostaje w skarbcu spółki, a 
13 $ za każdą akcję jest wypłacanych udziałowcom. Spółka 
posiada 3 akcje w swoim skarbcu, więc otrzymuje 39 $ 
dywidendy, co daje łącznie 159 $ (120 $ zatrzymanego dochodu 
plus 3 razy po 13 $).
6.72 Niezależne firmy kolejowe dzielą swój dochód 50%-50%
bez zaokrąglania, pomiędzy własny skarbiec a właściciela.

6.73 Dywidendy za akcje będące na giełdzie płacone są do
banku (czyli nic się nie dzieje).
6.74 Należy ustawić znacznik spółki na torze dochodu za akcję,
co odzwierciedla pełny dochód spółki podzielony przez 10.
UWAGA: Ta informacja może być pomocna dla graczy przy 
zakupie akcji. Niektórzy gracze wolą śledzić aktualnie 
wypłacaną dywidendę, a niektórzy wolą nie śledzić takich 
informacji.
6.75 Zmiany ceny akcji: Cena akcji spółki rośnie lub spada w
zależności od tego, jak się ma wypłata dywidendy do aktualnej 
ceny akcji:
• Przesuwa się cenę akcji o jedną kolumnę w lewo, jeśli albo

nie było wypłaty dywidendy, albo wypłacona dywidenda jest
mniejsza niż połowa aktualnej wartości akcji na giełdzie.

• Cena akcji się nie zmienia, jeśli wypłacona dywidenda
wynosi mniej niż aktualna wartość akcji na giełdzie, ale co
najmniej jej połowę (cena pozostaje w tej samej kolumnie).

• Przesuwa się cenę akcji o jedną kolumnę w prawo, jeśli
wypłacona dywidenda wynosi co najmniej tyle, ile aktualna
wartość akcji na giełdzie, ale mniej niż jej dwukrotność.

• Przesuwa się cenę akcji o dwie kolumny w prawo, jeśli
wypłacona dywidenda wynosi co najmniej dwukrotność
aktualnej wartości akcji na giełdzie, ale mniej niż jej
trzykrotność, gdy cena akcji wynosi 165 $ lub więcej.

• Przesuwa się cenę akcji o trzy kolumny w prawo, jeśli
aktualna wartość akcji na giełdzie wynosi 165 $ lub więcej, a
wypłacona dywidenda wynosi co najmniej trzykrotność
aktualnej wartości akcji na giełdzie.

Wypłata zawiera wszystkie dywidendy (lecz nie zatrzymany 
dochód), niezależnie od tego, czy była wypłacona do banku za 
akcje będące na giełdzie, czy do skarbca spółki, za akcje 
będące w skarbcu. W swojej pierwszej rundzie operacyjnej 
spółka nie może uruchomić połączenia (ponieważ nie ma 
pociągu), więc cena jej akcji spadnie. Jeśli w wyniku zmiany 
ceny akcji miałaby ona przekroczyć 550 $, to zostaje na tej 
wartości.
PRZYKŁADY: Spółka ma całkowity dochód 500 $:
• Jeśli jej aktualna cena wynosi 165 $ i wypłaca pełną

dywidendę, to cena przesuwa się o trzy kolumny w prawo na
212 $; jeśli wypłaci połowę dywidendy (250 $), to jej cena
przesunie się o jedną kolumnę w prawo na 180 $; jeśli wstrzy-
ma wypłatę dywidendy, to cena spadnie w lewo na 150 $.

• Jeśli jej aktualna cena wynosi 124 $, to niezależnie od tego,
czy wypłaci pełną dywidendę, czy tylko połowę, jej cena akcji
przesunie się w prawo o dwie kolumny na 150 $. Pełna
dywidenda nie przesunie ceny o trzy kolumny w prawo,
ponieważ aktualna cena jest mniejsza niż 165 $.

6.8 KUPNO POCIAGOW
6.81 Spółka może kupować pociągi z banku za podaną kwotę
lub od innej spółki za dowolną, uzgodnioną cenę nie mniejszą 
niż 1 $. Każdy zakup pociągu jest wykonywany oddzielnie, 
jeden naraz. Żaden pociąg z dalszej fazy gry nie może zostać 
kupiony, dopóki wszystkie pociągi z aktualnej fazy nie zostaną 
kupione z banku.
6.82 Zakup pierwszego pociągu kolejnej fazy z banku
powoduje zmianę fazy gry. Przejście do fazy III i IV powoduje, 
że pociągi z wcześniejszych faz zostają wycofane lub usunięte. 
Należy oznaczyć wycofywane pociągi, poprzez obrócenie ich 
kart na bok (zobacz tabelę na następnej stronie). Wycofywane 
pociągi nie mogą zostać kupione od spółki.

_ _
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Dostępne Wycofywane
Faza typy Cena Limit w fazie Usuwane

I 2 80 $ 4 III IV

II 3/5, 4 160 $, 180 $ 4 IV -

III 4/6, 5 450 $, 500 $ 3 - -

IV 7/8, 6 900 $, 800 $ 2 - -

6.83 Limit pociągów: Liczba pociągów, które może posiadać 
spółka, zależy od fazy gry. Wycofywane pociągi nie są 
wliczane do limitu pociągów spółki.
Jeśli w wyniku zmiany fazy gry jakaś spółka będzie posiadała 
więcej pociągów niż wynosi limit, to musi natychmiast się do 
niego zastosować (poza turą), zwracając nadmiarowe, wybrane 
przez siebie pociągi do banku (bez rekompensaty). Zwrócone 
pociągi będzie można ponownie kupić (dowolny ich rodzaj) i nie 
ma to wpływu, ani na aktualną fazę gry, ani na dostępność 
pociągów. Należy je usunąć, jeśli zostały wycofane.
UWAGI: Nie można kupić dodatkowych pociągów, które 
przekroczyłyby limit, nawet jeśli spowodowałoby to zmianę 
fazy gry, w której zostałyby wycofane pociągi, przez co spółka 
mieściłaby się w limicie pociągów. Pociągów nie można 
dobrowolnie oddać ani sprzedać do banku.
6.84 Liczba pociągów dostępna do zakupu w każdej fazie gry jest 
również ograniczona, za wyjątkiem pociągów z fazy IV, które są 
nielimitowane.
UWAGA: Jeśli kiedykolwiek skończą się karty pociągów fazy 
IV, to należy wykorzystać karty pociągów fazy I, które będą 
symbolizować potrzebne pociągi.
6.85 Rodzaje pociągów: Pociągi w fazach II, III i IV występują 
w dwóch rodzajach, które są nadrukowane po obu stronach karty 
i mają inną cenę. Kupując taki pociąg z banku, można wybrać 
dowolny rodzaj. Nie można zmieniać rodzaju już zakupionego 
pociągu.
6.86 Wymuszony zakup pociągu: Spółka musi kupić pociąg, 
jeśli nie ma żadnego po uruchomieniu swoich połączeń (o ile  
posiada jakieś trasy) i usunięciu wycofanych pociągów. Gdy nie 
jest zdolna do kupienia pociągu od innej spółki lub banku za 
swój majątek, to musi kupić z banku aktualnie dostępny pociąg 
dowolnego rodzaju, przy użyciu swojej gotówki, dopłacając 
najpierw pieniędzmi uzyskanymi z emisji akcji, uwzględniając 
normalny limit (zobacz 6.31 oraz poniżej), a następnie, jeśli to 
konieczne, pieniędzmi swojego prezesa.
UWAGI: Wymuszony zakup pociągu jest jedynym momentem, 
gdy spółka może połączyć swoje pieniądze z pieniędzmi swojego 
prezesa. Zazwyczaj podejmowane decyzje w spółce przynoszą 
zysk prezesowi, ale podana zasada wprowadza balans w postaci 
odpowiedzialności prezesa, który będzie musiał kupić pociąg 
„ze swojej kieszeni”.
Aby wyemitować akcje, należy najpierw przesunąć cenę akcji 
spółki o jedną kolumnę w lewo za każdą akcję, która będzie 
emitowana. Spółka emituje wszystkie akcje za cenę o jedną 
wartość niższą niż aktualna, nowa cena akcji. Jeśli cena akcji 
spadnie do 0 $, to spółka zostaje zamknięta (zobacz rozdział 8).
PORADA: Ponieważ emisja akcji w wyniku wymuszonego 
zakupu pociągu powoduje, że cena akcji spada i mniej pieniędzy 
uzyska się za jedną akcję, to zazwyczaj lepszym rozwiązaniem 
jest wyemitowanie wszystkich akcji (lub nieskupowanie 
żadnych) we wcześniejszej turze.

