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Dette regelheftet beskriver utelukkende endringene som 
kommer med Italia-kartet og forutsetter at du er kjent med 
reglene som fulgte med grunnspillet Ticket To Ride. Utvidelsen 
er laget for 2-5 spillere.

Noen byer er koblet sammen ved hjelp av dobbelt- eller 
trippelruter, der de parallelle rutene har like mange felter. 
I spill med 4 eller 5 spillere kan spillerne bruke hvilken som 
helst av disse rutene. Men samme spiller kan ikke bruke mer 
enn én av dem. I spill med 2 eller 3 spillere kan kun én av rutene 
bli brukt. Så når en spiller har brukt én av dem, er de andre 
parallelle rutene låst for bruk.

For å spille denne utvidelsen trenger dere 45 togbrikker 
og 1 poengmarkør til hver spiller, samt alle togvognkortene 
(inkludert lokomotivkort) fra Ticket To Ride eller Ticket To 
Ride Europa. I tillegg skal dere bruke alle komponenter som 
er beskrevet nedenfor.

Nye komponenter
✦ 56 destinasjonsbilletter
✦  10 fergekort
 

Forberedelser
u  Legg fergekortene i en bunke i nærheten av bunken med 

togvognkort.
u  Del ut 5 destinasjonsbilletter til hver spiller. Hver spiller må 

beholde minst 3 av disse. Stokk de forkastede billettene og 
legg dem nederst i bunken.

 

Naboland og Monaco
Noen destinasjonsbilletter inkluderer navnet på en sone 

(enten et av Italias naboland eller Monaco) i stedet for en av 
(eller begge) byene. Hver rute som leder til en slik sone er å 
betrakte som ”blindvei” og er adskilt fra de andre rutene: Ulike 
ruter som leder til samme sone er derfor ikke koblet sammen.

 
Spesialregler

I din tur må du utføre én (og kun én) av følgende fire handlinger:

Trekk togvognkort 
Denne regelen er nøyaktig lik som 

grunnspillregelen.

Trekk 1 fergekort
Du kan aldri ha mer enn 2 fergekort på hånda. Så dersom du 

allerede har 2 fergekort, kan du ikke velge denne handlingen. 

Gjør krav på en rute
På dette kartet er alle grå ruter fergeruter.
På disse rutene finnes det felter med bølgesymbol. 

Et slikt felt krever enten lokomotivkort eller fergekort. 
Felter uten bølgesymbol følger grunnspillreglene for 
grå felter (en blanding av togvognkort i samme farge og loko-
motivkort).

Ett fergekort kan bli brukt til å gjøre krav på inntil 2 felter med 
bølgesymbol, mens lokomotivkort kan kun brukes på ett felt med 
bølgesymbol.

Fergekort kan ikke brukes på vanlige ruter eller på fergerutefel-
ter uten bølgesymbol.

Velkommen til Ticket To Ride Italy. Mens du reiser gjennom landet, kan du nyte 
Alpene med sine majestetiske fjelltopper – og solnedgangene bak sypresstrærne i det 

praktfulle Toscana-landskapet. Du kan også hoppe på en ferge, som tar deg til Sicilia eller 
nabolandene…men glem aldri hvorfor du er i Italia! Din jobb er bygge det mest imponerende 
jernbanenettverket og koble sammen flest mulig av landets regioner.

Hver av disse kombinasjonene kan brukes til å gjøre krav på denne 
fergeruten:

eller

eller

eller

eller



21

Trekk 
destinasjonsbilletter

Trekk 4 destinasjonsbilletter fra toppen av 
bunken. Du må beholde minst én av dem, 
men du kan beholde to, tre eller alle fire, 
hvis ønskelig. 

Spillets slutt og 
regionsbonuser

Det finnes 17 navngitte regioner på kartet. Hver by er knyttet 
til én region (som er symbolisert med det unike våpenskjoldet 
i byene, tekstfargen og den lille teksten under navnene).

På slutten av spillet teller hver spiller opp antall 
sammenkoblede regioner i sitt nettverk. Motta poeng i henhold 
til følgende tabell:

Dersom en spiller har to (eller flere) adskilte nettverk, får 
spilleren poeng for hvert av nettverkene separat.

Det er 3 spesielle regioner på brettet: Sardegna, Sicilia og 
Puglia. Hver av disse teller som to regioner i stedet for én når 
en regner sammen bonuspoengene, men bare dersom samtlige 
byer i regionen er del av samme nettverk.

Det er ingen globetrotterbonus eller bonus for lengste rute 
i denne versjonen.
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Regioner Poeng

I situasjonen under vil blå spiller motta 2 poeng for sine regioner 
på slutten av spillet (for 5 regioner i det nordre nettverket og 5 
regioner i det søndre nettverket).

Ved å gjøre krav på ruten Firenze-
Pisa klarer spilleren å lage ett 
sammenhengende nettverk og 
vil motta 11 poeng (det er nå 9 
regioner i nettverket, og ikke 
10 siden Firenze og Pisa er i den 
samme regionen – uansett et fint 
trekk!).

9 11
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