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Bun venit la Ticket to Ride® Indiei - un set de extensie Ticket to Ride plin de
provocări în India colonială a anului 1911.
Această broșură cu reguli descrie schimbările de gameplay specifice
hărții Indiei și consideră că sunteți familiarizat cu regulile prezentate în
jocul original Ticket to Ride.

Introducere
Harta Indiei este special desenată pentru 2 până la 4 jucători. Numai la
jocurile cu 4 jucători, jucătorii pot folosi ambele părți ale rutelor duble.
La jocurile cu 2 și 3 jucători, după preluarea uneia dintre părțile unei rute
duble, cealaltă nu mai este disponibilă.

Bilete de destinație

Acest joc este o extensie și necesită utilizarea următoarelor componente ale jocului de la una dintre
versiunile anterioare ale jocului Ticket to Ride:
l O rezervă de 45 de trenuri pentru fiecare jucător și marcatorii de puncte corespunzători
luați dintr-unul din următoarele jocuri:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
lc
 ărți cu vagoane, preluate din:

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europa
- Extensia USA 1910

Această extensie include 58 de bilete de destinație.
La începutul jocului, fiecare jucător primește 4 bilete de
destinație, din care trebuie să păstreze cel puțin 2. În timpul jocului, dacă un jucător dorește să tragă alte bilete de
destinație, trage 3 bilete noi, din care trebuie să păstreze cel puțin 1. Biletele de destinație care nu sunt păstrate,
fie la începutul jocului, fie după o tragere de noi bilete de destinație în timpul jocului, se așază la baza pachetului
cu bilete de destinație, ca într-un joc Ticket to Ride normal.

Feriboturi
Feriboturile sunt rute gri speciale, care leagă două orașe adiacente peste un luciu de apă. Acestea sunt ușor
de identificat prin pictogramele Locomotivă care apar în cel puțin unul din spațiile care formează ruta. Pentru
a revendica o rută feribot, un jucător trebuie să joace o carte Locomotivă pentru fiecare simbol locomotivă de
pe rută, precum și setul obișnuit de cărți, de culoarea corespunzătoare, pentru celelalte spații ale rutei feribot
respective.

Bonusuri de sfârșit de joc
Jucătorul sau jucătorii cu cea mai lungă cale
continuă de pe tablă primește un bonus Indian
Express de 10 puncte.
De asemenea, fiecare jucător mai poate primi
bonusuri pentru Marele Tur al Indiei. Orice bilet
ale cărui 2 orașe de destinație sunt legate prin cel
puțin 2 căi continue distincte formate din trenurile
de plastic ale proprietarului biletului se califică
pentru un bonus Marele Tur. Aceste 2 căi se pot
• Mandala •
intersecta, dar nu pot folosi trenuri în comun.
Mărimea bonusului unui jucător depinde de numărul tichetelor care se califică, conform tabelului cu bonusuri Mandala
(„cerc” în limba sanscrită) indicat pe hartă. Primul și al doilea bilet care se califică ale unui jucător valorează +5 puncte fiecare, iar
următoarele trei valorează +10 puncte fiecare. De la al șaselea încolo, niciun bilet care se califică nu mai primește puncte (deci cel
mai mare bonus pe care îl poate primi un jucător pentru biletele sale la Marele Tur este de 40 de puncte). Evident, aceste bonusuri
se adună la punctele obținute pentru completarea biletelor propriu-zise.

Sfaturi de joc
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Imagine a unei țări dens populate și intens colorate, harta Indiei recompensează jucătorii pentru revendicarea timpurie a unor
rute cheie (pentru evitarea aglomerării) și pentru atenția demonstrată la tragerea culorilor.
Bonusurile Marele Tur se pot folosi în funcție de ocazie sau ca parte a unei strategii dedicate. Rețineți:
The Grand Tour bonuses can be used opportunistically or as part of a dedicated strategy. Bear in mind that:
_ Cu cât numărul de bilete care se califică este mai mare, cu atât mai mare este bonusul de la sfârșitul
jocului, indiferent de lungime și de valoarea în puncte a tichetelor individuale
_ Ultima rută care vă permite să încheiați un Mare Tur va fi, cel mai probabil, blocată de un adversar.
Încercați să vă asigurați că aveți alternative pentru ultima rută sau că adversarilor le este dificil să
construiască pe aceasta (sau ambele).
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