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Forberedelse Af Spillet

Indhold



• 1 Regelbog
• 148 Illustrerede kort:
96 Togvognskort
(10 i hver farve,
plus 16 Lokomotiver)
6 Storby
Bonuskort



Ledige
Togvognskort



Spillerens Spilområde
Et farvet
Togvognskort
2

Et flerfarvet
Lokomotiv

46 Rutekort







Giv hver spiller 1 Lokomotivkort (joker)
. Bland de resterende Togvognskort og
Lokomotiver og læg dem i en bunke med
billedsiden nedad. De udgør Bunken med
Togvognskort. Giv så 7 Togvognskort til
hver spiller  og placér de resterende
Togvognskort centralt mellem alle spillerne, så alle kan nå dem.
Vend de øverste 5 kort i bunken og placér
dem ved siden af hinanden (på række)
med billedsiden opad ved Bunken med
Togvognskort. Samlet udgør disse de Ledige Togvognskort . De 6 Storby Bonuskort lægges synligt til en af siderne i
udkanten af det fælles spilleområde; hvert
korts pointværdi skal være synligt for alle
spillerne .
Bland Rutekortene og giv 6 til hver spiller
. Placér de resterende Rutekort med billedsiden nedad som Bunke med Rutekort
ved Storby Bonuskortene . Hver spiller
ser sine Rutekort igennem og beslutter,
hvor mange han eller hun ønsker at beholde. Hver spiller skal beholde mindst 1
Rutekort, men må beholde helt op til 6.
Returnede Rutekort blandes ind i bunken
med Rutekort igen. I er nu klar til at spille.

Formålet
med Spillet
Formålet med spillet er at få det største antal
samlede point. Man får point ved at etablere
ruter ifølge Rutekortene på sin hånd, desuden gives der ved spillets afslutning ekstra
point for Storby Bonuskortene.
Men tænk dig godt om – point for ikke etablerede Rutekort, trækkes nemlig fra!

kort (ubrugte Rutekort på spillernes hænder
beholdes på hånden til næste Runde). Brugte
Togvognskort blandes og lægges som ny Bunke
med Togvognskort. Først når man for anden
gang løber tør for blinde træk i Bunken med
Togvognskort afsluttes spillet. Nu beregnes
de endelige point (point for begge runder
lægges sammen til en endelig score).

Spillerens Sportærren

Spillerens hånd

Overblik
Runder i Spillet
Ved to eller tre spillere når man igennem Bunken med Togvognskort en enkelt gang. Når
der ikke er flere blinde træk tilbage i bunken,
får alle spillere en sidste tur. Spillet afsluttes
så, og der beregnes point.

over Spillet

Spillerens

Rangerspor
I løbet af spillet kan spillerne: Trække nye
Togvognskort
Rutekort
Rute- eller Togvognskort og tage disse op på
hånden; lægge Togvognskort fra deres hånd i
området foran sig (området udgør spillerens Der skal bruges Togvognskort som angivet på
Sportærren); Flytte Togvognskort fra spille- Rutekortet (svarende til antal og farver). På
denne måde opnås point for Rutekort, og
Når bunken med Togvognskort er tom, bereg- rens Sportærren til dennes Rangerspor.
nes ved fire spillere udelukkende point for Spillerne bruger Togvognskortene i deres Ran- måske er man kommet et Storby Bonuskort et
etablerede ruter ifølge Rute- gerspor til at etablere ruter ifølge Rutekort. skridt nærmere.

Spillets Faser

spillet bare ikke, at de synlige Togvognskort
skal skiftes ud).

Spilleren tager op til 2 Togvognskort fra BunYngste spiller starter. Turen fortsætter så med ken med Togvognskort. Der kan frit vælges
uret rundt om bordet, og spillerne har tur på mellem blinde træk fra selve bunken og de
synlige kort. Tages et synligt kort, lægges
skift.
straks et nyt fra bunken som erstatning. HerEn tur består af 2 faser:
efter vælges næste kort.

