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älkommen till Ticket to Ride® Italy. Åk genom landsbygden och njut av alpglöden på
de majestätiska bergstopparna och se solen gå ner bakom cypresshäckarna i Toscanas
fantastiska landskap. Du kan också hoppa ombord på en färja till Sicilien eller några av
grannländerna … men glöm inte bort varför du är i Italien. Kan du bygga det mest imponerande
tågnätverket och koppla ihop flest regioner i landet?

Detta regelhäfte beskriver de regelförändringar som är
specifika för Italienkartan och förutsätter att du är bekant med
reglerna från originalspelet Ticket to Ride. Detta tillägg är till
för 2-5 spelare.
Vissa sträckor är ihopkopplade med en dubbel- eller
trippelsträcka. I ett 4 eller 5 personers spel kan alla spåren i
en dubbel- eller trippelsträcka mutas in, men samma spelare
kan inte muta in mer än en av dessa sträckor. I ett 2 eller 3
personers spel kan endast en av dessa dubbla eller trippla
sträckor mutas in. Så fort en spelare mutat in en av dessa är
de andra spåren på samma sträcka låsta och inte tillgängliga
för övriga spelare.
För att spela med detta tillägg behöver du 45 tåg per spelare,
matchande poängmarkörer och tågkorten från Ticket to
Ride eller Ticket to Ride Europe tillsammans med följande
komponenter enligt nedan.

Dra 1 färjekort

Du får aldrig ha mer än 2 färjekort i din hand. Om du redan
har 2 färjekort på handen kan du inte välja denna händelse.

Muta in en sträcka

På denna karta är alla grå sträckor färjesträckor.
På dess sträckor kräver alla rutor med en vågsymbol
antingen ett lokomotivkort eller ett färjekort.
Rutor som inte har en vågsymbol följer samma regler som de
vanliga grå sträckorna (en blandning av tågkort i samma färg och
lokomotivkort).
Ett färjekort kan användas på upp till 2 rutor med en vågsymbol
medan lokomotivkort bara är värt en ruta var.
Färjekort kan inte användas på vanliga sträckor eller på rutor utan
en vågsymbol på färjesträckor.

Nya komponenter
✦ 56 biljettkort
✦ 10 färjekort

Förberedelser

uL
 ägg färjekorten i en hög nära tågkorten.
u Dela ut 5 biljettkort till varje spelare. Av dessa måste spelaren

behålla minst 3. Blanda de bortkastade biljetterna och lägg
dem underst i högen.

Angränsande
länder och Monaco

Följande kombinationer är alla giltiga för inmutning av denna
färjesträcka:

Några biljettkort visar namnet på en zon (det kan var ett
av Italiens angränsande länder eller Monaco) istället för en
(eller båda) av städerna. Varje sträcka som leder in i en av
dessa zoner är en återvändsgränd och är helt separerad från de
andra. Olika sträckor som leder mot samma zon räknas inte som
ihopkopplade.

eller

Specialregler

eller

På sin tur måste en spelare utföra en (och endast en) av
följande tre händelser:

eller

Dra tågkort
Tågkort dras på exakt samma sätt som
beskrivs av reglerna i grundspelet.

eller
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Dra biljetter

FIRENZE ROM
A

Som läget ser ut nedan kommer den blå spelaren att få 2 poäng för
hens regioner i slutet på spelet. (5 regioner i det norra nätverket
och 5 regioner i det södra.)

5

Spelaren drar 4 biljetter överst från leken.
Hen måste behålla minst en av dessa men får
behålla två, tre eller alla fyra om hen önskar.
Kort som kastas läggs underst i högen.

Regioner

Det finns 17 namngivna regioner på kartan. Varje stad
tillhör en av dem (vilket visas på de unika vapensköldarna vid
städerna, textfärgen och den lilla texten under deras namn).
I slutet på spelet får varje spelare en poängbonus (enligt
tabellen nedan) beroende på hur många regioner de kopplat
samman.

Regioner

Poäng

?
5

1

6

2

7

4

8

7

9

11

10

16

11

22

12

29

13

37

14

46

15

56

Genom att muta in sträckan
Firenze till Pisa lyckas hen
koppla samman alla sina
regioner och får 11 poäng. (Det
finns 9 regioner i nätverket nu,
inte 10 eftersom både Firenze
och Pisa tillhör samma region.
Det är fortfarande ett bra drag!)

9

Om en spelare har två (eller flera) distinkta nätverk fås
bonuspoängen för dessa separat.
Det finns tre speciella regioner på kartan: Sardegna
(Sardinien), Sicilia (Sicilien) och Puglia (Apulien).
Var och en av dessa regioner räknas som 2 regioner om alla
deras städer ingår i samma nätverk när bonuspoängen räknas ut.
Det finns ingen bonus för Globetrotter eller Längsta sträcka
i denna version.
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