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forandrer sig hurtigt. I hele verden danner jernbanespor bro
Verden
mellem lande og kontinenter, og rejser, som før har taget uger, kan
nu klares på få dage. Verdenshavene er ikke længere en forhindring, da
store dampskibe, der kan transportere hundredevis af passagerer, krydser
oceanerne. Fra Los Angeles til Sydney, fra Murmansk til Dar Es Salaam. Ticket
to Ride: Rails & Sails tager dig med på et togeventyr hele jorden rundt.
Stig ombord, og forbered dig på en uforglemmelig rejse!

Forberedelse af spillet
Læg spillepladen i midten af bordet ➊.
Bland togvognskortene og skibskortene hver for sig. Giv hver spiller 3
togvognskort og 7 skibskort. Dette er spillerens starthånd ➋. Vend 3
kort fra hver af de 2 stakke, og læg dem med billedsiden opad ved siden
af spillepladen ➌.

Bemærk

Har I allerede spillet Great Lakes, behøver I kun
læse afsnittene markeret med et ”World”-ikon.
Alle andre regler herefter er de samme.

Hver spiller får 5 rutekort i begyndelsen af spillet og skal beholde
mindst 3 af dem ➍. Tilbageleverede rutekort lægges altid i bunden af stakken med bagsiden opad.
Hver spiller modtager nu 25 togvogne og 50 skibe i samme farve. Når spilleren har valgt sine rutekort, skal han vælge hvilken
sammensætning på i alt 60 brikker, han ønsker at bruge i spillet.
Spilleren bestemmer selv hvor mange af hver brik, han ønsker at
bruge, så længe det totale antal er 60 (for eksempel 25 togvogne
og 35 skibe). De overskydende togvogne og skibe lægges tilbage
i æsken. Spillerne vælger sammensætningen skjult for hinanden og afslører dem samtidigt, når alle spillere har besluttet sig.
Spiller en eller flere personer for første gang, anbefaler vi, at alle
spillere starter med 20 togvogne og 40 skibe. En spiller kan aldrig
have mere end 25 togvogne eller 50 skibe ➎.

Komponenter
Brug følgende komponenter:
u 1 Spilleplade: The World

● 140 Transportkort :

80 Togvognskort

11 af hver i farverne lilla, gul, grøn, rød, sort og hvid

Hver spiller får også 3 havne ➏.

Formålet med spillet
Spillets formål er at få det højeste antal samlede point.
Man kan få point ved at:
u Indsætte tog eller skibe på strækningerne mellem to byer;
u Indsætte tog eller skibe på en samlet rute mellem to byer

ifølge et rutekort;

14 Jokere

u Bygge havne i byer, som starter eller ender en samlet rute

ifølge et rutekort.

60 Skibskort

24 enkelte Skibskort (4 i hver farve)

Hvis man ved spillets afslutning ikke har nået at lave en samlet rute mellem to byer ifølge et af sine rutekort, trækkes
disse point fra ens pointsum.

Spillets faser

● 65 Rutekort

Træk transportkort – Spilleren må trække 2 transportkort (eller kun et, hvis kortet, han vælger, er en joker. Se afsnittet
om jokere for at læse de specielle regler).

36 dobbelte Skibskort (6 i hver farve)

u1
 25 farvede Togvogne (25 af hver i farverne blå, rød, grøn,

gul og sort)
u 250 farvede Skibe (50 i hver farve)
u 15 Havne
u 5 Pointmarkører
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Den mest berejste i selskabet må starte, og her efter går
turen med uret rundt om bordet. Under sin tur skal spilleren gøre en (og kun en) af følgende 5 ting:

Indsæt tog/skibe mellem 2 byer – Spilleren må indsætte tog eller skibe på spillepladen ved at indløse sine transportkort.
Kortene skal passe i farve og antal til strækningens farve og længde. Her efter placeres et tog (eller skib) i spillerens farve
på hvert felt på strækningen. De derved opnåede point vises ved, at spillerens pointmarkør flyttes et tilsvarende antal point.
Træk rutekort – Spilleren trækker 4 rutekort fra kortstakken. Man skal beholde mindst et af kortene.
Byg en havn – Spilleren bygger en havn i en by (forudsat han allerede har tog/skibe på en strækning, der fører ind i byen).
Byt brikker – Spilleren må bytte togvogne til skibe og omvendt.
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ker på hvert felt på strækningen. Alle kortene, der blev indløst for at indsætte tog eller skibe, smides i den korrekte
bunke med brugte transportkort.

