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Ez a szabálykönyv a Hollandia térképhez tartozó szabályvál-
tozásokat mutatja be, és feltételezi, hogy a játékos számára 
az eredeti Ticket to Ride szabályok ismertek.

Bevezető
A Hollandia térkép egy olyan kiegészítő, ahol a halogatás 
minden korábbi verziónál többe kerül! A vonalszakaszokat így 
minél korábban meg akarod majd építeni. Figyeld az menet-
jegyeket is! Közülük 6db 29 és 34 közötti pontot, míg további 
17db kártya 17 és 26 közötti pontot ér, így tehát nem ritkán 
100 feletti pontszám kell a sínen maradáshoz… vagy futhatsz 
saját lábon!

Menetjegyek és hídjegyek
Ebben a kiegészítőben 44 menetjegy van.  

A játék elején minden játékos 5 menetjegyet 
kap, amelyből legalább 3-at meg kell tartani. 
Ha a játék során egy játékos új menetjegyet 
kíván húzni, akkor 4-et húz, és abból legalább
1-et megtart.

Azon menetjegyek, amelyek akár a játék elején 
vagy a játék közben visszaadásra kerülnek, kép-
pel felfelé a húzópakli mellé kerülnek, nem pedig
annak aljára. Ha a húzópakli elfogy, csak akkor kell
a dobópaklit megkeverve új húzópaklit képezni.

Megjegyzés: Ha nem a kétszemélyes, Semleges játékos 
verziót játsszátok, az egyes menetjegyek alján lévő városok 
nevére nem kell figyelni. 

Az alacsony-fekvésű országok tele vannak folyókkal és
csatornákkal, és az ezeken lévő hidakon való áthaladáskor 
hídjegyet kell váltani. A játék elején minden játékos egy
meghatározott mennyiségű hídjegy érmével kezd (2x”4”, 
6x”2”, 10x”1”, összesen 30 értékben).

A használaton kívüli Hídjegy 
érméket a játéktábla mellé kell 
helyezni. Az érméket a bankkal 
(vagy más játékosokkal) a játék 
során bármikor szükség esetén 
fel lehet váltatni. A játékosok a 
birtokukban lévő érmék 
összértékét a játék végéig titok-
ban tartják.

A kezdőjátékos előnyének ki-
egyensúlyozása érdekében a 
pontjelölőket az ábrának 
megfelelően kell a játék elején 
elhelyezni.

Kettős utak, díjak és kölcsönök

A legtöbb út dupla, és a játékosok számától függetlenül mind-
kettő használható (azaz 2 vagy 3 játékos esetén is).

Minden út megépítésének van díja, amelyet a játékosoknál lévő 
hídjegy érmékkel lehet megfizetni. Amikor egy dupla út egyik 
oldala épül meg, akkor a díjat a banknak kell megfizetni. Azonban 
amikor a másik fele épül meg, a díjat az út első felét megépítő 
játékoshoz kell befizetni.

Amennyiben a játékosnak nincs elegendő Hídjegy 
érméje a díj kifizetéséhez, az út megépítésével egy 
időben egy Kölcsönjegyet vesz magához, amelyet 
képpel felfelé maga előtt tart a játék végéig. Ekkor a 
játékos nem fizet egyetlen érmét sem (még akkor 
sem, ha részben tudna fizetni), és a kölcsönkártyát 
soha nem tudja visszaváltani.

Az esetben, ha ez a játékos egy dupla út második felét építette 
meg, akkor az első felét megépítő játékos nem a kölcsönt 
felvevő játékostól, hanem közvetlen a banktól kapja meg az 
útdíj értékét.

Ez itt a Ticket to Ride® Nederland - A Ticket to Ride folyókkal, csatornákkal  tüzdelt és 
őket hidakkal átívelt, mélyalföldi országban játszódó kiegészítője.
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Játékosok kezdőhelyei

Kirsten
megépíti a
dupla út egyik
felét Breda és
Rotterdam
között, és 4

értékű Hídjegy
érmét befizet a
banknak.

Mikor egy későbbi
körben Jasper

megépíti a másik
oldalát az útnak, a
4 értékű hídjegy

érmét Évának
fizeti be.
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Ez csak egy kiegészítő, amelyhez az alábbi alkatrészek 
szükségesek valamelyik korábbi Ticket to Ride verzióból:::

� Játékosonként 40 vonatszerelvény (a korábbi 45 
helyett) , és a hozzájuk tartozó pontjelelő az alábbi 
játékok valamelyikéből:

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe

� 110 vonatkártya az alábbi játékok valamelyikéből:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe
- USA 1910 expansion
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Pontozás
A játék végén, attól függően, hogy a többi játékoshoz 
képest mennyi hídjegy érméjük van, a játékosok 
bónuszokat kapnak.
A bónuszpont értéke attól függ, hogy összesen 
milyen értékben van még a tulajdonukban hídjegy érme. 
Az ilyen módon kapható bónuszpontok mértékét az 
alábbi táblázat mutatja:

Fontos: Az a játékos, akinek kölcsönkártyája van, a játék végén 
elesik minden bónuszponttól.

