
T ag med Ticket To Ride på et nordisk eventyr igennem
Danmark, Finland, Norge og Sveriges store nordiske byer København,
Oslo, Helsinki og Stockholm. Besøg Norges smukke fjorde og

imponerende bjerglandskaber langs strækningen ved elven Rauma. Mærk
den salte luft fra Det Baltiske Hav i de travle, svenske havne. Oplev det
smukke danske landskab, hvor vikingerne engang havde hjemme. Tag
toget til Finland og kryds Den Arktiske Cirkel til midnatssolens land.

Spillere 2 - 3  
Alder 8+

Spilletid 30-60 minutter
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Indhold 
� 1 Spillebræt med kort over De Nordiske Landes togstrækninger 
� 135 Togvogne (45 i hver af farverne sort, lilla og hvid) 
� 157 Illustrerede kort:

� 3 Pointmarkører i træ (1 for hver spiller i sort, lilla og hvid) 
� 1 Regelbog 
� 1 Days of Wonder Online adgangskode (findes bag på regelbogen)

Forberedelse af spillet 
Læg spillepladen midt på bordet. Hver spiller tager et sæt med 40 togvogne samt pointmarkøren
i samme farve. Hver pose indeholder 45 togvogne; de sidste 5 er reservevogne. Spillerne sætter
deres pointmarkører på startfeltet � ved pointsporet langs spillepladens kant. Under hele
spillet flyttes hver spillers pointmarkør frem langs sporet i takt med, at spillerne får point.
Bland kortene med togvogne og giv hver spiller 4 kort �. Læg resten af kortene nær
spillepladen og vend de fem øverste kort ved siden af hinanden med billedsiden opad �.
Læg Globetrotter bonuskortet ved spillebrættet med billedsiden opad �. 
Bland rutekortene og giv hver spiller 5 kort �. Resten placeres herefter i en bunke med
billedsiden nedad nær spillepladen �. Spillerne kigger deres rutekort igennem og
beslutter, hvilke af dem de ønsker at beholde. Hver spiller skal beholde mindst 2 rutekort,
men man må gerne beholde flere. Tilbageleverede rutekort tages ud af spillet og lægges
tilbage i æsken uden at nogen ser dem. De resterende ruter, som hver spiller har beholdt,
er deres for resten af spillet.
Nu kan spillet begynde. 

Formålet med spillet
Spillets formål er at få det højeste antal samlede point. Man kan få point ved at: 

� Indsætte tog på strækningerne mellem to nabobyer; 
� Indsætte tog på en samlet rute mellem to byer ifølge et rutekort; 
� Indsætte tog på flest ruter ifølge rutekort

Lykkes det en spiller at indsætte tog som beskrevet på sit rutekort, lægges disse point til ved
spillets afslutning, lykkes det derimod ikke, trækkes de fra.
Bemærk: Vær opmærksom på, at strækninger er defineret som spor, der går mellem 2 nabobyer.
Ruter er defineret som spor, der går mellem 2 byer på kortet jævnfør en spillers rutekort!

Spillets faser
Den mest berejste i selskabet starter. Herfter går turen med uret rundt om bordet. Hver spiller får
på skift en tur, indtil spillet slutter. Under ens tur skal spilleren gøre en (og kun én) af følgende 3 ting:

TRÆK TOGVOGNSKORT – Spilleren må trække 2 togvognskort. Man kan vælge et af de fem kort
med billedsiden opad, eller blindt trække et fra bunken. Trækkes et synligt kort, lægges straks et
nyt fra bunken i dets sted. Så trækkes næste kort, enten et synligt eller fra bunken. 
Bemærk: I denne udgave af Ticket To Tide  er der ingen begrænsninger på antallet af lokomotiver, der
må trækkes per tur.
INDSÆT TOG – Spilleren må indsætte tog på spillepladen ved at indløse sine togvognskort. Kortene skal passe i farve og antal til strækningens
farve og længde. Herefter placeres for hvert indløst kort en plastik-togvogn på strækningen. De derved opnåede point vises ved at spillerens
pointmarkør flyttes et tilsvarende antal felter på spillebrættet.
TRÆK RUTEKORT – Spilleren trækker 3 rutekort fra kortbunken. Man skal beholde mindst et af kortene, men kan vælge at beholde flere.
Tilbageleverede rutekort tages ud af spillet og lægges tilbage i æsken uden at nogen ser dem.

