Velkommen til Alan R. Moon's Ticket to Ride™ Swiss Map Expansion –
en morsom utvidelse til Ticket to Ride - spillene.
Disse reglene gjelder kun for denne utvidelsen og baserer seg på at
spillerne er kjent med reglene for Ticket to Ride.
Du trenger følgende spillebrikker fra Ticket to Ride versjoner:
• 40 Tog pr spiller (istedenfor de vanlige 45) og matchende
Poengmarkører fra enten:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
• 110 Vogntog fra enten:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
- USA 1910 Utvidelsen

hvorav man må beholde minst 1. Alle Destinasjonsbilletter som spillerne
ikke ønsker å beholde skal legges vekk og ikke brukes igjen. Legg derfor merke til at Destinasjonsbillettene kan bli ”utsolgt”!

Lokomotivkort
De 14 tradisjonelle Lokomitiv kortene brukes forskjellig.
Lokomotivkortene blir trukket som vanlige Togvognkort. En spiller kan
ved sin tur trekke 2 Lokomotivkort. Hvis 3 av de 5 kortene med bildet
opp er Lokomotivkort, skal alle kortene byttes ut med nye.
Lokomotivkort kan kun spilles på togruter med Tunnel ( se nedenfor).
Lokomotivkort brukes som de fargede kortene som brukes for å kreve
en togrute med Tunnel. De kan ikke brukes til å kreve en vanlig rute.

Tunnel
Introduksjon
Denne utvidelsen er laget for 2 eller 3 spillere. Ved 3 spillere kan
spillerne bruke begge spor på dobbel-rutene. Ved 2 spillere gjelder
ikke det andre sporet når et av sporene er tatt.

Brettet
Noen av rutene går ikke fra en by til en annen i Sveits, men til en by i
et av nabolandene. Det er 3 ruter som går fra Sveits til Østerrike, 4 til
Frankrike, 5 til Italia og 5 til Tyskland. Som i det originale Ticket to Ride
spillet vil spilleren med den lengste ruten ved slutten av spillet få 10
bonus poeng.

Destinasjonsbilletter
Denne utvidelsen har 46 Destinasjonsbilletter.
34 Destinasjonsbilletter for togruter fra by til by, som brukes på
samme måte som i de andre spillene.
12 Destinasjonsbilletter for togruter fra by til land eller land til
land. En Destinasjonsbillett som fører fra by til land må brukes fra
byen som står på billetten til det landet som står på billetten. En
Destinasjonsbillett som fører fra land til land må brukes fra landet
som står på billetten til det andre landet på billetten.

I denne utgivelsen skal Tunneler
bli spilt slik de gjør i Ticket to Ride
Europa, hvor de første gang ble
introdusert. Tunneler er spesielle
togruter. Når en spiller prøver å
kreve en togrute med Tunnel må
spilleren først legge frem det
antallet kort som kreves. Da skal
de 3 øverste Vognkortene snus
med bildet opp. Om en av disse
kortene har samme farge som kortene som ble brukt for å kreve
Tunnelen, må spilleren bruke et ekstra kort med samme farge for å ta
over Tunnelen. Om spilleren ikke har matchende kort eller ikke ønsker
å spille flere kort kan spilleren trekke kortene tilbake til hånden, da
avsluttes spillerens tur. De 3 Vognkortene som ble snudd legges til side.
Vær oppmerksom på følgende, i forbindelse med tunneler:
 Lokomotiver er flerfargede kort. Dermed må spilleren enten
spille et ekstra kort av samme farge eller et Lokomotivkort.
 Om en spiller bruker Lokomotivkort for å kreve en Tunnel, vil kun
Lokomotivkort kunne brukes mot det. Dette betyr at hvis et
Lokomotivkort er blandt de kortene som skal snus, og det matcher,
kan man kun bruke et Lokomotivkort fra hånden for å fullføre kravet
av Tunnelen.