Fase 1:
Flyt Togvognskort fra Sportærrenet til Rangersporet – Har en spiller Togvognskort i sit
Sportærren (se "Placér Togvognskort i Sportærrenet” nedenfor), tager spilleren 1 Togvognskort i hver farve fra sit Sportærren og
lægger dem med billedsiden nedad i sit Rangerspor. I Rangersporet lægges Togvognskortene foran spilleren i én bunke med
billedsiden nedad.

Tilføjes Togvognskort i forskellige farver, skal
man spille præcis 3 kort i 3 forskellige farver.
Lokomotiver kan aldrig spilles på denne måde.
Findes en bestemt farve allerede i spillerens Sportærren, kan denne ikke tilføje flere
Togvognskort i farven, før de oprindelige
kort er fjernet fra Sportærrenet.

Vælges et synligt Lokomotivkort (joker), tæller Lokomotivet for 2 kort og spillerens tur slut- En given farve kan heller ikke spilles, hvis en
ter efter første træk. Trækkes et Lokomotiv anden spiller har Togvognskort i farven i sit
blindt fra bunken, tæller det dog kun for 1 kort. Sporområde - medmindre der spilles flere kort
i farven, end modstanderen har i sit SporomDer er ingen begrænsning på, hvor mange råde. Sker dette, skal modstanderen fjerne
kort en spiller må have på sin hånd, så denne kortene i farven fra sit Sporområde, og de bemulighed findes altid, medmindre der ikke tragtes som brugte. Dette kaldes ”Togrøveri”.
er flere fælles Togvognskort tilbage.
ELLER

Spillerne må ikke se på kortene i Rangerspo- B. Placér Togvognskort i Sportærrenet – Spilret (heller ikke deres egne), før det er tid til leren kan i sit Sportærren fra sin hånd enten
lægge:
at etablere ruter ifølge Rutekort.
 2 eller flere Togvognskort i samme
Bemærk: Ved spil med uerfarne eller meget
farve; Eller
unge spillere, kan det være en god idé at til 3 Togvognskort i tre forskellige farver.
lade spillerne at se på kortene i deres RanLægges 2 eller flere kort i samme farve i spilEr det spillerens første tur, eller har denne lerens Sportærren, placeres de med billedsibare ingen kort i sit sportærren, springes den opad på række. Alle kortene skal være
synlige; de placeres lidt forskudt oven på hindenne fase over.
anden, så også de nederste kort er synlige.
Spilleren må inkludere Lokomotiver i sin farFase 2:
verække, men Lokomotiver skal placeres
Spilleren skal nu gøre en - og kun én - af føl- øverst. Anvendes Lokomotiver senere til etabgende tre ting:
lering af ruter ifølge Rutekort, kan de bruges
som en valgfri farve. Det må gerne være en
A. Trække nye Togvognskort ; Eller
B. Placér Togvognskort i Sportærrenet ; Eller anden farve end den oprindeligt tildelte.
C. Trække Rutekort

Johns
Sporområde
3

Pauls
Sporområde

gerspor.

A. Trække nye Togvognskort – (Reglerne for at
trække Togvognskort er med en enkelt undtagelse de samme som i Ticket to Ride brætspillet – ligger der 3 synlige Lokomotiver,
bevirker det i denne udgave af

En bunke med 4 grønne
Togvognskort, deraf
2 Lokomotiver

John har under sin tur tilføjet sit Sporområde 1 blåt,
1 rødt og 1 gult Togvognskort. Paul spiller så 3 blå
kort. John er nu nødt til at smide sit blå kort, og det
betragtes som brugt.

ELLER
C. Træk Rutekort – Spilleren trækker 4 nye
Rutekort fra bunken. Man må beholde så
mange, man vil - eller kan vælge ingen at beholde. Returnerede kort placeres i bunden af
bunken med Rutekort.
Har en spiller afsluttet sin tur, går den den videre til næste spiller i retning med uret, indtil der ikke er flere blinde træk Togvognskort
tilbage.