6.87 Spółka, którą stać na zakup dostępnego pociągu jednego
typu, ale nie drugiego, może wyemitować akcje, lecz nie może 
wykorzystać pieniędzy prezesa w celu zakupu droższego 
pociągu. Podobnie w sytuacji, gdy pociąg wcześniejszego typu 
(który został zwrócony, gdy jakaś spółka przekroczyła limit 
pociągów) będzie dostępny do zakupu i spółka jest w stanie 
sobie na niego pozwolić, to nie może wykorzystać pieniędzy 
prezesa do kupienia pociągu bieżącej fazy (gdy po 
wyemitowaniu swoich akcji nadal brakuje jej pieniędzy).
Jednakże, gdy spółka musi wykorzystać pieniądze prezesa do 
zakupu wymaganego pociągu, to może wybrać z banku 
dowolny dostępny typ pociągu.
6.88 Prezes, który nie posiada wymaganych pieniędzy, musi je
zdobyć, sprzedając akcje. Prezes może sprzedać dowolne akcje, 
stosując się do normalnych ograniczeń, za wyjątkiem akcji, 
których sprzedaż spowodowałaby zmianę prezesa w aktualnie 
operującej spółce.
UWAGA: Taka sprzedaż może spowodować zmianę prezesa w 
innej spółce lub zmianę kolejności spółek, które jeszcze mają 
operować w tej rundzie.
Gdy tylko wymagana kwota zostanie zdobyta, to nie można 
przeprowadzać dalszej sprzedaży. 
PRZYKŁAD: W fazie IV, Illinois Central (IC) ma cenę 137 $, 
cztery akcje posiada prezes, dwie znajdują się na giełdzie i 
cztery w jej skarbcu wraz z 83 $ w gotówce oraz dwoma 
wycofywanymi pociągami 3/5.
Spółka emituje dwie akcje - 124 $ za sztukę (maksymalnie, ile 
może wyemitować), modernizuje Chicago za 20$ , kładzie 
znacznik w Cincinnati (80 $) i uruchamia pociągi, osiągając 
dochód 510 $, które następnie zostają usuwane. Wypłaca 
połowę dywidendy (260 $) co zwiększa jej cenę giełdową do 
150 $, a skarbiec do 533 $, co jednak nie wystarczy do zakupu 
pociągu z IV fazy (albo 800 $, albo 900 $).
Prezes IC musi pokryć różnicę zakupu. Ma on 208 $ w 
gotówce, co łącznie daje 741 $. Sprzedaje jedną akcję IC 
(czyli maksymalną ilość akcji IC, którą może sprzedać, 
ponieważ 40% akcji jest na giełdzie) za 150 $, co obniża cenę 
akcji do 137 $ (ze względu na sprzedaż dokonaną przez 
prezesa). Prezes mógłby sprzedać inne akcje, by kupić spółce 
pociąg 7/8 (potrzebuje 9 $ więcej), lecz nie decyduje się na to i 
daje IC 267 $, by ta kupiła pociąg 6 za 800 $, samemu 
zachowując 91 $.
6.89 Jeśli dokonując wszystkich możliwych sprzedaży prezes
nie jest w stanie zdobyć wystarczających pieniędzy do zakupu 
pociągu, to gracz ten zostaje bankrutem i odpada z gry (zobacz 
rozdział 7).
PORADA: Najczęstszą przyczyną bankructwa gracza jest zbyt 
wczesne uruchomienie dwóch spółek, obu z niską lub średnią 
ceną startową. Należy być ostrożnym przy takich działaniach.
Jeśli w wyniku bankructwa następuje zmiana prezesa spółki, to 
nowy prezes musi kupić spółce pociąg.
UWAGI: W bardzo rzadkich przypadkach może to spowodować, 
że kilku graczy zbankrutuje. Spółka zawsze musi zakończyć 
swoją turę operacyjną, mając co najmniej jeden pociąg, za 
wyjątkiem sytuacji, gdy bankructwo prezesa nie powoduje 
zmiany prezesa spółki.
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6.9 KUPNO FIRM PRYWATNYCH
6.91 W dowolnym momencie swojej tury operacyjnej
(podczas fazy I i II, zanim firmy prywatne zostaną usunięte) 
spółka może kupić jedną lub kilka firm prywatnych od graczy 
(za zgodą właściciela), płacąc za każdą co najmniej 1 $ i nie 
więcej, niż napisano na karcie danej firmy.
Niezależne firmy kolejowe nie mogą być kupione za więcej niż 
napisana podstawowa kwota, bez uwzględniania długu.
6.92 Kartę oraz wszystkie znaczniki firmy prywatnej należy
położyć na karcie spółki. Skarbiec niezależnej firmy kolejowej 
dodaje się do skarbca spółki, jej pociąg 2 do pociągów spółki 
oraz zamienia się jej znacznik na dodatkowy znacznik spółki, 
która ją kupiła (chyba że w tym mieście jest już żeton tej 
spółki).
6.93 Zanim w fazie III firmy prywatne zostaną wycofane,
spółka która kupiła taką firmę prywatną, może wykorzystać jej 
zdolność (zobacz na następnej stronie). Zdolność firmy 
prywatnej - taka jak położenie dodatkowego kafelka, dodatkowa 
modernizacja lub położenie znacznika - może zostać 
wykorzystana w dowolnym momencie rundy operacyjnej spółki 
(nie tylko podczas kroku z kafelkami lub znacznikami). Pociąg 
niezależnej firmy kolejowej nie może zostać uruchomiony 
podczas rundy, w której ta firma została kupiona. 
Wykorzystanie zdolności nie powoduje usunięcia firmy 
prywatnej z gry; będzie ona dawała dochód, dopóki nie zostanie 
usunięta.

7. BANKRUCTWO
7.11 Gdy gracz zbankrutuje, w wyniku wymuszonego zakupu
pociągu (zobacz 6.89), to zgromadzone przez niego pieniądze 
umieszcza się w skarbcu spółki. Wszystkie pozostałe akcje 
należące do tego gracza należy sprzedać na giełdzie, nawet jeśli 
spowoduje to, że znajdzie się na niej więcej niż 50% akcji firmy 
lub certyfikat prezesa. Zgromadzone w ten sposób pieniądze 
umieszcza się w skarbcu spółki. Może to spowodować zmianę 
prezesa aktualnie operującej spółki. Jeśli tak się stanie, to nowy 
prezes musi natychmiast kupić spółce pociąg.
7.12 Bankructwo nie ma wpływu na limit certyfikatów.
7.13 Jeśli na giełdzie znajdzie się certyfikat prezesa, to należy
zmodyfikować w następujący sposób zasady działania giełdy:

• Gracz nie może sprzedać akcji tej spółki.
• Jeśli po zakupie akcji spółki gracz będzie w posiadaniu 20%

jej udziałów, to zostaje prezesem, zamieniając akcje na
certyfikat prezesa.

UWAGA: Certyfikat prezesa nie może być kupiony 
bezpośrednio z giełdy (jako dwie akcje). Jednakże jeśli na 
giełdzie jest tylko certyfikat prezesa, to gracz posiadający 10% 
akcji w tej spółce może kupić wirtualne 10% akcji, wymieniając 
odpowiednio certyfikaty.
7.14 Spółka, której certyfikat prezesa znajduje się na giełdzie,
działa podczas rundy operacyjnej zgodnie z następującymi 
zasadami:
• Nie może emitować lub skupować akcji, kłaść torów,

kupować znaczników lub kupować firm prywatnych.
• Może uruchomić trasy dowolnymi pociągami, które posiada 

(dla osiągnięcia maksymalnie możliwego dochodu) i 
zatrzymuje dochód w skarbcu (przesuwając cenę akcji na 
giełdzie o jedną kolumnę w lewo). Jeśli na tym etapie spółka 
nie posiada pociągu, to jej cenę należy przesunąć w lewo o 
dwie kolumny

• Gdy nie posiada pociągu, ale może sobie pozwolić, by kupić 
najtańszy z dostępnych w banku, to musi to zrobić. 

• Można kłaść tylko żółte kafelki.
• Używa się niższych wartości za rejony spoza planszy.
• Limit pociągów: 4.

Faza II
• Można kłaść zielone lub żółte kafelki.

Faza III
• Można kłaść brązowe, zielone lub żółte kafelki.
• Usuwane są firmy prywatne (ale nie ich znaczniki), za

wyjątkiem Mail Contract (pod warunkiem, że jest w rękach
spółki, a nie gracza).

• Wycofywane są pociągi I fazy.
• Używa się wyższych wartości za rejony spoza planszy.
• Limit pociągów: 3.

Faza IV
• Można kłaść szare, brązowe, zielone lub żółte kafelki.
• Usuwa się znaczniki firm prywatnych.
• Usuwa się jakiekolwiek pozostałe pociągi I fazy.
• Wycofywane są pociągi II fazy.
• Limit pociągów: 2.

8. ZAMYKANIE SPO' _LKI
Spółka zostaje zamknięta, gdy jej akcje osiągną cenę 0 $.
UWAGA: Jest to rzadkie, ale może się zdarzyć podczas 
sprzedaży akcji, niskiej lub braku dywidendy, emisji akcji 
podczas wymuszonego zakupu pociągu lub gdy spółka operuje 
(po bankructwie) z certyfikatem prezesa na giełdzie.
8.1 Należy usunąć zamkniętą spółkę z gry, razem z jej akcjami,
znacznikami, pociągami i firmami prywatnymi. Pieniądze z jej 
skarbca wracają do banku.
8.2 Zamknięcie spółki zmniejsza limit certyfikatów (zobacz
5.4).

9. ZMIANA FAZ GRY
Fazy gry zmieniają się gdy tylko zostanie zakupiony pociąg 
należący do następnej fazy. Efekty nowej fazy mają miejsce 
natychmiast i trwają, dopóki nie zostaną zmienione przez 
kolejne fazy gry.
UWAGA: W niektórych grach 18XX spółki nie mogą kupować 
od siebie pociągów lub nie mogą kupować od graczy firm 
prywatnych, dopóki nie nastąpi dalsza faza gry. W 1846 firmy 
mogą wykonywać te czynności od razu.

Faza I
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Zdolności powyższych firm prywatnych mogą być 
wykorzystane w dowolnej chwili podczas rundy operacyjnej 
spółki, która taką firmę kupiła, bez konieczności posiadania 
przez nią połączenia ze swoim znacznikiem.
Michigan Central lub Ohio & Indiana: Jeśli posiadający je 
gracz kładzie oba kafelki na ich zarezerwowanych heksach, to 
muszą one być ze sobą połączone. Inne spółki nie mogą 
budować torów na tych heksach, dopóki te firmy nie zostaną 
wykupione przez spółkę lub nie zostaną odrzucone. 
Lake Shore Line: Zdolność tej firmy nie może zostać 
wykorzystana, dopóki nie będą dostępne zielone kafelki.
Chicago and Western Indiana: Zdolność tej firmy nie może 
zostać wykorzystana, jeśli posiadająca ją spółka ma już 
znacznik w Chicago. Żaden znacznik nie może zostać 
położony na polu C&WI, dopóki C&WI nie zostanie 
zakupiona lub usunięta.

Meat Packing Company i Steamboat 
Company: Po tym, jak zostanie 
zakupiona, posiadająca ją firma może 
położyć – lub przesunąć firmą 

Steamboat Company – znacznik między podanymi 
lokalizacjami, dodając jego wartość do zysku z trasy spółki, 
która liczy tę lokalizację. Użyj drugiego znacznika tej firmy 
po usunięciu jej w fazie III (zanim znaczniki zostaną usunięte 
w fazie IV).
Zanim Steamboat Company zostanie kupiona przez spółkę, 
jej właściciel może przekazać jej znacznik (podczas kroku 
dochodu firm prywatnych) spółce lub niezależnej firmie 
kolejowej, wykorzystując drugi znacznik, by to pokazać. Oba 
znaczniki należy usunąć, gdy firma zostanie wykupiona.
UWAGI: Znacznik Steamboat posiada dwie różne strony: 
jedna pokazuje wartość 40 $, gdy jest położony w Holland 
lub Wheeling. W rundzie, w której Steamboat Company 
zostanie kupiona, nawet dwie spółki mogą uzyskać zysk z jej 
znacznika.

UWAGI HISTORYCZNE: Przez większość XIX wieku na 
Wielkich Jeziorach oraz rzekach Mississippi i Ohio 
występował intensywny ruch parowców, często w połączeniu 
z pojawiającymi się firmami kolejowymi. Zamiast symbolu 
portu, wcześniejsze znaczenie Cincinnati jako portu zostało 
odzwierciedlone określeniem go miastem „Z”.

