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Játék előkészületek
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46
Menetjegykártya

A játék
célja

A játék célja a legtöbb pont megszerzése. A
játékosok a kezükben levő Menetjegyek befejezésével szerezhetnek pontot. Valamint
pontot a játék végén a Nagyvárosok Bónusz
kártyákkal is szerezhetnek. De vigyázzatok,
a be nem fejezett Menetjegyekért pont
levonás jár!

Négy játékos esetén, amikor a pakli elfogy,
akkor A Kocsiszin értékeljük a befejezett
Menetjegyeket; a dobott Vagonlapok pakliját újra keverjük egy új Vagon paklinak, és
csak amikor a második Vagon pakli is elfogy,
akkor lesz vége a játéknak és következik a
végső értékelés.

Adjunk minden játékosnak 1 Mozdonylapot (joker) .
Keverjük meg a vagonlapokat (beletéve a
megmaradt Mozdonyokat is), ez lesz a
Vagon pakli, osszunk 7 lapot minden játékosnak ,majd tegyük a megmaradt Vagon paklit úgy, hogy mindenki elérje.
Húzzuk fel róla a legfelső 5 lapot és tegyük arccal felfele a Húzó Területre, a
Vagon pakli mellé . Tegyük a 6 Nagy Városok Bónusz kártyát föléjük, hogy az
értéküket mindenki jól lássa .
Majd keverjük meg a menetjegyeket és
osszunk 6-ot minden játékosnak � . A
megmaradt jegyeket tegyük arccal lefele, ez lesz a Jegy pakli .
Minden játékos titokban megnézi a jegyeit és kiválasztja mit akar megtartani. Legalább 1 Menetjegyet meg kell
tartani, de akár mind is maradhat, ha
azt szeretné a játékos. A visszaadott
jegyeket belekeverjük a Jegy pakliba.
Most már készen állunk a kezdésre!

A kocsiszín

Játékos keze

Áttekintés

Játékos
A játék során a játékosoknak lehetőségük
Vágányon
lesz:
Új
Menetjegyet
húzni
vagy
új
VagonlaA játék
paklija
Vagonlapok
Jegyek
pot venni a kezükbe; Letenni Vagonlapokat a
hossza
kezükből az előttük levő területre, amit
Két vagy három játékos esetén a vagonkár- Kocsiszínnek hívunk; Kivinni a Vagonlapjai- A játékosok arra fogják használni a Vagonlapjaityák pakliján egyszer megyünk végig. Ami- kat a Kocsiszínből és egyetlen Vágányon kat, hogy a Vágányon pakliba a Menetjegyüknek
kor a vagon pakli elfogy, következik még egy pakliba tenni őket, arccal lefele, maguk elé. megfelelő útvonalat színben és mennyiségben
összerakják, a befejezett Menetjegyekért pontot
utolsó kör; majd a játéknak vége és az
kapva, és esetleg megszerezve a Nagy Városok
értékelés jön.
Bónuszokat.

A játékos húzhat maximum 2 lapot a vagon
pakli tetejéről és/vagy az arccal felfele levő 5
lapból, ami a Húzó területre van kiterítve. Ha
A legfiatalabb játékos kezd. A játék az óra- a kártyát a képpel felfelé levőkből húztuk,
járásának megfelelően halad körbe, minden akkor azonnal húzunk egyet a helyére a
játékos egy kört tesz egyszerre.
Vagon pakliból, mielőtt másik kártyát húzna a
Egy játékos köre két különböző lépésből áll: játékos.
A képpel felfele levő Mozdony felhúzása 2
1. Lépés:
lap felvételének számít, és a játékos körének
Vagonlapok mozgatása a kocsiszinből a Vágá- azonnal vége. Amennyiben a Mozdonyt vanyon pakliba – ha a játékosnak van Vagonlapja a kon húzta a játékos a Vagon pakli tetejéről,
Kocsiszinében (lásd alább a "Vagonlap Kocsi- akkor csak egy szimpla lap húzásának számít.
színbe tétele" részt), akkor minden a Kocsiszínében található színes Vagonlap sorból el kell Nincs korlátozva, hogy egy játékos hány
vennie egy kártyát és arccal lefele, egy különál- lapot tarthat a kezében, így ez a lehetőség
– kártya húzás - mindig a játékos rendelkeló pakliba kell tennie: a Vágányon Paklijába.
zésére áll, amíg a vagon pakliban van lap.
Ha egyszer egy kártya bekerült a játékos
Vágányon Paklijába, akkor az addig ott marad, VAGY
a játékosok számára rejtve –beleértve a B. Vagonlap saját Kocsiszínbe helyezése – A
tulajdonosát is -, míg a Vagon pakli ki nem játékos kijátszik a kezéből és arccal felfele a
fogy, és a jegyek értékelése nem következik. Kocsiszinébe tesz:

