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Välkommen till Alan R. Moon´s Ticket to Ride – USA 1910, den senaste 
expansionen för det bäst säljande brädspelet, Ticket to Ride®.

Denna till synes simpla expansion förändrar fundamentalt dina strategier 
och taktiker; överraskar även gamla veteran tågbyggare; och tillför flera 
hundra timmar av ny spelglädje. Så kasta dig ombord och gör dig redo att 
uppleva... en helt ny färd!

Denna expansion innehåller
u 35 nya destinationsbiljetter (biljetter med 1910 på)
u Ett nytt 15 bonuspoängskort för flest färdiga biljetter
u Omtryck av alla korten från originalspelet i större 
format, inklusive
 • 30 standard biljetter (grå bakgrund), inklusive 4 vars värde har blivit 

reviderade
 • 4 biljetter från den sedan länge utsålda Mystery Train expansionen 

som blev utgiven till Essen mässan 2004
 • 110 tågkort
 • 1 Längsta Rutt bonuskort
Det finns 3 nya sätt att spela Ticket to Ride med USA 1910 expansionen utöver 
dem som finns i originalreglerna. 

1910
Spela med originalreglerna men; använd de nya Biljetterna (biljetter med 
1910 på) istället för de vanliga; ersätt Längsta Rutt bonuskortet med det nya 
Flest Färdiga Biljetter bonuskortet.

Storspelet
Båda bonuskorten är i spel. Blanda alla 69 biljetterna och dela ut 5 var vid 
spelets början; behåll minst 3 (och alla 5 om du vågar!). Under spelet, varje 
gång du väljer att dra biljetter, dra 4 och behåll minst 1. Icke behållna biljetter 
går tillbaks underst i högen.

De Stora Städerna
Använd alla biljetterna med åtminstone en Stor 
Stad (markerade med rött). De stora städerna är 
Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New 
York och Seattle. Det finns 34 sådana biljetter, 15 
från originalspelet och 20 från denna expansionen 
varav 1 är från Mystery Train expansionen.

Vid spelets början, blanda Stora Städer biljetterna och dela ut 4 till varje 
spelare, varje spelare måste behålla minst 2 (eller fler om de känner sig 

modiga!). Under spelets gång, när du drar biljetter, dra 4 och behåll 
minst 1. Icke behållna kort läggs tillbaks underst i högen.
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„Days of Wonder“, „Zug um Zug“ und „Zug um Zug – USA 1910“ 
sind eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle 

Rechte vorbehalten.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride - USA 

1910” are trademarks or registered trademarks  
of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

« Days of Wonder », « Ticket to Ride » et « Ticket to Ride - USA 
1910 » sont des marques commerciales ou des marques déposées 

de Days of Wonder, Inc. Tous droits réservés.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” en “Ticket to Ride - USA 1910” 
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Days of 

Wonder, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.

Copyright © 2004-2018 Days of Wonder, Inc.
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“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” og “Ticket to Ride - USA 1910” 
er registrerte varemerker som tilhører Days of Wonder, Inc.

«Days of Wonder», «Ticket to Ride» ja «Ticket to Ride - USA 
1910» ovat Days of Wonder Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 

Kaikki oikeudet pidetään. 
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” y “Ticket to Ride – USA 

1910” son marcas registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los 
derechos reservados.

“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” e “Ticket to Ride - USA 
1910” sono marchi registrati di Days of Wonder, Inc. 

Tutti i diritti riservati.




