TTR2 Nordic rules NO DA SU:TTR2 rules Nordic

23/05/08

15:31

Page 5

icket to Ride Nordic Countries tar dig med på ett nordiskt
äventyr genom Danmark, Finland, Norge och Sverige. Här reser du till
bekanta städer som Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Stockholm. Besök
Norges vackra fjordar och det magnifika bergslandskapet på Raumabanan. Andas
in den saltstänkta luften vid de livliga Svenska hamnarna. Färdas genom den
Danska landsbygden där vikingar en gång vandrade. Hoppa på den Finska
järnvägen och res tvärs över polcirkeln till midnattsolens land.

T

För 2 - 3 spelare
8 år och uppåt
30-60 minuter
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1 Globetrotter Bonus kort
för flest färdiga biljetter

 1 Spelplan som visar tågsträckor över de nordiska länderna
 135 Tågvagnar i färg (45 var i färgerna röd, lila och vit)
 157 Illustrerade kort:

46 Biljettkort

110 Tågvagnskort (12 i varje färg och 14 lokomotiv)



 3 Poängmarkörer i trä (1 för varje spelare i färgerna röd, lila och vit)
 1 Regelbok
 1 Days of Wonder Online access nummer (Tryckt längst bak i regelhäftet)

Innan spelet börjar
Placera kartan på mitten av bordet. Varje spelare tar en uppsättning med 40 tågvagnar och en
poängmarkör i valfri färg. Varje påse innehåller 45 tågvagnar, de sista 5 är ersättningspjäser .
Varje spelare placerar sin poängmarkör på START på poängbanan som löper längs kartans kant.
Under spelets gång flyttar spelaren poängmarkören varje gång han får poäng.
Blanda tågvagnskorten och ge varje spelare på 5 kort .
Placera de återstående tågvagnskorten nära planen och vänd upp 5 kort .
Placera Globetrotter kortet bredvid spelplanen
.
Blanda biljettkorten och dela ut 5 kort till varje spelare . De resterande korten placeras
bredvid spelplanen
. Varje spelare tittar på sina biljettkort och väljer vilka som ska
behållas. En spelare måste behålla minst 2 kort men kan välja att behålla alla 5. De kort
som spelarna inte behåller tas ur spel och läggs tillbaka i boxen. Spelarna behåller sina
biljettkort hemliga till spelets slut.
Ni är nu redo att börja spela.

















Spelets mål





Spelets mål är att få den högsta poängsumman. Poäng får du genom att:
 Muta in en sträcka mellan två städer;
 Muta in en sammanhängande sträcka av egna tågvagnar mellan städerna beskrivna
på biljettkorten (en rutt).
 Flest färdigställda biljettkort.
Poäng dras ifrån om spelaren inte lyckas sammanbinda två städer på ett biljettkort.

En runda



Den mest beresta spelaren startar. Spelet fortsätter sedan medurs med att varje spelare gör en
runda i taget tills spelet slutar. Under sin runda måste en spelare göra en (och bara en) av följande 3
handlingar:
Dra tågvagnskort – Spelaren får dra 2 nya tågkort. Han får ta något av de uppvända korten eller det
översta i högen av tågkort(utan att titta på det först). Om spelaren väljer att dra ett uppvänt kort
ersätts det genast. Han drar sedan sitt andra kort på samma sätt; antingen från de uppvända korten eller
från högen av tågkort.
Notera att det inte finns någon begränsning i hur många lokomotiv du kan ta i en runda till skillnad från tidigare utgåvor i Ticket to Ride serien.
Muta in en sträcka – Spelaren kan muta in en sträcka mellan två städer genom att spela ett set med tågkort som matchar färgen och antalet rutor
på sträckan. Spelaren placerar ut sina tågvagnar på rutorna får därefter sina poäng genom att flytta sin poängmarkör det korrekta antalet steg
(Se poängtabellen).
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Dra biljettkort – Spelaren drar 3 biljettkort från högen. Han måste behålla minst 1 av dem, men får behålla 2 eller alla 3 om han så önskar.
De kort som spelaren inte behåller tas ur spel och läggs tillbaka i boxen.