Big 4 i Michigan Southern: Każda z tych firm działa jak 
„miniaturowa” spółka, kładąc kafelki i uruchamiając trasy 
podczas każdej rundy operacyjnej, dzieląc swój dochód 
równo między swojego właściciela i swój skarbiec. Pieniądze 
tych firm należy przechowywać pod kartą ich pociągu. Firmy 
te nie mogą kupować pociągów.
Gdy taka firma zostanie kupiona, to pociąg oraz skarbiec 
przenoszone są do kupującej spółki, a jej znacznik zastępuje 
się dodatkowym znacznikiem kupującej spółki. Spółka 
kupująca niezależną firmę kolejową nie może posiadać 
maksymalnej liczby pociągów, nie może zapłacić 
właścicielowi więcej niż pisze na karcie firmy (nie wliczając 
długu) i nie może uruchomić trasy, wykorzystując pociąg 
niezależnej firmy w rundzie, w którym ją kupiła.
UWAGI HISTORYCZNE: Wiele setek nieudanych firm 
kolejowych istniało na tym terenie przed rokiem 1846. 
Większość z nich położyła tylko kilka mil torów, by 
zaimponować potencjalnym inwestorom; lecz kilka, takie jak 
Michigan Central i Ohio & Indiana, wybudowały znaczące 
odległości. Tylko niewiele z nich, takie jak Michigan Southern 
i Big 4, kupiły tabor kolejowy i uruchamiały połączenia, 
zanim nie zbankrutowały. To z tych drobiazgów spółkom 
kolejowym ze wschodu udało się utworzyć trasy na zachód.

Mail Contract: Pociąg N/M może odwiedzić więcej 
lokalizacji niż oblicza potem do dochodu. Takie lokalizacje są 
liczone do bonusu z Mail Contract.
Tunnel Blasting Company: Koszt tunelu lub przełęczy 
może zostać zredukowany o 20 $, np. taki jak pomiędzy 
Wheeling i Pittsburgh do 0 $.
UWAGA HISTORYCZNA: Zanim po roku 1866 szeroko 
rozpowszechnił się dynamit, drążenie tuneli było 
niebezpiecznym i specjalistycznym zadaniem inżynieryjnym.

Zdolnosci firm prywatnych'
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10. KONIEC GRY / ZWYCIESTWO
 10.1 Gra kończy się po skończeniu całej sekwencji danej rundy

(runda giełdowa plus dwie rundy operacyjne), w której w banku 
skończyły się pieniądze. Należy dodać usunięte podczas 
przygotowania banknoty 500 $, co umożliwi wypłacanie 
dywidend.
PORADA: Gdy oczywiste będzie, że w banku skończą się 
pieniądze, gracze mogą uznać za szybsze wykorzystanie 
„arkusza kalkulacyjnego” i zapisywać wyniki dwóch ostatnich 
rund operacyjnych na papierze (zobacz przykład poniżej).

Gracz 1   Gracz 2  Gracz 3 
Spółka 1   2   Akcje    Suma # akcji  Suma   Akcje # akcji Akcje # akcji

IC 53 53 320 426 5 2130 2 852 2 852

GT 64 66 250 380 - - 3 1140 6 2280

... ...  ...  ...

Erie 48 50 212 310 3 930 - - 3 930

Gotówka 1143 324 912

Razem 7833 6838 7342

10.2 (Rzadko) Gra kończy się natychmiast, gdy wszyscy gracze 
oprócz jednego zbankrutują.
10.3 Podsumujcie gotówkę oraz wartość posiadanych akcji, na
podstawie ich końcowej ceny, każdego gracza.
UWAGI: Należy pominąć pieniądze znajdujące się w skarbcach 
spółek. Jeśli gra skończy się przed fazą III (albo w wyniku 
bankructw, albo gdy spółki nie będą kupować pociągów i 
rozbiją bank), należy do wyniku każdego gracza dodać wartość 
posiadanej przez niego firmy prywatnej.
10.4 Gracz (lub gracze) z największą sumą wygrywa!

11. DOBRE ZWYCZAJE W GRZE
Gracze mogą umawiać się między sobą na transakcje, jednak te 
umowy nie są wiążące. Gracze nie mogą handlować, 
przekazywać ani sprzedawać żadnych aktywów między sobą 
ani między spółkami, chyba że zostało to wyraźnie określone w 
zasadach gry. Informacja o ilości gotówki oraz posiadanych 
przez gracza akcjach jest jawna, tak samo jak skarbiec firm, ich 
pociągi, certyfikaty i dostępne znaczniki.

Stopka redakcyjna
Autor gry: Tom Lehmann
Design prototypu: Chris Lawson i John Tamplin  
Produkcja prototypu: John Tamplin

Pomoc w opracowaniu: Jacob Butcher, Christian 
Goetze i Steve Thomas

Zasady: Tom Lehmann i Steve Thomas

Inspiracja: aspekty systemu gry 1829 Francisa Treshama

Testy i porady: Jacob Butcher, Christian Goetze, David 
Hecht, Chris Lawson, Ron Sapolsky, Steve Thomas i wielu 
innych w Wielkiej Brytanii oraz USA. Dzięki!

Grafik, grafika pudełka i design: Rodger B. MacGowan

Mapa, certyfikaty i znaczniki: John Tamplin i Mark 
Simonitch

Ilustracja okładki: Kurt Miller

Specjalne podziękowania: dla  Dave'a Blancharda za 
organizowanie konwentów, w których pojawiały się 
wcześniejsze wersje 1846, oraz dla Erica Brosiusa.

Koordynacja produkcji: Tony Curtis

Producenci: Tony Curtis, Rodger B. MacGowan, Andy 
Lewis, Gene Billingsley i Mark Simonitch
Polskie tłumaczenie: Michał Szymczyk

Porady dla przyspieszenia rozgrywki
• Planuj naprzód. Czasami decyzje innych graczy będą 

wpływać na Ciebie, ale często nie będą. Zaplanowanie dla 
swojej spółki następnego kafelka do położenia, trasy i zakup 
pociągu potrafią znacznie przyspieszyć grę. Podobnie w 
rundzie giełdowej, gdy dany gracz może kupić tylko jedną 
akcję w turze, jeśli przemyślisz swoją akcję w czasie tury 
innych graczy,, to przeważnie będziesz mógł wykonać swój 
ruch, natychmiast gdy przyjdzie Twoja kolej. 

• Przeprowadzaj wymianę pieniędzy w banku, gdy nie jest 
Twoja tura. UWAGI: Większość czasu w grach 18XX spędza się 
na wypłacaniu dywidend i rozmienianiu pieniędzy. Niektórzy 
gracze używają żetonów pokerowych, by to przyspieszyć. Inni 
używają komputerowych arkuszy kalkulacyjnych, aby 
ograniczyć częstą liczbę transakcji gotówką, skraca to czas gry 
o jedną do dwóch godzin. 
•

•

Pomóż graczom siedzącym przy banku w wypłacaniu
dywidend i rozmienianiu pieniędzy, przede wszystkim, gdy
trwa ich tura.
O ilość gotówki na ręce lub w skarbcu spółki pytaj gracza,
gdy nie jest jego tura

• Unikaj analizowania i komentowania gry innych, gdyż 
spowalnia  i rozprasza to innych graczy. Chociaż niektóre 
grupy uwielbiają takie analizy i jest to w porządku, jeśli 
wszyscy się na to zgodzicie i będziecie mieć na uwadze to, że 
wydłuży to grę.

• Dostosuj swoją prędkość gry do grupy. Jeśli jesteś 
najwolniejszym graczem, to postaraj się przyspieszyć. Gdy 
jesteś najszybszy, to nie bądź niecierpliwy, ale pomóż innym 
graczom w poszukiwaniu kafelków, rozmienianiu pieniędzy, 
sprawdzaniu zasad gry itd. 

Przede wszystkim bawcie się dobrze!

'

Runda
operacyjna
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Amy wybiera Michigan Southern i odkłada zakryte pozostałe 
4 karty, w losowej kolejności, pod spód stosu. Carlos ciągnie 
5 kart (z 6), wybiera jedną i robi to samo. Bob pociąga 
pozostałe 5 kart, wybiera jedną, a resztę kart podaje Amy: trzy 
karty gracza i Mail Contract.

Amy już zobowiązała się zapłacić 140 $ ze swoich 
początkowych 400 $ (ponieważ cena Michigan Southern 
wynosi 60 $ + jej dług 80 $). Decyduje się zaoszczędzić swoje 
pozostałe 260 $, by uruchomić firmę i kupić jej akcje podczas 
nadchodzącej rundy giełdowej, dlatego też zabiera „pustą” 
kartę gracza zamiast Mail Contract. Carlos i Bob postępują 
tak samo.
Ponieważ w stosie znajduje się już tylko jedna firma 
prywatna, to normalna zasada podziału się kończy, a karta 
Mail Contract jest odwracana do góry. Amy może ją teraz 
kupić za pełną kwotę (80 $) lub spasować i przekazać ją 
Carlosowi za 10 $ mniej. Carlos nie decyduje się zapłacić 70 $ 
i przekazuje ją do Boba za 60 $, na co Bob przystaje.
Następnie gracze odwracają do góry karty, które wybrali, 
usuwają z gry karty graczy, a za wybrane firmy prywatne 
płacą:

• Amy ma kartę pierwszeństwa w interesach, Michigan
Southern oraz 260 $.

• Bob ma Chicago & Western Indiana, Lake Shore Line i Mail
Contract oraz 240 $ (ponieważ zapłacił tylko 60 $, a nie 80$,
za Mail Contract).

• Carlos ma Big 4, Meat Packing Company oraz 240 $.

