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Ticket to Ride Nordic Countries elvisz téged egy Északi-sarki kalandra

Dánián, Finnországon, Norvégián és Svédországon keresztül, miközben keresztül
utazol a nagy északi városokon, Koppenhágán, Olson, Helsinkin és Stockholmon.
Látogasd meg a norvégia csodálatos fjordjait, a fennséges hegyvidéket a Rauma vasúton.
Lélegezd be a Balti-tenger forgalmas svéd kikötôinek sós levegôjét. Utazz keresztül a
dán vidékeken, ahol egykor vikingek jártak. Ugorj fel a finn vasútra, és utazz át az
Északi-sarkkörön a sarki fény hazájába.

SZERZÕK
Játék design: Alan R. Moon
Illusztrációk: Julien Delval

2-3 játékos számára
8 éves kortól
30 - 60 perc

Ö SSZETEVÕK
1 játéktábla a skandináviai vasútvonalakkal
120 vasúti kocsi (40 mindhárom színbôl, és néhány tartalék)
157 kártya:

1 világjáró bónusz kártya
a legtöbb megszerzett
menetjegyért

46 menetjegy
kártya

110 vonat kártya: 12 minden színbôl, plusz 14 mozdony

3 fa pontjelzô (minden játékosnak 1 a vonat színének megfelelôen)
1 szabálykönyv
1 „Days of Wonder” online belépési kód (a szabály hátulján található)

E LÕKÉSZÜLETEK
Tegyük a játéktáblát az asztal közepére. Minden játékos elveszi a 40 színes vonatát, és az annak
megfelelelô színû pontjelzôt. Minden játékos lerakja a pontjelzôjét a tábla körül elhelyezkedô
pontszámláló kezdô pozíciójára a 100-as mellé.
A játék során, amikor egy játékos pontot
szerez, annak megfelelôen mozgatja elôbbre a jelzôjét.
Keverjük meg a vonat kártyákat és osszunk minden játékosnak 4 kezdô lapot.
Tegyük
a megmaradt vonat kártyákat az asztal mellé egy pakliba, és fordítsuk fel a felsô 5 lapját
az asztalra.
Tegyük a világjáró bónusz kártyát arccal felfelé a tábla mellé.
Keverjük meg a menetjegy kártyákat és osszunk minden játékosnak 5 lapot.
.
A megmaradt menetjegy kártyákat tegyük a tábla mellé egy pakliba.
Minden játékos
megnézi a menetjegy kártyáit és eldönti, melyiket akarja megtartani. Legalább 2 lapot meg
kell tartania, de ha akarja, megtarhatja mind az 5-öt. Minden ki nem választott menetjegy
kártya visszakerül a dobozba. A menetjegy kártyák a játék végéig titokban maradnak.
Kezdôdhet a játék.

A JÁTÉK CÉLJA
A játék célja a legnagyobb összpontszám elérése. Pontot gyûjteni a következôkkel lehet:
Összeköttetés biztosítása a térkép 2 szomszédos városa között;
A menetjegyeken szereplô 2 város közötti folytonos útvonal tökéletes kiépítése;
A legtöbb menetjegy teljesítése.
A pontok csökkennek, ha a megtartott menetjegykártyák valamelyikén szereplô városok között
nem sikerül kiépíteni az útvonalat.

A játék menete
A legtapasztaltabb utazó kezdi a játékot. Ezután a játék az óramutató járásával megegyezôen zajlik
az asztal körül, minden játékos végrehajt egy-egy újabb és újabb kört a játék végéig. A játékosnak a
körében az alábbi cselekvések egyikét (és csak az egyikét) kell végrehajtania:
Vonat kártyák húzása – A játékos húzhat 2 vonat kártyát. Elveheti bármelyik felfordított kártyát az
asztalról vagy felhúzhatja a pakli legfelsô lapját (ez egy „vak” húzás). Ha egy felfordított kártyát húz
fel, rögtön húznia kell a helyére egy másik kártyát a pakliból. Ezután a második kártyáját is felhúzza, akár
a felfordított kártyák közül, akár a pakli tetejérôl.
Megjegyzés: A többi Ticket To Ride játékkal ellentétben nincs korlátozva az egy körben felhúzható mozdony kártyák száma.
Útvonal kiépítése – A játékos kiépíthet egy útvonalat a táblán olyan vonatkártyák kijátszásával, amelyeknek a színe és a hossza megegyezik az útvonaléval.
Ennek az útvonalnak minden mezôjére letesz egyet a saját színû vonatai közül. Ezután a szerzett pontjainak jelzésére elôbbre lép a pontszámlálón a megfelelô
számú mezônyit (lásd az útvonal pontozó táblát).

Menetjegy kártyák húzása – A játékos húzhat 3 menetjegy kártyát a pakli tetejérôl. Legalább 1 lapot meg kell tartania, de ha akarja,
megtarthat 2-t vagy mind a 3-at is. Minden ki nem választott menetjegy kártya kikerül a játékból, vissza a dobozba.