110 Togvognskort (12 af hver type togvogn, plus 14 lokomotiver)

46 Rutekort

1 Globetrotter bonuskort
for flest afsluttede ruter
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Togvognskort
Der er 8 typer almindelige togvognskort, plus lokomotivkortene. Farven på hver type togvognskort svarer til forskellige strækninger mellem nabobyer
på spillepladen – lilla, blå, brun, hvid, grøn, gul, sort og rød.
Lokomotiverne er flerfarvede jokere, der kan erstatte en anden farve togvogn, når der bygges tunneller eller indsættes færger (se afsnittene om disse).

Lokomotiverne kan kun benyttes til at bygge tunneller eller indsætte færger, aldrig til at indsætte ordinære tog.
Der er ingen begrænsning på, hvor mange togvognskort en spiller må have på sin hånd.

Når bunken er tom, blandes de brugte kort og lægges som ny bunke. Kortene skal blandes grundigt, da
de jo er blevet smidt som hele farvesæt. Skulle det ske, at der ikke er flere togvognskort tilbage at trække

(fordi spillerne har hamstret dem alle), kan en spiller ikke trække flere togvognskort. Man må så i stedet
for indsætte tog eller trække rutekort.

Indsæt tog
En strækning består af farvede (i nogen tilfælde farveløse grå) felter mellem
to nabobyer på kortet. Ønsker en spiller at indsætte tog på sådan en
strækning, skal der bruges et sæt togvognskort svarende til både antallet
af felter og farven på strækningen. På de fleste strækninger skal der
bruges en bestemt farve. En blå strækning skal fx. etableres med blå
togvognskort. På de grå strækninger kan man indsætte tog ved hjælp af
togvognskort i én valgfri farve (man kan dog ikke blande flere farver).
Den eneste undtagelse er strækningen Murmansk-Lieksa. På denne
strækning kan hvert af de krævede togvognskort erstattes af 4 andre,
tilfældige togvognskort (eller lokomotiver) for hver togvogn. Et
eksempel: En spiller kan færdiggøre strækningen ved at bruge 7
grønnne kort, plus yderligere 8 tilfældige togvognskort (for de sidste
to togvogne).
Når der er indsat tog på en strækning, sætter spilleren en af sine
plastik-togvogne på hvert felt på strækningen. Alle indløste kort
smides i bunken med brugte togvognskort.
En spiller kan indsætte tog på enhver åben strækning på landkortet;
man behøver ikke bygge i forlængelse af sine allerede etablerede
strækninger. Man kan under hver tur altid kun indsætte tog på
maksimalt én strækning, aldrig flere. Bemærk desuden, at hele
strækningen skal etableres i samme tur.
Nogle byer er forbundet via dobbeltspor. Hver enkelt spiller kan kun
indsætte tog på ét af hver af disse dobbelspor. Bemærk desuden, at i
spil med kun 2 spillere, kan kun det ene spor benyttes. Indsættes et tog

på et dobbeltspor, anses det andet spor for lukket for andre spillere.

Færger
Færger er særlige strækninger, der forbinder to nabobyer via søvejen. De
genkendes let på lokomotiv-symbolet, der findes på mindst ét af felterne i sporet.

For at indsætte en færge på en strækning, skal spilleren indløse et lokomotivkort
for hvert lokomotiv-symbol

på strækningen, samt det sædvanlige sæt
kort i en ens farve på resten af strækningen.

Desuden:
� kan spilleren her bruge yderligere lokomo-

tivkort som erstatning for andre farver
� kan et lokomotivkort erstattes af tre tilfældige
togvognskort

Tunneller
Tunneller er særlige strækninger, der let genkendes ved det særlige tunnel-symbol og omridset om hvert af felterne. 

Det særlige ved en tunnel er, at spilleren aldrig helt ved, præcist hvor dyr strækningen, man forsøger at sætte tog ind på, bliver!

Eksempel 2

Eksempel 1

�

�

�

�
Færgeruten mellem

Stavanger og
Kristiansand kan
etablesres med et

lokomotivkort samt
to orange togkort.

Tog kan indsættes på denne grå
strækning med et sæt togkort i 

én valgfri farve.

Tog kan indsættes på denne gule
strækning med 2 gule togkort.