Transportkort

Transportkortene inddeles i to forskellige stakke: togvognskortene og skibskortene. Farven på hver type af transportkort svarer til forskellige ruter mellem byer på
spillepladen – lilla, gul, grøn, rød, sort og hvid.
Vælger en spiller at trække transportkort i sin tur, må han trække 2 kort. Spilleren
må vælge frit blandt de 6 kort, der ligger på bordet med billedsiden opad, eller vælge
Togvognskort
at trække fra toppen af en de to stakke (altså uden at vide, hvad man trækker). Vælger spilleren et af kortene med billedsiden opad, erstattes det øjeblikkeligt med et
nyt kort fra en valgfri stak. I løbet af spillet kan kortene med billedsiden opad altså
alle være togvognskort, alle være skibskort, tre af hver type, to af én slags og fire af
den anden, eller ét kort af én slags og fem af den anden.
Vælger en spiller en joker med billedsiden opad, er dette det eneste kort, han må
trække i sin tur. (Se reglerne om jokere)
Er der på noget tidspunkt 3 jokere blandt de seks transportkort med billedsiden
opad, skal alle seks kort øjeblikkeligt fjernes og erstattes af seks nye transportkort,
Skibskort
der lægges med billedsiden opad (tre fra hver kortstak).
Skulle det ske, at der ikke er flere transportkort tilbage at trække (fordi spillerne har hamstret dem alle), kan en spiller
ikke trække flere transportkort. Man må i stedet indsætte tog/skibe, trække rutekort, bygge en havn eller bytte brikker.
Der er ingen begrænsning på, hvor mange kort en spiller må have på sin hånd. Er der ikke flere kort tilbage i en stak,
blandes de brugte kort og lægges som ny stak. Kortene skal blandes grundigt, da de jo er blevet smidt som hele farvesæt.

Jokere
Jokere er en speciel type transportkort. De kan bruges overalt og kan erstatte et kort i en hvilken som helst farve og
type, når man indsætter tog eller skibe.
Trækker spilleren en joker med billedsiden opad, er dette det eneste kort, han må
trække i sin tur. Bliver en joker vendt som erstatning for det første kort, der er blevet
trukket i en tur, eller hvis en joker ligger med billedsiden opad, men ikke vælges som
det første (og eneste) kort, kan jokeren ikke vælges som andet kort. Hvis spilleren er
heldig og trækker en joker fra en stak, uden at se kortet først, tæller det stadig som
et enkelt kort, og spilleren må stadig trække i alt to kort i sin tur.

Bemærk: Mange skibskort er dobbelte skibe. Bruger en spiller denne type kort til at
indsætte skibe på en strækning, må han placere to skibe per dobbelte skibskort. For at
indsætte skibe på en skibsstrækning med 5 felter, kunne man bruge to dobbelte skibskort
og et enkelt skibskort. Det er også muligt at bruge tre dobbelte skibskort. Bemærk, at
det sidste skib i dette tilfælde er tabt, selvom man kun placerer 5 skibe på spillepladen.
Når der er indsat tog (eller skibe) på en strækning, sætter spilleren en af sine brik-
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Par-strækninger
Enkelte strækninger er markeret med et specielt
”Par”-symbol, som betyder at disse felter krydser
svært fremkommeligt terræn. For at indsætte et tog på
et ”Par”-felt, skal man bruge 2 togvognskort af samme farve, i stedet for ét. Det er tilladt at bruge
kort i en valgfri farve, og man behøver ikke bruge den samme farve til alle felter på strækningen.
Jokere kan også bruges.

