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un venit la Ticket to Ride® Franța – o extensie Ticket to Ride care
vă va pune obiceiurile la încercare: ani de zile ați revendicat pur și
simplu rutele, dar acum trebuie să construiți mai întâi calea ferată!

Această broșură cu reguli descrie schimbările de gameplay specifice hărții Franței și consideră că sunteți familiarizat cu regulile prezentate în jocul original Ticket to Ride. Această extensie este concepută pentru 2 - 5 jucători.
La jocurile cu 4 și 5 jucători, jucătorii pot folosi ambele părți ale rutelor duble sau triple (însă un jucător nu poate revendica mai mult
de o parte a acestor rute). În jocurile cu 2 și 3 jucători, se poate revendica o singură rută dintre rutele duble sau triple. După ce un jucător
a revendicat una dintre acestea, celelalte rute care formează ruta dublă sau triplă sunt blocate și indisponibile pentru ceilalți jucători.
Pentru a juca această extensie, aveți nevoie de 40 de trenuri (față de cele 45 obișnuite), de marcatorii de scor corespondenți și cărțile
Tren luate din jocul Ticket to Ride sau Ticket to Ride Europa, alături de noile componente descrise mai jos.

Componente noi
✦ 58 de cărți Bilet de destinație
✦ 2 cărți Bonus
✦ 64 piese de cale ferată

Pregătirea jocului
u Sortați piesele de cale ferată după lungime și așezați-le lângă tablă.
u Fiecare jucător primește 8 cărți Vagon.
u

Distribuiți 5 cărți Bilet destinație fiecărui jucător. Fiecare jucător trebuie să păstreze cel puțin 3. Amestecați la un loc cărțile Bilet
aruncate și așezați-le sub pachet.

Platformă de cale ferată

Pe această hartă, majoritatea rutelor sunt, de fapt, platforme de cale ferată și nu pot fi revendicate la începutul
jocului. Acestea trebuie mai întâi construite.

Țări învecinate și Corsica

Platformă de
cale ferată

Unele bilete de destinație includ numele unei zone (poate fi una din țările care se învecinează cu Franța sau Corsica) în locul unui oraș
sau al ambelor orașe. Fiecare rută care duce la una dintre aceste zone este o linie moartă și separată de celelalte: Rutele diferite care duc
la aceeași zonă nu sunt considerate conectate între ele.

Reguli speciale

Când îi vine rândul, un jucător trebuie să efectueze una (și numai una) dintre următoarele trei acțiuni:

1. Trage cărți Vagon
și construiește o rutăe

La tragerea cărții se respectă aceleași reguli ca la jocul principal, dar când un jucător alege această acțiune, trebuie să
construiască o rută pe platforma căii ferate. După ce a tras
o carte, el alege orice piesă de cale ferată și o așază pe orice
rută de pe platforma de cale ferată de aceeași lungime de pe
tablă. Această piesă determină culoarea rutei nou construite.

Se întâmplă ca jucătorul roșu să aibă 5 cărți galbene
în mână! El revendică ruta Marsilia - Grenoble scoțând
piesa de cale ferată (care este acum din nou disponibilă)
și așezându-și vagoanele pe tablă, spre disperarea
jucătorului albastru!
Observați că ambele rute intersectate rămân întrerupte.

2. Revendică o rută

Jucătorul albastru tocmai a tras două cărți.
El alege acum piesa galbenă de cale ferată, de 5 spații,
și o pune pe ruta Marsilia - Grenoble. Rețineți că rutele
Avignon - Briançon și Avignon - Nisa sunt acum definitiv
izolate și că nimeni nu le va putea construi în acest joc.

AU CONTRIBUIT

Notes:
●P
 e tablă sunt câteva locații unde se intersectează două
sau mai multe rute. Când se construiește o rută care se
intersectează cu alta, una sau mai multe rute pot deveni
indisponibile: nu puteți așeza o piesă de cale ferată peste
sau sub o altă piesă și nu puteți intersecta o rută revendicată.
● În jocurile cu 2 și 3 jucători, se poate construi o singură
parte dintre rutele duble sau triple. În jocurile cu 4 și 5
jucători, când un jucător construiește o piesă de cale
ferată pe o rută dublă sau triplă, construiește o singură
parte a rutei, nu pe toate. Celelalte rute trebuie construite separat. De exemplu, este nevoie de trei ture pentru a
construi cele trei rute de la Paris la Dijon. Un jucător poate
construi toate aceste rute în trei ture diferite, trei jucători
pot construi fiecare câte o rută sau orice altă combinație
posibilă.
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În afara rutelor de un spațiu și a rutelor gri, care sunt deja
construite și pot fi revendicate imediat, un jucător poate
revendica o rută numai dacă aceasta a fost construită.
După ce o rută a fost revendicată, orice piesă de cale ferată
care se afla pe calea ferată este repusă în rezerva de piese și
poate fi aleasă din nou.
Unele dintre rutele gri sunt rutele feribot speciale, care
leagă două orașe adiacente peste un luciu de apă. Acestea sunt ușor de identificat prin pictogramele Locomotivă
care apar în unele din spațiile care formează ruta. Pentru a
revendica o rută feribot, un jucător trebuie să joace o carte
Locomotivă pentru fiecare pictogramă locomotivă de pe
rută, precum și setul obișnuit de cărți, de orice culoare,
pentru celelalte spații ale rutei feribot respective.

3. Trageți bilete de destinație

Un jucător trage 4 bilete de destinație din partea de sus
a pachetului. El trebuie să păstreze cel puțin unul dintre
acestea, dar poate păstra două, trei sau pe toate patru,
dacă dorește. Toate cărțile de joc returnate sunt puse sub
pachetul de cărți.

Bonusuri de sfârșit de joc

Există două bonusuri care se acordă la finalul jocului:
u Jucătorul care are cea mai lungă cale continuă de rute
primește bonusul pentru cea mai lungă rută și adaugă
10 puncte la scorul său.
u Jucătorul care a completat cele mai multe bilete de destinație primește cartea bonus Globetrotter și adaugă 15
puncte la scorul său.
În caz de egalitate la atribuire acestor bonusuri, toți
jucătorii aflați la egalitate primesc bonusul.
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