lRunda gie dowa 1
Jest ona wykonywana zgodnie ze zwykłą kolejnością graczy, 
według ruchu wskazówek zegara, poczynając od Amy, która 
ma kartę pierwszeństwa w interesach. Amy może albo 
spasować, albo uruchomić dowolną z pięciu spółek będących 
w grze po cenie startowej z zakresu 40-150 $, płacąc 
podwójną stawkę za certyfikat prezesa, czyli 20% akcji.
Amy, mając 240 $, może uruchomić spółkę ze startową ceną 
40 $, kupując potencjalnie sześć jej akcji (maksymalnie, ile 
gracz może posiadać w spółce), lub ceną 124 $, kupując tylko 
dwie akcje (certyfikat prezesa, minimalną liczbę akcji 
potrzebną do uruchomienia firmy), lub wykorzystać jakąś 
kombinację pośrednią.
Wiele tanich akcji maksymalizuje dochód udziałowca, ale 
dostarcza mało kapitału do spółki. Jeśli wszystkie akcje 
zostałyby kupione po najniższej cenie (a więc 40 $ za akcję, 
razem 400 $), to dałoby nam słabą spółkę, bez pieniędzy – 
po zakupie pierwszego pociągu – na budowę torów, do 
kupowania znaczników, do zakupu lepszych (trwałych) 
pociągów, gdy pierwsze pociągi zostaną wycofane z użytku 
(ze względu na zmianę faz gry).
Nie jest to nie do pokonania, jeśli spółka w późniejszym 
okresie czasu zdobędzie „przyjaciela”; inną spółkę z 
wystarczającą ilością pieniędzy zarówno do kupna własnych 
pociągów, jak i pomocy wcześniejszej spółce w zakupie dla 
niej trwałego pociągu. Inaczej prezes – jeśli zostanie 
zmuszony do zakupu trwałego pociągu „ze swojej kieszeni” – 
może zbankrutować, lub zostać daleko w tyle.
Jeśli inni gracze nie zainwestują w nisko wycenianą spółkę i 
pozwolą, że pozostałe 40% akcji będzie zarówno 
generowało zysk do skarbca (przy wypłacie dywidendy), jak 
i zyskiwało na wartości (gdy cena akcji będzie rosnąć), to 
nisko wyceniana spółka nie musi wpaść w problemy 
finansowe.
Potencjalnie te niekupione 40% akcji może być potem 
wyemitowanych za duża kwotę (np. za 600 $, 150 $ za 10% 
akcji), gdy cena akcji firmy urośnie do 165 $, zanim spółka 
będzie potrzebowała kupić trwały pociąg. Oczywiście niska 
cena akcji jest zawsze atrakcyjna dla innych graczy, by 
zainwestować, więc jak bardzo prawdopodobne jest, że te 
akcje pozostaną niesprzedane?
Spółka z wysoką ceną początkową będzie miała duży kapitał 
do dyspozycji – jak tylko jej akcje zostaną kupione – lecz jej 
giełdowa cena może zatrzymać się na trochę, ponieważ jej 
pierwsze dochody nie będą wysokie, by zwiększać jej cenę 
przy wypłacie dywidendy. Jej akcje mogą nie być tak 
atrakcyjne do zainwestowania przez innych graczy 
(ponieważ cena będzie zbyt wysoka), ale niezakupione akcje 
będą generowały pieniądze dla spółki przy wypłacie 
dywidendy.
Problemem z wysoką ceną początkową akcji jest taki, że jej 
prezes nie będzie posiadał wielu jej akcji i nie będzie 
otrzymywał dużo pieniędzy z dywidendy, co z kolei 
ogranicza możliwości inwestowania przez gracza w akcje i 
budowy portfela akcji.

'ol-Szczeg -owy przyklad rozgrywki
Amy, Bob i Carlos w podanej kolejności grają w 1846. Amy 
ma kartę pierwszeństwa w interesach. Podczas przygotowania 
gry, po usunięciu Erie Railroad i Pensylvania Railroad, 
potasowali Lake Shore Line i Meat Packing Company z 
czterema zwykłymi firmami prywatnymi i 3 kartami graczy. 
W odwrotnej kolejności graczy, zaczynając od Carlosa, 
rozpoczynają podział firm prywatnych.

Podzial firm prywatnych
Carlos pociąga pięć kart, wybiera jedną i kładzie ją zakrytą 
przed sobą, a pozostałe cztery kładzie zakryte w losowej 
kolejności pod spód stosu. Bob ciągnie 5 kart (z 8), wybiera 
jedną i robi to samo. Następnie Amy pociąga 5 kart (z 7): 
Michigan Southern, Lake Shore Line, Mail Contract i dwie 
karty graczy.

-
--
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Gracze muszą wyważyć swoje korzyści finansowe z potrzebą 
kapitału w spółce przy okazji ustalania początkowej ceny 
akcji.
Ostatecznie trzeba rozważyć, czy ilość pieniędzy nie jest 
równomierna między graczami po podziale firm 
prywatnych. Jeśli tak jest, to gracz z niewielką ilością 
pieniędzy, który uruchamia spółkę, może stracić nad nią 
kontrolę, gdy bogatszy gracz kupi więcej jej akcji. Aby temu 
zapobiec, biedniejszy gracz może spasować – nie 
wybierając spółki do uruchomienia – dopóki bogatsi gracze 
nie zainwestują w swoje własne spółki.

Ponieważ ilość pieniędzy Amy, Boba i Carlosa jest bardzo 
podobna (240-260 $), to nie jest to problemem. Amy decyduje 
się uruchomić Grand Trunk (GT) w jej mieście bazowym, 
Port Huron, które jest obok Detroit, mieście bazowym 
Michigan Southern, niezależnej firmy kolejowej należącej do 
Amy. Planuje ona, że te dwie firmy będą ze sobą 
współpracować przy budowie torów.
Amy wybiera 60 $ jako początkową cenę GT i płaci 120 $ za 
certyfikat prezesa. Jeśli będzie taka potrzeba, to może jeszcze 
kupić dwie akcje więcej, by zapobiec przejęciu prezesury 
przez innego gracza.
Amy zabiera kartę firmy GT i kładzie w skarbcu tej firmy 120 
$, które zapłaciła, oraz pozostałe akcje. Kładzie jeden 
znacznik na tabeli giełdowej w kolumnie 60 $, kolejny 
niedaleko tabeli zysku na akcję, jeden w Port Huron (mieście 
bazowym) oraz dwa inne na karcie spółki. Pozostałe znaczniki 
odrzuca z gry i odkłada do pudełka, za wyjątkiem znaczników 
zastępczych.
Bob uruchamia New York Central (NYC), ze względu na to, 
że może czerpać korzyści z Lake Shore Line, należącej do 
Boba, wybiera 80 $ jako cenę początkową i płaci 160 $ za 
certyfikat prezesa.
Następnie Carlos decyduje się uruchomić Illinois Central (IC), 
ponieważ może ona współpracować z jego niezależną firmą 
Big 4 na zachodzie. Ponieważ IC otrzymuje dodatkowy kapitał 
przy uruchomieniu równy jej cenie początkowej, to może ją 
uruchomić z ceną 112 $, by zmaksymalizować ten bonus. 
Zamiast tego Carlos ustala cenę startową na 80 $, ponieważ 
trochę potrwa, zanim IC wybuduje swoje trasy. Płaci 160 $ za 
certyfikat prezesa, kładzie 240 $ w skarbcu firmy i kładzie 
znacznik IC pod znacznikiem NYC w kolumnie 80 $ w tabeli 
giełdowej.

Początkowe ceny akcji 

Następnie Amy płaci 60 $ za trzecią akcję GT, a Bob płaci 80 
$ za trzecią akcję NYC. Następnie Carlos płaci 80 $ za akcję 
NYC. Amy robi to samo. Wszyscy trzej gracze są teraz bez 
pieniędzy i pasują (ponieważ nie chcą sprzedawać żadnych 
akcji w firmach, które kontrolują i nie mogą sprzedać akcji 
innych firm, zanim te choć raz nie będą operować).

Amy była ostatnim graczem, który kupował (lub sprzedawał) 
akcje, więc karta pierwszeństwa w interesach idzie, zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, do Boba. Ponieważ na giełdzie nie 
ma żadnych akcji ani akcje żadnej spółki nie są w 100% w 
rękach graczy, to nie zmienia się układ w tabeli giełdowej.

Runda operacyjna 1
Bob otrzymuje 25 $, a Carlos 15 $ dochodu ze swoich firm 
prywatnych. Teraz będą operować niezależne firmy kolejowe.
Michigan Southern ze swoim początkowym skarbcem 60 $ 
wydaje 20 $, by położyć tor do Port Huron (miasta startowego 
GT), a następnie uruchamia tę trasę swoim pociągiem 2, 
uzyskując 60$, które wypłaca zarówno swojemu 
właścicielowi, Amy, jak i wpłaca do swojego skarbca (mając 
tam teraz 70 $). Big 4, mająca 40 $ w skarbcu, kładzie tory w 
Indianapolis i Terre Haute (płacąc 40 $) i uruchamia tę trasę 
swoim pociągiem 2, uzyskując 40 $, które wypłaca zarówno 
swojemu właścicielowi, Carlosowi, jak i wpłaca do swojego 
skarbca (mając tam teraz 20 $).

Ułożenie toru i trasa 
Michigan Southern w 
Rundzie Operacyjnej 1

Ułożenie torów i trasa Big 
4 w Rundzie Operacyjnej 1

Następnie swoją działalność rozpoczynają spółki, tylko w tej 
pierwszej rundzie operacyjnej, w odwrotnej kolejności ceny 
giełdowej: GT, NYC i IC. Ponieważ IC jest poniżej NYC w 
tej samej kolumnie z ceną, to nadal operuje po NYC, nawet 
przy odwrotnej kolejności ceny giełdowej.
GT emituje dwie akcje za 50 $ każda i ma dzięki temu 280 $ 
w skarbcu. Wydaje 40 $, by położyć tory z Detroit do Toledo, 
oraz 80 $ na znacznik w Toledo
.

Ułożenie torów przez GT w Rundzie Operacyjnej 1
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GT nie posiada pociągów do obsłużenia połączeń, więc wypłaca 
0 $, przez co jej cena spada do 50 $. Musi ona teraz kupić co 
najmniej jeden pociąg. Płaci 160 $ za dwa pociągi 2, kończąc z 
0 $ w skarbcu. Oznacza to, że nie będzie mogła wybudować 
żadnego toru w następnej rundzie operacyjnej, jeśli nie 
wyemituje kolejnej akcji (jedynie za  40 $, ponieważ jej cena 
giełdowa wynosi teraz 50 $).
Amy uznała, że połączenia GT są wystarczająco dobre. Woli 
zachować akcje w skarbcu, by mogły zyskać więcej na 
wartości, zanim zostaną wyemitowane.

NYC emituje cztery akcje za 70 $ każda i ma w skarbcu 680 $ 
następnie wydaje 40 $ na budowę toru na zachód do Cleveland. 
Jej cena spada do 70 $ (wypłaciła 0 $) i kupuje pozostałe trzy 
pociągi 2 za 240 $, a następnie pierwszy pociąg z fazy II: pociąg 
3/5 za 160 $. W skarbcu pozostaje 240 $, które NYC chce 
wydać w następnej rundzie. NYC zaoszczędziła 30 $, emitując 
na początku trzy akcje, ponieważ jej cena akcji i tak spadła w tej 
rundzie.
IC emituje dwie akcje po 70 $, kładzie dwa kafelki za darmo 
(dzięki gruntowi, który został jej przekazany) do Terre Haute 
przez Centralia. Jej cena spada następnie do 70 $ (jej znacznik 
ceny znów będzie pod znacznikiem NYC w kolumnie z ceną 
70 $) i kupuje pociąg 3/5 za 160 $. W skarbcu IC pozostaje 
220 $ na następną rundę operacyjną.

Ceny akcji po Rundzie Operacyjnej 1

Runda operacyjna 2
Ponownie Bob otrzymuje 25 $, a Carlos 15 $ dochodu ze 
swoich firm prywatnych.
Ponieważ gra jest teraz w fazie II, to Michigan Southern może 
ulepszyć swoją trasę, modernizując do zielonego kafelka 
miasto, co zwiększy dochód o 10 $: albo Detroit (płacąc 40 $ 
jeśli nie będzie połączone z Windsor), albo Toledo (płacąc 20 
$), albo Port Huron (płacąc 60 $, 20 $ za kafelek i 40 $ za 
połączenie do Sarnia). Wybiera ostatnią opcję, by z 
modernizacji skorzystało też GT.

