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Jet Set 
för 2-6 spelare, ålder: från 10 år. 
 
Lyft på egna vingar! Bli rik och berömd med eget 
internationellt flygbolag! 
 
Europa svämmar över av resmöjligheter och du kan vara med och skapa 
resorna. Gå med och köp rättigheterna till strategiska rutter. Sätt in dina 
flygplan så att de flyger mellan de mest populära städerna i Europa. Men det 
kostar pengar att driva ett flygbolag. Därför kan det vara bra att börja med 
några lukrativ kortsträckor innan du köper upp de mer eftertraktade 
långsträckorna. När semestersäsongen börjar närma sig bör du ha kommit så 
långt med ditt flygbolag att du kan möta världsresenärens semesterbehov och 
ta dig upp till Jet Set-himlen. 
 
 
Innehåll 
52 flygkort för kortsträckor 
(30 st enpoängskort, 20 st trepoängskort, 2 semesterkort) 
 
42 flygkort för långsträckor 
(20 st fempoängskort, 20 st sjupoängskort, 2 semesterkort) 
 
18 flygkort för sista flygningen 
 
(left hand) 
 
1 sats med betalkort 
(1, 2, 5, 10, 20 och 50) 
 
 
(Middle) 
 
6 referenskort 
 
(left hand) 
 
144 flygplan i sex olika färger 
180 markörer i sex olika färger 
 
 
1 spelplan 
 
(se nästa sida) 
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Spelplan 
 
 
Hög med flygkort för långsträckor. 
 
Tillgängliga flygkort för långsträckor. 
 
Hög med flygkort för kortsträckor 
 
Tillgängliga flygkort för kortsträckor. 
 
Upplagda semesterkort placeras här. 
 
Flygförbindelse - En direkt flyglinje mellan två städer. 
Här placeras plygplanen. 
 
Flyglinjens ägare - Här placeras ägarnas markörer 
 
Stadens namn. 
 
 
 
Info: 
Athens = Aten 
Belgrade = Belgrad 
Copenhagen = Köpenhamn 
Lisbon = Lissabon 
Milan = Milano 
Munich = München 
Rome = Rom 
Seville = Sevilla 
Vienna = Wien 
Warsaw = Warsawa 
 
 
 
 
Obs! De olika färgerna på flygförbindelserna har ingen annan funktion i spelet än att 
man ska kunna skilja dem åt när de korsar varandra. 
 
 
(below game board image) 
Spelplan för Jet Set, med kortuppställning för fyra spelare. 
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Spelförberedelser 
 
Uppställning av flygkorten 
Ta bort de två semesterkorten från högen med flygkorten för kortsträckorna (lila) och 
blanda resten av de lila korten. Lägg ut en rad enpoängskort med framsidan upp 
bredvid spelplanen. Lägg undan alla trepoängskort som kommer upp och blanda in 
dem i högen igen på slutet. Det ska ligga dubbelt så många kort i raden som antalet 
spelare. (Undantag: 
När man bara är två som spelar lägger man ut sex kort.) Därefter lägger man 
flygkorten för kortsträckorna i en hög på det sätt som beskrivs nedan.  
 
Ta bort de två semesterkorten från högen med korten för långsträckorna (turkos) och 
blanda resten av de turkosfärgade korten. Lägg ut en rad med flygkort för 
långsträckorna med framsidan upp bredvid spelplanen. Det ska ligga lika många kort 
i raden som antalet spelare. (Undantag:När man bara är två som spelar lägger man 
ut tre kort.) Därefter lägger man flygkorten för långsträckorna i en hög på det sätt 
som beskrivs nedan.  
 
