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   Þessi bæklingur útskýrir breytingar á leiknum þegar spilað er með 
sérstöku hópspili á Asíu kortinu og reiknað er með að þið þekkið reglurnar 
sem kynntar eru með upprunalega Ticket to Ride spilinu. 
 

Þetta spil er viðbót og til að geta spilað hana þarf eftirfarandi spilaíhluta úr 
öðrum Ticket to Ride spilum:

 45  lestarvagnar fyrir hvert lið og samsvarandi spilapeð úr Ticket to 
Ride eða Ticket to Ride Evrópa. 

 110 lestarvagnaspil frá sama spili eða frá USA 1910 viðbótinni.

Spilastandarnir og auka lituðu lestarvagnarnir úr plasti sem fylgja þess-
ari stækkun ættu einnig að vera notaðir (9 aukavagnar í sama lit og 2 
viðarspilastandar fyrir hvert lið). 

Hópspil 
Asíukortið er sérstaklega hannað fyrir 4 eða 6 spilara sem leika saman í 
liðum. Spilarar para sig saman í tveggja manna lið áður en leikurinn hefst 
og setjast við hlið hvor annars. Spilarar í sama liði spila því ávallt í röð. 

Skiptið plastlestarvögnunum í lit hvers liðs í tvo hluta (27 lestir) fyrir sitt-
hvorn liðsfélagann. Spilarar í sama liði safna stigum saman og nota saman 
litaða spilapeðið. Liðsfélagarnir verða hins vegar að halda lestunum sínum 
aðskildum frá hvor öðrum.

Liðsfélagarnir deila einnig 2 spilastöndum (annar fyrir sameiginleg 
lestarvagnaspil en hinn fyrir sameiginlega lestarmiða) sem þeir leggja fyrir 
framan sig þannig að báðir hafi greiðan aðgang að. Meðan spilað er mega 
liðsfélagar spjalla saman en ekki skiptast á upplýsingum um leikinn, nema 
þegar reglurnar um notkun spilastandanna segja að það sé í lagi. 
 

LESTARVAGNASPIL
Í upphafi leiksins fá allir spilarar 4 lestarvagnaspil, eins og í hefðbundnu 
Ticket to Ride spili, sem þeir halda fyrir sig. Sameiginlegu spilastandarnir 
eru enn tómir.

Meðan á leiknum stendur getur spilari valið að draga lestarvagnaspil en 
þá verður hann að taka sjálfur eitt spil og setja annað spil á spilastand 
liðsins. Þegar spilari dregur fyrra spilið verður hann strax að ákveða hvort 
hann haldi því sjálfur eða deili því með liðsfélaganum og setja það á spila-
standinn. Seinna spilið verður hann þá að láta á hinn staðinn (til sjálfs síns 
eða á spilastand). Ef spilari velur dráttarvagnaspil sem snýr upp verður 
hann að setja það á spilastandinn.

Til að eigna sér leið þá getur spilari notað hvað samstæða sem er af lestar-
vagnaspilum úr eigin hendi og/eða frá spilastandi liðsins.
 

LESTARMIÐAR
Þessi viðbót inniheldur 60 lestarmiða. Í byrjun leik-
sins er hverjum spilara gefnir 5 lestarmiða, á þann 
hátt að engir aðrir sjá miðana (þ.m.t. liðsfélaginn). 
Spilarar verða að halda minnst 3 miðum. Þegar 
báðir liðsfélagar hafa valið miðana sína, leggja þeir 
samtímis sitthvorn miðann á spilastand liðsins. 
Hvert lið hefur þá 2 sameiginlega lestarmiða í upphafi leiksins. Aðrir miðar 
eru ekki sýndir öðrum spilurum. 

Þegar spilari dregur nýja miða efst úr lestarmiðabunkanum, meðan á 
spilinu stendur, skal hann draga 4 nýja miða og halda minnst einum þeirra. 
Spilarinn setur þá einn af nýju miðunum á spilastand liðsins en heldur 
hinum leyndum fyrir liðsfélaganum. 

Lestarmiðum sem er skilað, hvort sem það er í upphafi eða í miðju spilinu, 
er komið fyrir neðst í lestarmiðabunkanum eins og í hefðbundnu Ticket to 
Ride spili.

DEILA AUKA  LESTARMIÐUM 
Þegar spilari á leik má hann til taka allt að 2 lestarmiða úr hendi sinni og 
setja á spilastandinn til að deila upplýsingum með liðsmanni sínum. Spilari 
má þá ekki gera neitt annað í þeirri umferð.
 

TVÖFALDAR OG ÞREFALDAR LEIÐIR  
Í 4 manna spili (og aðeins þá) gerist það að þegar slegið er eign á eina af 
tvöfaldri leið verður hin leiðin ófáanleg hinum spilurunum. Ein undantekn-
ing: báðar leiðirnar af tvöföldu reitunum frá Hong Kong til Canton haldast 
opnar, einnig í 4 manna spili. 

