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Proponowana przeze mnie gra "TramWar" osadzona jest w mieście ogarniętym
wyjątkowo zaciętą konkurencją firm przewozowych. (Wkrótce przekonacie się
Państwo, że to doprawdy mało powiedziane!) Gracze wcielają się w motorniczych
specjalistycznych tramwajów zwaśnionych linii. Wypuszczenie ich na ulice było z
wielu powodów niezupełnie legalne, dlatego każdy motorniczy musi uważać nie tylko
na swoich okrutnych konkurentów, ale także na mechaników, gotowych w każdej
chwili załatwić mu porządny przegląd techniczny, zdjąć gąsienice, pancerz i całe
uzbrojenie, a w dodatku zgłosić niedopuszczalne praktyki do Urzędu Ochrony
Konkurencji. Stawką jest niepodzielne panowanie nad komunikacją publiczną całego
miasta.
I. Zawartość zestawu.
Zestaw składa się z 6 pionków, 48 kart trójkątnych (w tym 6 Zajezdni), 36 kart
kwadratowych (w tym 1 Zajezdnia), oraz elementów planszy: 6 wachlarzy
,6
strzałek
,
1
trójkąta
i3
dysków
.
Warto zwrócić uwagę, że 
strzałka zawiera pola przepołowione. Należy je zawsze
albo uzupełnić, albo uznać, że nie są one częścią planszy.

Elementy planszy, zdjęcie własne.

II. Przygotowanie gry.
Przed rozpoczęciem gry należy ustawić planszę w wybranej przez graczy
konfiguracji. Przygotowane moduły pozostawiają w tym względzie dużą swobodę.
Rozmiary planszy powinny być dostosowane do liczby graczy (zalecany stosunek
liczby pól do liczby graczy to ok. 10), ale nie mogą przekraczać wielkości talii (tj. 35
kwadratów i 42 trójkątów). Opcjonalne jest rozstawienie na planszy kart "zajezdni".
W przeciwnym razie powinny one zostać usunięte z talii przed rozpoczęciem gry.

Przykładowe plansze. Zdjęcia własne.

Gracze wybierają pionki i ustawiają je na wybranych pozycjach na krawędzi planszy,
a następnie otrzymują po 3 karty każdego rodzaju. Grę rozpoczyna ten, kto ostatni
jechał tramwajem. (Lub ten, kto ostatnio wygrał).
III. Przebieg gry.
W każdym swoim ruchu każdy z graczy wykłada jedną ze swoich kart przed
prowadzony przez siebie tramwaj. W ten sposób powstają przedłużenia niektórych
torów. Każdy tramwaj należy przesunąć na koniec toru, na którym się znajduje.

Uwaga! 
Przesunięcie nie musi kończyć się na krawędzi dołożonej karty. Jeśli za nią
tor ma ciąg dalszy, tramwaj powinien jechać nim aż do jego końca, gdziekolwiek ten
się nie znajduje.
Jeżeli któreś dwa tramwaje znajdą się naprzeciwko siebie na jednym torze, dochodzi
do starcia, w którym oba zostają zniszczone. Jeżeli któryś tramwaj znajdzie się na
granicy miasta, zostaje pozbawiony zasilania i wykluczony z gry. Jeśli wreszcie
któryś z tramwajów wjedzie do Zajezdni, zostanie rozmontowany.

Przykładowe ustawienia trojga graczy przed i po ruchu pomarańczowego. Każdy gracz zostaje przesunięty na koniec
dostępnego mu toru. W przykładzie pierwszym, gdyby po stronie lewej znajdowała się już karta, to gracz pomarańczowy
kontynuowałby jazdę. Gdyby zaś znajdowała się tam krawędź planszy, zostałby usunięty z gry. W przykładzie drugim, ze
względu na kolizję, gracze niebieski i czerwony zostają usunięci z gry. Zdjęcia własne.

