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Welkom bij Ticket to Ride® Pennsylvania – een Ticket to Ride-uitbreiding die zich afspeelt in een staat vol spoorweggeschiedenis waar beroemde Amerikaanse spoorlijnen doorheen lopen. Investeer jij in de meest winstgevende maatschappijen?
In deze spelregels worden de spelwijzigingen beschreven die van
toepassing zijn wanneer je op de Pennsylvania kaart speelt. Je wordt
daarbij verondersteld de regels te kennen van de originele Ticket to Ride-spellen. Deze uitbreiding is speciaal ontworpen voor 2 tot 5 spelers. Er
zijn specifieke regels voor een spel met 2 spelers (zie hieronder).
Dit spel is een uitbreiding. Je hebt de volgende spelonderdelen uit
een vorige versie van Ticket to Ride nodig:
u Een voorraad van 45 treintjes per

speler en de overeenkomstige scorepionnen uit één van de volgende spellen:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa

Wanneer een speler een route claimt, dan mag hij ook het bovenste
aandeel nemen van de spoorwegmaatschappij die vermeld wordt op
deze route. Enkele routes zijn niet voorzien van logo’s: deze routes
geven geen recht op een aandeel. Wanneer alle aandelen van een
spoorwegmaatschappij al genomen zijn, moet de speler een aandeel
kiezen van een andere spoorwegmaatschappij op de route.
De spelers leggen hun aandelen gedekt voor zich neer. Een speler mag op
elk moment tijdens het spel zijn eigen aandelen bekijken.

u 110 treinkaarten van:

Nelly claimt de route Oil
City-Warren. Ze mag dan
het bovenste aandeel
van Pennsylvania
Railroad, Baltimore
& Ohio Railroad, of
Erie Lackawanna
Railroad nemen.
Ze besluit om het
aandeel van de
Pennsylvania Railroad
te nemen.

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
- de USA 1910 uitbreiding

Bestemmingskaarten

Deze uitbreiding bevat 50 bestemmingskaarten.
Aan het begin van het spel krijgt elke speler 5
bestemmingskaarten waarvan hij er minstens 3 moet houden. Als een speler
tijdens het spel nieuwe bestemmingskaarten wil trekken, dan moet hij er
4 nemen en minstens 1 houden. Bestemmingskaarten die aan het begin
van het spel of bij het trekken van nieuwe bestemmingskaarten tijdens het
spel afgelegd worden, moeten net als in een regulier Ticket to Ride-spel
onderop de stapel bestemmingskaarten gelegd worden.

Veerboten

Veerboten zijn speciale routes tussen twee
aangrenzende steden over een stuk water. Je kunt ze
gemakkelijk herkennen aan het locomotief-symbool
op minstens één van de vakjes van de route. Om
een veerbootroute te claimen moet een speler een
locomotiefkaart spelen voor elk locomotief-symbool op de route, plus
de gebruikelijke kaartenset met de juiste kleur voor het resterende deel
van de veerbootroute. De kaart van Pennsylvania bevat slechts twee
veerbootroutes die elk naar Ontario leiden. De twee routes zijn niet
verbonden met elkaar.

Aandelen

Sorteer aan het begin van het spel de 60 aandelen op spoorwegmaatschappij. Leg voor elke spoorwegmaatschappij de kaarten in numerieke
volgorde op tafel (zodat aandeel nr. 1 van elke spoorwegmaatschappij
bovenaan ligt, nr. 2 er net onder, enz.). Vergeet niet dat elke spoorwegmaatschappij een verschillend aantal aandelen heeft.
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Scoren

Aan het einde van het spel tonen de spelers hun aandelen en sorteren
deze op spoorwegmaatschappij. De punten van elke spoorwegmaatschappij worden dan verdeeld.
u De speler met de meeste aandelen in elke
spoorwegmaatschappij krijgt de meeste punten (zoals getoond op de kaart van de spoorwegmaatschappij) gevolgd door de speler met
de op één na meeste aandelen, enz. Een speler
krijgt geen punten als hij geen aandelen heeft
in een spoorwegmaatschappij.
u Er zijn geen gelijke standen: als twee of meer
spelers hetzelfde aantal aandelen hebben, dan
wordt de speler die het aandeel met het laagste getal heeft, beschouwd als de speler met
het grootste aantal omdat hij als eerste geïnvesteerd heeft in deze
spoorwegmaatschappij.
u Wanneer meer spelers aandelen hebben in een spoorwegmaatschappij dan er punten te verdelen zijn, dan krijgen de spelers met
het kleinste aantal niets.
Aan het einde van het spel krijgt de speler die het grootste aantal Bestemmingskaarten behaald heeft, een Globetrotter bonus van 15 punten. Bij een
gelijke stand van meerdere spelers krijgen al deze spelers de bonus. Niet-behaalde bestemmingskaarten spelen geen rol bij het bepalen van deze bonus.

Regels voor 2 spelers

Een spel met 2 spelers wordt gespeeld met een derde, fictieve speler. De
regels hierboven blijven gelden, maar worden iets aangepast:
u Als een speler een aandeel neemt, kiest hij ook een aandeel voor de
fictieve speler. Het gekozen aandeel wordt gedekt naast de andere
aandelen gelegd.
u Aan het einde van het spel en vóór de punten voor de aandelen van
de spoorwegmaatschappijen worden toegekend, worden de aandelen van de fictieve speler geschud en geteld en wordt de helft van
het totale aantal (afgerond) bekendgemaakt.
u Er wordt dan rekening gehouden met de aandelen van de fictieve
speler bij het berekenen van de verschillende meerderheden. Je
hoeft hem echter geen punten te geven.
Voorbeeld: van de B&O Railroad heeft Mark 3 aandelen, de fictieve speler
2 aandelen en Erik 1 aandeel. Mark scoort 20 punten en Erik scoort 9 punten.
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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
Copyright © 2004-2017
Days of Wonder
Days of Wonder, the Days of Wonder logo, Ticket to Ride, Ticket to Ride Europe and Ticket to Ride
Pennsylvania are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. and copyrights
© 2004-2017 Days of Wonder

12

