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un venit la Ticket to Ride® Marea Britanie - o extensie Ticket to Ride care reînvie
începuturile aventurii pe calea ferată. Totul a început în Anglia, în secolul al 19-lea…

Această broșură cu reguli descrie schimbările de gameplay specifice hărții
Marii Britanii și consideră că sunteți familiarizat cu regulile prezentate în jocul
original Ticket to Ride. Această extensie este concepută pentru 2 - 4 jucători.
La jocurile cu 3 și 4 jucători, jucătorii pot folosi ambele părți ale rutelor duble.
La jocurile cu 2 jucători, după preluarea uneia dintre părțile unei rute duble,
cealaltă nu mai este disponibilă.
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Pentru a juca această extensie, aveți nevoie de numai 35 de trenuri
(față de cele 45 din jocul clasic) și marcatorii de scor corespondenți
luați din jocul Ticket to Ride sau Ticket to Ride Europa. Nu aveți
nevoie de cărțile Tren din jocul original, deoarece extensia vine cu un
pachet complet de cărți Tren specific Marii Britanii, care include 6 cărți
Locomotivă suplimentare.

Locomotive
La începutul jocului, fiecare jucător primește o locomotivă pe lângă cele 4 cărți Tren.
uO
 ricare din cele 4 cărți poate fi jucată ca locomotivă;
uC
 ând

3 sau mai multe locomotive apar printre cărțile disponibile
aflate cu fața în sus, NU le aruncați.

Bilete de destinație

Această extensie include 57 de bilete de destinație.
La începutul jocului, fiecare jucător primește 5 bilete de destinație, din care
trebuie să păstreze cel puțin 3. În timpul jocului, dacă un jucător dorește
să tragă alte bilete de destinație, trage 3 și 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 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.

Cărți Tehnologie

Această extensie introduce cărțile Tehnologie. Jucătorii încep
jocul fără nicio tehnologie. Ei pot revendica rute de numai 1
sau 2 spații și pot revendica rute numai în Anglia. Rutele feribot
nu pot fi revendicate.

Excepție: Ruta Southampton - New York este o rută specială, care poate fi
revendicată oricând, fără nicio tehnologie.
La începutul rândului său, înainte de a efectua acțiunile obișnuite, un jucător
poate arunca locomotivele pentru a cumpăra 1 carte Tehnologie. Rețineți
că orice 4 cărți pot fi folosite drept locomotivă (sau orice 3 cărți, dacă aveți
tehnologia Booster), inclusiv cu această ocazie.

Tehnologii disponibile
Concesiune Țara Galilor x4
Cost: 1 locomotivă

Vă permite să revendicați rute către oricare cele
5 orașe din Țara Galilor.

Concesiunea Irlanda/Franța x4

Cost: 1 locomotivă
Vă permite să revendicați rute către oricare cele
10 orașe din Irlanda și Franța.

Concesiune Scoția x4

Cost: 1 locomotivă
Vă permite să revendicați rute către oricare cele
10 orașe din Scoția.

Focar cu încărcare mecanică x4
Cost: 1 locomotivă
Vă permite să revendicați rute cu 3 spații.

Cazan cu abur supraîncălzit x4

Cost: 2 locomotive
Vă permite să revendicați rute cu 4, 5 și 6 spații.
Focarul cu încărcare mecanică este în continuare necesar pentru a revendica rute cu 3 spații.

Elice x4

Cost: 2 locomotive
Vă permite să revendicați rute feribot.

Booster x4

Cost: 2 locomotive
Acum puteți folosi oricare 3 cărți
la locomotivă (în loc de cele 4
normale).

Memento: Ruta Southampton - New York este o rută specială, care poate
fi revendicată oricând, fără nicio tehnologie. .

Cazane cu întârziere x4

Cost: 2 locomotive
Primiți 1 punct suplimentar pentru fiecare rută
pe care o revendicați.

Variantă: Tehnologii avansate

Tehnologiile avansate pot fi adăugate la joc pentru o experiență mai competitivă. Rețineți că numărul de tehnologii avansate este limitat.