Vonat kártyák
8 féle hagyományos vonat kártya van, plusz a mozdony kártyák. A vonat kártyák színei megegyeznek a térképen lévô városok közötti útvonalak
színével – lila, kék, narancssárga, fehér, zöld, sárga, fekete és piros.
A mozdonyok többszínûek és joker kártyaként mûködnek abban az esetben, amikor a játékos alagutat vagy kompot
épít ki (lásd az alagutat és a kompot késôbb). A mozdony kártyák kipótolhatják vagy helyettesíthetik a színes
kártyákat, amik az alagút vagy a komp kiépítéséhez szükségesek, de hagyományos útvonalhoz nem használhatók.
A játékos kezében bármennyi kártya lehet a játék folyamán.
Amikor a pakli elfogyott, a dobott kártyákat meg kell keverni és új paklit kell alkotni belôlük. A kártyákat
jól meg kell keverni, mivel a kártyák sorozatban kerülnek eldobásra. Abban a valószínûtlen helyzetben,
ha nem maradt lap a pakliban és nincs dobott kártya sem (mert a játékosok sok kártyát halmoztak fel
a kezükben), a játékos nem tud húzni vonat kártyát. Ehelyett csak útvonalat építhet ki vagy
menetjegy kártyát húzhat.

Útvonal kiépítése
Egy útvonal kiépítéséhez a játékosnak az útvonal hosszával megegyezô
számú kártyát kell kijátszania. A kártyáknak ugyanolyan színûeknek
kell lenniük. A legtöbb útvonal speciális kártyatípust igényel. Például a
kék útvonalhoz kék vonat kártyák szükségesek. Néhány útvonal - szürke
színnel jelölve - bármilyen azonos színû kártya sorozattal kiépíthetô.
A Murmansk-Lieksa útvonal egy kivétel. Ezen az útvonalon a játékos
használhatja bármely 4 kártyát (beleértve a mozdonyt is) bármelyik
szín helyettesítésére. Példa: használhat 9 zöld kártyát, vagy 8 zöldet
és 4 bármilyen másikat, vagy 7 zöldet és 8 bármilyen másikat.
Amikor egy útvonal kiépült, a játékos letesz minden egyes mezôjére
egyet a vonatai közül. Az útvonal kiépítéséhez használt összes
kártyát a dobott kártyák paklijába kell tenni a húzópakli mellé.
A játékos bármelyik szabad utat kiépítheti a térképen. Sosem
szükséges a korábban kiépített útvonalait összekötni. Minden
körben csak 1 útvonalat építhet ki, összekötve ezáltal 2 szomszédos
várost.
Néhány város dupla útvonallal van összekötve. Egy játékos nem
építheti ki mindkét utat ugyanazon városok között.
Fontos megjegyzés: Két játékos esetén a dupla útvonalaknak csak az
egyikét lehet használni. A játékos kiépítheti az egyik útvonalat a két
város között, de a másik útvonal lezáródik a játékosok számára.

Kompok

1. példa
A sárga útvonal kiépítéséhez a
játékosnak 2 sárga vonat
kártyára van szüksége.

2. példa
A szürke útvonal kiépítéséhez a
játékos bármilyen 3 vonat kártyát
felhasználhat, ha azok azonos
típusúak.

A kompok speciális útvonalak két szomszédos város között a vízen keresztül. Könnyen
megismerhetôk arról, hogy az útvonalat alkotó mezôknek legalább egyikén mozdony szerepel.
Egy komp útvonal kiépítéséhez a játékosnak annyi mozdony kártyát kell kijátszania,
amennyi mozdony szimbólum található az útvonalon, továbbá a szokásos vonat
kártyákat a megfelelô színben a komp útvonal további mezôire.
Kiegészítések:
A játékos további mozdony kártyákat is kijátszhat, helyettesítve a színes kártyákat.
Bármilyen 3 kártya használható egy mozdony kártya helyettesítésére.

Alagutak
Az alagutak speciális útvonalak, amelyek könnyen megismerhetôk az alagút jelzôkrôl és a
körvonalakról, amik körbeveszik a mezôiket.
Ami az alagutat különlegessé teszi, az az, hogy a játékos nem lehet teljesen biztos abban,
milyen hosszú lesz az útvonal, amit ki akar építeni!

3. példa
A komp útvonal
kiépítéséhez
Stavanger és
Kristiansand
között a játékosnak
legalább egy
mozdony kártyát
fel kell használnia
a narancssárga
vonat kártyáival
együtt.