Eksempel 3
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Når man forsøger at indsætte tog på en tunnel-strækning,
indløser spilleren først de på spillebrættet krævede
togvognskort. Så vendes de tre øverste kort i bunken
med togvognskort. For hvert af disse togvognskort med
samme farve som de netop indløste, skal der nu
yderligere indløses et togvognskort (eller et lokomotiv)
i netop dén farve. Først da kan spilleren indsætte sit tog
på strækningen. Har spilleren ikke ekstra kort nok (eller
ønsker spilleren ikke at bruge dem), tages kortene tilbage
på hånden, når turen slutter. De tre vendte togvognskort
lægges i bunken med brugte togvognskort.
Husk ved bygning af tunneller:

� at lokomotiver er flerfarvede jokere. Trækkes et
lokomotiv, vil det derfor altid matche farven, og
dermed fordyre projektet.
� bruger en spiller kun lokomotiver på sit tunnel-
projekt, skal der kun indløses yderligere kort, hvis
der er lokomotiver blandt de 3 vendte kort. Er der til
gengæld det, skal spilleren betale yderligere
lokomotiver for at fuldføre projektet

Pointsporet
Når en spiller etablerer en tog- eller færgerute på en
strækning, markeres de opnåede point ved løbende at
flytte pointmarkøren i pointsporet et tilsvarende antal
felter.  

Træk rutekort
En spiller kan bruge sin tur til at trække flere rutekort. For
at gøre dette, trækker spilleren 3 nye rutekort fra bunken
med rutekort. Spilleren skal beholde mindst et af kortene,
men gerne flere. Er der færre end 3 kort tilbage i bunken
med rutekort, trækker spillen de kort, der er tilbage.
Tilbageleverede rutekort tages ud af spillet og lægges
tilbage i æsken uden at nogen ser dem.
På hvert rutekort står navnet på de to byer, der udgør
spillerens rejsemål. Tallet på kortet viser kortets
pointværdi. Får spilleren indsat tog, så de de to byer
forbindes af spillerens egne tog i en ubrudt rute, lægges disse point ved
spillets afslutning til i pointsporet. Lykkes det derimod ikke, trækkes disse
point i stedet fra ved spillets afslutning.
Rutekort holdes hemmelige for medspillerne indtil
pointoptællingen ved spillets afslutning. Der er ingen
begrænsning på, hvor mange rutekort en spiller kan have.

Spillets afslutning
Har en af spillerne efter endt tur kun 2 eller færre af
sine plastik-togvogne tilbage, får hver spiller (inklusive
spilleren, der kun havde 2 eller færre togvogne tilbage)
en sidste tur. Herefter slutter spillet og den enkeltes
samlede point beregnes.  

Beregning af point 
Spillerne har i pointsporet allerede registreret de point,
de har fået for at have indsat toge på strækningerne
mellem nabobyer. For at sikre sig mod fejl, kan det dog
være en god idé at tælle hver spillers point igen.

Spillerne afslører nu deres rutekort og lægger point for
dem til (eller trækker dem fra), alt afhængingt af om de
har haft held til at forbinde byerne på deres rutekort
eller ej.
Globetrotter bonuskortet med de 10 bonuspoint gives til
spilleren, som har færdiggjort flest ruter ifølge rutekort.
Har flere spillere færdiggjort samme antal ruter ifølge
rutekort, får alle disse spillere 10 bonuspoint.
Spilleren med det højeste antal point er vinder af spillet.
Har to eller flere spillere lige mange point, vinder
spilleren, der har indsat tog på flest ruter ifølge sine
rutekort. Skulle det ske, at det herefter stadig står
uafgjort, vinder den af spillerne, som har færdiggjort den
længste rute ifølge rutekort.

Spil online
Find dit Days of Wonder Online Access nummer sidst
i regelbogen.
Brug koden på hjemmesiden www.ticket2ridegame.com
– bare klik på New Player Signup, og følg instruktionerne
på siden. Opdag nye spillevarianter, flere landkort, og
vær med i vores fantastiske spillerforum. Se om du kan
slå spillere fra hele verden online!
Du kan læse mere om andre Days of Wonder spil eller
besøge os på: www.daysofwonder.com

Trukne kort

Eksempel 4

2 grønne kort blev spillet – et grønt kort blev
trukket = prisen stiger med 1 grønt togvognskort

Trukne kort

Eksempel 6
2 lokomotivkort blev spillet – et lokomotivkort

blev trukket = prisen stiger med 1 lokomotivkort

Trukne kort

Eksempel 5
2 grønne kort blev spillet – et lokomotivkort blev
trukket = prisen stiger med 1 grønt togvognskort
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Rutens længde
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