Når der ikke
blindt kan trækkes
flere Togvognskort...
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Farveblinde spillere kan benytte symbolerne
øverst på Togvognskortene, og yderst til højre
på Rutekortene til at kende forskel på farverne.
Ved etablering af ruter ifølge Rutekort, sikrer
de øvrige spillere sig, at alle har de på Rutekortene krævede Togvognskort til indløsning.
Derefter lægges pointene for hver etableret
rute ifølge Rutekort til hver enkelt spillers
score, og Rutekortene for de således etablerede ruter lægges med billedsiden nedad nær
hver spillers eget Sporområde.

Når det sidste Togvognskort er trukket blindt
fra bunken, får hver spiller en sidste tur (også
spilleren, der trak det sidste Togvognskort
blindt fra bunken). Er der kun 1 Togvognskort
tilbage, kan spilleren vælge at bruge sin tur
på at trække dette ene kort. Øvrige spillere
skal derefter under deres Fase 2 benytte en af
de andre to valgmuligheder (Træk Rutekort Ved 2 eller 3 spillere slutter spillet her (gå vieller Placér Togvognskort i Sportærrenet). dere til Spillets Afslutning og Beregning af
Point).
Ved slutningen af sidste tur bruger spillerne
så kortene i deres Rangerspor til at etablere
ruter ifølge så mange af deres Rutekort som Spil med 4 Spillere
muligt. På hvert Rutekort ses hvor mange
Togvognskort af hver farve, der skal bruges. Ikke etablerede ruter ifølge Rutekort fra førHvert Togvognskort kan kun bruges sammen ste runde er hemmelige og forbliver på spilmed ét af spillerens Rutekort (de kan ikke lernes hænder. Ubrugte Togvognskort på
genbruges). Hvert Lokomotiv kan erstatte ét spillernes hænder fra første runde, beholdes
ligeledes til anden runde.
Togvognskort i en valgfri farve.
Ruten Los Angeles - Pittsburgh etableres med et
Lokomotiv og 3 Togvognskort i de angivne farver.

Alle andre Togvognskort betragtes som brugte
(det gælder både kort brugt til etablering af
ruter ifølge Rutekort, samt overskydende kort
i Sportærren og Rangerspor). De brugte kort
blandes og udgør en ny, fælles Bunke med
Togvognskort.

Spillets
Afslutning og
Beregning af Point
Har en spiller ved spillets afslutning ikke formået at få etableret ruter ifølge alle sine Rutekort, trækkes pointene for de ikke etablerede
ruter fra spillerens samlede score.
Desuden uddeles point for
Storby Bonuskortene til spillerne med flest etablerede ruter
ifølge Rutekort til hver enkelt
af Storbyerne (Seattle, Los Angeles, Chicago, Dallas, New York
og Miami). Disse point lægges til spillernes
samlede score. Har flere spillere etableret det
højeste antal ruter ifølge Rutekort til en given
Storby, opnår alle disse spillere bonuspoint for
Storbyen. Etablerede ruter ifølge Rutekort mellem to Storbyer tæller med i beregningen for
begge Storbyerne.
Spilleren med flest point vinder. Har flere spillere flest point (altså lige mange – og flest point), er spilleren med flest etablerede ruter
ifølge Rutekort vinderen blandt disse. Skulle det
herefter stadig være uafgjort, vinder spilleren
med flest Bonuskort.

Giv så hver spiller yderligere 4 Togvognskort Online
fra den nye bunke. Spillerne føjer disse kort
Læs mere om Ticket to Ride Kortspillet samt
til dem, de allerede måtte have på hånden
andre spil i serien Ticket to Ride på:
Reglerne for anden runde er de samme som i
www.ticket2ridegame.com
første. Spilleren til venstre for den, som sidst
Læs også om andre Days of Wonder spil på:
For at etablere en rute ifølge Rutekort, skal havde tur, starter i anden runde. Spillet fortwww.daysofwonder.com
sætter
indtil
der
ikke
er
flere
blinde
træk
tilspillerne bruge et sæt Togvognskort fra deres
Rangerspor svarende til antallet på Rutekor- bage i Bunken med Togvognskort.
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pointene fra første runde.
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