Dobbeltspor

Indsætning af tog og skibe

Ønsker en spiller at indsætte tog eller skibe på en strækning, skal denne indløse et sæt transportkort
svarende til antallet af felter på strækningen mellem de valgte byer. Et sådant sæt skal bestå af transportkort i ens farve og type. På de fleste strækninger skal der bruges en bestemt farve og type. Vil man fx
bygge på en grøn togstrækning, skal man bruge grønne togvognskort. På de grå felter må man dog selv
vælge hvilken farve, man ønsker at benytte - men altid kun én farve, man må aldrig blande flere farver.

En spiller må indsætte tog eller skibe på en hvilken som helst ledig strækning på spillepladen. Man behøver ikke bygge
i forlængelse af sine etablerede togvogne eller skibe. En spiller må under hver tur kun indsætte tog eller skibe på maksimalt én strækning, aldrig flere.

Par-strækninger

Bemærk: Jokere kan også bruges til at bygge havne (se reglerne om havne).

Strækninger med rektangulære felter er togstrækninger og skal altid fyldes med togvogne. Strækninger
med ovale felter er skibsstrækninger og skal altid fyldes med skibe. Man kan aldrig bruge både tog og
skibe på den samme strækning, eller bruge de forkerte brikker på en strækning (tog på en skibsstrækning
for eksempel).

For at indsætte tog på en lilla strækning, der er 3 felter
lang, skal Eva indløse tre lilla togvognskort. Det er tilladt
at bruge jokere som erstatning for et eller flere af kortene.

For at indsætte skibe på en skibsstrækning, der er
4 felter lang, indløser Jesper 2 dobbelte skibskort.
Han kunne have spillet fire enkelte hvide skibskort, to
enkelte hvide skibskort og et dobbelt hvidt skibskort,
eller en hvilken som helst anden kombination af kort
i den korrekte farve og antal, inklusive jokere.

Nogle byer er forbundet via dobbeltspor. En spiller kan aldrig indsætte tog på begge spor i et
dobbeltspor til en given by.

Togstrækning

Bemærk: I spil med 2 eller 3 spillere, kan kun det ene af sporene i dobbeltsporene benyttes. En
spiller kan indsætte tog på et af sporene på et dobbeltspor, men det andet spor er herefter ikke
længere tilgængeligt for andre spillere.

Dobbeltspor

Trækning af rutekort

Skibsstrækning

En spiller kan bruge sin tur til at trække flere rutekort. For at gøre dette, trækker spilleren 4 nye kort fra stakken med
rutekort. Er der færre end 4 kort tilbage i stakken, trækker spilleren det antal kort, der er tilbage.
Spilleren skal beholde mindst et af rutekortene, men må gerne beholde 2, 3 eller alle 4 kort. Tilbageleverede rutekort
lægges i bunden af stakken med rutekort. Rutekort, som spilleren trækker og ikke øjeblikkeligt leverer tilbage, skal
beholdes resten af spillet. Det er ikke tilladt at levere dem tilbage i en senere tur.
På hvert rutekort står navnet på to byer på spillepladen og en pointværdi. Lykkes det spilleren at indsætte tog eller
skibe på de strækninger, der forbinder de to byer, udgør disse en ubrudt rute. Ved spillets slutning lægges disse point til
spillerens totale pointsum, der er angivet på pointsporet. Lykkes det ikke spilleren at forbinde byerne på et eller flere
af sine rutekort, trækkes de angivne point fra spillerens totale pointsum.

5

Rutekort holdes hemmelige for medspillerne indtil pointoptællingen ved spillets afslutning. Der er ingen begrænsning på, hvor
mange rutekort en spiller kan have.
Bemærk: På spillepladen The World er kanten mod vest forbundet med kanten mod øst. Små pile viser hvilker byer i
hver ende af pladen, der er forbundet med hinanden.