Poengfordeling: Når en spiller foretar overganger på Destinasjonsbilletten får man poeng ut fra den høyeste verdien av alle fullførte
verdier på billetten. Om ingen av overgangene blir fullført, må spilleren trekke fra den laveste poengverdien på Destinasjonsbilletten.
Ved spillets begynnelse skal hver spiller få tildelt 5 Destinasjonsbilletter, hvorav de må beholde minst 2. Hvis en spiller ønsker en ekstra Destinasjonsbillett i løpet av spillet, skal spilleren få 3 Destinasjonsbilletter,
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Velkommen til Ticket to Ride™ India Kartet – en utfordrende Ticket to Ride utvidelse
satt i koloni India anno 1911
Dette regelheftet beskriver forskjellene i spilloppsettet spesifikt for India
Kartet og antar at du er kjent med reglene i det originale Ticket to Ride spillet.

Introduksjon
Kartet over India er laget spesifikt for 2 til 4 spillere. Kun med 4 spillere kan
dobbelrutene benyttes. Dersom en av rutene, på en dobbelrute, i et 2 og 3
spiller spill blir benyttet er den andre ruten ikke lengre tilgjengelig.

Bonusbilletter

Dette er en utvidelse og forutsetter at du bruker de følgende
spilldelene fra en av de tidligere versjonene av Ticket to
Ride:
G Et reserve på 45 togvogner per spiller og
samsvarende poengmarkører fra en av de følgende
spillene:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe
G 110 vognkort fra:

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe
- eller fra USA 1910 utvidelsen

Denne utvidelsen inneholder 58 Bonusbilletter.
I starten av spillet mottar hver spiller 4 bonusbilletter hvorav spilleren må beholde minst 2. Under spillets gang,
dersom spilleren ønsker å trekke nye bonusbilletter, må spilleren trekke 3 nye bonusbilletter hvorav spilleren må
beholde minimum 1 bonusbillett. Bonusbilletter som blir kastet, enten i starten av spillet eller under spillets gang,
legges nederst i billettbunken, som i et vanlig Ticket to Ride spill.

Ferger
Ferger er spesielle grå ruter som knytter sammen to nabobyer over vann. En fergerute har minst 1 lokomotivsymbol.
For å ta i bruk en fergerute må du spille ut like mange lokomotivkort som angitt på ruten, samt et sett av vognkort
for å dekke opp for de andre feltene. Du kan selvfølgelig også her spille lokomotivkort som erstatning for vognkort.

Poengberegning
En 10 poeng Indiaekspress bonus gis til spilleren(e)
som har den lengste sammenhengende ruten på kartet.
Alle spillere kan også motta Grand Tour of India bonus.
Hver gang man forbinder to destinasjonsbyer på en av
sine billetter via minst to separate ruter utløses
bonusen. Disse 2 rutene kan krysse hverandre, men kan
ikke dele vogntog. Størrelsen på spillerens bonus vil
• Mandala •
variere avhengig av antall bonusbilletter benyttet på
strekningen, som vist på Mandala (”Sirkel” på Sanskrit) bonustabellen på kartet. Spillerens første og andre billett gir +5 poeng hver, de neste
tre bonusbillettene gir +10 poeng. Bonusbilletter etter den femte brukte gir ingen ekstra poeng (hvilket betyr at det høyeste antall poeng en
spiller kan motta på Grand Tour of India bonus er 40 poeng). Disse poengene kommer selvfølgelig i tillegg til poengene for fullførte ruter.

Tips
Utvidelsen avspeiler et land som både er befolknings- og fargerikt. I India belønnes spillerne for å sikre seg nøkkelstrekninger tidlig
(for å unngå at det blir overbefolket) og for å passe på sitt valg av vognkort.
Grand Tour of India bonus kan utnyttes når sjansen byr seg, eller som en del av en overordnet strategi. Husk:
: Jo flere billetter som er en del av Grand Tour of India bonus ved spillets avslutning, desto større bonus
mottar du ved spillets slutt uavhengig av billettenes lengde og verdi.
: Strekningen, som vil gi deg en Grand Tour of India bonus, har størst sannsynlighet for å bli blokkert av en
av dine motstandere. Forsøk derfor å sikre deg flere alternativer for å fullføre Indiaturen, eller se til at det
er vanskelig for dine motstandere å lage strekninger der (gjerne begge deler).
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