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Üdvözöl Alan R. Moon Alvin & Dexter™-e,
a szokatlan, mégis kihívást jelentő kiegészítője a legkereset-

tebb társasjáték sorozatnak, a Ticket to Ride®-nak. Ez a kiegészí-
tő mindegyik Ticket to Ride térképpel kompatibilis.

Előkészület 

Miután a játék szokásos előkészületei lezajlottak, és minden játékos 
kiválasztotta menetjegyeit, akkor az a játékos, aki utoljára jön, leteszi 
Alvint a térkép valamelyik városára.  Ezután a jobb oldalán ülő játékos 
Dextert teszi le valamelyik általa választott városra. Tegyétek a 2 pakli 
Alvin & Dexter kártyát a tábla mellé, a bónusz kártyáikat pedig a játék 
bónusz kártyái mellé.
Káosz a városban

Bármelyik város - vagy célország, ha az ország menetjegyes játékot 
játsszátok - ahol Szörny van, az a káosz városa. A játékosok 
sem ide, sem innen nem indíthatnak útvonalakat.
Egy szörny mozgatása

A játékos a köre során bármikor, az alap akcióján felül, 1 vagy 2 
Mozdony kártya kijátszásával szerezhet egy Szörny kártyát, és a 
megfelelő szörnnyel léphet a térképen.
Dobd a Mozdony kártyá(ka)t, és vedd el a választott Szörny kártyát, 

majd tedd képpel felfele magad elé. Ezután fogd a megfelelő
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szörnyet, és maximum 3 városnyit mozgasd az aktuális pozíciójából, ha 
egy Mozdony kártyát játszottál ki, és maximum 6 városnyit mozgasd, 
ha 2 Mozdonyt játszottál ki.

A következő köröd végén fordítsd ezt a Szörny kártyádat képpel 
lefele, és tedd a már megszerzett többi Szörny kártyád paklijának a 
tetejére. 
Fontos: Ha elfogy valamelyik Szörny kártya, akkor a megfelelő 
szörnnyel nem lehet lépni. Ha egy Szörny kártya képpel felfele van 
valamelyik játékos előtt, akkor ez a Szörny nem léphet. Egy játékos 
mindkét szörnyet ugyanabban a körben nem mozgathatja. A játék 
elkezdése után a szörnyek mozoghatnak, vagy akár maradhatnak is 
ugyanazon a városon. A játékosok az összegyűjtött, és képpel lefele 
fordított Szörny kártyáik számát tartsák titokban.

Értékelés

A játék végén minden olyan jegy amin Káosz város van, a normál 
pont érték felét éri, lefele kerekítve. Egy 13 értékű jegy így 6-ot fog 
érni, ha sikerült teljesíteni; és 6-ba kerül, ha nem sikerült teljesíteni. Az 
a játékos, akinek a legtöbb Alvin vagy Dexter Szörny kártyája van, 
az megszerzi az Alvin vagy Dexter bónusz kártyát. Ha több 
játékos közt holtverseny alakul ki egy adott szörny esetén, akkor 
mindannyian megkapják a bónuszt. 
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