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Spilloppsett
Innhold



• 1 regelhefte
• 148 illustrerte kort:
96 Vognkort
(10 av hver farge og
16 Lokomotivkort)
6 Storbybonuskort


Fællesområde



Spillerens Område
Et farget
Vognkort

10

Et flerfarget
Lokomotiv

46 Billetter

Spillets







Gi hver spiller 1 Lokomotivkort (joker)
. Stokk resten av Vognkortene sammen
til en Vognkortbunke, inkludert de Lokomotivkortene som er til overs; del så ut
7 Vognkort til hver spiller, og plasser
resten av Vognkortbunken innen rekkevidde for alle spillerne .
Trekk de 5 øverste kortene fra bunken og
legg dem med billedsiden opp i en rekke,
i Fællesområdet ved siden av Vognkortbunken .
Plasser de 6 Storbybonuskortene ved
siden av spillet, med deres verdier synlig for alle spillerne .
Stokk så Billettene og del ut 6 kort til
hver spiller . Plasser de resterende Billettene med billedsiden ned i en Billettbunke ved siden av Bonuskortene .
Hver spiller ser nå skjult på sine Billetter
og velger hvilke en ønsker å beholde.
Hver spiller må beholde minst 1 Billett,
men kan beholde så mange som alle 6
hvis en ønsker det. Uønskede Billetter
blir stokket inn i Billettbunken.
Dere er nå klare til å begynne.

målsetning
Spillets mål er å score det høyeste antall
poeng. Spillerne scorer poeng ved å fullføre
Billettene de har på hånden. De får også
poeng gjennom å vinne Storbybonuskort ved
spillets slutt. Men legg merke til – en taper
poeng for eventuelle Billetter som ikke er
fullført ved spillets slutt.

denne andre Vognkortbunken går tom at spillet slutter og den endelige scoringen blir beregnet.

Spillerens Togstall

Spilloversikt

Gjennom spillet har spillerne mulighet til å:
Trekke nye Billetter eller nye Vognkort til sine
hender; Plassere Vognkort fra deres hender
Spillets varighet ned i et område foran seg, som kalles deres
Togstall; Flytte Vognkort fra deres Togstall til
To- eller trespillersspill går igjennom Vogn- en På-Skinner-bunke med Vognkort, med bilkortbunken en gang. Når Vognkortbunken er ledsiden ned foran seg.
tom, gjennomføres en siste runde; spillet avSpillerne vil bruke sine Vognkort i deres Påsluttes og det scores.
Skinner-bunke til å matche kvantiteten og
I et firespillersspill, gir den første tomme fargene til deres Billetter, score poeng for
bunken en første scoring av Billetter; så stok- fullførte Billetter og muligvis vinne Storbykes de brukte Vognkortene sammen igjen til bonuskortene samtidig.
en ny Vognkortbunke, og det er først når

Spillerens hånd

Vognkort

Billetter

Spillerens
På-skinner-bunke

ledsiden opp, så utløser ikke det at det skal Når en legger ned
Vognkort med forskjellige farlegges opp nye).
Spillrunden
Spilleren trekker opp 2 Vognkort fra toppen av ger, må akkurat 3 kort legges ned, hvert i en
forskjellig farge; og Lokomotivkort kan aldri
Den yngste spilleren starter. Spillet fortset- Vognkortbunken og/eller fra de 5 åpne Vogn- bli spilt som en del av et slikt sett.
ter så med klokken rundt bordet, med hver kortene som er lagt ut i fellesområdet.
spiller tar 1 tur av gangen.
Kort trukket blant de åpne kortene blir umid- Vognkort i en farge som allerede er til stede
delbart erstattet, ved at et nytt kort trekkes i en spillers Togstall kan aldri bli lagt ned,
En spillers tur består av 2 atskilte steg:
fra Vognkortbunken og plassert i dets sted, før før de originale kortene i denne farge er fjernet fra spillerens Togstall.
noe annet kort blir trukket inn.
Steg 1:
I tillegg, kan heller ikke Vognkort i en farge
Flytt Vognkort fra sin Togstall til På-Skinner- Lokomotivkort som trekkes åpent teller som
tilstede i en annen spillers Togstall bli spilt,
bunke – Hvis en spiller har Vognkort i sin Tog- at en har trukket 2 kort; spillerens tur er umidmed mindre det legges ned flere enn det findelbart
over.
Lokomotivkort
trukket
blindt
fra
stall (se ”Plasser Vognkort i Togstallen”
nes i motstanderens Togstall. Hvis spilleren
nedenfor), MÅ en ta inn 1 kort fra hver rad toppen av Vognkortbunken teller som norlegger ned flere, må motstanderen umiddelmale
(enkle)
trekk.
med Vognkort i sin Togstall og plassere disse
bart kaste alle sine originale kort i fargen fra
med billedsiden ned, i en enkel atskilt bunke: ELLER
sin Togstall. Dette kalles ”Togran”.
ens På-Skinner-bunke.
B. Plasser Vognkort i sin Togstall – Spilleren
Så fort kort er plassert i en spillers På-Skinner- legger ned kort fra sin hånd og plasserer dem
bunke, må de forbli der, skjult for alle spillerne med billedsiden opp i sin Togstall:
Johns Togstall
inkludert spilleren selv, inntil Vognkortbunken

Et
sett
med
2
eller
flere
Vognkort
i
blir tom og det er tid for å score Billetter…
samme farge; Eller
Bemerk: Om en spiller med uerfarne eller

