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Dette regelhæfte beskriver, hvorledes spillet adskiller sig fra 
grundspillet, når man spiller på spillebrættet Italy, og denne 
udvidelse forudsætter, at man allerede kender reglerne til 
det originale Ticket to Ride. Denne udvidelse kan spilles af 
2-5 spillere.

Nogle byer er forbundet af dobbelt- eller tripelspor. Disse 
spor, som forbinder to byer, er parallelle og består af lige mange 
felter. I spil med 4 eller 5 spillere er alle sporene tilgængelige 
for spillerne, men den samme spiller kan kun gøre krav på ét 
af sporene på strækningen. I et spil med 2 eller 3 spillere er 
kun ét spor på dobbelt- eller tripelsporene tilgængeligt. Når en 
spiller har gjort krav på et spor i et dobbelt- eller tripelspor, er 
de øvrige spor låst og kan ikke benyttes af de øvrige spillere. 

For at spille med denne udvidelse skal hver spiller bruge 45 
togvogne samt en matchende pointmarkør, togvogneskortene 
fra enten Ticket to Ride eller Ticket to Ride Europe og de nye 
spilkomponenter, der er beskrevet herunder.

Nye komponenter
✦ 56 Rutekort
✦  10 Færgekort
 

Opsætning
u  Læg færgekortene i en stak i nærheden af stakken med 

togvognskort.
u  Giv fem rutekort til hver spiller. Hver spiller skal beholde 

mindst tre af kortene. Bland rutekortene, som spillerne har 
fravalgt, og læg dem i bunden af stakken.

 

Nabolande og Monaco
Nogle rutekort indeholder navnet på et område (enten et af 

Italiens nabolande eller Monaco) i stedet for en (eller begge) 
byer. Hver strækning, der går til en af disse zoner, ender blindt 
og separat fra andre strækninger: Flere strækninger, som ender 
i den samme zone, er ikke forbundet med hinanden.

 
Regelændringer

I sin tur skal man lave en (og kun en) af følgende fire ting: 

Træk togvognskort 
Togvognskort trækkes på samme måde som 

i grundspillet.

Træk et færgekort
Træk et færgekort fra stakken. Det er ikke tilladt at have mere 

end to færgekort på hånden. Har man allerede to færgekort, 
kan man derfor ikke lave denne handling. 

Gør krav på en strækning
På dette spillebræt er alle grå strækninger færgeruter.
På disse felter skal der bruges lokomotiv- eller 

færgekort til felterne med bølgesymbol. Felter uden 
bølgesymbol følger samme regler som normale grå 
strækninger (blanding af togvognskort af samme farve og loko-
motivkort).

Et færgekort kan bruges til op til to felter med et bølgesymbol, 
og et lokomotivkort kan kun bruges til et enkelt felt. 

Færgekort kan ikke bruges på almindelige strækninger eller på 
felter uden bølgesymboler på en færgerute.

Velkommen til Ticket to Ride® Italy. På turen gennem det smukke landskab kan I nyde 
synet af alpeglød på de majestætiske tinder og solnedgangen bag cypresbuskene i 

Toscana. I kan også tage færgen til Sicilien eller et af nabolandene… men glem nu ikke, 
hvorfor I er i Italien. Hvem af jer kan opbygge det mest imponerende jernbanenetværk og 
forbinde flest af landets regioner? 

Alle følgende kombinationer kan benyttes til denne færgerute: 

eller

eller

eller

eller
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Træk Rutekort
Spilleren trækker de fire øverste rutekort 

fra stakken. Man skal beholde mindst ét af 
kortene, men det er også tilladt at beholde 
to, tre eller alle fire, hvis man ønsker det. 
Kort, som spilleren ikke ønsker at beholde, 
lægges i bunden af stakken. 

Spillets afslutning  
og bonus for regioner

Der er 17 regioner på spillebrættet. Alle byer er del af en 
region (betegnet ved det unikke våbenskjold, tekstfarven og 
teksten, som fremgår under bynavnet). 

I slutningen af spillet tæller hver spiller, hvor mange regioner 
de har forbundet, og får point svarende til nedenstående tabel: 

Hvis en spiller har to (eller flere) adskilte jernbanenetværk, 
får spilleren point for disse hver for sig.

Der er tre specielle regioner på spillebrættet: Sardegna, 
Sicilia og Puglia.

Hvis alle byerne i regionen er del af samme netværk, tæller 
hver af disse regioner som to regioner i stedet for én, når man 
får point for regioner.

 Der gives ingen Globetrotter-  eller Længste togrute-bonus 
i denne udgave af spillet.

Dansk oversættelse af Pernille Madsen

5
FIRENZE  ROMA

?

5

6

1

2

7 4

9 11

8 7

15

10

56

16

11 22

13 37

12 29

14 46   

Regioner Point

I nedenstående tilfælde ville blå spiller få 2 point for sine regioner 
i slutningen af spillet (5 regioner i det nordlige netværk og 5 
regioner i det sydlige netværk).

Ved at gøre krav på strækningen 
fra Firenze til Pisa har spilleren 
forbundet alle sine regioner og 
får i stedet 11 point (der er 9 
regioner i spillerens netværk nu, 
og ikke 10 eftersom Firenze og 
Pisa ligger i samme region, men 
stadig et godt træk!)

9 11
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