Högarna med flygkorten sätts ihop så här

 

 När man har lagt ut raderna med upplagda 
kort tar man resten av korten för både lång- och kortsträckorna och ordnar dem i var 
sin hög (med framsidan ned) på följande sätt: 

(Picture) 
 
5 flygkort + 
1 semesterkort 
(blandade) 
 
1 semesterkort 
 
8 kort (2-3 spelare) 
11 kort (4 spelare) 
14 kort (5 spelare) 
17 kort (6 spelare) 
 
5 kort (2-3 spelare) 
6 kort (4 spelare) 
7 kort (5 spelare) 
8 kort (6 spelare) 
 
Resten av korten 
 
 
Jämna till högarna och placera dem bredvid respektive rad. 
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Spelarna väljer var sin färg och tar ett referenskort samt markörer och flygplan i 
samma färg. Blanda korten för sista flygningen och dela ut två till varje spelare. Lägg 
undant resten av dessa kort utan att titta på dem. Studera korten för sista flygningen 
en stund men håll dem så, att inga andra spelare kan se dem. 
 
Ställ upp banken bredvid spelplanen och utse en spelare till bankir. Bankiren ger 
varje spelare €30 som startkapital. 
 
Den spelare som har besökt de flesta av städerna på spelplanen börjar spela. 
 
 
Spelets gång 
 
Den spelar som är i tur fyller på raderna med flygkort, om så behövs, och gör sedan 
följande drag: Han placerar flygplanen på spelplanen, köper ett flygkort eller kasserar 
pengar. Man får poäng för varje flygkort man köper. Den spelare som har flest poäng 
vinner spelet. 
 

Ett speldrag består av två faser: en flygkortsfas och en aktionsfas. När man har av 
slutat båda faserna går turen vidare till nästa spelare till vänster. 

Speldrag: 

 

Det finns två rader med upplagda flygkort. I varje rad ska det ligga lika många kort 
som antalet spelare. (Undantag:När man bara är två som spelar ligger det tre kort i 
varje rad.) Om det ligger färre kort än detta i en av flygkortsraderna måste man 
vända på lika många kort i motsvarande hög som fattas och fylla på raden med 
dessa. 

Flygkortsfasen: 

 
Om man upptäcker under flygkortsfasen att man inte gillar de utlagda flygkorten kan 
man antingen betala €1 till banken och fylla på kort i någon av raderna (kort- eller 
långsträckorna) till maximalt antal eller betala €2 och fylla på båda raderna. (Obs!: 
Priset är €1 per rad och inte €1 per kort

 

.) I varje rad får det ligga högst dubbelt så 
många kort som spelare (dvs. åtta kort på fyra spelare). (Undantag:Är man bara två 
som spelar har man maximalt sex kort i varje rad.) Man kan sluta innan man har fått 
maximalt antal kort, om man vill. 

Observera att man betalar för flygkorten under flygkortsfasen innan aktionsfasen 
börjar. Detta räknas alltså inte
När två semesterkort kommer upp hoppar man över flygkortsfasen under resten av 
spelet. 

 som någon aktion i ett drag. 
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Under aktionsfasen kan man utföra någon av följande fem aktioner. Med tre av 
aktionerna kan man sätta ut flygplan på spelplanen. Med en kan man köpa ett 
flygkort och med en kan man kassera pengar. 

Aktionsfas: 

 
1 - Placera flygplan på en ledig flygförbindelse. 
Om det inte sitter någon markör på fältet för flyglinjens ägare (cirkeln på 
flygplanssymbolen) kan man köpa den linjen och placera flygplan på den. Priset för 
flyglinjen som står tryckt på cirkeln (€4, €5, €6 eller €7) betalas till banken plus en 
extra avgift på €5 för varje plan. Man måste

Kom ihåg att när man köper en flyglinje äger man den ända tills spelet är slut. [Se 
EXEMPEL 1.] 

 sätta ut minst ett plan på linjen men kan 
naturligtvis sätta ut fler. Sätt en markör i egen färg på fältet för flyglinjens ägare och 
placera ut flygplanen som du tycker utmed linjen. 

 
EXEMPEL 1:Grön spelare vill placera ut två flygplan på den lediga linjen från Milano 
till Rom. Han betalar €10 för planen (€5 för varje) och €6 för att köpa linjen, dvs. totalt 
€16. 
Sedan sätter han en grön markör på fältet för flyglinjens ägare och två flygplan på 
linjen. 
 