Tågvagnskort
Det finns 8 typer av vanliga tågvagnskort plus lokomotiv kort. Färgen på varje sorts tågvagnkort motsvarar färgen på rutorna mellan städer på kartan
- Lila, Blå, Bruna, Vita, Gröna, Gula, Svarta och Röda.
Lokomotiv är flerfärgade och fungerar som jokrar vilka enbart kan användas när en spelare mutar in en Tunnel
eller Färje sträcka (se nedan för mer om Tunnlar och Färjor). Lokomotivkort kan komplettera eller ersätta
de färgade korten som krävs för att muta in en Tunnel eller färje sträcka men aldrig till att muta in en
vanlig sträcka.
En spelare får ha hur många kort som helst på handen.
När leken är slut tar man de slängda korten, blandar dem och bildar en ny hög. Blanda noggrannt
eftersom de slängda korten ligger i set som har använts för att muta in sträckor.
Skulle det hända att högen är slut och det inte finns några slängda kort att blanda om (för att
spelarna har dragit många kort och inte mutat in sträckor), så får spelaren inte dra några
tågkort utan måste muta in en sträcka eller dra ett biljettkort.







Muta in sträckor
För att muta in en sträcka måste spelaren lösa in ett set med tågkort av
samma färg och antal som det finns rutor på sträckan. De flesta
sträckorna kräver en specifik färg på tågkorten som används för att
muta in sträckan.
Till exempel måste en blå sträcka mutas in med blå tågvagnskort. Vissa
sträckor – de som är grå – kan mutas in med ett set av vilken färg som
helst.
Murmansk-Lieksa sträckan är ett undantag. På denna sträckan kan
en spelare använda vilka 4 kort som helst (inklusive lokomotiv) som
ersättning för ett kort i vilken färg som helst. Exempel: En spelare
kan muta in sträckan genom att spela 7 gröna kort och 8 andra kort.
När en sträcka mutas in placerar spelaren en vagn i sin egen färg på
varje ruta längs sträckan. Alla kort som använts för att muta in en
sträcka slängs sedan i kasthögen
En spelare kan muta in vilken sträcka som helst på spelbrädet som inte
är inmutad redan. Han är inte tvungen att förlänga tidigare inmutade
sträckor, egna eller andras.
Vissa sträckor är sammanbundna med dubbla spår. Dessa sträckor går
parallellt med varandra och har samma antal rutor. Ingen spelare kan muta
in båda sträckorna mellan två städer.
Viktigt: När det endast är 2 spelare i ett spel, får endast en av de två
sträckorna användas. En spelare kan dock välja vilken av sträckorna han vill
muta in. Den andra sträckan är därefter stängd för alla spelare.

Exempel 1
För att muta in den gula sträckan
behöver spelaren ett set med
2 gula tågkort.

Exempel 2
För att muta in den gråa sträckan
behöver spelaren ett set av tågkort
i EN valfri färg.

Färjor



Färjor är speciella grå sträckor som går genom vatten och binder samman två städer. De är lätta att
känna igen på att åtminstone en av rutorna innehåller en lokomotivikon.
För att muta in en färjesträcka måste spelaren lösa in ett lokomotiv för varje ikon på sträckan och ett
set av tågkort i en färg för de resterande rutorna på färjesträckan.
Tillägg:
Exempel 3
 En spelare kan spela ytterliggare
För att muta in
lokomotivkort istället för att spela ett vanligt
färjesträckan
tågvagnskort
mellan Stavanger
och Kristiansand
 Vilka 3 kort som helst kan användas istället för
behövs det ett
lokomotiv samt
ett lokomotivkort
2 oranga tågkort.
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Tunnlar

