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Velkommen til Ticket to Ride® Storbritannia – en utvidelse til Ticket to Ride som tar deg
med på eventyr tilbake til jernbanens spede begynnelse på 1800-tallet i England…
Denne regelboken går igjennom de spillereglene som er endret
fra originalutgaven til Storbritannia utvidelsen, og går dermed
ut i fra at spillere er kjent med reglene fra hovedspillet. Denne utvidelsen er laget for 2-4 spillere. Når man spiller med 3 til 4 spillere,
kan man bruke doble ruter. I spill med bare 2 spillere, er det slik at
når ett spor blir tatt kan det andre ikke lenger brukes.
For å spille denne utvidelsen, trenger dere bare 35 Tog (ikke 45
som vanlig) og tilhørende poengmarkører fra enten Ticket to Ride
eller Ticket to Ride Europa. Dere trenger ikke vognkortene fra
disse spillene, denne utvidelsen kommer med et helt nytt sett som
passer til Storbritannia og inkluderer også 6 ekstra lokomotivkort.

Lokomotivkort

I begynnelsen av spillet, får hver spiller et lokomotivkort i tillegg til sine fire vognkort.
I denne utvidelsen gjelder også:
u Et sett med 4 like vognkort i valgfri farge kan spilles som lokomotivkort ;
u Når 3 eller flere lokomotivkort blir trukket og plassert der
hvor de åpne kortene er, skal de ikke fjernes.
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Togbilletter
og bonusbilletter

Denne utvidelsen inneholder 57 togbilletter.
Når man starter spillet, får hver spiller utdelt 5 Togbilletter og må
beholde minst 3 av disse. Gjennom spillet kan spillerne trekke flere
slike, kalt bonusbilletter. Det trekkes tre, og spilleren må beholde
minst ett av disse. De billettene som ikke blir brukt legges nederst i
sin egen bunke, sånn som i et vanlig Ticket to Ride spill.

Ferger

Ferger er spesielle ruter som knytter sammen to nabobyer over vann. En fergerute
har minst ett lokomotivsymbol. For å ta i
bruk en fergerute må du spille ut like mange
lokomotivkort som angitt på ruten, samt et sett av vognkort for å
dekke opp for de andre feltene. Du kan selvfølgelig også her spille
lokomotivkort som erstatning for vognkort.

Teknologikort

For første gang blir “teknologikort” introdusert i Ticket to Ride. Alle
spillere starter spillet uten en teknologi. De kan derfor bare opprette
ruter med 1 eller 2 felter i England. Fergeruter kan ikke opprettes.
Unntak: Southampton - New York ruten er en spesiell rute som kan
bli opprettet når som helst, med eller uten teknologikort.
Før hver tur og den vanlige handlingen spillerne kan utføre, kan
man velge å kjøpe ETT teknologikort mot et gitt antall lokomotivkort. Husk at 4 like vognkort kan brukes som et lokomotivkort (eller
3 like vognkort hvis du har Booster Teknologien).
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Teknologier
Wales Forbindelsen x4

Pris : 1 Lokomotivkort
Lar deg opprette ruter inn til alle de 5
byene i Wales.

Irland / Frankrike
Forbindelsen x4

Pris : 1 Lokomotivkort
Lar deg opprette ruter inn til alle de 10
byene i Irland og Frankrike.

Skottland Forbindelsen x4

Pris : 1 Lokomotivkort
Lar deg opprette ruter inn til alle de 10
byene i Skottland.

Dobbel Destinasjon x4

Pris : 4 Lokomotivkort
På slutten av spillet, får du 2 poeng
ekstra for hver togbillett og bonusbillett du har gjennomført.

Forkjørsrett x1

Pris : 4 Lokomotivkort
Du kan bruke dette kortet til å
opprette en rute som allerede har
blitt tatt av en annen spiller. Når du
bruker dette kortet må du som vanlig ha riktige vognkort å legge ned. Sett togene dine ved siden av den
andre spillerens tog rett etter at du har fått dette kortet. Så må du legge det tilbake igjen, slik at andre spillere kan kjøpe det dersom de vil.
Viktig: Ofte vil man trenge flere teknologikort for å opprette en rute.
Se eksempler under.