Akkurat 3 kort, hvert i forskjellige farger.
yngre spillere, kan du la alle se igjennom
deres egne På-Skinner-bunker når de ønsker Når en legger ned et sett med 2 eller flere
Pauls Togstall
det.
kort i samme farge, må kortene plasseres i en
I spillerens første tur, eller når spilleren ikke enkelt rad i spillerens Togstall, hvert kort
har noen kort i sin Togstall, hopper en over overlappende kortet under det. Lokomotivkort I sin tur, legger John ned 1 blått, 1 rødt og 1 gult kort
kan bli lagt ned som del av fargen, men må
dette steget.
sin Togstall. Så legger Paul ned 3 blå kort, som
plasseres øverst på raden. Når Lokomotivkort itvinger
John til å kaste sitt originale blå kort
senere brukes til å fullføre Billetter, kan de
Steg 2:
brukes som enhver farge, ikke bare som farSpilleren må gjennomføre en – og kun én – av
gen som de ble lagt ned med når de først ble ELLER
de følgende tre handlingene:
lagt ned i Togstallen.
C. Trekk Billetter – Spilleren trekker 4 nye
A. Trekk inn nye Vognkort; Eller
Billetter fra toppen av Billettbunken. En kan
B. Plasser Vognkort i sin Togstall; Eller
beholde så mange en vil, selv ingen av dem.
Uønskede Billetter legges tilbake på bunnen
C. Trekk Billetter
Et sett med 4 grønne
av Billettbunken.
Vognkort, inkludert
A. Trekk inn nye Vognkort – (Reglene for å
Så fort en spiller er ferdig med sin tur, fort2 Lokomotivkort”
trekke inn Vognkort er de samme som i Ticket
setter spillet til neste spiller med klokken,
to Ride brettspillet, unntatt om det tredje Loinntil det ikke er noen kort igjen i Vognkortkomotivkortet trekkes og legges ut med bilbunken.
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Når
Vognkortbunken
går tom…

12

Når det siste kortet blir trukket fra Vognkortbunken, får hver spiller en tur til, inkludert
spilleren som trakk det siste kortet fra bunken. Hvis det kun er 1 Vognkort igjen å trekke
inn, kan spilleren velge å bruke sin tur til å
trekke inn dette ene kortet. Andre spillere
må deretter velge en av de mulighetene som
fremdeles er tilgjengelige for dem (Trekke
Billetter eller Plassere Vognkort i sine Togstaller), i deres egne Steg 2.
Spillerne bruker nå Vognkortene i sine PåSkinner-bunker til å fullføre så mange Billetter som mulig. Hver Billett viser det antallet
kort i hver farge som trengs for å fullføre Billetten. Hvert kort kan kun benyttes til å fullføre 1 Billett. Lokomotivkort kan erstatte
enhver farge.
For å fullføre en Billett, må spilleren legge ned,
fra sin På-Skinner-bunke, et sett med Vognkort
som matcher med fargene og antallet på rutene
vist på Billetten. Lokomotivkort er jokere og
kan bli brukt som enhver farge.
Fargeblinde spillere kan bruke symbolene vist
i de øvre hjørnene av Vognkortene og på høyresiden av hver Billett for å skjelne fargene.
Fullføring av Los Angeles – Pittsburgh med
1 Lokomotivkort og 3 Vognkort i samme farge

Så fort det blir bekreftet at Billettene som det
er gjort krav på faktisk er fullført, legges verdiene av spillerens fullførte Billetter sammen;
og de fullførte Billettene blir lagt til siden,
med billedsiden ned, ved siden av spilleren.
Hvis det er 2 eller 3 spillere, er spiller slutt (gå
til Spillets slutt og poengberegning).

mange, scorer alle spillerne bonuspoengene.
Billetter med 2 Storbyer på seg teller for
begge byer.

Spilleren med flest poeng vinner spillet. Hvis
to eller flere spillere får like mange poeng,
vinner spilleren som har fullført flest BilletFirespillersspill ter. Om de mot formodning fremdeles skulle
Hvis det er 4 spillere, fortsetter isteden spil- ha like mange poeng fremdeles, vinner spilleren med flest bonuskort.
let, som dette:
Billetter som ikke ble fullført, forblir hemmelige og beholdes på spillernes hender.
Vognkort som ikke ble brukt og fremdeles er
på spillerens hånd beholdes også.
Alle andre Vognkort, inkludert de brukt til å
fullføre Billetter, og andre ubrukte kort fremdeles igjen i spillernes På-Skinner-bunke
eller Togstall, kastes. De kastede kortene
stokkes grundig og danner en ny Vognkortbunke. Gi hver spiller 4 Vognkort fra den nystokkede Vognkortbunken. Hver spiller legger
disse til kortene på hånden.
Spillet fortsetter akkurat som før, med spilleren til venstre for den spilleren som hadde den
siste turen, inntil Vognkortbunken går tom
igjen. Score poeng for nylig fullførte Billetter,
og legg dem til spillerens tidligere score.

Online
Finn ut mer om Ticket to Ride Card Game og
andre spill i Ticket to Ride serien her:
www.ticket2ridegame.com
Du kan også finne ut mer om andre spill fra
Days of Wonder her: www.daysofwonder.com

Spillets Slutt og
Beregning av Poeng
Spillere med ufullførte Billetter fremdeles i
hendene må nå trekke verdien på disse Billettene fra sin score.
I tillegg får spilleren med flest
fullførte Billetter til hver av Storbyene (Seattle, Los Angeles, Chicago, Dallas, New York og Miami)
Bonuskortet for denne byen, og
legger til poengene for dette Bonuskortet til
sin score. I tilfeller hvor spillerne har like
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