Ha kettő vagy több játékosnak ugyanannyi értékű hídjegy érmé-
je van, mindannyian a helyezésnek megfelelő bónuszt kapják.
Azon kívül, hogy eldöntsük, melyik játékos menyi bónuszpontot 
kap, az érméknek nincs a játék végén semmi értéke, és pontokra 
sem válthatók be.
A játékosok pontot kapnak (vagy vesztenek) a megépített 
menetjegyeknek megfelelően, továbbá 5 pontot vesztenek 
minden egyes kölcsönkártya után is.
Nem jár bónusz a leghosszabb út vagy a legtöbb megépített 
menetjegy után.

Játékvariációk

Játék Hídjegyek nélkül

Ez a térkép játszható hídjegyek nélkül is. Ha 2-3 játékos játszik, 
és nincsenek a hídjegyek használatban, a dupla utak közül csak 
az egyik megépíthető, ahogy az alap Ticket to Ride játékokban.

Semleges játékos (2-játékos mód)

Amennyiben csak ketten játsszátok a játékot, és a hídjegyeket 
is szeretnétek használni, ajánlott egy Semleges játékos al-
kalmazása. Ez minden körben a „Semleges játékos fázisban” 
hajtja végre akciót, és felváltva a két játékos irányítja. Ez eléggé 
kiélezett játékmenetet eredményez.

A Semleges játékos számára színt kell választani, és a 40 
vonatját a tábla mellé helyezni. Egy további vonatot kell a Sem-
leges színéből adni a második játékosnak. Ez jelzi majd, hogy az 
ő feladata ebben a körben a Semleges játékos irányítása. 

Az első 5 körben a Semleges játékos nem játszik; egyszerűen a 
pontjelölőjével vagy az egyik vonatjával jelölni kell az eltelt 
körök számát.

A hatodik körtől kezdve egy „Semleges játékos fázis” következik
majd, mindig miután mindkét „élő” játékos köre véget ért.

Ebben a fázisban a Semleges játékost irányító személy a felfordít 
egy menetjegyet a Menetjegy pakliból. Amennyiben nincs város 
neve a jegy alján, semmi nem történik, és a játék folytatódik.

Ha két város neve szerepel a jegy alján, a Semleges játékost 
irányító személy a Semleges játékos színében megépíti a kettő 
város közötti vonalat.

Ha mindkettő útvonal szabad, választhat, hogy melyiket építi 
meg. Ezután a menetjegyet eldobja, és a Semleges játékost 
jelölő vonatot átadja a másik játékosnak.

Ha a kettős útvonal egyik felét az egyik játékos már megépítette 
(aki akár a Semleges Játékost irányító személy is lehet), akkor a 
bankból elvéve a Híddíjat ki kell fizetni az érintett játékos 
számára. Ebben az esetben azonban, mivel nem volt választási 
lehetőség, a Semleges játékost irányító személy megtartja a 
jelölőt, és a menetjegyet eldobja.

Amsterdam-Rotterdam és Rotterdam-Antwerp kettő jegy alján 
is megjelenik. Amennyiben a Semleges Játékos már megépítette 
ezt a vonalat, amikor újra ezt a kártyát húzza, üresnek kell a 
menetjegyet tekinteni.

Amennyiben a Semleges játékos vonatjai elfogynak, a Semleges 
játékos már nem játszik; a jelölőjét félre kell rakni és nincs több 
„Semleges játékos fázis”.

Ugyanígy, ha a Menetjegy pakli kiürül, félre kell rakni a Sem-
leges Játékos jelölőt, és nincs több „Semleges játékos fázis”. 
Ekkor minden eldobott Menetjegy kártyát össze kell keverni, és 
egy új húzópaklit kell létrehozni.
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Kirsten és Jasper mindketten 9 pontnyi hídjegy érmével rendelkeznek a
játék végén, így mindketten 55 bónuszt kapnak. Juliának hiába van 3

értékű érméje, van egy kölcsönkártyája is, így nem kap bónusz,
ráadásul még veszít 5 pontot is. Niels, habár csak 1 értékű érméje

maradt, a 3. helyen végzett az érmeversenyben, így 20 bónuszt kap.

Mivel Jaspernek
csak kettő értékű
hídjegy érméje

van,
kölcsönkártyát

kell felvennie, de
az érméi

megmaradnak.

Kirsten, aki az út
első felét építette

meg,
a 4 értékű hídjegy
érmét a banktól

kapja meg.
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A magyar fordítást a Játékmester Társasjátékbolt megbízásából 
készítette: Bigblue, szerkesztette: RaveAir, lektorálta: Artax

http://www.jatekmester.com/
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