Michigan Southern uru-
chamia połączenie do Port 
Huron za 70 $ i dzieli zysk 
pomiędzy Amy i swój 
skarbiec (w którym ma teraz 
45 $). Big 4 modernizuje 
Terre Haute i uruchamia 
swój pociąg 2 za 50 $ i dzieli 
zysk pomiędzy Carlosa i 
swój skarbiec (w którym ma 
teraz 25 $).

Trasa Michigan Southern w Rundzie Operacyjnej 2
Ułożenie torów i trasa NYC w Rundzie Operacyjnej 2

Ułożenie torów Big 4 w Rundzie Operacyjnej 2

NYC, IC i GT operują teraz normalnie malejąco według ceny 
akcji.
NYC kupuje od Boba Lake Shore Line za 40 $ (maksymalnie, 
ile może zapłacić) i wykorzystuje jej zdolność, by wykonać 
dodatkowo, za darmo, modernizację Toledo. Zielony kafelek w 
Toledo posiada dwa pola miasta, umożliwiając NYC, jak tylko 
wybuduje połączenie do Toledo, połączenie z Detroit (nawet 
jeśli żółty kafelek miasta w Toledo byłby wcześniej połączony 
do torów NYC, byłby zablokowany przez znacznik GT w 
Toledo).
Następnie wydaje 100 $, by zmodernizować Detroit i połączyć 
się z Windsor (40 $ za modernizację, ze względu na koszty 
terenu w Detroit, + 60 $ za tunel), plus 80 $ za znacznik w 
Detroit. W skarbcu zostaje 0 $.
Następnie NYC uruchamia trzy pociągi 2 z Detroit do: Toledo 
(80 $), Port Huron (80 $) i do Windsor (90 $), oraz pociąg 3/5 z 
Detroit wzdłuż drugiego, odrębnego toru, do Toledo i stamtąd 
do Cleveland za 120 $, uzyskując łącznie 370 $ dochodu. 
Decyduje się wypłacić połowę tej kwoty (19 $/akcję), 
zatrzymując 180 $ plus 19 $ za jedyną, pozostałą w skarbcu 
akcję. Wypłata 190 $ powoduje, że cena akcji na giełdzie rośnie 
dwukrotnie, z 70 $ do 90 $.
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Podczas gdy NYC mogłaby wypłacać pełną dywidendę, 
zwiększając pieniądze Boba na nadchodzącą rundę giełdową, 
to posiada ona tylko jedną akcję w skarbcu. Musi w jakiś 
sposób uzyskać pieniądze na trwałe pociągi. Ponieważ 
wypłata połowy dywidendy nadal powoduje, że akcje NYC 
rosną o dwie kolumny, to Bob się na to decyduje.

Po otrzymaniu zachowanego zysku, NYC kupuje Mail 
Contract za 80 $ oraz Chicago & Western Indiana za 60 $, 
obie od swojego prezesa, Boba. Mail Contract zwiększy 
dochód z trasy wykonywanej pociągiem 3/5 ze 120 $ do 170 $ 
(ponieważ pociąg odwiedzi 5 miast, jeśli skończy trasę w 
Buffalo, a nie w Cleveland).
NYC mogłaby zapłacić 39 $ za Lake Shore Line i 1 $ za Mail 
Contract, zanim uruchomiłaby swoje trasy z zyskiem 
większym o 50 $, lecz Bob woli otrzymać 80 $ ze sprzedaży 
niż 6 $ więcej (2x 3 akcje), które otrzymałby przy wypłacie 
połowy dywidendy.

NYC kończy turę z 59 $ w skarbcu, jedną akcją, czterema 
pociągami, Lake Shore Line, Chicago and Western Indiana 
oraz Mail Contract.
IC kładzie znacznik 80 $ w Terre Haute i wydaje 40 $, by 
zmodernizować Indianapolis, i kładzie żółty tor na zachód od 
Centralia. Następnie wydaje 60 $ na zakup Meat Packing 
Company od swojego prezesa, Carlosa, i kładzie jej (Meat 
Packing Company) znacznik „30 $” w St. Louis, pozostając z 
40 $ w skarbcu.
Następnie uruchamia swój pojedynczy pociąg 3/5 z 
Indianapolis (30 $) przez Terre Haute (30 $) do St. Louis (50 $ 
+ 30 $), omijając Centralia, osiągając dochód 140 $.
IC wypłaca pełną dywidendę, która jest wystarczająca, by 
akcje urosły dwukrotnie z 70 $ do 90$ . Do skarbca trafia 84 $ 
(6 akcji x 14 $/akcję), gdzie łącznie jest 124 $.

Teraz IC może kupić Big 4 za 40 $. To zwiększy ilość 
pieniędzy Carlosa przed zbliżającą się rundą giełdową, lecz 
spowoduje, że Carlos będzie mógł położyć tylko 2 kafelki i 
otrzyma mniej pieniędzy w przyszłej rundzie (ponieważ 
dostanie tylko 20% z dochodu pociągu 2 firmy Big 4, już jako 
pociągu IC, zamiast połowy, gdyby to był nadal pociąg 
niezależnej firmy kolejowej). Carlos stwierdza, że dodatkowe 
40 $ nie pozwoli mu kupić dodatkowej akcji w przyszłej 
rundzie giełdowej i pozostawia Big 4 jako niezależną firmę 
kolejową.

GT nie kładzie torów ani znaczników, tylko uruchamia swoje 
dwa pociągi 2 za 80 $ każdy, z Toledo do Detroit po różnych 
torach, co daje łącznie 160 $. Wypłaca pełną dywidendę, a jej 
cena giełdowa rośnie dwukrotnie do 70 $. GT otrzymuje 80 $ 
do skarbca, z czego 60 $ wydaje na zakup Michigan Southern 
od Amy, zamieniając znacznik MS w Detroit na dodatkowy 
znacznik GT z pudełka i dodaje 45 $ ze skarbca Michigan 
Southern do skarbca GT, gdzie znajdzie się teraz łącznie 65 $.
Ilość gotówki wszystkich trzech graczy, którzy Rundę 
Operacyjną 1 zaczęli z 0 $, na koniec Rundy Operacyjnej 2 
wygląda następująco:
• Amy: 192 $ = 65 $ (MS, 30 $ + 35%) + 19 $ NYC (x1) + 48

$ GT (x3) + 60 $ za sprzedaż MS.
• Bob: 287 $ = 50 $ (Firmy prywatne, 2x 25 $) + 40 $ LSL +

57 $ NYC (x3) + 140 $ C&WI, MC.
• Carlos: 182 $ = 30 $ (Firmy prywatne, 2x 15 $) + 45 $ (Big

4, 20 $ + 25 $) + 19 $ NYC (x1) + 60 $ MP + 28 $ IC (x2).

Runda gieldowa 2
Bob posiada kartę pierwszeństwa w interesach i kupuje jedną z 
czterech akcji NYC z giełdy za 90 $, które płaci do banku. 
Carlos, Amy i Bob robią to samo. Następnie Carlos kupuje 
ostatnią akcję NYC z jej skarbca, płacąc NYC 90 $.
Amy płaci 70 $ do skarbca GT za jedną akcję. Bob kupuje akcję 
GT z giełdy za 70 $. Carlos (ma 2 $), Amy (32 $) i Bob (37 $) 
po kolei pasują, a karta pierwszeństwa w interesach trafia do 
Carlosa.
Na giełdzie znajduje się jedna akcja GT oraz dwie IC, podczas 
gdy akcje NYC są w 100% w rękach graczy. Cena giełdowa 
NYC rośnie do 100 $, podczas gdy ceny pozostałych firm 
spadają: IC do 80 $, GT do 60 $.

Patrzac w przyszlosc
Aktualna wartość aktywów każdego z graczy (gotówka + akcje) 
wynosi:
• Amy posiada 6 akcji i 32 $ w gotówce: 472 $.
• Bob posiada 6 akcji i 37 $ w gotówce: 597 $.
• Carlos posiada 5 akcji, Big 4 (warte około 100 $) i 2 $ w

gotówce: około 562 $.

Problemem Amy jest to, że GT nie może mieć dwóch dobrych, 
stałych tras, jej cena giełdowa jest niska i nie posiada pociągu 
3/5 ani trasy Wschód-Zachód. Jednakże GT cały czas ma w 
skarbcu trzy akcje, które wykorzystane z ostrożnością, pozwolą 
Amy dogonić pozostałych.

Problemem Boba jest to, że NYC nie posiada w skarbcu akcji i 
nie będzie w stanie pozwolić sobie na zakup dwóch stałych 
pociągów bez kilkukrotnego wstrzymywania dywidendy, nawet 
jeśli mogłaby obsłużyć dwie trasy Wschód-Zachód. NYC 
przynosi największy dochód, lecz najprawdopodobniej nie 
będzie mogła sobie pozwolić na wypłatę pełnych dywidend.
Co więcej, podział akcji NYC jest 5-3-2, więc Bob (mający 5 
akcji) nie będzie dostawał dużo więcej niż przeciwnicy, jeśli 
NYC będzie wypłacała pełną dywidendę.

Problemem Carlosa jest to, że zarówno GT (3) i NYC (3) 
posiadają więcej pociągów fazy I niż IC (0) i Big 4 (1). Carlos 
potrzebuje, by faza III nastąpiła szybko, żeby pociągi fazy I 
zostały wycofane.

Największy wpływ na tą przykładową rozgrywkę miała decyzja 
Boba, by NYC zakupiła cztery pociągi w Rundzie Operacyjnej 
1. Inna decyzja na tym etapie gry prowadziłaby do zupełnie 
innej rozgrywki... 1846 może toczyć się w różnych kierunkach, 
zbadajcie je. Bawcie się dobrze! 

