
Vyjměte herní desku ze základny. Z herní desky oddělte všechny dílky s kolejemi (zatlačte na ně zespodu). Vyberte si list 
zadání a poskládejte dílky s kolejemi tak, jak je zobrazeno uprostřed listu zadání. Jakmile jsou dílky s kolejemi uspořádány 
tímto způsobem, můžete hrát 8 zadání toto města. Umístěte list zadání na základnu tak, aby přečníval do prostoru u horní 
části základny. Na něj položte herní desku tak, aby bylo vybrané zadání vidět průhledem v herní desce. Opatrně zacvakněte 
herní desku do základny.

Otáčejte dílky s kolejemi tak, aby metro mohlo projet stanicemi v tom pořadí, v jakém jsou zobrazeny v zadání.
•  Metro může jet pouze dopředu.
•  Metro musí jet celou dobu bez přerušení a projet všechny stanice zobrazené na zadání. 
•  Metro jede tak, jako jezdí skutečný vlak - nemůže projíždět ostré zatáčky. Může si zvolit mezi dvěma směry, pouze pokud  
 jsou v obou směrech mírné zatáčky. Jinak musí pokračovat ve směru, ve kterém k rozdvojení kolejí přijelo. (a)
•  Ze stejného důvodu může metro projet křižovatkou s kolmým křížením kolejí pouze rovně. (b)
•  Metro projíždí stanicí A pouze zleva doprava nebo zprava doleva. Není možné napojit do stanice A trať vedoucí zdola. (c)
•  Metro nesmí projíždět stanicemi, které nejsou uvedeny v zadání a stanicemi uvedenými v zadání smí projíždět pouze 
 v daném pořadí.
• Metro nemusí na své trase projet všechny koleje. Využijte jen ty, které opravdu potřebujete.

V průběhu jízdy metra již není možné kolejemi otáčet! Každé zadání má pouze jediné řešení.

TIPY
•  Z první stanice v pořadí v zadání metro vyjíždí. Může vyjet na kteroukoli ze dvou možných stran. Pouze jeden směr ale  
 vede ke správnému řešení.
•  Metro může v rámci své cesty projet po stejné koleji vícekrát, a to i různými směry.
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