Mekanisk Oppgradering x4

Pris : 1 Lokomotivkort
Lar deg opprette ruter med 3 felter.

Hvis en spiller vil opprette en rute mellom Stranraer til Londonderry,
trenger han Skottland Forbindelsen, Irland/Frankrike Forbindelsen,
den Mekaniske Oppgraderingen og Propell-teknologien.

Propeller x4

Pris : 2 Lokomotivkort
Du får et ekstra poeng for hver rute du
oppretter.

Dampturbiner x4

Pris : 2 Lokomotivkort
Du får 2 ekstra poeng for hver fergerute du oppretter.
Kombinert med Dampgenerator Bonus,
får du 3 ekstra poeng for hver fergerute.

Bonuskort x2
Pris : 2 Lokomotivkort
Når du trekker vognkort kan du velge
å trekke 3 kort og ikke de vanlige 2.
Dette gjelder ikke for de kortene som
ligger åpne på bordet.

Sjansespill x1
Pris : 2 Lokomotivkort
På slutten av spillet får du 20 ekstra
poeng om du har fullført flest togbilletter. Hvis ikke du klarer det, mister
du 20 poeng.
Dette kortet må kjøpes før man stokker om vognkortene
og starter den bunken på ny. Det kan ikke kjøpes dersom
dette har blitt gjort, og kan legges tilbake igjen i boksen.
Pris : 2 Lokomotivkort
På slutten av spillet får du 15 poeng ekstra dersom du har den lengste ruten.
Hvis du ikke har det, mister du 15 poeng.
Dette kortet må kjøpes før man stokker om vognkortene
og starter den bunken på ny. Det kan ikke kjøpes dersom
dette har blitt gjort, og kan legges tilbake igjen i boksen.
Pris : 3 Lokomotivkort
Når du oppretter en rute, bruker du 1
vognkort mindre enn det som kreves.
Du må fortsatt legge ned minst ett kort,
og du kan ikke ignorere lokomotivsymbolet på fergerutene.

Booster x4

Dampgenerator Bonus x4

Pris : 1 Lokomotivkort
Du kan opprette 2 ruter på din tur.
Legg tilbake dette kortet etter bruk.

Dieselkraft x1

Pris : 2 Lokomotivkort
Lar deg opprette Fergeruter.
Pris : 2 Lokomotivkort
Du får bruke 3 vognkort som et lokomotivkort (isteden for den vanlige
regelen om 4).

Termokompressor x1

Utgjevning x1

Supereffektiv dampgenerator x4

Pris : 2 Lokomotivkort
Lar deg opprette ruter 4, 5, og 6 felter.
Man må likevel ha den Mekaniske
Oppgraderingen for å opprette ruter
med 3 felter.

Avanserte Teknologier

Hvis en spiller vil opprette
en rute mellom Newcastle
til Edinburgh, trenger han
Skottland Forbindelsen og den
Mekaniske Oppgraderingen.

Poengberegning

u Det finnes ikke en Globetrotter eller Lengste Rute Bonus (Med

u

Påminnelse: Southampton - New York ruten er en spesiell rute som
kan bli opprettet når som helst, med eller uten teknologikort.

Variasjon: Avanserte Teknologier

Utgjevningsteknologien kan du få dette) i denne utvidelsen.
På grunn av teknologiene “Dampgenerator Bonus” og “Dampturbiner”, som gir ekstra poeng for hver rute man oppretter, er
det best å telle poengene mens man spiller og ikke på slutten.
Vi anbefaler at én spiller utnevnes til denne oppgaven og flytter poengmarkørene etterhvert som spillere fullfører sine ruter,
togbilletter og bonusbilletter.

Avanserte Teknologier kan legges til i spillet for en litt større utfordring. Legg merke til at antallet som finnes av hver teknologi
er begrenset.
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