A játék kör

Megjegyzés: Ha tapasztalatlanok vagy fiatal
játékosok játsszák, akkor megengedhető, hogy
a saját Vágányon pakliját mindenki bármikor
megnézhesse.
Ha ez a játékos első köre, vagy a játékosnak
nincs lapja a Kocsiszínében, akkor ez a lépés
kimarad.

2. Lépés:
A játékosnak végre kell hajtania a következő
három akcióból egyet (és csakis egyet!):
A. Új Vagonlapok húzása; vagy
B. Vagonlap saját Kocsiszínbe helyezése; vagy
C. Menetjegyek húzása
A. Új Vagonlapok húzása – (Ugyanazok a
szabályok, mint a Ticket to Ride Táblás játékban, kivéve, hogy a harmadik Mozdonykártya nem indítja el a felfele fordított lapok
kicserélését).

2 vagy több ugyanolyan színű Vagonlapból álló sort; vagy
Pontosan 3 db, különböző színű lapot.
Amikor 2 vagy több ugyanolyan színű lapot
játszik ki a játékos, akkor a lapokat a Kocsiszínébe kell tennie, egy egyszerű sorba, mindegyiket egy kissé eltolva egymás alatt (lásd
ábra alant). Mozdonyt le lehet tenni a sorozat
részeként, de az összeset a sor tetejére kell tenni.
Amikor a Mozdonyt később felhasználjuk a
Menetjegy teljesítéséhez, akkor bármilyen szín
helyett használhatjuk, nem csak abban a színben,
amelyik sorozatban a Kocsiszínbe került.

Egy 4 Vagonlapból álló
sor, Zöld színben
2 Mozdonnyal.

Amikor különböző színű Vagonlapokat
játszunk ki, akkor csak pontosan 3 darabot
lehet, mindegyiket más színből, és Mozdony
nem lehet a lapok között.
Olyan színű Vagonlapot, amilyen már van a
játékos Kocsiszinében, nem lehet kijátszani
addig, míg a már lent levő olyan színű lap el
nem kerül a Kocsiszínből.
Valamint olyan színű Vagonlapot sem lehet kijátszani, ami más játékos Kocsiszinében látható,
ha a kijátszandó lapból kevesebbet vagy ugyanannyit tennénk le, mint ami már lent van az
ellenfélnél. Ha a játékos több lapot tesz le, akkor
az ellenfelének azonnal meg kell semmisítenie a
Kocsiszínében található, megfelelő színű
lapokat. Ezt hívjuk "Vonatrablásnak".
János Kocsiszíne
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Pál Kocsiszíne

A körében János kijátszott 1 kék, 1 piros és 1 sárga lapot a
Kocsiszínébe. Ezután Pál kijátszik 3 kék kártyát, rákényszerítve Jánost, hogy megsemmisítse a saját kék lapját.

