®

®

™
™

™

Danska

V

elkommen til Alan R. Moon´s Ticket to Ride – USA 1910, nyeste
udvidelse til den storsælgende brætspilsklassiker Ticket to Ride®.

Trods udvidelsens enkelhed kræver den alligevel en fundamental omlægning
af strategi og taktik; Overrask selv øvede togspillere; og glæd dig til mange
timers sjov med din familie og dine venner. Så stig ombord og gør dig klar
til at opleve... togrejser på en helt ny måde!
Denne udvidelse indeholder:
u 35 nye Rutekort (Rutekort påtrykt 1910)
u Et nyt Bonuskort på 15 Point for Flest Etablerede Ruter
u Store genoptryk af alle kortene fra det originale

grundspil, inklusive
• 30 standard Rutekort (grå baggrund), 4 af dem nu med en ny, nedjusteret
værdi
• 4 Rutekort fra den gamle udvidelse Mystery Train, der 2004blev
præsenteret ved Messen i Essen
•110 Togkort
• 1 Bonuskort for Længste Togrute
Udover at spille med de orignale kort som beskrevet i spillets Standardregler, kan
man spille Ticket to Ride på tre andre måder med USA 1910 udvidelsen.

1910

Spil som beskrevet i Standardreglerne, men brug de nye Rutekort (Rutekort
påtrykt 1910) i stedet for de originale kort; erstat Bonuskortet for Længste
Togrute med det nye Bonuskort for Flest Etablerede Ruter.

Mega Game

Begge bonuskort benyttes. Bland alle 69 rutekort og giv hver spiller 5 kort ved
spillets start; behold mindst 3 (og op til alle 5, hvis du tør!). Når man under
spillet beslutter at trække nye rutekort, trækkes 4 og mindst 1 af kortene
skal beholdes. Ubenyttede rutekort lægges tilbage i bunden af bunken med
rutekort igen.

Storbyer

Alle rutekort med mindst en Storby (markeret med
rødt) benyttes. Storbyerne er Chicago, Dallas,
Houston, Los Angeles, Miami, New York og Seattle.
Der er 35 af disse rutekort, 15 fra det originale spil og
20 nye, inklusive kortet fra udvidelsen Mystery Train.
Ved spillets start blandes Rutekortene med Storbyer og hver spiller får 4 kort;
hver enkelt spiller skal beholde mindst 2 af kortene (eller flere, hvis de tør!).
Når man under spillet beslutter at trække nye rutekort, trækkes 4 og
mindst 1 af kortene skal beholdes. Ubenyttede rutekort lægges tilbage
i bunden af bunken med rutekort igen.
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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.

7
10

4

5
8
11

“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.
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