-

'
- ' '
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UWAGI HISTORYCZNE
Gdy Cornelius Vanderbilt przejmował New York Central 
(rozciągające się od Albany do Buffalo) i połączył ją ze swoim 
Hudson River Railroad (do Nowego Jorku), myślał, że ubił dobry 
interes. Jednakże jego syn, William, uświadomił sobie, że powstała 
firma kolejowa była tylko jedną z wielu, które przejechały przez 
Appalachy.
Aby zapewnić jej przyszłość, trzeba było rozciągnąć jej działalność 
do jakiegokolwiek miasta, które stałoby się magazynem (punktem 
gromadzenia i przetwarzania) dla środkowo-zachodniego zboża, 
bydła i było bramą na daleki zachód.
Pięć rywalizujących ze sobą firm kolejowych przekroczyło 
Appalachy w latach 1851-1852. Na południe od NYC było Erie, 
Pennsylvania i Baltimore & Ohio. Na północy bostońscy kupcy 
(wykorzystując Rutland i port w Ogdensburgu, aby dotrzeć do New 
York Central) poszukiwali dostępu do środkowo-zachodniego 
zboża i sprzymierzyli się z kanadyjskim Grand Trunk (która 
wykorzystywała główną linię w Nowej Anglii z Montreal do 
Portland, Maine, mając dostęp do niezamarzającego portu).
W Ohio, Michigan, Indiana i Illinois obecne już były setki 
nieudanych lokalnych firm kolejowych. Inwestorzy wiedzieli, że 
gdzieś w tym regionie powstanie wielki węzeł transportowy i 
chcieli go opanować. Jedynym pytaniem było, gdzie on będzie?
Czy byłby w miastach handlowych takich jak Detroit, czy St. 
Louis? Czy centralnie położony jak Indianapolis? Czy jako 
odgałęzienie dobrze rozwijającego się transportu parowcowego na 
rzekach Mississippi i Ohio, w miastach takich jak Cairo, St. Louis, 
Louisville lub Cincinnati? Czy połączony do torów, kanałów i 
transportu po Wielkich Jeziorach, w Toledo?
Wszystkie te rywalizujące ze sobą miasta były „logicznymi” 
wyborami i mocno forsowane jako przyszły węzeł kolejowy 
Stanów Zjednoczonych w latach 1830-1860. Chicago, forsowane 
przez stan Illinois, mające tylko 5000 mieszkańców w 1840 roku, 
było początkowo lekceważone.
W 1837 roku Michigan  - zniecierpliwione powolnym tempem 
rozwoju prywatnych firm kolejowych na swoim terenie i nie chcąc 
pozostać z boku zbliżającego się boomu kolejowego - sfinansowało 
trzy firmy kolejowe, by weszły do ich stanu. Dwie z nich, Michigan 
Southern i Michigan Central, położyły znaczne ilości torów, lecz 
do roku 1843 obciążyły kredyt stanowy tak mocno, że prawie 
wszystkie budowy musiały zostać przerwane.
W 1846 roku te małe firmy kolejowe zostały sprzedane: Michigan 
Southern inwestorom z Nowego Jorku, a Michigan Central 
inwestorom z Bostonu. Stworzyło to wzór rozwoju regionalnego, 
gdy rywalizujące ze sobą koleje ze wschodu zaczęły posuwać się 
na zachód, łącząc swoje główne trasy z istniejącymi małymi 
liniami, które albo się nie powiodły, albo można je wykupić lub 
„uratować”, dofinansowując i później ewentualnie scalając.
Do 1855 roku pierwsza, nieefektywna, bezpośrednia linia z 
Nowego Jorku do Chicago została założona przez New York 
Central,  Michigan Southern i wiele pośrednich krótkich linii.
W tym samym czasie Chicago i St. Louis były głównymi 
kandydatami na środkowo-zachodni węzeł transportowy. Położenie 
geograficzne sugerowało, że będą to ważne punkty tranzytowe w 
nowej sieci kolejowej. St. Louis było najbardziej wysuniętym 
punktem na południu wzdłuż Mississippi, na której mogłyby, 
zgodnie z możliwościami technicznymi tamtych czasów, powstać 
mosty, a Chicago zapewniało grunty, by dostać się do Wisconsin, 
Iowa i Minnesota.
Gdy spadało znaczenie handlu kanałami i rzekami, a osadnicy 
poruszali się dalej na zachód, to wielu z wcześniejszych 
kandydatów było teraz zbyt daleko na wschód lub w miejscach, 
które po prostu nie były istotne dla firm kolejowych.

— Tom Lehmann

Zarówno St. Louis, jak i Chicago wykorzystały tę przewagę 
połączeń i ustanowiły się kluczowymi węzłami, wymuszając 
budowę dworców i stacji rozrządowych.
Ostatecznie St. Louis straciło na znaczeniu przez rozwój 
znajdującego się dalej na zachód Kansas City jako centrum 
przetwórstwa mięsnego. Kansas City było jednak zbyt daleko na 
zachód, by służyć jako punkt magazynowania zboża dla Michigan i 
Indiana, a St. Louis było zbyt daleko na południe, by pełnić taką 
funkcję dla Wisconsin i Iowa. Chicago mogło spełniać obie te role, 
było portem z dostępem do Wielkich Jezior, a w raz z rozwojem 
usług finansowych nadal mogło służyć jako centrum przetwórstwa 
mięsnego dla tych, którzy chcieli najlepszej ceny za swoje bydło.
Na początku XX wieku wszystkie wschodnie firmy kolejowe oraz 
przewożąca węgiel Chesapeake & Ohio miały połączenie z Chicago. 
Najlepsze wschodnie firmy kolejowe – NYC, PA i B&O – 
wybudowały także połączenia do St. Louis. Mając dostęp do tych 
dwóch węzłów kolejowych miały zabezpieczoną przyszłość, żadna 
firma kolejowa nie mogła ich „oskrzydlić”.
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UWAGA: Szczególnie polecam książkę Vance’a wszystkim 
zainteresowanym historią rozwoju amerykańskich kolei.

UWAGI DLA GRACZY
1846 jest moją trzecią grą 18XX (po 2038, rozgrywającą się w 
kosmosie, i nieopublikowaną 1834, mającą miejsce w Nowej Anglii).
1846 łączy z 1834 giełda, kapitalizacja i zasady działania firm. W 
nich starałem się unikać pełnej kapitalizacji, więc firmy muszą 
zarządzać swoim finansowym wzrostem, jednocześnie pozwalając na 
zdywersyfikowane strategie inwestycyjne. Problem z częściową 
kapitalizacją polega na tym, że wcześniejsza inwestycja gracza 
innego niż prezes firmy może usunąć ograniczenia finansowe firmy, 
co skutkuje zniechęceniem graczy do inwestowania w akcje inne niż 
ich własne. Moim zdaniem to nie jest dobra rzecz w grze giełdowej!
Zezwalając firmom na ograniczoną emisję akcji, wiele z powyższych 
problemów udało się uniknąć. Czasami dodatkowo zainwestowana 
akcja może pozwolić firmie zrobić coś, czego nie mogłaby zrobić, 
dzięki czemu może czasem wyemitować jedną akcję mniej niż 
zamierzała.
Chciałem zaprojektować 1846 tak, by mógł się nią cieszyć nowicjusz 
i by poczuł klimat tamtego okresu historycznego, w którym 
wschodnie koleje połączyły swoje trasy z resztek nieudanych firm. 
To oznaczało, że potrzebnych jest wiele firm prywatnych. Jednakże 
licytowanie ich, jak w innych grach 18XX, było problemem dla 
początkujących graczy. Jak mogliby sobie obliczyć, jak wysoko 
zalicytować? Te przemyślenia doprowadziły do systemu dystrybucji 
stosowanego w 1846.
Moim innym celem było zaprojektowanie elastycznej gry, w której 
firmy mogą zacząć od bardzo różnych cen, działać już przy 20% 
sprzedanych akcji, a także od razu handlować pociągami i kupować 
prywatne firmy. Zachęcam Was do zbadania wielu różnych strategii. 
Bawcie się dobrze! 
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Doswiadczeni gracze 18XX: Elementy do 
zapamietania 
Główne różnice: brak licytacji firm prywatnych; liczba firm oraz 
wielkość banku zmienia się wraz z liczbą graczy; kapitalizacja za każdą 
akcję; koszt budowy/modernizacji torów kosztuje 20 $+; pociągi zostają 
wycofywane.
Mniejsze różnice: pociągi typy N/M; bonusy Wschód-Zachód; 
bankructwo gracza nie kończy gry; sprzedaż przez gracza, który nie jest 
prezesem nie obniża ceny akcji; akcje będące na koniec tury giełdowej na 
giełdzie obniżają cenę akcji.
Przygotowanie gry (tylko przy 3-4 graczach)
• Należy położyć znacznik w mieście bazowym każdej firmy, która 

została usunięta z gry. 
Podzial firm prywatnych (w odwrotnej kolejnosci graczy)
• Używa się „pustych” kart w takiej liczbie, ilu jest graczy.
• Pociąga się dwie karty + tyle, ilu jest graczy, wybiera jedną, a resztę 

tasuje się i układa pod stosem.
• Wybiera się „pustą” kartę, jeśli nie chce się kupić żadnej firmy 

prywatnej z tych, które się pociągnęło.
• Jeżeli została tylko jedna firma prywatna, to należy ją ujawnić i kupić 

albo zaoferować każdemu kolejnemu graczowi o kolejne 10 $ mniej, 
dopóki nie zostanie kupiona. 

Rundy gieldowe
• Najpierw dokonuje się wszystkich sprzedaży, a następnie jednego 

zakupu w każdej turze.
• Gdy certyfikat prezesa (20%) zostanie kupiony, to spółka zostaje 

uruchomiona i kładzie się jej znacznik w mieście bazowym
• Akcje kupuje się od spółki, płacąc aktualną cenę giełdową do skarbca 

spółki (nie ma ceny początkowej).
• Gracz nie może kupić więcej niż 60% akcji jednej spółki.
• Tylko prezes może sprzedać akcje spółki, która jeszcze nie operowała.
• Sprzedaż akcji nie powoduje spadku ceny, za wyjątkiem sprzedaży 

dokonanej przez prezesa, gdy cena spada o jedną kolumnę (nawet jeśli 
kilka akcji zostaje sprzedanych w tej samej turze).

• Spółka, której cena spadnie do 0 $, zostaje usunięta z gry. Zmniejsza to 
limit certyfikatów (zobacz tabelkę).

• Na giełdę nie można sprzedać ani certyfikatu prezesa, ani więcej niż 
50% akcji jednej spółki.

• Na koniec rundy giełdowej cena spółki której 100% akcji jest w rękach 
gracza rośnie o jedną wartość (przesuwa się w prawo), a cena akcji 
spółki, której akcje są na giełdzie spada o jedną wartość (przesuwa się w 
lewo).  

Dzialalnosc
• Po każdej rundzie giełdowej są dwie rundy operacyjne.
• Pierwsza runda operacyjna w grze toczy się w odwrotnej kolejności cen 

akcji (spółki, które są w tej samej kolumnie nadal operują od góry do 
dołu)

Emisja i skup akcji
• Spółka może albo wyemitować na giełdę akcje, otrzymując jedną 

wartość mniej niż aktualna cena giełdowa, lub odkupić z giełdy swoje 
akcje, płacąc jedną wartość więcej niż aktualna cena giełdowa.

• Spółka nie może wyemitować więcej akcji niż liczba akcji będąca u 
graczy pomniejszona o liczbę akcji będących już na giełdzie.  

Kladzenie kafelkow i znacznikow 
• W każdej rundzie spółka może położyć jeden żółty kafelek i albo 

położyć drugi żółty kafelek albo jeden zmodernizować (w dowolnej 
kolejności).

• Przynajmniej niektóre fragmenty nowo położonych torów lub 
zmodernizowanego miasta muszą się łączyć ze znacznikiem spółki, 
która kładzie lub modernizuje taki kafelek.