VAGY
C. Menetjegyek húzása – A játékos húz 4
menetjegyet a jegy pakli tetejéről. Ebből
bármennyit megtarthat, beleértve a semmit
is. A ki nem választott jegyeket visszateszi a
jegy pakli aljára.
Amint a játékos végzett a körével, a tőle balra ülő játékos következik, ez addig megy így,
amíg van lap a Vagon pakliban.
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Amikor leellenőrizték az összes jegyet, hogy
ami szükséges a befejezéséhez az teljesült-e,
Amikor a
akkor minden játékos a befejezett MenetjeVagonpakli kifogy... gyei értékét összeadja; majd ezeket a MenetAmikor az utolsó lapot is kihúzzák a Vagon jegyeket arccal lefele félreteszik.
pakliból, akkor minden játékosnak van még 1
Ha ketten vagy hárman játszották, akkor a játékköre, beleértve az utolsó lapot felhúzó játékost
nak vége (ugrás a Játék Vége és értékelés részhez).
is. Ha már csak egy Vagonlap maradt a
húzópakliban, akkor egy játékos dönthet úgy,
hogy a körében ezen egyetlen lap felhúzását Négy játékos verzió
választja. A többi játékos a saját körében ekkor Ha négyen játszanak, akkor a játék folytatódik,
már csak a 2. lépés megmaradt két lehetőségé- miután az alábbiakat végrehajtották a játékosok:
ből választhat. (Menetjegyek húzása vagy VaMinden Menetjegyet, ami még nincs befejezve,
gonlap Kocsiszínbe helyezése).
A játékosok ezután a Vágányon paklijukban talál- azt tartsuk titokban, és maradjon a játékosuk
ható Vagonlapokat használják fel, hogy amennyi kezében. Ugyanígy maradjanak a játékosoknál
menetjegyet csak tudnak, befejezzenek. Minden az eddig még ki nem játszott Vagonlapok is.
jegyen jól látható, hogy milyen színekből mennyi Minden más Vagonlapot dobunk, beleértve
lap szük- séges ahhoz, hogy elkészüljenek. Minden amikkel épp teljesítettek Menetjegyeket és
kártyát csak egy Menetjegyhez lehet felhasználni. azokat is amik a játékosok Vágányon paklijában
felhasználatlanul maradtak, valamint a KocsiszínA Mozdonyok bármelyik színt helyettesítik.
Ahhoz, hogy befejezzen egy Menetjegyet a ben levőket is. A dobott lapokat újra keverjük és
játékos, össze kell állítani a Vagonlapokból egy ebből lesz az új Vagon pakli. Osszunk minden
színben és mennyiségben a jegyen látható útvo- játékosnak 4 Vagonlapot az újrakevert Vagonnallal megegyező csoportot. A Mozdonyok joker- pakliból. Ezeket a játékosok a kezükbe veszik.
lapok, és bármelyik szín helyett használhatóak.
Színvak játékosok a Vagonlapok felső sarkaiban és a jegyek jobboldalán látható szimbólumokat is használhatják, hogy megkülönböztessék a színeket.
Egy Mozdonnyal és 3 megfelelő színű Vagonlappal teljesített Los Angeles - Pittsburgh jegy.

Ezután a játék ugyanúgy folytatódik, mint ahogy
eddig játszották, kezdve azzal a játékossal, aki az
előző kört befejező játékos bal oldalán ül, egészen addig míg a Vagon pakli ismét el nem fogy.
Ekkor az újonnan befejezett Menetjegyeket újra
értékelni kell, és a most szerzett pontokat hozzá
kell adni az előzőleg szerzett pontokhoz.

teljesített Menetjegye van, az
megkapja az adott városhoz tartozó Bónuszkártyát és a kártyán
látható pontot hozzáadja az eddig
megszerzett pontjaihoz. Ha
döntetlen áll fent, akkor az adott
játékosok mindegyike megkapja a pontot. Az
olyan Menetjegyet, amin 2 nagy város is megtalálható, azt mindkét városhoz be kell számolni.
A legtöbb pontot szerző játékos nyer. Ha két vagy
több játékos közt döntetlen az állás , akkor az
dönt, hogy kinek van több teljesített Jegye. Ha
még mindig döntetlen lenne a helyzet, akkor
közülük az nyer, akinek több Bónuszkártyája van.

Online

Tudj meg többet a Ticket to Ride Card Game-ről
és a Ticket to Ride szériába tartozó többi játékról:
www.ticket2ridegame.com
A Days of Wonder játékokról pedig itt tájékozódhatsz: www.daysofwonder.com
Ha kell egy játék
Gamer Café Kft.
2030 Érd, Béke tér 4/d
www.compaya.hu

A játék vége

És az értékelés
A játékosok a kezükben tartott, nem teljesített
menetjegyek értékét ki kell, hogy vonják az
eddig szerzett pontjaikból.
Valamint azon játékosok, akiknek az egyes
Nagy Városokba (Seattle, Los Angeles, Chicago,
Dallas, New York és Miami) szóló legtöbb
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