
Solo
W wariancie solo do gry Wsiąść do Pociągu zmierzysz się z wirtualnym przeciwnikiem Marylą 
(oryginalnie był to Marvin, ale królowej polskiej estrady należy się ta wzmianka w związku z 
wykorzystaniem w tytule gry wersu jej refrenu). Oboje będziecie tworzyć połączenia i 
realizować bilety, by zdobyć jak najwięcej punktów i stać się magnatem kolejowym! Zasady gry 
solo mają zastosowanie w wersji USA oraz Europa (różnice zostały opisane na końcu instrukcji).

Wybierz kolor dla siebie i dla Maryli. Przygotuj swoje 
komponenty w standardowy sposób. Trzy początkowe 
bilety Maryli trzymaj w zakrytym stosie obok jej 
komponentów. Weź cztery startowe karty wagonów 
dla Maryli i utwórz siatkę zakrytych kart z trzema 
rzędami, jak pokazano na rysunku obok.
 
Wydrukuj karty automy (na końcu tej instrukcji, Wydrukuj karty automy (na końcu tej instrukcji, 
rozmiar standard american). Oddziel od reszty kartę 
Utwórz połączenie, następnie potasuj ją z 6 losowo 
wybranymi spośród pozostałych kart i stwórz zakryty 
stos. Resztę kart odłóż do pudełka, nie będą one 
wykorzystywane w tej rozgrywce. 

W trakcie gry Maryla trzyma swoje karty wagonów zakryte w kilku kolumnach po trzy rzędy. 
Liczby na rysunku pokazują kolejność dokładania nowych kart. W skrócie, siatkę zawsze 
uzupełniaj od góry do dołu, od lewej do prawej, a nową kolumnę zaczynaj, gdy poprzednia ma 
już 3 karty. Podczas tworzenia połączenia przez Marylę, maksymalna długość trasy określana 
jest na podstawie numeru kolumny zawierającej ostatnią kartę. Możesz dla ułatwienia ułożyć 
sobie wagoniki w nieużywanym kolorze nad kolumnami, jak pokazano na rysunku powyżej.

Przykład: Na rysunku powyżej ostatnia karta znajduje się w drugiej kolumnie, więc maksymalny Przykład: Na rysunku powyżej ostatnia karta znajduje się w drugiej kolumnie, więc maksymalny 
rozmiar tworzonego połączenia to dwa wagony.

Po utworzeniu połączenia usuń z siatki tyle kart, ile wynosiła jego długość, zaczynając od 
ostatniej, od dołu do góry, od prawej do lewej (odwrotnie niż dokładasz nowe karty).

Przykład cd.: Jeśli Maryla zajmuje trasę o długości dwóch wagonów, usuń karty z 4 i 3 pola siatki.

Przygotowanie do gry

Ogólne informacje o Maryli



Jesteś pierwszym graczem. Rozgrywaj swoje tury w standardowy sposób. Jedyna różnica 
polega na tym, że na koniec gry, kartę premii za najdłuższą trasę zdobywa gracz, który 
zrealizuje najwięcej biletów, a nie ten z najdłuższą nieprzerwaną trasą.

W turze Maryli sprawdź, czy jej siatka kart wagonów zawiera mniej niż sześć kolumn (mniej niż 
16 kart). 
- Jeśli tak jest, odkryj wierzchnią kartę z talii automy i wykonaj jej akcję. Wszystkie karty, poza - Jeśli tak jest, odkryj wierzchnią kartę z talii automy i wykonaj jej akcję. Wszystkie karty, poza 
Utwórz połączenie, określają priorytety Maryli w dobieraniu kart wagonów. Zacznij od opcji a). 
Jeśli jest możliwa do wykonania, dobierz odpowiednie karty wagonów i dodaj je do siatki Maryli. 
Jeśli wśród priorytetów jest lokomotywa i zostanie ona dobrana, Maryla nie bierze drugiej karty. 
Jeśli opcja a) jest niemożliwa do wykonania, przejdź do opcji b) itd. Szczegółowy opis kart 
automy znajduje się w dalszej części instrukcji.
- Jeśli siatka kart wagonów Maryli składa się z sześciu kolumn, Maryla tworzy połączenie bez - Jeśli siatka kart wagonów Maryli składa się z sześciu kolumn, Maryla tworzy połączenie bez 
odkrywania karty automy. 

Maryla utworzy połączenie również w przypadku, gdy z talii kart automy zostanie dobrana 
karta Utwórz połączenie, co dodatkowo spowoduje przetasowanie wszystkich kart automy na 
koniec jej tury.

Gdy Maryla tworzy połączenie, wykonaj następujące kroki:

1. Określ numer kolumny w siatce, w której leży ostatnia karta. To maksymalna długość 
tworzonego połączenia.

2. Odkryj wierzchnią kartę ze stosu biletów Maryli i ustal najdłuższą trasę, którą Maryla może 2. Odkryj wierzchnią kartę ze stosu biletów Maryli i ustal najdłuższą trasę, którą Maryla może 
utworzyć, przestrzegając długości z punktu 1. tak, by zminimalizować liczbę wolnych miejsc 
pomiędzy dwoma miastami docelowymi biletu. WAŻNE: Maryla rozpatruje twoje trasy, jakby 
były jej! Jeśli Maryla nie może utworzyć połączenia w taki sposób, dobiera dwie karty w ciemno 
z góry stosu i dodaje je do swojej siatki. To kończy jej turę.

