
Continental Express

Ha társasjátékról van szó, jöhet akár a kisdobozos, akár a nagydobozos. Viszont ha a kicsik közül kell 
választanom, akkor nálam a fémdobozos a nyerő. Tudom, ez egy felszínes hozzáállás, de nálam egy 
Fish Fish vagy egy Panic Lab mindig előbb lesz befutó, mint egy Aranyásók. Valahogy úgy van ez, mint 
az öngyújtók világában: a papírdobozos kicsi a sima műanyagnak felel meg, egy fémdobozos viszont 
olyan, mint egy Zippo: hangulata van. A Continental Express ezért engem már első ránézésre megfo-
gott, szép kivitelű, domború fedelével, és szerencsére nem csalódtam a tartalmában sem, mivel a kis 
doboz nagyszerű játékot rejt.

A vonatok szerelmeseinek
Akik szeretik a vonatos témát, nem 

maradnak játék nélkül a gamerek 
világában: Ticket to Ride, Russian 
Railroads, Age of Steam, hogy csak 
a legismertebbeket említsem. És 
itt egy újabb, egy mini-Ticket to 
Ride (na jó, valójában nem azonos 
a mechanizmusuk), a Continental 
Express.

A játék összetevői között megtalá-
lunk 58 vagonkártyát, 12 pénzkár-
tyát, 2 eseménykártyát, 10 karak-
terkártyát, valamint megvalósítan-
dó célokat, megkötendő szerződéseket és minden vasúttársa-
ság színében 4-4 jelölőt. A cél, hogy minél több pontot sze-
rezzünk azáltal, hogy a kitűzött célnak megfelelő szerelvényt 
állítjuk össze az elérhető vagonokból.

A játék menete
Először is mindenki kiválaszt a neki kiosztott 2-2 szerződésből 

egyet, amelynek „megkötése”, azaz teljesítése esetén plusz 
pontot kap majd a játék végén. Pl. plusz 6 pontot kap az, aki 
négy nem azonos vasúttársasághoz tartozó szerelvényt meg-
szerez, stb.

Aztán összekeverjük a vagon-, a pénz-, az esemény- és a ka-
rakterkártyákat, és három nagyjából azonos kupacot képezünk 
belőlük. Majd mindegyik kupac mellé felhúzzuk a felső 3-3 
kártyát, gyakorlatilag egy 3×3-as hálóba rendezve a kártyákat. 
A pakliktól legtávolabbi kártya felhúzása ingyenes, a középsőé 
1 dollár, a paklihoz legközelebbié 2 dollár. Amikor egy kártyát 
felhúzunk ebből a mátrixból, akkor úgy pótoljuk ki, hogy az 
üres hely(ek)re csúsztatjuk a tőle balra lévő kártyá(ka)t, majd 
a paklihoz legközelebbi üres helyre húzunk egy újat. Így lát-
ható, hogy egy újonnan felbukkant kártya optimális esetben 
két kör múlva kerül az ingyenes oszlopba, de persze előtte is 
felvehető, csak éppen 2 vagy 1 dollárba kerül.

Amikor rajtunk a sor, két dolgot csinálhatunk: egyrészt fel-
húzhatunk (és fel is kell húznunk) egy – az egyszerűség kedvé-
ért hívjuk így – vagonkártyát a kezünkbe; a kézben tartott kár-
tyáknak nincs limitje; másrészt kijátszhatjuk a kezünkben lévő 
kártyákat, ha erre lehetőségünk van. A felhúzható kártyák kö-
zött persze nemcsak vagonok vannak, mert úgy elég unalmas 

Érdekesség, hogy a Continental Express 
nevet a valóságban nem viseli egyetlen 
híressé vált vonat sem. 
Létezik a Transz-Szibériai Expressz 

(Moszkva és Vlagyivosztok között), a 
Blue Train (Fokváros és Pretoria között), 
az Indian Pacific (Sydney és Perth között), 
a Super Chief (Chicago és Los Angeles 
között), a francia TGV, az időnként 
Budapestet is érintő Orient Express 
(Párizs és Isztambul között), a Flying 
Scotsman vagy Repülő Skót (London és 
Edinburgh között), stb., de Continental 
Express (még) nincs.

102014/08

Tervező: Charles Chevallier Kiadók: Asmodee, Bombyx Megjelenés: 2013



Continental ExpressBemutató

lenne az élet, előfordulnak a játékmenetet megfűszere-
ző egyéb kártyák is. A pénz szerepét már leírtam: érte 
a belső oszlopokban lévő kártyák is megvehetők, ami 
azért fontos, mert egyébként várnunk kellene a kártya 
ingyenes oszlopba való araszolására. Ezen felül minden 
dollár egy győzelmi pontot is ér a játék végén, tehát 
akár a pénzgyűjtés is lehet egy nyerő taktikánk, ami el-
dönthet egy menetet.
Az események leginkább tragédiák, így a Vasúti 

Szerencsétlenség hatására az összes célkártyát el kell 
dobni és újat húzni (puff neki, tervezés!), az Állomástűz 
hatására pedig a 3×3 kártya kerül a dobópaklira, és hú-
zunk újakat.

A legérdekesebbek a karakterkártyák, ugyanis
a Befektető bármelyik kártyát elveheti a 9 közül, méghozzá 

ingyen,
a Zsebtolvaj az összes pénzt elveheti egy általa kiválasztott 

másik játékostól,
a Váltókezelő elcserélheti bármelyik vagonkártyáját egy 

másik játékos vagonkártyájára,
az Igazgató elvehet egy jelölőt, és maga elé teszi – ami azért 

fontos, mert ezt úgy tekintjük, mintha az adott vasúttársa-
ság egy szerelvényét szerezte volna meg, így egy szerződés 
teljesítésénél ez is egy teljesített célkártyának számít.

Fontos, hogy a felhúzott karakterkártyákat azonnal ki kell 
játszani, azokat nem lehet tartalékolni.

A játéknak akkor van vége, amikor valaki megszerzi a ne-
gyedik célkártyát, ami után mindegyik játékosnak van 
még egy utolsó köre, majd következik a pontozás. 

A játékélmény
Maga a játék gyorsan lepörög, és hamar lehet győz-
test hirdetni. Mivel családi játék, és a gonoszkodás-
nak kevés tere van, nincs sértődés. Néha furcsá-
nak hat, amikor egy egydolláros megjelenik a két 
dollárért megvehető kártyák oszlopában, de ez 
már csak így van: meg kell várni, hogy elmász-
szon az ingyen oszlopba, és ott megérje felven-

ni. Apró bosszúság, hogy amikor egy-egy 
sorban gyorsabban fogynak a kártyák, 
az a pakli hamarabb leapad, de házi 
szabályként ekkor a másik paklikból 
szoktunk áttenni lapokat.
Ahogy mondtam, mi nagyon sze-

retjük ezt a játékot (én különö-
sen a dizájn miatt), strapabíró 
és kisméretű kivitelezése 
miatt ideális utazójáték is. 
Egy hosszabb vonatútra 
készülve ne maradjon ki 
ez sem a csomagból!

drkiss
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