Rundrejsekort
Der er 8 rundrejsekort. Disse specielle rutekort kendes ved, at der er flere end 2 byer på
kortet. Lykkes det spilleren at forbinde byerne på kortet i den rækkefølge, byerne står på
kortet , får han det højeste pointantal på kortet. Lykkes det spilleren at forbinde alle byerne,
men ikke i den rækkefølge, de optræder på kortet, får han det næsthøjeste pointantal på
kortet. Lykkes det ikke spilleren at forbinde byerne på kortet, får han minuspoint svarende til
det negative pointantal, som er på kortet.

Havne

Bytte brikker

En spiller må bruge sin tur på at bytte brikker. Han kan bytte tog til skibe
og omvendt. Spilleren tager de ønskede brikker fra æsken og lægger de
brikker, han vil bytte, tilbage i æsken. Han mister 1 point for hver brik, der
byttes. Spilleren må bytte brikker så mange gange, som han vil i løbet af
spillet, men kun så længe han har brikker at bytte med og til.
Grøn vælger at bytte 2 skibe til 2 togvogne.
Han mister 2 point, og hans tur er nu slut.

Spillets afslutning

spiller, inklusive den spiller, der netop har haft tur, TO ture mere. Herefter slutter spillet, og den enkeltes samlede
point beregnes.

Havne kan kun bygges på blå byer. Når en havn er bygget på en by, kan der ikke bygges flere havne i denne
by. Spilleren skal have indsat tog eller skibe på mindst
én strækning, der fører ind i byen (enten en togstrækning
eller en skibsstrækning), før han må bygge en havn.

Strækningens længde

Antal point

For at bygge en havn skal spilleren indløse 2 togvognskort OG 2 skibskort af
den samme farve, som har et havnesymbol. Det er tilladt at erstatte kortene med
jokere.
Der er 4 togvognskort og 4 skibskort i hver farve med et havnesymbol.
Skibskortene er enkelte skibskort.
I slutningen af spillet giver hver havn:

Der er fire togvognskort og fire
skibskort (enkelte skibskort) af hver
farve, der har et havnesymbol.

✦ 20 point hvis havnens ejer har klaret ét rutekort, der ender/starter
i havnebyen.
✦ 30 point hvis havnens ejer har klaret to rutekort, der ender/starter
i havnebyen.

Når en spiller indsætter tog eller skibe på en strækning , får han med
det samme det antal point, som kan ses på pointoversigten.

✦ 40 point hvis havnens ejer har klaret tre eller flere rutekort, der
ender/starter i havnebyen.
Hvis en spiller har to eller flere havne, som optræder på samme rutekort,
tæller rutekortet i bonusudregningen af alle havnene.
Det er ikke et krav, at man bygger havne, men man får 4 minuspoint for
hver af sine havne, der ikke er bygget i slutningen af spillet.

Der gives hverken bonuspoint for længste, ubrudte strækning, eller flest klarede rutekort.

Jesper bruger en joker og et gult
skibskort samt 2 gule togvognskort
til at bygge en havn i Lima.

Beregning af endeligt pointantal

Havnen i Buenos Aires
giver 30 point, fordi
to rutekort til eller fra
Buenos Aires er klaret.

Blå byggede en havn i Buenos Aires
og en i Dar Es Salaam.
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Hun har klaret følgende rutekort: Buenos Aires til Manila,
Buenos Aires til Sydney, Hamburg til Dar Es Salaam,
Lagos-Luanda-Dar es Salaam-Djibouti (Rundrejsekort).

Havnen i Dar Es Salaam
giver af samme grund
også 30 point.

Endeligt
pointantal

Spillerens point

+/- point for rutekort

Havne

-4 point pr havn,
der ikke er bygget.
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Days of Wonder Online

Registrer dit brætspil!

Her er din togbillet til Days of Wonder
Online - et online brætspils community hvor ALLE dine venner spiller med!
Register dit spil på
www.daysofwonder.com for at gå
på opdagelse I en website fuld af
forskellige spil variationer, ekstra
kort og meget mere. Klik bare på New
Player knappen og følg instruktionerne.

www.daysofwonder.com
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