Gracz, który wykonał ruch, pobiera z odpowiedniej talii kartę tego typu, jak ta, którą
właśnie położył na planszy. Wynika z tego, że dopóki jest to możliwe, każdy gracz
ma po 3 karty każdego rodzaju.
Gracz, który odpada z gry, wkłada swoje karty do odpowiednich talii, po czym
zostają one przetasowane.
IV. Koniec gry.
Gra może zakończyć się na dwa sposoby. Jeśli w grze pozostał dokładnie jeden
gracz, zostaje on zwycięzcą i otrzymuje tytuł Motorniczego Roku. Jeżeli natomiast
po ostatnim ruchu w grze nie pozostał żaden z graczy, uznajemy wszystkich za
przegranych.
Można umówić się, że w takiej sytuacji zwycięża gracz, który wykonał ostatni ruch.
Autorowi wydaje się to jednak sprzeczne z duchem gry, a także niesprawiedliwe, bo
eliminowanie innych jest zwykle łatwiejsze niż przetrwanie.

Gra zakończyła się; ostatni konkurent zwycięzcy wjechał do zajezdni i został rozmontowany. Zdjęcie własne.

V. Modyfikacje.
a. Pościg. 
Miasto postanowiło uporać się z niszczycielską konkurencją
przewoźników, i wypuścić na ulice swoje własne tramwaje bojowe. Niestety,
biurokratycznie zarządzany wydział transportu nigdy nie nadąża z wydawaniem im
rozkazów, więc spełniają swoją misję wyjątkowo nieefektywnie.
Na początku gry na krawędzi planszy umieszcza się dodatkowe tramwaje, którymi
nie sterują gracze. Pojazdy te poruszają się tylko wtedy, kiedy któryś z graczy
umieści przed nimi kartę. Jest to dość dobre rozwiązanie w przypadku niewielkiej
liczby graczy.
b. Globus. 
Geografowie są już pewni: nasze wspaniałe miasto obejmuje całą
planetę! Już wkrótce glob oplecie gąszcz lśniących tramwajowych szyn  wtórują
miejscy przewoźnicy.
Można umówić się, że pewne pola na krawędzi planszy przylegają do siebie.
Wówczas może być możliwe okrążenie całej planszy i powrót w to samo miejsce, z
którego się wyruszyło.

Para krawędzi oznaczona jednym kolorem przylega do siebie. Tę przykładową planszę można, jak widać, okrążać na wiele
różnych sposobów. Zdjęcie własne.

Może się zdarzyć, że pewne dwa tramwaje znajdą się na jednym torze, ale nie
naprzeciwko siebie. Wówczas z gry odpada tylko ten gracz, w którego pojazd
najechał przeciwnik. 
Armatki, w które wyposażone są tramwaje bojowe, potrafią
strzelać wyłącznie przed siebie.
c. Trzęsienie ziemi. 
Uwaga pasażerowie! W związku z nieprzewidzianymi
okolicznościami trasa zostaje zmieniona. Prosimy zawiadomić rodziny i wysłać im
świąteczne kartki.
Niektóre konkretne ustawienia planszy umożliwiają wprowadzenie do gry ruchomych
elementów  nadają się do tego szczególnie 
wachlarze i 
dyski
, ze względu na równe
kąty na krawędziach tych elementów. O obrocie wybranego elementu planszy
decyduje rzut kością wykonywany przez graczy po każdej pełnej kolejce. Po takim
zdarzeniu należy standardowo przesunąć każdy tramwaj na koniec toru oraz usunąć
te, które się zderzyły, opuściły miasto lub wpadły do zajezdni.
VI. Dodatkowe informacje.
Gra TramWar jest została opracowana przez Pawła Bielińskiego na podstawie gry
Tsuro, której jest wersją silnie rozbudowaną.
Ciekawostką jest, że talia kwadratowa składa się ze wszystkich 35 możliwych kart
tego typu. Podobnie talia trójkątna, z tym że każda możliwa karta jest tam
wykorzystana dokładnie 7 razy.

