Svenska

V senaste expansionen till bästsäljande sällskapsspelet Ticket to Ride®.
älkommen till Alan R. Moon’s Ticket To Ride – Europa 1912™, den

Ungefär vad 1910-expansionen gjorde för orginalspelet Ticket to Ride, så
kommer 1912-expansionen låter dig återupptäcka Ticket to Ride Europa
genom en helt ny tågresa!

Denna expansionen innehåller
u 5 Nya lagerbyggnader och 25 nya vagnstall (5 av varje färg)
u 55 Nya destinationsbiljetter, alla markerade med 1912-logon i det
övre högra hörnet.
• 6 Nya långa rutter.
• 19 Vanliga rutter.
• 30 Nya storstadsrutter. (storstadslogo).
u Originalkorten 46st (6 långa, 25 vanliga och 15 storstads) som följde
med Ticket to Ride Europa.

Lagerbyggnader och vagnstall

Lagerbyggnader och vagnstall kan användas med alla kartor till Ticket
to Ride och inte bara Ticket to Ride Europa. Vi föredrar dock att spela
med Europas storstäder, alla regler förblir desamma som i orginalspelet
förutom följande undantag:
✦ I början av spelet, efter att spelarna har fått tågkorten och valt
sina biljetter så får varje spelare en lagerbyggnad och 5 vagnstall.
Lagerbyggnaden ställs framför spelaren och 4 vagnstall bredvid. Det femte
vagnstallet placeras ut på kartan i vilken stad som helst, spelaren som är
sist börjar med att sätta ut sitt vagnstall, fortsätt sedan moturs runt bordet.
Efter detta fortsätter spelet som vanligt.
✦ Varje gång en spelare använder sin runda till att dra tågkort så måste
spelaren ta det översta kortet och lägga i en lagerbyggnad (sin egen eller
en motståndares) utan att titta på kortet. Spelaren fortsätter sedan att
dra sina tågkort till handen.
✦ Varje gång en spelare mutar in en sträcka till en stad som innehåller
en annan spelares vagnstall, så kan han ta alla tågkorten från den
spelarens lagerbyggnad. Spelaren kan bara ta tågkorten om han tar ett
av vagnstallen som han har framför sig och lägger tillbaka det i spellådan.
✦ Oavsett vad en spelare väljer att göra i sin runda kan han alltid som en
gratis handling spela ut ett vagnstall i en ledig stad.
✦ I slutet av spelet så får den spelare som har flest oanvända vagnstall
10 poäng, skulle det bli lika så får alla spelare med samma antal vagnstall
kvar vars 10 poäng.

Fler regler:
✦ Det kan aldrig vara fler än ett vagnstall i en stad. När ett vagnstall
är placerat så kan man aldrig flytta eller ta bort det (man kan inte
spela ut ett vagnstall där det finns en station, endast i Ticket to Ride
Europe). Vagnstall som spelats ut på brädet kan aldrig tas bort för att
få kort från en lagerbyggnad.
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✦ Spelare får ta kort från sina egna lagerbyggnader om de mutar in en
sträcka som leder till deras eget vagnstall. Spelare kan även ta kort från
2 lagerbyggnader om de skulle muta in en sträcka som har ett vagnstall i
varje ända, men för att få kort från båda måste också spelaren slänga 2 av
sina egna vagnstall.
✦ Antalet kort som ligger i en lagerbyggnad är inte hemlig information
(om någon skulle fråga etc).
✦ Om det skulle bli så att där inte finns fler tågkort att dra eller att blanda
in igen och en eller flera spelare inte har några vagnstall kvar:
Töm alla lagerbyggnader på tågkort och blanda in dem igen.

Nya Biljetter

Det finns väldigt många sätt att upptäcka Europa med de nya
biljetterna i denna expansionen, men dessa tre varianterna
är våra favoriter:

Europa Expanderat
✦ Lägg till de 19 nya vanliga rutterna med 1912
logon till de normala setet med destinationbiljetter.
(dvs korten utan 1912 logon).
✦ Alla andra regler är samma.
Mega Europa
✦ Blanda alla 12 långa rutter och dela ut 2 till varje
spelare. Varje spelare får behålla en eller ingen men
inte båda två. Lägg tillbaka alla långa rutter som
inte används.
✦ Blanda ihop alla andra rutter (biljetter) samman, både vanliga och
storstads rutter (dvs både från orginalspelet och expansionen) och dela
ut 5 till varje spelare. Om spelaren behöll en lång rutt måste han minst
behålla 2 av de andra men om han inte tog någon lång måste han behålla
3 av de andra.
✦ Alla andra regler förblir desamma.
Europas stora städer
✦ Långa rutter används inte.
✦ Lägg det nya “Big Cities Europa” kortet synligt
för alla.
✦ Blanda alla storstadsbiljetterna. Dela ut 5 till varje
spelare, varje spelare måste behålla minst 2.
✦ Under spelet gång, om en spelare väljer att dra nya destinationsbiljetter
så drar han 4 och behåller minst 1.
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