 
2 - Placera flygplan på flyglinjer som man redan köpt. 
Om man redan har en eller flera flyglinjer kan man sätta ut flygplan på allihop eller 
bara på en. Detta är den enda aktionen där man kan placera ut flygplan på mer än 
en linje
 

 i ett och samma drag. 

För att kunna utnyttja denna aktion måste man redan äga

 

 alla flyglinjer som man vill 
placera flygplan på. Du kan sätta ut flera plan på en enda linje. Placera alla 
flygplanen på linjerna, räkna ut hur många plan du sätter ut och hur många flyglinjer 
du placerar dem på. 

 
(Textbox) 
 
Spelaraktion 
 

 
Välj en aktion: 

1 - Placera flygplan på en ledig flyglinje. 
 
2 - Placera flygplan på flyglinjer man redan äger. 
 
3 - Placera flygplan på en annan spelares linje. 
 
4 - Köpa ett flygkort. 
 
5 - Kassera pengar. 



[Page 6] 
 
 
Betala €5 till banken för varje plan du sätter ut. Man måste också betala en 
serviceavgift beroende på hur många linjer man placera flygplan på: 
 
Linjer  
1 €2 

Serviceavgift 

2 €5 
3 €10 
4 €15 
5 €20 
6 €25 
...etc (plus €5 för varje linje) 
 
[Se EXEMPEL 2.] Tabellen med serviceavgifterna står också på referenskorten.som 
varje spelare har. 
 
EXEMPEL 2: Lila spelare äger redan linjer från Paris till London och från London till 
Dublin. Han placerar två flygplan på linjen från Paris till London och ett plan på linjen 
London - Dublin. Han betalar €15 för tre flygplan (€5 för varje plan) och en 
serviceavgift på €5 för att få sätta ut flygplan på två linjer. (Se tabellen över 
serviceavgifterna.) Han måste totalt betala €20. 
 
3 - Placera flygplan på en annan spelares linje. 
Man kan också placera flygplan på någon annans linje. Det kan inte de andra 
spelarna förhindra. Man kan sätta u fler än ett plan med denna aktion, men dessa 
måste då flyga på samma flyglinje.För varje plan man sätter ut betalar man €5 till 
banken och €5 till spelaren som äger linjen. (Varje plan kostar alltså €10, vilket delas 
upp på spelaren och banken.) Observera att en flyglinje endast kan ägas av en enda 
spelare, men att flera spelare kan ha flygplan på samma linje samtidigt.[Se 
EXEMPEL 3.] 
 
EXEMPEL 3: Lila spelare äger linjen från London till Dublin. Orange spelare placerar 
två flygplan på denna linje. Han betalar €10 till banken (€5 för varje plan) och €10 till 
lila spelare. 
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4 - Köpa flygkort. 
Med den här aktionen man kan köpa ett

 

 upplagt kort för en lång- eller kortsträcka. 
Förutsättningen är att man har minst ett plan från varje flyglinje på hela sträckan, från 
avreseort till slutdestination. 

Ta bort ett flygplan i egen färg från varje flyglinje på sträckan. Lägg tillbaka dem i ditt 
flygplansförråd. Ta sedan flygkortet och lägg det på bordet framför dig.  
 
Om detta är ett av de fem första flygkorten som du har köpt lägger du nu tre 
spelmarkörer på kortet. Om du har minst sex kort

 

 lägger du två spelmarkörer på 
kortet. Använd samma spelmarkörer som du använder för att markera att du äger en 
flyglinje på spelplanen. Spelmarkörerna som man lägger på flygkorten används för 
att kassera intäkter. 

Siffran uppe i ena hörnet på flygkortet anger antalet poäng som detta kort ger. [Se 
EXEMPEL 4.] 
 