• Każde ułożenie kafelka lub jego modernizacja kosztuje 20 $, chyba że 
napisano inaczej. Jeśli nowy tor łączy się przez przełęcz, tunel lub most 
z innym torem, to należy zapłacić podany koszt.

• Kafelki oraz znaczniki można kłaść w dowolnej kolejności.
• B&O i PA mogą położyć bez konieczności posiadania połączenia, 

znaczniki w Cincinnati/Fort Wayne. 

Uruchamianie tras / Wycofywanie pociagow
• Pociągi fazy II, III i IV mają 2 typy (i różne ceny).
• Pociąg N/M przynoszą dochód za N miast z M, które odwiedziły, przy 

czym co najmniej jedna lokalizacja N musi posiadać znacznik spółki.
• Trasa nie może odwiedzić ani przejechać przez więcej niż jedno miasto 

na kafelku z kilkoma miastami (Chicago).
• Trasa nie może zawierać dwóch wschodnich rejonów spoza planszy. 
•
• 

Trasy zawierające lokalizacje wschodnie i zachodnie otrzymują bonusy.
Pociągi zostają wycofywane (lub są usuwane) zgodnie ze zmianą faz. 
Należy usunąć każdy wycofywany pociąg będący nadal w posiadaniu 
firmy po tym, jak ta uruchomi swoje trasy, niezależnie, czy pociąg ten 
jechał po tych trasach, czy też nie.

Dochod / Zmiany na gieldzie
• Dochód spółki może być wypłacony w całości, w połowie (kwotę 

pozostającą w skarbcu, zaokrąglając w dół do pełnych 10 $) lub 
całkowicie trafić do skarbca spółki. Należy zmienić cenę akcji spółki, 
bazując na kwocie, która została wypłacona w porównaniu z aktualną 
ceną giełdową, przesuwając znacznik ceny w lewo, pozostawiając go, w 
prawo lub w dwukrotnie w prawo w zależności od tego, czy wypłacono 
odpowiednio: mniej niż połowę, co najmniej połowę, równo lub 
dwukrotność aktualnej ceny giełdowej.

• Jeśli cena giełdowa spółki wynosi 165 $ lub więcej i wypłata wynosi 3 
lub więcej razy niż aktualna cena giełdowa, to znacznik przesuwa się o 
trzy kolumny w prawo.

• Spółka, wypłacając dywidendę, dostaje ją za wszystkie niesprzedane 
akcje, za wyjątkiem tych na giełdzie. 

Kupno
• W dowolnym momencie operująca spółka może kupić firmę prywatną 

(płacą co najmniej 1 $ i nie więcej niż nadrukowano na karcie) i/lub 
wykorzystać dowolny jej tor lub zdolność specjalną.

• Firmy prywatnej nie usuwa się po wykorzystaniu jej zdolności specjalnej.
• Typ pociągu nie może zostać zmieniony po zakupie.
• Wycofywane pociągi nie są wliczane do limitu pociągów spółki.
• Spółki mogą od siebie kupować niewycofane pociągi po dowolnie 

ustalonej cenie, za minimum 1 $.
• Spółka musi kupić pociąg, jeśli nie ma żadnego. Gdy po emisji akcji (co 

ma wpływ na cenę akcji i otrzymane pieniądze) ma wystarczającą liczbę 
pieniędzy, to musi kupić najwcześniejszy dostępny z banku pociąg, na 
który ją stać. Jeśli natomiast nadal nie ma wystarczającej liczby 
pieniędzy, to jej prezes musi dać brakujące pieniądze i może wtedy 
kupić dowolny dostępny pociąg.

• Jeśli po wyemitowaniu i sprzedaniu wszystkich możliwych akcji, by 
kupić wymagany pociąg, nadal nie udało się uzbierać brakującej kwoty, 
to gracz jest bankrutem i odpada z gry. Natomiast gra toczy się dalej.

• Po bankructwie na giełdzie może się znaleźć więcej niż 50% akcji spółki 
lub też certyfikat prezesa. Zobacz szczegóły w zasadach. 

Koniec gry / Zwyciestwo
• Gra kończy się na końcu sekwencji rundy (runda giełdowa plus dwie 

rundy operacyjne), podczas której w banku skończyły się pieniądze.
• Zwycięzcą zostaje gracz z największą sumą wartości posiadanych akcji 

(wliczając w to wszystkie firmy prywatne po nadrukowanej cenie, bez 
długu) oraz posiadanej gotówki. 

Etykieta: Pieniądze w posiadaniu gracza, jak i te w skarbcach spółek są 
jawne.
Reguła zaokrąglania: Do skarbca zawsze trafia mniejsza część.
Jakie zmiany?
Gra w zasadzie nie została zmieniona względem poprzednich wydań. 
Oprócz wyjaśnień znaleziono kilka drobnych pominięć i niejasności w 
zasadach:
• Bankructwo nie wpływa na limit certyfikatów.
• Zamykając spółkę, jej skarbiec trafia do banku.
• W fazie IV nadal można wykorzystać zdolność znacznika w 

zarezerwowanym polu miasta, jedynie „rezerwacja” wygasa.
• Należy usunąć z gry wszystkie pociągi fazy II, które wcześniej wróciły 

na giełdę w wyniku wycofania (w fazie IV).
• Zdolność znacznika Chicago & Western Indiana jest opcjonalna, lecz 

nie może zostać wykorzystana, jeśli spółka posiada już znacznik w 
Chicago. 

'
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Przygotowanie gry
1. Ustalcie, ciągnąc karty, kolejność siedzenia

Przydzielcie kartę pierwszeństwa w interesach
2. Usuńcie kilka banknotów 500 $; każdy 

gracz dostaje 400 $
    # graczy 3 4 5

Bank 6500 $ 7500 $ 9000 $

3. Usuńcie:      ,     ,     spółki.
# graczy 3 4 5
Usunąć  2 1 żadną

4. Przygotujcie planszę; usuńcie pociągi,
jeśli trzeba

5. Przydzielcie/Kupcie firmy prywatne

Firmy prywatne
Typ Nazwa Cena Dochód Zdolność

Lake Shore Line 40 $ 15 $ Dodatkowa, darmowa modernizacja Cleveland/Toledo

Michigan Central 40 $ 15 $ 2 dodatkowe, darmowe żółte kafelki na heksach MC

Ohio & Indiana 40 $ 15 $ 2 dodatkowe, darmowe żółte kafelki na heksach O&I

Steamboat Co. 40 $ 10 $ Znacznik portu +$20x w fazach I-III

Meat Packing Co. 60 $ 15 $ Znacznik +$30 w fazach I-III

Tunnel Blasting Co. 60 $ 20 $ -20 $ kosztów gór/przełęczy/tuneli

– Chicago & Western 60 $  10 $
Indiana

– Mail Contract $80 –
– Big 4 $40 +$60 –
– Michigan So. $60 +$80 –

1 trasa: +10 $/każde odwiedzone miasto; nieusuwalna
Niezależna firma kolejowa w Indianapolis
Niezależna firma kolejowa w Detroit

Pociagi

Faza
Dostępne

typy Cena Limit Wycofywane Usuwane

I 2 80 $ 4 III IV

II 3/5, 4 160 $, 180 $ 4 IV –

III 4/6, 5 450 $, 500 $ 3 – –

IV 7/8, 6 900 $, 800 $ 2 – –

Sekwencja gry
Runda gieldowa
•

certyfikat
• Kończy się, gdy wszyscy spasują po kolei
• Przydzielcie ponownie kartę pierwszeństwa w 

interesach; zaktualizować cenę akcji

Rundy operacyjne
(2 rundy operacyjne / 1 runde gieldowa)

1. Firmy prywatne płacą dochód
2. Operują Michigan Southern, następnie Big 4
3. Spółki operują zgodnie z malejącą ceną 

akcji (za wyjątkiem rundy operacyjnej 1, 
gdzie w kolejności odwrotnej)

Dzialania spolek kolejowych*
A. Mogą wyemitować/skupić akcje
B. Mogą położyć kafelki/położyć 1 znacznik 

(w dowolnej kolejności). Mogą położyć 1 
żółty kafelek i położyć drugi żółty kafelek 
lub zmodernizować 1 kafelek

C. Uruchamiają trasy
D. Wypłacają pełną lub połowę dywidendy 

albo jej nie wypłacają; zaktualizować cenę 
akcji

E. Mogą kupić pociągi (spółki muszą 
posiadać co najmniej 1 pociąg)

*w dowolnym momencie mogą kupić firmę
prywatną i wykorzystać jej zdolność

Fazy gry
Wszystkie fazy

• Żółte kafelki są dostępne
• Spółki mogą kupować pociągi od 

innych spółek
• Spółki mogą kupować firmy

prywatne (I-II)
Faza I

• Używa się niższych wartości za
rejony spoza planszy

• Limit pociągów: 4
Faza II

• Zielone kafelki są dostępne
Faza III

• Brązowe kafelki są dostępne
• Usuwa się firmy prywatne (za

wyjątkiem zakupionej przez
spółkę Mail Contract)

• Pociągi I zostają wycofane
• Używa się wyższych wartości za

rejony spoza planszy
• Limit pociągów: 3

Faza IV
• Szare kafelki są dostępne
• Usuwa się znaczniki firm

prywatnych
• Brak rezerwacji znaczników
• Usuwa się pociągi I
• Pociągi II zostają wycofane
• Limit pociągów: 2

Limit certyfikatow
# spółek 
w grze

# graczy
3 4 5

7 - - 11
6 - 12 10

5 14 10 8

4 lub mniej 11 8 6

Spolki kolejowe
Typ Nazwa Miasto startowe Zdolności

– Baltimore & Ohio Wheeling 4 Zarezerwowany znacznik 40 $/100 $ w 
Cincinnati; bez konieczności połączenia

Chesapeake Huntington 4 –
& Ohio
Erie Salamanca 4 Zarezerwowany znacznik 40 $w Erie

– Grand Trunk Port Huron 3  –
– Illinois Central Cairo 4 Dodatkowy kapitał; 0 $ kosztów kładzenia 

torów; Zarezerwowany znacznik 40 $ w 
Centralia

– New York Central Cleveland 4 –
Pennsylvania Homewood 5 Zarezerwowany znacznik 40 $/60 $ w Fort 

Wayne; bez konieczności połączenia

'

Dodatkowy, darmowy znacznik w Chicago na polu 
C&WI

' -
# znacz-
ników

'