Turbine cu abur x4

Cost: 2 locomotive
Primiți 2 puncte suplimentare pentru fiecare
rută feribot pe care o revendicați.
În combinație cu tehnologia Cazane cu întârziere, primiți 3 puncte suplimentare pentru fiecare rută feribot pe care o
revendicați.

Dublu cap x4

Cost: 4 locomotive
La sfârșitul jocului, veți primi 2 puncte pentru fiecare bilet pe care l-ați completat.

Tehnologii avansate
Termocompresor x1
Cost: 1 locomotivă
Revendicați 2 rute la acest rând, apoi returnați
cartea.

Tender cu apă x2
Cost: 2 locomotive
Când trageți cărți Tren, puteți decide să trageți
3 cărți cu fața în jos, în locul celor 2 obișnuite.

Culoar linie electrică x1

Cost: 4 locomotive
Puteți juca această carte pentru a revendica
o rută care a fost deja revendicată de alt jucător. Când jucați această carte, trebuie să jucați
și numărul corect de cărți pentru a revendica traseul. Pur și
simplu așezați trenurile pe rută, alături de trenurile celuilalt
jucător. Trebuie să revendicați ruta când luați această carte, iar
după ce ați revendicat ruta, returnați cartea pe masă, pentru a
putea fi luată de alt jucător.

Contracte riscante x1
Cost: 2 locomotive
La sfârșitul jocului, primiți 20 de puncte dacă
aveți cele mai multe bilete completate. Dacă
nu, pierdeți 20 de puncte.
Această carte trebuie cumpărată înainte de reamestecarea
cărților Tren. După reamestecare, aceste cărți nu mai pot fi
cumpărate și trebuie puse înapoi în cutie.

Notă importantă: De multe ori, un jucător va avea nevoie de mai multe
cărți Tehnologie pentru a revendica un traseu. Vedeți exemplele de mai jos.
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Boghiu de egalizare x1
Cost: 2 locomotive
La sfârșitul jocului, primiți 15 de puncte dacă
aveți cea mai lungă rută. Dacă nu, pierdeți 15
de puncte.
Această carte trebuie cumpărată înainte de reamestecarea
cărților Tren. După reamestecare, aceste cărți nu mai pot fi
cumpărate și trebuie puse înapoi în cutie.

Putere diesel x1
Dacă un jucător dorește să revendice ruta de la Stranraer la Londonderry, are nevoie de cărțile Concesiune Scoția, Concesiune Irlanda/Franța, Focar cu încărcare
mecanică și Elice.

Cost : 3 Locomotives
Când revendicați o rută, puteți juca cu 1 carte
mai puțin decât este nevoie. Trebuie să jucați în
continuare cel puțin 1 carte și nu puteți ignora
o locomotivă pe o rută feribot.

Calcularea scorului
u Această

AU CONTRIBUIT

Dacă un jucător dorește să revendice ruta de la Newcastle la
Edinburgh, are nevoie de cărțile
Concesiune Scoția și Focar cu
încărcare mecanică.
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extensie nu include bonusuri Globetrotter sau pentru cea
mai lungă rută.
u Unii jucători preferă să adune punctele pentru rutele pe care le revendică la sfârșitul jocului, nu de fiecare dată când revendică o rută.
Deoarece punctajul pentru unele rute poate fi afectat de tehnologii
precum Cazane cu întârziere sau Turbine cu abur, în această extensie
nu are sens să așteptați până la sfârșit pentru a calcula punctele rutelor. Dacă aveți tendința de a uita să numărați imediat punctele unor
rute pe care le revendicați, vă recomandăm să desemnați un jucător
care să țină scorul; cereți-i să mute toți marcatorii de scor pe durata
jocului sau cel puțin cereți aceasta celorlalți jucători, atunci când uită.

Au contribuit la testarea jocului
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Moon, Martha Garcia-Murillo și Ian MacInnes, Delight
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