På samma sätt kan man också köpa ett kort för sista flygningen - med den skillnaden 
att det tillkommer några extra villkor samt att resultatet blir lite annorlunda. Se 
"Semestersäsong" på sidan 9. 
 
EXEMPEL 4: Grön spelare vill köpa trepoängskortet från Hamburg till München. 
Hans flygsträcka ser ut så här: Hamburg - Berlin - München. Han ta bort ett grönt 
plan från sträckan Hamburg - Berlin och ett från sträckan Berlin - München. Han 
köper flygkortet, lägger det framför sig och lägger tre spelmarkörer på kortet. 



[Page 8] 
 
 
5 - Kassera pengar. 
En annan spelaraktion som man kan utnyttja är att kassera pengar från banken. 
Varje flygkort som man har köpt ger pengar. Nyare kort (med spelmarkörer) ger mer 
intäkter än äldre kort (utan spelmarkörer). 
 
Banken betalar €5 för varje flygkort med en eller flera spelmarkörer på och €2 för 
varje flygkort utan spelmarkörer. Sedan måste man ta bort en spelmarkör 

 

från varje 
flygkort. Obs! Antalet segerpoäng som ett flygkort ger påverkar inte intäkterna. [Se 
EXEMPEL 5.] 

EXEMPEL 5: Orange spelare kasserar pengar. Han har sex flygkort. Han får €5 var 
för de fyra korten med spelmarkörer och €2 var för resterande kort. Totlat får han €20 
+ €4 = €24 från banken. Därefter tar han bort en spelmarkör från varje kort som 
fortfarande har spelmarkörer. 
 
 
(Textbox) 
 
Kom ihåg att man bara får utnyttja en

 

 aktion per drag. Man får alltså inte placera 
flygplan på spelplanen och köpa ett flygkort i samma drag. 

 
TAKTIK: 
I Jet Set är det ont om pengar och det enda sättat att komma åt pengar är att utnyttja 
flygkorten man köpt. Därför är det viktigt att man köper minst ett av enpoängskorten 
för kortsträckor i början av spelet, fast helst bör man köpa två. 
 
I det första draget bör man se till att få köpt en av de lediga flyglinjerna som passar till 
ett upplagt enpoängskort. I det andra draget bör man antingen köpa detta flygkort 
eller köpa en annan ledig flyglinje som passar till ett annat enpoängskort. 
 
När man ska bestämma sig för vilket enpoängskort man ska välja kan man ta hjälp 
av sina kort för sista flygningen och de upplagda korten för långsträckor. Man bör 
definitivt inte glömma bor enpoängskorten, för då kan det hända att man sitter där 
utan inkomstkälla och åker ur spelet redan efter tredje draget. 
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Spelslut 
 

Det finns två semesterkort i varje flygkortshög. Om man vänder på ett av dem lägger 
man det på det första fältet på spelplanen och fortsätter spela. Vänder man på ett 
kort till (det behöver in komma från samma hög) läggar man detta på det andra fältet 
för semesterkort. Nu är det semestertid och spelet är snart slut. 

Semestersäsong: 

 
När det andra semesterkortet har vänts fyller man på båda flygkortsraderna med 
maximalt antal kort och lägger undan resten av korten. Om man vänder på ett 
semesterkort till medan man fyller på kortraderna lägger man bara undan detta. 
Några fler flygkort kommer inte att läggas upp under resten av spelet. Från och med 
nu hoppar man också över flygkortsfasen. 
 
Man kan fortsätta att utföra alla aktioner i aktionsfasen, men i aktionen för att köpa 
flygkort kan man antingen köpa ett upplagt kort i valfri rad eller något av de två korten 
för sista flygningen som man har. Korten för sista flygningen förvärvas på samma sätt 
som övriga flygkort genom att man tar bort ett plan från varje flyglinje på sträckan. 
(Se Köpa flygkort på sidan 7.) För att köpa korten för sista flygningen gäller vissa 
regler som man måste man följa: 
 
- För att kunna köpa ett kort för sista flygningen måste två semesterkort vara 
upplagda. 
 