Amikor egy játékos megpróbál egy alagutat kiépíteni,
elôször leteszi a szükséges számú kártyát. Utána fel
kell fordítani a vonat pakli felsô 3 lapját. Minden így
felfordított kártya után, amelynek a színe megegyezik
a csatorna kiépítéséhez használt kártyák színével
(beleértve a mozdonyt is), egy további ugyanolyan
színû kártya (vagy egy mozdony) szükséges az alagút
befejezéséhez. Lásd az 1. és a 2. példát. Ha nincs a
játékosnak elegendô számú további vonat kártyája
(vagy nem akarja ôket kijátszani), akkor visszaveheti
a kezébe a kártyáit és a köre végetér. Az alagúthoz
felfordított kártyák a dobott pakliba kerülnek.
Az alagúttal kapcsolatban a következôkre kell figyelni:
A mozdonyok többszínû joker kártyák. Mint
ilyenek, bármely felfordított mozdony kártya után
a játékosnak egy megfelelô színû vonat kártyát vagy
egy mozdonyt kell kijátszania a kezébôl.
Ha egy játékos kizárólag mozdony kártyákat
játszik ki egy alagút megépítéséhez, akkor a
felfordított lapok közül csak a további mozdony
kártyákat kell figyelembe venni. Ez azt jelenti,
hogy nem kell aggódnod az alagút színével való
egyezés miatt! Ha egy mozdony kártya felfordításra
kerül az alagút építésekor, akkor az útvonalat csak
egy további mozdony kártya kijátszásával lehet
megépíteni. Lásd a 3. példát.

pontértéket hozzáadhatja az összpontszámához a játék végén.
Amennyiben nem sikerül kiépíteni a 2 város közötti útvonalat, a pontot
le kell vonni az összpontszámból.
A menetejegy kártyákat a végsô pontozásig titokban kell tartani a többi
játékos elôtt. A játékos bármennyi menetjegy kártyát összegyûjthet a
játék során.

A játék vége
Felfordított lapok:

Pontok kiszámítása
1. példa
Kijátszott 2 zöld kártyát, felfordított 1 zöldet:
1 további zöld szükséges.

Felfordított lapok:

Útvonal pontozó tábla
Amikor egy játékos kiépít egy útvonalat, a szerzett
pontjainak jelzésére elôbbre mozgatja a pontjelzôjét
a pontszámlálón. Lásd lentebb az útvonal táblát.

Amikor egy játékos színes vonatainak száma 2-re vagy az
alá csökken a köre végére, minden játékos, beleértve ezt a
játékost is, kap még egy utolsó kört. Ezután a játék végetér,
a játékosok kiszámítják a végsô pontszámukat.

2. példa
Kijátszott 2 zöld kártyát, felfordított 1 mozdonyt:
1 tovább zöld szükséges.

A játékosok korábban már számolták a pontjaikat,
amiket a különbözô útvonalak kiépítéséért kaptak. A
hibák elkerülése érdekében újraszámolhatjuk a
játékosok útvonalainak pontértékét.
Ezután a játékosok felfedik a menetjegy kártyáikat, és
hozzáadják (vagy levonják) azok értékét attól függôen
hogy sikerült (vagy nem) összekötnie a rajtuk szereplô
városokat.
Az a játékos, aki a legtöbb menetjegy kártyát teljesítette,
megkapja a világjáró bónusz kártyát, és további 10 pontot
ad az összpontszámához. Döntetlen esetén mindegyik
érintett játékos megkapja a 10 bónuszpontot.
Az a játékos, aki a legtöbb pontot szerezte, megnyeri a
játékot. Döntetlen esetén az nyer, aki a legtöbb
menetjegy kártyát teljesítette. Abban a valószínûtlen
esetben, ha még így is döntetlen áll fent, az a játékos
nyer, aki a leghosszabb útvonalat építette ki.

Menetjegy kártyák
húzása
Felfordított lapok:

A játékos választhatja további menetjegy kártyák
húzását is. Ennek során 3 új lapot húz a menetjegy
kártyák paklijából. Legalább 1 kártyát meg kell
tartania, de ha akarja, megtarthatja mindhármat.
Ha kevesebb, mitn 3 menetjegy kártya maradt a
pakliban, a játékos csak annyi kártyát húzhat,
amennyit tud. Minden ki nem választott menetjegy
3. példa
kártya kikerül a játékból, vissza a dobozba.
Kijátszott 2 mozdonyt, felfordított 1 mozdonyt:
1 további mozdony szükséges.
Minden menetjegy kártya tartalmazza 2 város nevét a
térképrôl és egy pontértéket. Ha egy játékos tökéletesen kiépítette a
2 város közötti összeköttetést, akkor a menetjegy kártyán szereplô
Pontérték
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Online Access
A Days of Wonder
online belépési kódod:

www.daysofwonder.com

Látogasd meg a
www.ticket2ridegame.com
weboldalt, kattints az új játékos
regisztrálására, kövesd az
utasításokat, és ismerj meg új
játékvariációkat, további térképeket,
fórumokat és játékaink online
változatát. Ha már DOW tag vagy,
add hozzá ezt a számot a meglévô
egyenlegedhez. További Days of
Wonder játékokat is megismerhetsz a
www.daysofwonder.com
weboldalon.

A “Days of Wonder”, a “Ticket to Ride” és a “Ticket to Ride Nordic Countries”
a Days of Wonder Inc. regisztrált védjegyei. Minden jog fenntartva.
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