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A játék menete:
A legfiatalabb játékos kezd. Őt követően az óramutató  
járásával megegyező irányban kerültök majd sorra. Mielőtt a 
kezdőjátékos elkezdi a dobásával a játékot, a sínekre helyezi a 
két vonatot. A vonatok menetiránya mindig az óramutató  
járásával megegyező irányban van. Úgy állítja fel az egyik 
vonatot, hogy a mozdony eleje érintse a saját állomásának 
beszállási területét. A másik vonatot átlósan az azzal szemben 
álló állomás bejárati mezője elé helyezi.

A játéktér kialakítása 3 játékos esetén: 

Amikor sorra kerülsz, dobj a színkockával. Ezután válaszd ki 
az egyik vonatot, és toljad addig előre, amíg a mozdony eleje 
megérinti a következő sínmezőt, amelyik ugyanolyan színű,  
mint a kockával dobott szín. 

 
Ha a kiválasztott vonat már egy olyan színű sínmező előtt áll, 
mint amit dobtál, akkor azt előre kell tolnod a következő azonos 
színű sínmezőig. Ha a két vonat közül az egyikkel ez nem  
lehetséges, akkor a másik vonatot kell mozgatnod.

Figyelem! A vonatokat mindig az óramutató járásával  
megegyező irányban lehet előretolni. Az előretolt vonat soha 
nem tolhatja tovább az előtte álló másik vonatot.

A vonat előretolása előtt és után a következő 3 akciót  
tetszésed szerinti sorrendben megcsinálhatod, amennyiben 
erre lehetőséged van, akkor is, ha éppen nem te vagy soron.

Beszállás: Mindig, amikor egy üres vagon áll meg az állomá-
sod beszállási területénél, akkor beszállhatsz a vagonba az 
egyik lámáddal.

Kiszállás: Mindig, amikor egy vagon a lámáddal megáll egy 
kör után a házadnál a három kijáratpont egyike előtt, akkor 
kiszállhatsz a lámáddal, és beállíthatod a házadba. Ha több 
vagon is megállt a lámaiddal a kijáratoknál, akkor minde-
gyikkel egyszerre kiszállhatsz. Figyelem: Ha elmulasztod a 
kiszállást, akkor peched van, és a lámádnak újabb kört kell 
mennie!

Köztes megálló és szünet: Amikor egy vagon egy játé-
kostársad lámájával egy fehér nyílnál áll meg (kiszállás a 
köztes megállóhoz), amelyiknél három lábnyom van, a lámát 
kiteheted a legelső szabad lábnyomra (visszaszállás mező). 
A lámának egészen addig ott kell várnia, míg megáll előtte 
egy üres vagon, amibe beszállhat (a gazdája beleállítja az 
üres vagonba). 

Az is előfordulhat, hogy ugyanennek a vonatnak egy üres 
vagonja a „visszaszállás” mezőnél áll meg. A vagonból éppen 
kiszállított láma visszaszállhat a „visszaszállás” mezőnél, ha 
nincsen előtte másik láma. Ha van előtte másik láma, akkor 
előretolja azt, és az a másik láma fog visszaszállni az üres 
vagonba. Az ilyen „köztes megállón” maximum 3 láma állhat 
egyszerre (lábnyomonként 1). Mindig az első lábnyomon álló 
láma szállhat be az ott megálló üres vagonba, és a többi 
láma pedig előrelép a megüresedett helyre.

Figyelem! Ne felejtsd el, hogy mindegyik akció a rendelkezé-
sedre áll, akkor is, ha éppen nem te vagy soron. Tehát mindig 
éberen figyelj, hogy ne hagyj ki egyetlen lehetőséget sem arra, 
hogy még gyorsabban hazavidd a lámáidat. Ne feledd, egy 
vagonban egyszerre csak egy láma állhat. A lámákat csak üres 
kocsiba szabad beléptetni. A mozdonyba vagy a szeneskocsiba 
soha nem lehet beszállni. Próbáld mindig óvatosan tolni a vona-
tokat, hogy a vonaton utazó lámák ne essenek le.

A játék vége:
A játék azonnal véget ér, amikor az egyik játékos az összes lá-
máját az otthonába juttatta. Ez a játékos lett a játék győztese. 

Lerövidíthetitek a játékidőt, ha a játék kezdete előtt megálla-
podtok abban, hogy a játék megnyeréséhez elég csak három 
lámát hazajuttatni. 
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Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! 
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze 
meg a játékszabályt, mert a szabályban szereplő ada-
tokra még szüksége lehet.

A zöld lámákkal játszó  
játékos a kezdőjátékos.

Izgalmas utazás a világ körül
Manfred Ludwig játéka      2-4 játékos számára, 5 éves kortól

Irány a Láma Expressz, és tegyünk egy izgalmas utazást a világ körül! Elutazhatunk 4 kontinensre, vár minket Euró-
pa, Amerika, Ázsia és Afrika. A vonattal könnyedén utazhatunk, de végül is minden lámának az a célja, hogy elsőként 
érjen vissza az otthonába, hogy elmesélhesse a többieknek a kalandjait. Hoppá! Nocsak, itt egy köztes megálló, ezzel 
bizony nem számoltunk! Ki fog kiszállni és ki szállhat be? Ezek miatt bizony lelassulhat az utazásunk. Ki lesz az első, aki 
minden lámát elsőként hazavisz?

A játék tartalma:

A játék célja:
Az a célotok, hogy körbeutazzátok a vonattal a játékfelületen 
kialakított utat, és elsőként hazaérjetek mind a 4 lámátokkal.

Előkészületek:
Az első játék előtt óvatosan nyomjátok ki a  
vonatokat a kartonokból.

Fektessétek a játéktáblát az asztal közepére.

Mindenki válasszon egy színt, majd állítsa a színében a  
4 lámáját a játéktáblára, a színben megfelelő pályaudvarra. 

Készítsétek elő a színkockát.

1 játéktábla

Beszállási területBeszállási terület

KijáratokKijáratok
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1 színkocka

16 láma, sárga,  
rózsaszín, zöld és kék 
színben, mindegyikből 
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1 játékszabály
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