Á Asíukortinu eru líka þrefaldir leiðir. Í 4 manna spil má aðeins nota 2 af 
þessum 3 leiðum, jafnvel þegar spilarar af sama liði ákveða að nota báðar 
leiðir, og loka þannig á leiðina fyrir öðrum liðum.
 

Göng
Göng spilast í Asíu leiknum svipað og í Ticket to Ride Evrópa. Eina undan-
tekningin er að það eru fleiri lestarmiðar dregnir í Himalaya-fjöllunum  
(4-6 miðar). 

Göng eru leiðir sem auðvelt er að þekkja af sérstökum gangamerkjum og 
útlínunum sem umlykja reiti leiðanna. Þegar spilari reynir að eigna sér 
gangaleið verður hann fyrst að spila þeim fjölda spila sem samsvarar  
lengd leiðarinnar. Því næst dregur hann 4-6 efstu spilin (fer eftir lengd 
leiðarinnar) úr lestarvagnabunkanum og leggur niður þannig að þau snúi 
upp. Fyrir hvert það spil sem spilarinn dregur sem er í sama lit og spilin 
sem hann notaði til að slá eign sinni á göngin (líka dráttarvagna) verður 
spilarinn nú að spila öðru spili af sama lit (eða dráttarvagni) af hendi sinni 
eða sameiginlegum liðsspilum. Fyrst þá hefur spilaranum tekist að slá 
eign sinni á gangaleiðina. Ef spilarinn er ekki með nógu mörg lestarvagna-
spil í samsvarandi lit (eða hann vill ekki spila þeim) má hann taka aftur þau 
spil sem hann spilaði út upphaflega og næsti spilari á að gera. Þau lestar-
vagnaspil sem voru dregin vegna ganganna eru lögð til hliðar.

Það sem varast skal með tilliti til ganga:
 Munið að dráttarvagnar eru marglitir jókerar. Hvert dráttarvagnaspil 

sem dregið er úr bunkanum þvingar spilara til að bæta við lestarvagna-
spili í sama lit eða dráttarvagnaspili. 

 Ef spilari reynir að fara í gegnum göng með dráttarvagnaspilum 
eingöngu verður hann bara að spila aukaspilum (dráttarvagnaspilum) 
ef dráttarvagnar koma upp í þeim spilum sem eru dregin. Því þarf spilari 
ekki að hafa áhyggjur af lituðum spilum sem koma upp! Ef dráttvar- 
vagnaspil koma upp þarf spilarinn að spila úr dráttavagni úr hendi sinni. 

 Ef svo ólíklega vill til að það eru ekki nógu mörg spil í bunkanum, eða 
spilum sem lögð hafa verið til hliðar, til að draga spil dregur spilarinn þá 
eingöngu spilin sem eru til staðar. Ef engin spil eru til að draga, þar sem 
spilarar hafa verið að hamstra þau, getur spilari slegið eign sinni á göng 
án þess að eiga á hættu að þurfa að spila út fleiri spilum. 

LEIKSLOK
Þegar eitt lið á sameiginlega eftir 4 eða færri lestarvagna, þegar liðsfélagi 
hefur lokið við að gera, fær hver spilari, að spilaranum sem kláraði með-
töldum, að gera einu sinni í viðbót. Eftir það er leiknum lokið og stigin eru 
tekin saman.

Það lið sem er með lengstu óslitnu leiðina fær 10 stiga Asian Express 
bónus. Liðið sem kláraði flesta lestarmiðana fær 10 stiga heimshorna-
flakkarabónus (Globetrotter). Ef fleiri en eitt lið eru jöfn til að vinna bónus 
fá þau öll stig. 

Liðið sem hefur flest stig vinnur leikinn. 

Ef tvö eða fleiri lið eru með jafnmörg stig vinnur það lið sem kláraði flesta  
lestarmiðana. Ef enn er jafnt vinnur það lið sem er með lengstu óslitnu 
leiðina.

Verið velkomin til Ticket to RideTM Asia – ný skemmtileg viðbót sem kynnir til sögunnar  
hópspil og möguleikann á að bæta sjötta spilaranum við Ticket to Ride spilið þitt.
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Þessi bæklingur útskýrir breytingar á leiknum sem eiga sérstaklega við 
Goðasagn-kennda Asíukortið og reiknað er með að þið þekkið reglurnar 
sem kynntar eru með upprunalega Ticket to Ride spilinu.
 
LESTARMIÐAR
Þessi viðbót inniheldur 36 lestarmiða – 30 venjulegar leiðir  
og 6 langar leiðir, auðkenndar með fjólubláum bakgrunni.

