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Tämä peli on lisäosa ja edellyttää, että käytät seuraavia osia  
aikaisemmista Menolippu-versioista:

u 45 junanvaunua jokaiselle pel-
aajalle ja vastaavat pistemerkit 
jostain seuraavista peleistä:  

- Menolippu 
- Menolippu Eurooppa

u 110 vaunukorttia jostain näistä 
peleistä:  

- Menolippu 
- Menolippu Eurooppa 
- USA 1910 -lisäosa

Nämä säännöt selittävät Pennsylvanian karttaan liittyvät 
säännöt ja olettavat, että tunnet alkuperäisen Menolipun 

säännöt. Lisäosa on suunniteltu 2–5 pelaajalle. Kaksinpeliin 
on erityiset säännöt (katso alla). 

Menoliput
Tämä laajennusosa sisältää 50 menolippua.
Pelin alussa jokaiselle pelaajalle jaetaan 
5 menolippua, joista on pidettävä vähintään 3. Jos pelaaja haluaa 
nostaa lisää menolippuja pelin aikana, hän nostaa 4, joista on 
pidettävä vähintään 1. Ne menoliput, joita pelaaja ei pidä pelin 
alussa tai nostaessaan uusia menolippuja pelin kuluessa, viedään 
nostopakan pohjalle aivan kuten Menolippu peruspelissäkin.

Lautat
Lautat ovat reittejä, jotka yhdistävät kaksi kau-
punkia veden poikki. Ne on helppo tunnistaa 
reitillä olevista veturimerkeistä. Lauttayhteyden 
rakentamiseksi pelaajan on pelattava vähintään 
niin monta veturikorttia kuin reitillä on veturin kuvia. Muuten 
reitti rakennetaan tavalliseen tapaan. Pennsylvanian kartalla 
on vain kaksi lauttayhteyttä, molemmat johtavat Ontarioon. 
Lauttareitit eivät yhdisty toisiinsa.  

Osakkeet
Alkuvalmistelujen yhteydessä 60 osakekorttia lajitellaan yh-
tiön mukaan. Jokaisen yhtiön osakkeet lajitellaan kasvavaan 
numerojärjestykseen. Osake 1 tulee päällimmäiseksi, alle 
osake 2 ja niin edelleen. Huomatkaa, että eri yhtiöillä on eri 
määrä osakkeita.  

Kun pelaaja rakentaa reitin, hän saa ottaa päällimmäisen osakekor-
tin joltakin reitin rautatieyhtiöistä. Joillain reiteillä ei ole lainkaan 
yhtiöiden logoja: niistä ei saa osakkeita. 
Osakkeet pidetään pelaajien edessä kuvapuoli alaspäin. Omat 
osakkeet saa tarkistaa pelin aikana koska tahansa.

  Pisteenlasku
Pelin lopussa pelaajat paljastavat osakkeensa ja lajittelevat ne 
yhtiön mukaan. Yhtiöt pisteytetään.

u Pelaaja, jolla on eniten kunkin yhtiön osak-
keita, saa eniten pisteitä (pistemäärät näky-
vät osakekorteissa), toiseksi eniten osakkeita 
kerännyt saa seuraavan pistemäärän ja niin 
edelleen. Jos pelaajalla ei ole yhtiön osak-
keita, hän ei saa lainkaan pisteitä. 

u Tasapelejä ei ole: jos useammalla pelaa-
jalla on sama määrä osakkeita, pienem-
pinumeroisen osakkeen omistaja voittaa tasapelin ja saa 
suuremman määrän pisteitä, koska hän otti rautatien osak-
keita ensimmäisenä.

u Jos rautatietä omistaa useampi pelaaja kuin siitä saa pisteitä, 
vähiten osakkeita keränneet pelaajat jäävät ilman pisteitä.

15 pisteen Globetrotter-bonus menee pelaajalle, joka sai pelin ai-
kana eniten matkalippuja suoritettua. Tasapelin sattuessa kaikki 
tasoissa olevat pelaajat saavat bonuksen. Matkalipuilla, joita ei saatu 
pelin aikana valmiiksi, ei ole bonuksen kannalta mitään merkitystä.

Kaksinpelin säännöt
Kaksinpelissä mukana on kuvitteellinen kolmas pelaaja. Sään-
töihin tulee seuraavanlaiset muutokset:

u Aina kun pelaaja ottaa osakkeen, hän valitsee myös yhden 
osakkeen mielikuvituspelajaalle. Valittu osake laitetaan 
kolmannen pelaajan pinoon kuvapuoli alaspäin.

u Pelin lopussa ennen rautateiden pisteyttämistä, kolmannen 
pelaajan osakekortit sekoitetaan ja lasketaan. Niistä paljas-
tetaan vain puolet (pyöristettynä ylöspäin).

u Kolmannen pelaajan paljastetut osakkeet huomioidaan 
enemmistöjä laskettaessa. Hänelle ei tarvitse kuitenkaan 
laskea pisteitä.  

Esimerkki: Annilla on kaksi B&O:n osaketta, kolmannella pel-
aajalla on kaksi ja Mintulla on yksi osake. Anni saa 20 pistettä 
(koska hänellä oli pienempinumeroinen osake kuin kolman-
nella pelaajalla) ja Minttu saa 9 pistettä.
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Tervetuloa! Menolippu™ Pennsylvania on Menolipun lisäosa, joka sijoittuu osavaltioon  
täynnä rautateiden historiaa. Suurin osa maineikkaista amerikkalaisista rautateistä  

kulki Pennsylvanian halki. Osaatko sinä sijoittaa tuottoisimpiin yhtiöihin?

x2 x4x3

x5 x7x6

x8 x15x10

Anni rakentaa reitin  
Oil City – Warren.  

Hän saa ottaa  
päällimmäisen  

osakkeen  Pennsylva-
nia Railroadilta,  

Baltimore & Ohiolta, 
tai Erie Lackawanna  

Railroadilta.
Hän päättää ottaa 

Pennsylvania  
Railroadin osakkeen. 
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Play testing 

Tests • Spieletests • Pruebas de Juego • Playtester • Testspelers •  
Kiitokset • Spiltestere • Spilltesting • Speltestare 
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