Poängräkning

Tunnlar är lätta att känna igen genom den speciella konturen på
Spelarna bör redan ha markerat de poäng de har fått för sina
rutorna i en tunnelsträcka. Vad som gör tunnlar speciella är att spelaren
utplacerade sträckor. För att se att inget misstag begåtts så kan
som försöker muta in tunnelstäckan inte vet hur lång den är!
man räkna om poängen eftersom alla vagnar finns kvar på
spelbrädet. Spelarna visar därefter sina biljettkort och
När en spelare försöker muta in en tunnelsträcka ska han
lägger till eller drar ifrån poäng från dessa kort
först lägga ner samma antal kort som det finns rutor på
beroende på om man lyckats sammanbinda städerna
sträckan. Dra sedan de 3 översta korten i draghögen
eller inte.
och visa de för alla. För varje av de visade korten vars
dragna kort
färg överrensstämmer med de nedlagda tågkorten måste
Spelaren som har färdigställt flest biljettkort får
ytterligare ett tågkort av den färgen (eller lokomotiv)
Globetrotter bonuskortet och adderar 10 poäng till sin
läggas ner. Först då kan en tunnelsträcka framgångsrikt
poäng. Om flera spelare har lika många färdigställda
mutas in.
biljettkort så får de 10 poäng var.
Om en spelare inte kan (eller inte vill) lägga ner de extra
Spelaren med flest poäng vinner spelet. Om två eller
kort som behövs för att muta in tunneln kan han ta tillbaks
flera spelare har lika många poäng är den av spelarna
alla sina nedlagda kort till sin hand.
med klarat flest biljettkort som vinner. Om det
Exempel 4
fortfarande är lika vinner spelaren med den längsta
Spelat
2
gröna
kort,
1
grönt
kort
visas=
I slutet på turen slängs de tågkort som användes för att
1 grönt kort till behövs.
rutten.
avgöra tunnelns längd.
Var uppmärksam på följande saker med tunnlar:
 Att lokomotiv är multifärgade och att deras färg
därför alltid överrensstämmer med tågkorten som
Ditt Days of Wonder Online Access Nummer hittar du
lagts ner.
dragna kort
längst bak i regelboken.
 Om en spelare bara använder lokomotiv för att
försöka muta in en tunnel är det enbart om det dras
Använd koden på hemsidan www.ticket2ridegame.com
lokomotiv som spelaren behöver lägga ner fler tågkort
- com - Klicka på New Player Signup! Följ sedan
för att lyckas muta in tunneln (i detta fallet fler
instruktionerna och delta i vår otroliga community av
lokomotiv). Detta innebär att du inte behöver oroa dig
spelare och testa dina färdigheter mot andra 24 timmar
för att ett kort i samma färg som tunnelns sträcka
om dygnet.
ska kräva att du behöver spela fler kort! Om ett Exempel 5
Spelat 2 gröna kort, 1 lokomotiv visas=
Du kan också lära dig om andra Days of Wonder spel
lokomotivkort visas bland de 3 korten så måste du
1 grönt kort till behövs.
eller besök oss på www.daysofwonder.com
spela fler lokomtivkort för att lyckas med tunnel.

Online Access

Poängtabellen
för sträckor
dragna kort

När en spelare mutar in en sträcka flyttar han sin
poängmarkör så många steg längs poängbanan som
tabellen visar.

Dra biljettkort
En spelare kan använda sin tur till att dra nya biljettkort.
Han drar då 3 nya biljettkort från högen. Han måste Exempel 6
Spelat 2 lokomotiv, 1 lokomotiv visas=
behålla minst 1 av dessa, men får behålla 2 eller alla 3
1 lokomotiv till behövs.
om han så önskar. Om det inte finns 3 kort i högen får
spelaren dra de kort som finns.
Sträckans Längd
De kort som spelaren inte behåller tas ur spel och läggs tillbaka i boxen.
Varje biljettkort anger två städer på kartan och ett poängvärde. Om en
1
spelare bygger en sammanhängande rutt av sträckor från den ena staden till
den andra så lägger han till de poäng som anges på kortet när spelet avslutas.
2
Om spelaren inte lyckas muta in en sammanhängande rutt av sträckor mellan
3
städerna, drar han ifrån poängen istället.
Biljettkorten förvaras gömda för de andra spelarna tills spelet avslutas. En
4
spelare kan ha hur många biljettkort som helst vid spelets slut.

Spelets slut
Om en spelares förråd av tågvagnar består av två eller färre vagnar efter att
han har placerat ut en sträcka, ska varje spelare, inklusive den spelaren,
spela en runda till. Sen avslutas spelet och poängen räknas samman.

Antal Poäng
1
2
4

7

5

10

6

15

9

27