Í byrjun leiksins fær hver spilari eina langa leið auk þriggja 
venjulegra miða, af þeim verður spilari að halda minnst  
tveimur miðum. Látið allar lengrir leiðir sem ekki er útdeilt í  
upphafi og alla lestarmiða sem spilarar héldu ekki eftir í hendi  
sinni aftur í kassann, án þess að aðrir spilarar sjái hvað stendur  
á þeim.

Meðan spilað er getur spilari dregið auka lestarmiða efst úr  
lestarmiðabunkanum. Hann skal draga þrjá nýja miða og halda minnst einum þeirra. Miðum sem er skilað eru settir neðst í  bunkanum eins og í 
hefðbundnu Ticket to Ride spili.

 
FERJUR
Ferjur eru sérstakar gráar leiðir sem tengja saman tvær samliggjandi borgir sem liggja sitthvorum megin við vatn eða haf. 
Þær eru auðkenndar með dráttarvagnatákni á minnst einum reit leiðarinnar. Til að slá eign sinni á ferjuleið verður spilari að 
spila dráttarvagnaspili fyrir hvert dráttarvagnatákn á leiðinni, auk rétts fjölda spila í réttum lit fyrir restina af ferjuleiðinni. 
 
TVÖFALDAR LEIÐIR
Goðsagnakennda Asíu kortið er hannað fyrir 2 til 5 spilara. Í 4 og 5 manna spili má nota báðar leiðarnar en þó ekki af sama 
spilaranum. Þegar 2 eða 3 spilarar spila má einungis nota aðra leiðina af tvöfaldri leið. Þegar ein leið er notuð lokast hin 
leiðin það sem eftir lifir leiksins. 

Á þessu korti eru sumar af tvöföldu leiðunum með eina  gráa leið við hlið litaðrar. Spilari sem eignar sér gráa leið getur 
spilað út samlitaða spilasamstæðu af hvaða lit sem er, jafnvel af sama lit og leiðin við hliðina á.
 
FJALLALEIÐIR  
Fjallaleiðir valda sliti á lestum sem fara um þær. Fjallaleiðir eru auðkenndar með X tákni á minnst einum reit leiðarinnar. 

Til að slá eign sinni á fjallaleið verður spilari að spila út réttum fjölda spila í réttum lit og láta niður réttan fjölda lestarvagna 
á leiðinni. Eins og venjulega gefa lestarvagnarnir sem settir voru niður á leiðinni stig  
samkvæmt stigagjafartöflunni.

Að auki verður spilari að spila út einum lestarvagni fyrir hvert X-tákn á leiðinni. Vagninn (vagnarnir) er settur á fjalla-
skarðssvæðið (Mountain crossing) á kortinu. Fyrir hvern vagn sem er spilaður út fær spilari 2 aukastig.

Spilari getur ekki eignað sér fjallaleið ef hann á ekki nægilega marga lestarvagna eftir til að setja á kortið og líka til að setja 
á svæðið fyrir hvert X-tákn á leiðinni.

Sumar tvöfaldar leiðir eru með litaðar fjallaleiðir og einnig venjulegar gráar leiðir. Gráu 
leiðirnar fara ekki yfir fjöllin og þarf því ekki að spila út lestarvögnum, meðan þess 
þarf enn á fjallaleiðinni.

 
AUKASTIG VIÐ LEIKSLOK 
Spilarinn (spilarar) sem er með lengstu óslitnu leiðinni á spilaborðinu fær 10 aukastig. Óslitin leið getur legið  
í hringi og farið í gegnum sömu borgina nokkrum sinnum, en það má bara telja hvern plastlestarvagn einu  
sinni þegar verið er að taka saman óslitna leið.

Spilarinn með flestu stigin vinnur leikinn.

Ef tveir eða fleiri spilarar eru með jafnmörg stig vinnur sá sem kláraði flesta lestarmiðana. Ef enn er jafnt 
vinnur sá sem notaði flestu fjallaleiðirnar. 

Verið velkomin til Ticket to RideTM Goðsagnakennda Asía – skemmtileg og spennandi  
Ticket to Ride viðbót þar sem sögusviðið eru hin forboðnu Austurlönd í upphafi 20 aldar.

Þetta spil er viðbót og til að geta spilað hana þarf 
eftirfarandi spilaíhluta úr fyrri útgáfum af Ticket to 
Ride spilum:

 45 lestarvagna fyrir hvern spilara og 
samsvarandi spilapeð úr öðru hvoru spilinu:

 - Ticket to Ride 
 - Ticket to Ride Evrópa

 110 lestarvagnaspil frá:
 - Ticket to Ride 
 - Ticket to Ride Evrópa
 - USA 1910 viðbótinni 
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