3. Jeśli Maryla utworzyła połączenie, usuń z jej siatki tyle kart, ile wyniosła długość połączenia, 3. Jeśli Maryla utworzyła połączenie, usuń z jej siatki tyle kart, ile wyniosła długość połączenia, 
zaczynając od ostatniej karty. Przenieś te karty na stos kart odrzuconych wagonów. Umieść 
wagoniki Maryli na tej trasie.

4. Użyty bilet umieść odkryty na jej stosie biletów odrzuconych.

Jeśli dobrany bilet jest zrealizowany, umieść go na oddzielnym stosie zrealizowanych biletów Jeśli dobrany bilet jest zrealizowany, umieść go na oddzielnym stosie zrealizowanych biletów 
Maryli i odkryj z jej stosu biletów następny. Powtarzaj tę czynność, dopóki nie odkryjesz 
niezrealizowanego biletu. Jeśli w stosie biletów Maryli nie ma już żadnych biletów, potasuj jej 
stos biletów odrzuconych i utwórz na nowo zakryty stos. Jeśli Maryla nie posiada już 
niezrealizowanych biletów ani stosu biletów odrzuconych, raz na turę dobierz dwa nowe bilety 
z ogólnego stosu biletów, utwórz z nich nowy zakryty stos biletów Maryli, odkryj wierzchnią 
kartę i wykonaj kroki opisane powyżej prowadzące do utworzenia połączenia. Jeśli oba nowe 
bilety okażą się zrealizowane, zakończ turę Maryli bez tworzenia połączenia.
Jeśli istnieje wiele opcji, by utworzyć połączenie, wybierz trasę z pierwszym miastem w 
kolejności alfabetycznej. Jeśli nadal istnieje więcej niż jedna opcja, wybierz drugie miasto 
również według kolejności alfabetycznej.

Przebieg gry

Maryla - tworzenie połączenia



Gdy koniec gry zostanie wywołany w standardowy sposób, Maryla automatycznie tworzy 
połączenie w swojej ostatniej akcji, jeśli wciąż ma wagoniki. W przeciwnym razie pomija swoją 
ostatnią turę. Jej niezrealizowane bilety nie są odejmowane ani dodawane do wyniku, 
zrealizowane punktują w standardowy sposób. Przydziel kartę premii za najdłuższą trasę 
graczowi, który zrealizował najwięcej biletów. Utworzone połączenia są punktowane w 
standardowy sposób. Dodaj/odejmij punkty za swoje zrealizowane/niezrealizowane bilety. Jeśli 
masz w sumie więcej punktów niż Maryla, wygrywasz.

Trudny – zmniejsz siatkę kart wagonów Maryli do 2 rzędów, pozostawiając 6 kolumn.

Łatwy – Maryla nie korzysta z twoich połączeń na potrzeby biletów. Aby bilet był przez nią 
zrealizowany, cała trasa musi być w wagonikach w jej kolorze. Jeśli po odkryciu biletu, jest on 
automatycznie zrealizowany, Maryla tworzy dodatkowe połączenie, które w alternatywny 
sposób łączy miasta docelowe z biletu. Jeśli alternatywna trasa wymaga więcej niż jednego 
połączenia, wybiera najdłuższe.

Koniec gry

Modyfikacje poziomu trudności



Po wzięciu pierwszej karty, uzupełnij pulę odkrytych kart nową kartą z zakrytego stosu. Jeśli 
odkryta karta to lokomotywa i powoduje to wymianę wszystkich odkrytych kart, spróbuj 
dokończyć dobieranie kart według wytycznych lub weź kartę z zakrytego stosu.

1., 2., 3., 4., i 5. pozycja: Weź kartę, która jest na opisanej pozycji, licząc od zakrytego stosu. Jeśli 
pierwszą wziętą kartą jest lokomotywa, zakończ dobieranie. Jeśli karta, która miałaby być 
wzięta jako druga to lokomotywa, zamiast tego weź kartę w ciemno.

Zielony, czarny, biały, czerwony, różowy, niebieski, żółty lub pomarańczowy:Zielony, czarny, biały, czerwony, różowy, niebieski, żółty lub pomarańczowy: weź kartę 
wagonu w pierwszym dostępnym kolorze, spośród wymienionych na karcie. Jeśli jest więcej 
dostępnych, weź kartę bliżej zakrytego stosu.

Przeważający kolor lub po jednej, jeśli remis:Przeważający kolor lub po jednej, jeśli remis: Jest to możliwe tylko wtedy, gdy są co najmniej 
dwie odkryte karty wagonów tego samego koloru. Lokomotywy się nie liczą. Jeśli dowolny kolor 
występuje w większości wśród odkrytych kart, weź kartę najbliżej zakrytego stosu, uzupełnij 
pulę i weź drugą kartę tego samego koloru, która jest najbliżej zakrytego stosu. Jeśli są 
dokładnie po dwie karty w dwóch różnych kolorach, weź po jednej karcie każdego koloru, 
zaczynając od karty najbliżej zakrytego stosu.

- Odłóż do pudełka Długie Trasy i Dworce, nie będą używane w grze.

- Traktuj tunele jak zwykłe połączenia.

-Traktuj połączenia promowe jak zwykłe trasy. Alternatywnie, ty stosuj się do liczby 
wymaganych lokomotyw, a Maryla musi wydać dodatkową kartę ze swojej siatki kart wagonów 
za każdą wymaganą lokomotywę.
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Opis kart automy

Zasady dla gry Wsiąść do Pociągu: Europa
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