Norsk
elkommen til Alan R. Moon's Ticket to Ride - USA 1910, den nyeste

Vutvidelsen til det bestselgende brettspillet Ticket to Ride .
®

Denne tilsynelatende enkle utvidelsen vil komme til å endre måten du spiller
Ticket to Ride på. Selv de mest blaserte jernbanebaroner vil finne nye og
spennende utfordringer her. Så gjør deg klar til å klyve om bord og bli kjent
med…et helt nytt spill!
Denne utvidelsen inneholder:
◆ 35 nye bonusbilletter (kortene merket med årstallet 1910)
◆ Et nytt 15-poengs bonuskort til den som fullfører

flest bonusbilletter
◆ Et nyopptrykk i stor størrelse av alle kortene fra originalstokken, inkludert:
• 30 vanlige bonusbilletter (grå bakgrunn). 4 av disse har fått lavere
verdi enn de hadde i originalspillet.
• 4 bonusbilletter hentet fra den nå utsolgte miniutvidelsen Mystery Train.
• 110 vognkort
• 1 bonuskort for lengste rute
I denne utvidelsen finner du tre nye måter å spillle på:

1910
Spill med standardreglene. Bruk de nye bonusbillettene merket 1910 i stedet
for de gamle. Ta bonuskortet for lengste rute ut av spill. I stedet skal dere
benytte kortet som gir bonus for flest fullførte bonusruter.

Ticket to Ride på 1. klasse
Begge bonuskortene gjelder. Stokk alle de 69 billettene og del ut 5 til hver spiller
ved spillstart. Du må beholde minst 3 av disse kortene, og gjerne også 5 hvis
du tør! Under spillets gang skal du trekke 4 i stedet for 3 billetter når du velger
billetter som din handling. Du må beholde minst 1 billett hver gang. Kastede
bonusbilletter plasseres nederst i trekkebunken.

Storbyekspressen
Bruk bare bonusbilletter med minst én storby. Storbyene
er markert med rødt og består av Chicago, Dallas,
Houston, Los Angeles, Miami, New York og Seattle. Det
finnes totalt 35 slike billetter; 15 fra originalstokken og
20 fra den nye (inkludert 1 fra Mystery Train-stokken).
Ved spillstart stokkes storbybillettene sammen, og det deles ut 4 til hver
spiller. Du må beholde minst 2 av dem. Under spillets gang skal du trekke 4 i
stedet for 3 billetter når du velger billetter som din handling. Du må beholde
minst 1 billett hver gang. Kastede bonusbilletter plasseres nederst i
trekkebunken.
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