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Dette regelheftet beskriver de spesielle endringene av reglene 
som Pennsylvania-utvidelsen har, og vi går ut i fra at du kjenner 

til reglene til det originale Ticket to Ride. Denne utvidelsen er for 
2-5 spillere. Det er spesifikke regler om man er 2 spillere (se lenger 

ned i regelheftet). 

Destinasjonsbilletter
Denne utvidelsen inneholder 50 Destinasjonsbilletter.
I begynnelsen av spillet så får hver spiller utdelt 
5 Destinasjonsbilletter. Av disse så må man be-
holde minst 3. Om en spiller ønsker å trekke flere 
Destinasjonsbilletter i løpet av spillet, så må man 
trekke 4 og beholde minst 1 destinasjonsbillett. Destinasjonsbilletter 
som blir kastet, enten i starten av spillet eller under spillets gang, 
legges nederst i billettbunken, som i et vanlig Ticket to Ride spill.

Ferjer
Ferjer er spesielle ruter mellom 2 byer som har 
et vann mellom seg. De er enkle å se, siden de er 
markert med en eller flere lokomotivsymboler på 
de ulike feltene som utgjør ferjeruten. For å kreve 
en Ferjerute, så må en spiller legge et Lokomotivkort for hvert 
lokomotivsymbol som er på ruten. I tillegg så må man som vanlig 
også legge ut det rette antall kort med de rette fargene som ruten 
krever. Det er kun 2 ferjeruter på Pennsylvania-kartet. Og begge 
fører til Ontario. De 2 rutene kobles ikke sammen.  

Aksjer
Når dere forbereder spillet, sorter de 60 Aksjene etter Jernbaner. Hver 
av de ulike jernbanene sorteres så igjen etter numerisk rekkefølge 
og legg dem i den rekkefølgen (så aksjen med #1 fra hver Jernbane 
ligger øverst, og rett under det så ligger kortet merket med #2, og så 
videre). Merk dere at hver Jernbane har ulikt antall med aksjer.  

Når en spiller krever en rute, så kan han også ta en av de øverste 
og synlige aksjene. Han kan velge fra hvilken som helst av de ulike 
jernbanene som er vist på ruten han krever. Det er noen få ruter 
som ikke har noen logoer til noen av jernbanene markert under 
seg. På disse rutene kan du ikke ta noen aksjer. Om alle aksjene i 
en Jernbane er allerede tatt, så må man velge en annen Jernbane 
som er vist på ruten.
Spillerne oppbevarer sine aksjer foran seg på bordet, og med 
billedsiden ned. Spilleren kan når som helst se på sine egne aksjer.  

Ta poeng
Når spillet avsluttes, så avslører alle spillerne sine Aksjer ferdig 
sortert etter hva for Jernbane de tilhører. Hver Jernbane får da poeng. 

u Spilleren med flest aksjer i en Jernbane får flest 
poeng (som det vises på Jernbanes kort), så får 
den spilleren med nest flest aksjer i Jernbanen 
poeng, og så videre. En spiller uten noen aksjer 
i jernbanen får ingen poeng i det hele tatt.

u Det blir aldri uavgjort: om 2 eller flere spil-
lere har det samme antallet aksjer i samme 
Jernbane, så vinner den som har akjsene med 
lavest nummer på seg. Denne spilleren inves-
terte først/ tidligst i denne Jernbanen.

u Om det er flere spillere som har akjser i en Jernbane enn det er 
poeng å gi, så får de spillerne som har færrest aksjer ingen poeng. 

Den spilleren som har fullført flest Billetter når spillet avsluttes, får 
en Globetrotter bonus på 15 poeng. Om det er flere som har fullført 
flest, og like mange billetter, så får alle 15 poeng. Billetter som ikke er 
fullførte, regnes ikke med når man skal dele ut disse bonuspoengene.

Regler ved 2 spillere
Når man er 2 spillere, så spiller man med en tredje «liksom»-spiller. Man 
bruker da reglene som er beskrevet over, men gjør følgende endringer:

u Hver gang en spiller tar en Aksje, så velger denne spilleren også 
en askje til til «liksom»-spilleren. Den utvalgte aksjen legges 
med billedsiden ned ved siden av de andre aksjene. 

u Når spillet avsluttes, og før man regner ut poengene på aksjene 
til Jernbanen, så blander man aksjene til «liksom»-spilleren, 
teller dem, og avslører halvparten av dem (rund opp).

u «Liksom»-spilleren sine aksjer må regnes med når dere finner 
ut hvem som har flest aksjer i hver Jernbane. Men dere trenger 
ikke å gi han poeng.  

Eksempel: For aksjer i B&O Railroad, så har Mark 3 aksjer, 
«liksom»-spilleren har 2 aksjer og Eric har 1 aksje. Mark får da 
20 poeng og Eric får 9 poeng. 

Dette spillet er en utvidelse, og det krever at du bruker følgende  
fra ett av disse 2 tidligere versjonene av Ticket to Ride:

u De 45 togene til hver spiller og den 
tilhørende brikken som holder oversikt 
på scoringen. Og de kan taes fra: 

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa

u 110 togkort taes fra:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
- USA 1910 expansjonen

Velkommen til Ticket to Ride® Pennsylvania – en Ticket to Ride utvidelse satt til en stat som er full av jernbanehistorie.  
Gjennom denne staten gikk de mest kjente toglinjene. Ønsker du å investere i de mest lønnsomme firmaene?
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Madison krever ruten 
Oil City – Warren. Dette 
gjør at hun kan ta det 

øverste kortet i  
Jernbanebunken til 

Pennsylvania Railroad, 
Baltimore & Ohio  

Railroad, eller Erie Lac-
kawanna Railroad.
Hun bestemmer seg  

for å ta aksjen til  
Pennsylvania Railroad.
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Play testing 
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Kiitokset • Spiltestere • Spilltesting • Speltestare 
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