Spasuj lub  sprzedaj 1+ akcji i/lub kup 1 

' '
-

- '--
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Tabela modernizacji

Kafelek Kafelek KafelekModernizacje Modernizacje Modernizacje

ma
pa

ma
pa

ma
pa

ma
pa

ma
pa

ma
pa

ma
pa

nieskończone

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak
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Akcja: 10% udziałów w spółce
Cena giełdowa: cena 10% akcji spółki
Certyfikat prezesa: certyfikat warty dwie akcje lub 20% będący 
w posiadaniu prezesa
Certyfikat: karta trzymana przez gracza, będąca albo firmą 
prywatną, albo certyfikatem prezesa, albo 1 akcją
Dług: kwota płacona za niezależne firmy kolejowe, która trafia 
do banku
Dochód na akcję: dochód podzielony przez 10; oznaczany na 
ścieżce dywidendy podczas każdej rundy operacyjnej
Dochód (1): całkowity zysk z wszystkich tras uruchomionych 
przez spółkę; może być wypłacony w formie dywidendy w 
całości, w połowie lub nie wypłacony w ogóle
Dochód (2): kwota otrzymywana przez właściciela firmy pry-
watnej na początku każdej rundy operacyjnej
Dywidenda: kwota na akcję wypłacana przez spółkę
Emisja: przeniesienie akcji spółki z jej skarbca na giełdę, 
otrzymuje za nią jedną wartość mniej niż aktualna cena giełdowa
Faza: jedna z czterech faz (I-IV) gry
Firma prywatne: jedna z 10 firm rozdzielana na początku gry 
(zawierają 2 niezależne firmy kolejowe)
Gracz z pierwszeństwem w interesach: gracz posiadający kartę 
pierwszeństwa w interesach; pierwszy podczas rundy giełdowej
Karty graczy: ponumerowane 1-5, używane do określenia 
kolejności graczy, określają właściciela karty pierwszeństwa w 
interesach oraz stosuje się je jako „puste” karty podczas podziału 
firm prywatnych
Kolejność ceny akcji: rozpoczynając od najwyższej ceny za 
akcję, w kolejności malejącej
Koszt kafelka: koszt terenu plus koszt przekraczania heksa; 
koszt terenu wynosi albo 20 $, albo nadrukowaną kwotę (jeśli 
położenie lub modernizacja jest pierwszym kafelkiem na danym 
heksie) w zależności, która kwota jest wyższa
Koszt przekraczania heksa: dodatkowa kwota do zapłaty jeśli 
nowy kafelek łączy tory poprzez most lub tunel między 
kafelkami (czyli jest drugim kafelkiem kończącym taki odcinek)
Lokalizacja: miasto lub rejon spoza planszy (z wartością)
Miasto bazowe: puste pole w mieście, w którym kładzie się 
darmowy znacznik, gdy spółka zostaje uruchomiona. Trasy 
mogą przebiegać przez niezajęte miasta bazowe, lecz nie można 
na takich polach kłaść znaczników innych spółek. Miejsca w 
miastach bazowych spółek, które zostały usunięte podczas 
przygotowania do gry, są zablokowane, co oznacza się zakrytym 
znacznikiem
Modernizacja kafelka: zastąpienie kafelka (także 
nadrukowanego heksa) kafelkiem następnego koloru (zielony, 
brązowy lub szary)
Napisana cena: kwota podana na certyfikacie firmy prywatnej; 
zazwyczaj kwota, którą płaci za nią gracz i maksymalna kwota, 
za jaką spółka może ją kupić
Niezależne firmy kolejowe: Michigan Southern i Big 4
Pociąg N/M: pociąg, który może odwiedzić maksymalnie M 
miast lub rejonów spoza planszy, lecz dochód przynosi tylko z N
Pociąg N: pociąg, który może odwiedzić maksymalnie N miast 
lub rejonów spoza planszy
Położenie kafelka: położenie kafelka na pustym heksie
Prezes: gracz posiadający najwięcej akcji danej spółki i 
certyfikat prezesa; osoba, która podejmuje decyzje w spółce

Rejon spoza planszy: lokalizacja, zazwyczaj na wschodzie lub 
zachodzie, przez którą nie można przejechać, i której wartość 
zmienia się podczas fazy III
Runda giełdowa: czas, gdy gracze mogą kupować lub 
sprzedawać akcje
Runda operacyjna: Czas, gdy operują spółki, na każdą rundę 
giełdową przypadają dwie rundy operacyjne
Skarbiec: pieniądze należące do spółki. Prezes spółki nie może 
mieszać tych pieniędzy ze swoimi własnymi, za wyjątkiem 
wymuszonego zakupu pociągu
Skup: przeniesienie akcji z giełdy do skarbca spółki; płaci się 
jedną wartość więcej niż aktualna cena giełdowa
Spółka: spółka kolejowa dostępna na giełdzie
Trasa: długość niezablokowanych torów, po których porusza się 
pociąg spółki (lub niezależnej firmy kolejowej), i która zawiera 
co najmniej jedno miasto ze znacznikiem spółki
Trasy Wschód-Zachód: trasa uruchomiona ze wschodniego 
rejonu spoza planszy do zachodniego rejonu spoza planszy 
otrzymująca za to bonusy
Udziałowiec: gracz albo skarbiec spółki lub giełda posiadająca 
co najmniej jedną akcję spółki
Uruchomienie: uruchomienie dostępnej spółki, poprzez 
ustalenie jej wyjściowej ceny i zakup certyfikatu prezesa
Usuwanie: nie występuje w grze; albo w wyniku grania w 3-4 
osoby, albo w wyniku zmiany fazy gry, albo została zamknięta
W grze: biorące udział w grze (nie usunięte podczas 
przygotowania do gry ani zamknięte); uwzględnia dostępne 
spółki, które jeszcze nie zostały uruchomione
Wartość: cena podana w każdej kolumnie tabeli giełdowej
Wielkość banku: ilość pieniędzy w grze, zanim bank zostanie 
pusty
Wycofanie: pociągi stają się przestarzałe przy zmianie fazy; 
zostają usunięte, jak ich właściciel uruchomi trasy, nie są 
wliczane do limitu pociągów i nie mogą zostać kupione przez 
inne spółki
Wypłata: całkowita kwota wypłacana wszystkim udziałowcom 
(wliczając w to skarbiec spółki lub giełdę, jeśli są tam jakieś 
akcje); porównuje się ją do aktualnej ceny giełdowej, by określić 
nową cenę
Zablokowane: Miasto, w którym nie ma pustych pól ani 
znacznika operującej spółki. Trasy nie mogą przebiegać przez 
zablokowane miasto; trasy mogą się zaczynać i/lub kończyć w 
zablokowanych miastach
Zamykanie: spółka zostaje usunięta z gry, gdy jej cena giełdowa 
spadnie do 0 $
Zarezerwowane: pole w mieście lub na heksie, które może 
zająć tylko konkretna spółka lub firma prywatna, dopóki nie 
zostanie usunięta z gry lub nie rozpocznie się faza IV
Zmiana fazy: gdy zostanie kupiony pierwszy pociąg następnej 
fazy
Znacznik: używany do oznaczenia miasta, przez które firma 
może wytyczać trasy i uruchamiać pociągi. Miasto może 
zawierać tyle znaczników, ile aktualnie posiada pól. (Dwa 
znaczniki są także używane do oznaczenia ceny akcji oraz 
dochodu na akcję)

SLOWNICZEK--
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Akcje w skarbcu............... 5 §5.33 & §5.34, 6 §6.3, 9 §6.71

Bankructwo..................................................10 §6.87, 11 §7

Certyfikat prezesa......... 5 §5.12, §5.24, §5.34 & 5.37; 

....................................................6 §5.41, 11 §7.11 & §7.14 

Dług....................................................... 4 §3.1, 11 §6.9, 12

Dodatkowe znaczniki miast............................... 5 §5.34, 12

Dostosowanie ceny akcji............................ 6 §5.52, 9 §6.75

Efekty faz.....................................................................11 §9

Emisja akcji ............................................. 6 §6.31, 10 §6.86

Etykieta............................................................................ 13

Fazy gry....................................................9 §6.82, 10 §6.83

Firmy prywatne...... 2 §2.3 & §2.5, 4 §3, 11 6.9 & §9, 12,

................................................................................13 §10.3

Giełda.....................................5 §5, 6 §5.52 & §6.3, 9 §6.73

Karty graczy....................... 2 §2.1 & §2.5, 4 §3.21 & §3.23

Kładzenie kafelków................................................... 6 §6.4

Kładzenie znaczników......................................... 7 §6.5, 12

Kolejność ceny akcji...................................... 4 §4.3, 6 §6.1

Koszt terenu....................................................... 7 §6.48, 12

Limit akcji.................................................... 5 §5.36, 6 §5.4

Limit certyfikatów ........................ 6 §5.4, 11 §7.12 & §8.2

Mapa  .............................................................................. 24

Modernizacja kafelków................6 §6.42, 7 §6.45, §6.47 &

.............................................................................. §6.48; 21

Niezależne firmy kolejowe........ 4 §3.1, 6 §6.2, 11 §6.9, 12

Odwrotna kolejność ceny akcji.................... 4 §4.2 & §4.31

Pierwszeństwo w interesach.........2 §2.1, 4 §3.2 & §4.1,

................................................................... 5 §5.11, 6 §5.51

Pociągi wycofywane........9 §6.69 & §6.82, 10 §6.83, 11 §9

Podział firm prywatnych................................................4 §3

Połączenia.................................................. 7 §6.47 & §6.52

Przygotowanie gry.......................................................2 & 3

Przypomnienie zasad....................................................... 19

Runda giełdowa.....................................................4 §4.1, 5 §5

Rundy operacyjne..................................................4 §4.2, 6 §6

Sekwencja gry...................................................................4 §4

Skup akcji.................................................................... 6 §6.32

Słowniczek.......................................................................... 22

Spółka na giełdzie..................................................... 11 §7.14

Sprzedaż akcji.................. 5 §5.2, 10 §6.88, 11 §7.11 & §7.13

Szczegółowy przykład rozgrywki...................................14-17

Szybsza gra.......................................................................... 13

Tabele..............................................................................20-21

Trasy Wschód-Zachód................................................. 9 §6.65

Trasy Zachód-Zachód.................................................. 8 §6.63

Trasy.............................................................. 8 §6.62, 9 §6.67

Typy pociągów............................................ 8 §6.64, 10 §6.85

Uruchamianie spółek .................................................. 5 §5.34

Usuwanie firm prywatnych.............................................11 §9

Usuwanie pociągów..........................................9 §6.82, 11 §9

Uwagi dla graczy................................................................. 18

Uwagi historyczne............................................................... 18

Wymuszony zakup pociągu..................................10 §6.86-88

Wypłata dywidendy................................................9 §6.71-73

Zakup akcji.................................................... 5 §5.3, 11 §7.13

Zakup firm prywatnych ........................................ 11 §6.9, 12

Zakup pociągów...................................................... 9 §6.8, 12

Zamykanie spółki..............................................5 §5.26, 11 §8

Zarezerwowane znaczniki miast.................................. 7 §6.53

Zdolności firm prywatnych................................. 11 §6.93, 12

Zmienione zasady................................................................ 19

Znaczniki firm prywatnych.........................11 §6.92 & §9, 12

INDEKS
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