Regler

DETTE FØLGER MED

Togkort

◆ 1 brettkart - Plasser det midt på bordet.
◆ 80 tog av plast - (pluss noen ekstra i tilfelle du mister noen) – Gi hver spiller 20

tog i samme farge.

◆ 72 togkort - Stokk dem og gi hver spiller 4 tilfeldige kort. Legg de gjenværende

kortene med forsiden ned. Disse utgjør bunken med togkort.

◆ 32 billettkort - Stokk dem og gi hver spiller 2 tilfeldige kort. Legg de gjenværen-

de kortene med forsiden ned. Disse utgjør bunken med billettkort.
Hold alle kortene dine skjult for de andre spillerne!

◆ 4 øst-til-vest-billettkort (bonus) - Disse trenger du ikke ennå. Legg dem ved siden

av brettet.

◆ 1 gullbillett - Dette er belønningen til den som vinner spillet!

Målet med spillet er å bli den første spilleren som fullfører 6 billetter.

REKKEFØLGE
Den yngste spilleren begynner. Spillet fortsetter deretter med urviseren rundt
bordet, og spillerne tar hver sin tur til spillet er over.

Dette gjør du når det er din tur
Når det er din tur, kan du gjøre ÉN av følgende to ting:
● Trekke togkort: Trekk to togkort fra toppen av bunken.

ELLER
● Gjøre krav på en rute: Spill togkort fra hånden din for å gjøre krav på
en togrute, og plasser tog på den ruten.

Togkort
Togkortene ﬁnnes i seks ulike farger: Gul, grønn, hvit,
svart, blå og rød. Med disse kan du gjøre krav på togruter på brettet. Lokomotiver har ﬂere farger og kan
brukes som joker når du gjør krav på en togrute.

Billetter
Ber lin

Ath ens

Gjøre krav på ruter

Gjøre krav på ruter
For å gjøre krav på en togrute må du spille togkort som samsvarer med fargen og antallet
felter på ruten. Deretter plasserer du et av togene dine i hver av togrutens felter. Alle kortene som ble brukt til å gjøre krav på togruten, legges vekk med forsiden opp ved siden av
bunken med togkort.
For eksempel: Hvis du ønsker å gjøre krav på en blå togrute som består av to felter, må du
spille to blå togkort.

Vienna

Du kan gjøre krav på enhver togrute på brettet som ennå ikke er gjort krav på, selv om
den ikke er tilknyttet noen av de andre rutene du har gjort krav på. Du kan bare gjøre
krav på én togrute per tur. Fargen på togruten må ikke være den samme som fargen på
togene dine for at du skal kunne gjøre krav på den. Husk at lokomotiver er jokere og kan
brukes istedenfor togkort av enhver farge.
Doble togruter: Noen byer er knyttet sammen av to parallelle togruter. Du kan ikke
gjøre krav på begge rutene mellom to byer. La andre slippe til også!

Fullføre en billett
Når du har laget en sammenhengende toglinje mellom de to byene
som er vist på billetten din, har du fullført én billett. Gratulerer! Si
ifra til de andre spillerne og snu kortet med forsiden opp foran deg.
Deretter trekker du ett billettkort fra toppen av kortstokken.

Be rlin

Rome

Br es t

● Forkaste billetter: Dersom du skjønner at du ikke vil kunne fullføre billettene

dine (for eksempel fordi andre spillere sperrer for deg), kan du hoppe over en tur
for å forkaste BEGGE billettene dine, istedenfor å trekke togkort eller gjøre krav på
en rute. Trekk to nye billetter fra toppen av bunken for å erstatte de gamle.

Fullføre en billett

Øst-til-vest-bonus

East
to
Hvis du fullfører en togrute fra øst til vest (eller motsatt), må du si
Wes
t
med klar og tydelig stemme: «Øst til vest!», og så tar du en av bonusbillettene og legger den foran deg. For å fullføre en øst-til-vestrute må du ha en togrute fra en av byene i øst (Moskva, Rostov eller Ankara) til en av
byene i vest (Dublin, Brest eller Madrid).

Bonusbillettkortet teller som én fullført billett.

Berlin

Vienna

SLIK AVSLUTTES SPILLET

Bucharest

Medvirkende

Spillet er over i det øyeblikket en spiller fullfører sin sjette billett. Den spilleren vinner og mottar gullbilletten i premie!
Spillet er også over hvis en spiller plasserer sitt siste tog på brettet. I så fall vinner
spilleren med ﬂest fullførte billetter. Hvis det er uavgjort, vinner alle som har like
mange fullførte billetter.
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