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Hjertet av Afrika kartet er utformet spesifikt for 2-5 spiller. I spill med 4 og
5 spillere, kan spillerne bruke begge sporene av dobbelt-sporene. I spill med
2 og 3 spillere, når ett av sporene er tatt i dobbelt-sporet, er det andre sporet
ikke lenger tilgjengelig.  

Destinasjon Billetter
Denne utvidelsen inkluderer 48 destinasjon billetter.
I starten av spillet, får hver spiller delt ut 4 destinasjon

billetter, hvor man må beholde minst 2. Under spillet, om en
spiller ønsker å trekke ekstra destinasjon billetter, trekker man
4 nye billetter, hvor man må beholde minst 1.

Destinasjon billetter som ikke blir beholdt, enten ved starten av spillet eller
i ett trekk midt i spillet, blir forkastet til bunnen av Destinasjon Billett-bunken,
som i et vanlig Ticket to Ride spill.

Terreng Kort
Denne utvidelsen introduserer 45 nye Terreng Kort, delt inn i

3 forskjellige Terreng Typer, med 15 identiske kort i hvert sett.
Hver Terreng Type er assosiert med 3 ulike Spor farger:

� Ørken & Savanna kort: Gul, Oransje og Røde Spor
� Jungel & Skog kort: Lilla, Blå og Grønn Spor
� Fjell & Klipper kort: Sort, Hvit og Grå Spor

På starten av spillet, vil hver spiller motta 1 tilfeldig Terreng
kort, i tillegg til de 4 Destinasjon Billettene og 4 Vogntog kort.
2 Terreng kort legges med bildet opp, med enkel tilgang til spillerne; de
gjenværende kortene former en Terreng bunke plassert med bildene ned ved
siden av disse to. 

Trekke Kort
Under spillet, når en spiller har lov til å trekke et Vogntog kort, kan spilleren

velge å trekke et Terreng kort i stedet. Så når man velger å Trekke kort på sin
tur, kan spilleren trekke 2 Vogntog kort, 2 Terreng kort eller 1 Vogntog kort og
1 Terreng kort. Den orginale Ticket to Ride regelen, om å plukke Lokomotiv
med bildet opp gjelder her også: om en spiller velger å trekke et Lokomotiv
bildet opp, kan man ikke trekke noe annet kort denne runden.

Terreng kort trukket med bildet opp blir erstattet med én gang med nye fra
bunken, akkurat som Vogntog kortene. En spiller kan også velge å trekke
Terreng kort i blinde fra toppen av bunken.

I motsetning til Vogntog kortene, når de blir trukket, blir Terreng kortene
plassert med bildet opp foran spilleren, sorteres etter Terreng typene, og
forskjøvet litt fra hverandre, for å gjøre det klart til de andre spillerne hvor
mange Terreng kort man har av hver.

Ta et Spor
Når man tar et spor, i tillegg til å spille Vogntog kortene, kan en spiller

samtidig bruke noen av Terreng kortene foran seg for å doble poengene til
Sporet han tar.

� Terreng kort som spilles må matche fargen på Sporet som er tatt
OG 

� Spillerne må ha foran seg minst like mange kort av den Terreng typen,
som hvilken som helst annen spiller.

Antall Terreng kort som må spilles for å fordoble poengene til Sporet,
kommer an på lengden av Sporet som er laget:

1, 2 og 3 Spor-ruter 1 Terreng kort med matchende farge
4, 5 og 6 Spor-ruter 2 Terreng kort med matchende farge

Nummeret av plastikk-tog plassert på Sporet som er tatt forblir det samme
som når poengene ikke fordobles. Terreng kort blir forkastet når de blir spilt;
og de forkastede kortene stokkes inn i en ny Terreng bunke når bunken er tom.

Terreng kort foran spillerne på spillets slutt er verdiløse.

Madagaskar; andre land
Madagaskar er representert med 2 steder på kartet; Billetter til Madagaskar

kan bli gjennomført ved å komme frem til én av disse 2 stedene, selv om den
andre av disse 2 stedene ikke har blitt nådd. Formere spor som fører til alle
andre land er blindveier og kan ikke bli brukt til å koble byer knyttet til disse
separate sporene. Med andre ord, separate spor som går til samme land er
ikke koblet til hverandre.

Sluttspill Bonus
10 poeng Verdensutforsker bonus blir belønnet til den spilleren som utførte

flest Billetter ved spillets slutt. Om flere spillere er uavgjort når det kommer
til bonusen, får begge den. Billetter som ikke ble gjennomført har ingen effekt
for valget av hvilken spiller som skal få bonusen. 

Hint
� I spill med 5 spillere, Hjertet av Afrika (senter av kartet) området kan bli

overfylt veldig fort. Spillere pass på! – og om du liker spillene dine mindre
konkurransefylte, hold deg til 4 spillere eller mindre.

� Noen spillere liker å legge sammen poeng for sporene de tar ved spillets
slutt, i stedet for hver gang et spor er tatt. Siden poengene for noen spor kan
være dobbelt av det normale, funker det ikke i Hjertet av Afrika å vente til
spillets slutt med å telle opp poengene. Om du tror du kommer til å glemme å
ta poeng for hver gang, anbefaler vi å utpeke en poengvakt; la han bevege
alle poeng-markørene gjennom hele spillet, eller i det minste minne spillerne
på å flytte dem, så de ikke glemmer det.

Dette spillet er en utvidelse og krever at du bruker følgende spill-
deler fra en av de tidligere versjonene til Ticket to Ride.

� En reserve av 45 tog per spiller og matchende poeng markør tatt
fra en av følgende:

- Ticket to Ride / Ticket to Ride Europa
� 110 vognkort tatt fra:

- Ticket to Ride / Ticket to Ride Europa / USA 1910 Expansion

x48

Peter

John

Eksempel:
Cape Town -

Port Elizabeth

John mangler 1 Fjellkort for å knytte sin motspiller og doble sine poeng når
han kaprer Cape Town – Port Elisabeth Kyst Spor. Han spiller 1 Lokomotiv fra
hånden sin; når dette kommer i tillegg til hans 1 Fjellkort, lar det han knytte
motstanderen sine 2 Fjellkort. John får 4x2=8 poeng når han plasserer sine 

3 tog på sporet. John forkaster Lokomotivet sitt.

Velkommen til Ticket to Ride® Hjertet av Afrika – en Ticket to Ride utvidelse satt i den enorme villmarken 
i Afrika på høyde med letingen sin av uforferdet oppdagelsesreisende, misjonærer og eventyrere.

Bruk av Lokomotiv som Vill Terreng kort 
Kun under en spillers tur, kan spilleren velge å bruke noen av sine Loko-
motiv som Vill Terreng kort i stedet for Vill Terreng kort. Hvert Lokomotiv
som spilles på denne måten er verdt 1 Terreng kort av spillerens valg.
Alle lokomotiv som spilles som Vill Terreng kort må forkastes. De går i Tog
forkastningshaugen.
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