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Velkommen til Ticket to Ride® Pennsylvania – en Ticket to Ride-udvidelse i en stat fuld af jernbanehistorie,
igennem hvilken, de mest berømte amerikanske jernbanelinjer løb. Investerer du i et af de mest profitable selskaber?
Reglerne i dette hæfte beskriver hvordan spillet på Pennsylvania-kortet adskiller sig fra det normale spil og forudsætter, at
du allerede er bekendt med reglerne i det originale Ticket to Ride.
Denne udvidelse kan spilles af 2-5 personer. Der er specielle regler
i et spil for 2 spillere (se herunder).
Dette spil er en udvidelse og kræver, at du bruger følgende dele fra
en af de tidligere udgaver af Ticket to ride:
u 110 togvognskort taget fra enten:
u 45 togvogne og den tilhørende
pointmarkør til hver spiller.
- Ticket to Ride
Delene kan tages fra enten:
- Ticket to Ride Europe
- Ticket to Ride
- USA 1910-udvidelsen
- Ticket to Ride Europe

Når en spiller gør krav på en strækning må han også tage den øverste
aktie fra et af selskaberne afbilledet ved strækningen. Enkelte
strækninger har ingen logoer. Disse strækninger giver ingen aktier.
Når alle aktier til et selskab er taget, må spilleren i stedet vælge en
aktie fra et af de andre selskaber, som er afbilledet ved strækningen.
Spilleren opbevarer sine aktier med billedsiden nedad foran sig. Det
er tilladt at kigge på sine egne aktier når som helst i løbet af spillet.
Maibritt vælger at gøre
krav på strækningen
Oil City – Warren.
Nu må hun tage den
øverste aktie fra
enten Pennsylvania
Railroad, Baltimore
& Ohio
Railroad, eller Erie Lackawanna Railroad.
Hun vælger at tage en
aktie fra Pennsylvania
Railroad.

Rutekort

Denne udvidelse indeholder 50 rutekort.
Hver spiller får 5 rutekort i starten af spillet, som han skal beholde
mindst 3 af. Ønsker spilleren i løbet af spillet at trække flere rutekort,
skal han trække 4 og beholde mindst 1. Returnerede rutekort – både
ved spilstart og i løbet af spillet - lægges altid tilbage i bunden af
bunken med rutekort, helt som i det originale spil.

Færger

Færger er specielle strækninger, der forbinder
2 byer på tværs af vand. Disse genkendes let
ved lokomotivikonet/-ikonerne, som kan ses på
mindst et af felterne på strækningen. For at gøre
krav på en strækning skal spilleren spille et lokomotivkort for hvert
lokomotivsymbol på strækningen samt det påkrævede togkort i den
korrekte farve for hvert af de øvrige felter på færgestrækningen. Der
er kun 2 færgestrækninger på Pennsylvania-kortet, som begge fører
til Ontario. Disse 2 ruter er ikke forbundne.

Aktier

I starten af spillet sorteres de 60 aktier efter jernbaneselskab.
Kortene sorteres i nummerorden og lægges frem således, at den
øverste aktie i hver jernbaneselskabs bunke har #1 og aktie #2
ligger herunder og så videre. Bemærk, at hvert selskab har et
forskelligt antal aktier.
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Beregning af point

I slutningen af spillet afslører hver spiller sin respektive aktiebunke
og inddeler aktierne efter selskab. Der optælles nu point for hvert
enkelt jernbaneselskab.
u Spilleren med flest aktier i et selskab får det
største antal point, som aktien kan give (point
fremgår af aktierne) Spilleren med næstflest
får det næsthøjeste antal point og så videre. En
spiller uden aktier i et selskab får ingen point.
u Spillerne kan ikke stå lige. Har 2 eller flere
spillere det samme antal aktier i et selskab,
modtager spilleren, som ejer aktien med det
laveste nummer, flest point, fordi han investerede i firmaet tidligst.
u Ejer flere spillere aktier i et selskab end der er pointgivende
placeringer, modtager spillerne med det laveste antal aktier
ingen point.
Spilleren, som i slutningen af spillet har haft held med at forbinde
flest byer på sine rutekort, modtager en Globetrotterbonus på 15
point. Står flere spillere lige modtager alle bonussen. Ufuldførte
ruter spiller ikke ind i når bonussen skal tildeles.

Regler ved 2 spillere

I et spil med 2 spillere gøres brug af en fantomspiller. Ovenstående
regler er gældende, dog med følgende undtagelser:
u Når en spiller tager en aktie, vælger han også en aktie til
fantomspilleren. Aktien placeres med billedsiden nedad ved
siden af aktierne.
u Inden point for aktier beregnes i slutningen af spillet blandes
fantomspillerens aktier og aktierne tælles. Halvdelen af kortene
(rundet op) afsløres og spiller ind på lige fod med en normal
spillers, når point for aktier beregnes.
u Dog modtager fantomspilleren ikke point.
Eksempel: Daniel og fantomspilleren har begge 2 aktier i B&O
Railroad og Maibritt har 1. Daniel får 20 point og Maibritt får 9 point.
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Play testing
Tests • Spieletests • Pruebas de Juego • Playtester • Testspelers •
Kiitokset • Spiltestere • Spilltesting • Speltestare
Thank you to everyone who contributed: Martha Garcia-Murillo & Ian MacInnes, Celia & Tony Soltis,
Ashley Soltis, Emilee Lawson Hatch & Ryan Hatch, Janet Moon, Adrien Martinot
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