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Suomi
pelaamaan Alan R. Moonin Menolippu – USA 1910: tä,
uusinta laajennusosaa suosittuun ja palkittuun Menolippu peliin.
Tervetuloa
™

Tämä harhaanjohtavan yksinkertainen laajennusosa tulee muuttamaan
pelitaktiikoita ja –strategioita perin pohjin ja yllättää jopa kokeneet
Menolippuveteraanit. Laajennus tuo satoja tunteja peli-iloa Menolipun ystäville.
Leimaa uudet lippusi, hyppää kyytiin ja koe kokonaan uusi junaseikkailu!
Lisäosan sisältö:
u 35 uutta menolippua (merkitty vuosiluvulla 1910)
u Uusi 15 pisteen bonuskortti pelaajalle, joka saa

tehtyä eniten menolippuja
u Uudet kookkaammat kortit alkuperäiseen Menolippu
peliin, sisältäen
• 30 menolippua (harmaalla taustalla), mukaan lukien 4, joiden
pistearvoa on vähennetty
• 4 menolippua loppuun myydystä ”Mystery Train” nimisestä minilisäosasta,
joka ilmestyi vuoden 2004 Essenin pelimessujen yhteydessä
• 110 junakorttia
• 1 ”pisin yhtenäinen reitti” bonuskortti
USA 1910 lisäosan avulla menolippu peliin saadaan kolme eri sääntövarianttia
alkuperäisten säätöjen lisäksi.

1910

Pelissä käytetään vanhojen menolippujen sijaan uusia, 1910 merkinnällä
varustettuja, menolippuja. ”Pisin yhtenäinen reitti” bonuskortti korvataan
uudella ”eniten tehtyjä menolippuja” bonuskortilla.

Suurpeli

Molemmat bonuskortit ovat käytössä. Kaikki 69 menolippua sekoitetaan
yhdeksi nostopakaksi ja jokaiselle pelaajalle jaetaan pelin alussa 5 menolippua,
joista pelaajien tulee pitää vähintään 3 (mutta he voivat pitää 4 tai kaikki 5).
Pelin kuluessa, kun pelaajat päättävät nostaa lisää menolippuja, he nostavat
4 menolippua kerralla ja pitävät niistä vähintään yhden. Pois heitetyt
menoliput laitetaan aina pakan pohjalle.

Suurkaupungit

Tässä pelivariantissa käytetään menolippuja, joissa
on vähintään yksi suurkaupunki (suurkaupungit on
merkitty menolippuihin punaisella). Suurkaupungit ovat
Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, New York
ja Seattle. Menolippuja, joissa on suurkaupunki, on 35 kappaletta: 15 alkuperäisissä
menolipuissa ja 20 uusissa, sisältäen 1 menolipun ”Mystery Train” lisäosasta.
Pelin alussa, jokaiselle pelaajalle jaetaan 4 suurkaupunkimenolippua,
joista pelaajien on pidettävä vähintään kaksi (uskaliaat pitävät enemmän).
Pelin kuluessa, kun pelaajat päättävät nostaa lisää menolippuja, he nostavat
4 menolippua kerralla ja pitävät niistä vähintään yhden. Pois heitetyt
menoliput laitetaan aina pakan pohjalle.
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„Days of Wonder“, „Zug um Zug“ und „Zug um Zug – USA 1910“
sind eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle
Rechte vorbehalten.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride - USA
1910” are trademarks or registered trademarks
of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.
« Days of Wonder », « Ticket to Ride » et « Ticket to Ride - USA
1910 » sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Days of Wonder, Inc. Tous droits réservés.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” en “Ticket to Ride - USA 1910”
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Days of
Wonder, Inc. Alle Rechten Voorbehouden.
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“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” og “Ticket to Ride - USA 1910”
er registrerte varemerker som tilhører Days of Wonder, Inc.
«Days of Wonder», «Ticket to Ride» ja «Ticket to Ride - USA
1910» ovat Days of Wonder Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Kaikki oikeudet pidetään.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” y “Ticket to Ride – USA
1910” son marcas registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los
derechos reservados.
“Days of Wonder” , “Ticket to Ride” e “Ticket to Ride - USA
1910” sono marchi registrati di Days of Wonder, Inc.
Tutti i diritti riservati.
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