- Kortet för sista flygningen är ens eget och kan alltså inte krävas tillbaka av någon 
annan spelare. 
 
- På kortet för sista flygningen står namnen på tre städer. 
Dessa städer måste besökas i den ordning de står på kortet. [Se EXEMPEL 6A.] 
 
- Under flygningen får man inte använda samma flyglinje mer än en gång. [Se 
EXEMPEL 6B.] 
 
- Man får inte lägga spelmarkörer på sitt kort för sista flygningen. 
 
- Man kan bara spela ut ett av de två egna korten för sista flygningen. När man har 
spelar ut det ena lägger man undan det andra. 
 
När man har spelat ut sitt kort för sista flygningen kan man inte utföra några fler 
aktioner under resten av av spelet. När det är ens tur ställer man ett flygplan på sitt 
kort för sista flygningen istället. Varje plan på kortet ger en bonus på 2 segerpoäng. 
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EXEMPEL 6: Röd spelare köper sitt kort för sista flygningen: Milano - Dublin - 
Bordeaux. 
Flygsträcka a: Dublin - London - Paris - Bordeaux - Madrid - Milano. 
 FEL: På denna sträcka besöker man inte städerna i den ordning som 

står på kortet: 
    Milano - Dublin - Bordeaux. 
Flygsträcka b: Milano - Paris - London - Dublin - London - Paris - Bordeaux. 
 FEL: På denna sträcka används två av flyglinjerna två gånger: London 

- Dublin och Paris - London. 
Flygsträcka c: Milano - Paris - Amsterdam - Dublin - London - Paris - Bordeaux. 
 RÄTT! Denna sträcka startar i Milano, flyger via Dublin och slutar i 

Bordeaux. 
Observera att man kan flyga två gånger genom samma stad (Paris) om man 
använder sig av olika flyglinjer 
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Spelet slutar genast om något av följande situationer inträffar: 
Så här kan spelet sluta: 

 
- Alla spelare har spelat ut sina kort för sista flygningen. 
 
- En spelare placerar ett femte plan på sitt kort för sista flygningen. 
 

Segerpoängen är summan av alla poängen för de flygkort man köpt. Korten för kort- 
och långsträckorna har de poäng som står på dem. 

Räkna poäng och kora vinnare: 

Ett kort för sista flygningen är värt 10 poäng plus 2 poäng för varje plan som står på 
det. [Se EXEMPEL 7.] 
 
Den spelare som har flest poäng vinner spelet.Blir det oavgjort mellan två spelare 
vinner den som har mest kontanter. 
 
(Pictures) 
 
EXEMPEL 7: Röd spelare har två flygplan på sitt kort för sista flygningen. Kortet är 
alltså värt 14 poäng (10 poäng plus två per flygplan). Dessutom har han fyra 
enpoängskort, två fempoängskort och tre sjupoängskort. Hans poängsumma blir: 14 
+ 4 + 10 + 21 = 49 poäng. 
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Produktion & Medverkande 
 
Spelförfattare: Kris Gould 
Illustrationer: Mike Raabe 
Redaktör: Kristina Raabe 
Webbdesign: Keith van Kirk 
Spelproduktion:  Ludo Fact GmbH 
Översättning: Lena Samuelsson 
 
Jet Set har producerats av: 
 
Wattsalpoag 
 
www.wattsalpoag.com 
 
Speltestare: 
 Dan Roberts 
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 Steven Roberts 
 T. Brian Wagner 
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 Michael Garman 
 Ed Schultz 
 Elsa Schultz 
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 Christopher Rao 
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 Raymond Burke 
 Cecily Burke 
 Diane Scirica 
 Dale Romney 
 Adam Romney 
 Grant Romney 
. 
.. och många, många andra spelare från spelvärldens "Gathering of Friends". 
 
Men jag vill särskilt tacka Alan Moon som har gett oss ett så fantastiskt tillfälle att 
testa spel. 
 
© 2008 Wattsalpoag Games 


