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Ez a szabályfüzet az Egyesült Királyság (United Kingdom) térkép
speciális szabályait, szabályváltozásait írja le, és feltételezi,
hogy a játékosok ismerik az eredeti Ticket to Ride szabályait.
Ez a kiegészítő 2-4 játékos részére lett tervezve. A 3-fős és a 4-
fős játékban a játékosok a dupla útvonalak mindkét útvonalát 
használhatják. 2-fős játék esetén csak az egyik útvonal érhető 
el a dupla útvonalak két útvonalából.

Mozdonyok
A játék kezdetén minden játékos kap egy moz-
donyt a 4 vasútikocsi-kártyája mellé.

u Bármelyik 4 kártya kijátszható mozdonyként;
u Ha 3 vagy több mozdony érhető el a képpel felfelé fordí-

tott kínálatban, akkor NEM kell dobni őket. 

Menetjegyek
Ez a kiegészítő 57 menetjegyet tartalmaz.
A játék kezdetén minden játékosnak osszatok 5 menetjegyet,
amiből legalább 3-at meg kell tartaniuk. A játék során, ha a
játékos plusz menetjegyeket szeretne húzni, akkor 3 új jegyet
kell húznia, amiből legalább 1-et kell megtartania. A visszauta-
sított menetjegyeket, akár a játék elején, akár a játék közben
húzott új menetjegyek esetén a menetjegypakli alá kell tenni,
mint a Ticket to Ride játék esetén. 

Kompok
A kompok speciális útvonalak, amik két szom-
szédos várost kötnek össze a vízen keresztül.
Könnyű beazonosítani őket a mozdonyjelről,
ami az útvonal legalább egyik mezőjén megtalálható. A kompútvo-
nal megszerzéséhez a játékosnak annyi mozdonykártyát kell kijátszania, 
amennyi mozdonyjel van az útvonalon, és a szokásos megszokott 
megfelelő színű kártyasort a kompútvonal megmaradt mezői miatt.

Technológia
Ez a kiegészítő bevezeti a technológiakártyákat. A játékosok a játé-
kot technológia kártyák nélkül kezdik. Csak Angliában tudnak útvo-
nalat szerezni, és ott is csak 1 vagy 2 mező hosszú útvonalat. Komp-
útvonalat nem tudnak megszerezni.

Kivétel: A Southampton - New York útvnal egy speciális útvonal, 
amit bármikor és technológiakártya nélkül is meg lehet szerezni.

A köre kezdetén, mielőtt a normál akcióját végrehajtaná, a játékos 
mozdonyokat dobhat el, hogy megvegyen EGY technológiakár-
tyát. Ne felejtsétek, hogy (ebben az esetben is) fel lehet bármely 4 
kártyát mozdonyként is használni (vagy bármely 3 kártyát, ha van a 
játékosnak Gyorsító /booster/ technológiája). 

Elérhető technológiák

Wales koncesszió x4
Ára: 1 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos Wales
5 városának bármelyikébe tartó útvo-
nalat megszerezzen.

Ír / Francia koncesszió x4
Ára: 1 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos Írország 
és Franciaország 10 városának bármelyi-
kébe tartó útvonalat megszerezzen.

Skót koncesszió x4
Ára: 1 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos Skócia 
10 városának bármelyikébe tartó út-
vonalat megszerezzen.

Mechanikus fűtő (Mech. Stroker) x4
Ára: 1 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos 3 mező 
hosszú útvonalat szerezzen meg.
Túlhevítős Gőzkazán x4
Ára: 2 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos 4, 5 vagy 
6 mező hosszú útvonalat szerezzen meg. 
A Mechanikus fűtő ettől még szükséges a 
3 hosszú útvonalak megszerzéséhez.
Propellerek x4
Ára: 2 mozdony
Lehetővé teszi, hogy a játékos kompút-
vonalat szerezzen meg. 

Gyorsító (Booster) x4
Ára: 2 mozdony
A játékos most már 3 bármilyen kártyát 
használhat (a 4 helyett) mozdonyként.

Kazánszigetelés (Boiler Lagging) x4
Ára: 2 mozdony
Minden megszerzett útvonalért 1 ponttal 
több jár a játékosnak.

Gőzturbina (Steam Turbines) x4
Ára: 2 mozdony
Minden megszerzett kompútvonalért 2 
ponttal több jár a játékosnak.
A Kazánszigeteléssel kombinálva a játé-
kos 3 ponttal többet kap minden meg-
szerzett kompútvonalért.
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Ahhoz hogy a kiegészítővel játsszatok a játékosoknak 35-35 va-
gonra (a szokásos 45 helyett) lesz szükségük, és a hozzátartozó
pontjelzőre a Ticket to Ride vagy Ticket to Ride Europe játékból. 
Az eredeti játék vasútikocsi-kártyáira nincs szükség, mivel ez a 
kiegészítő teljes, egyedi UK vasútikocsi-kártya paklit tartalmaz, 
amiben van 6 extra mozdonykártya is. 

Üdvözöljük a Ticket to Ride® Egyesült Királyság (United Kingdom) térképen - ez egy  Ticket to Ride kiegészítő, 
amivel átélhetitek a vasút létrejöttének első napjait. Az egész Angliában kezdődött még a 19. században … 
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Duplavontató (Double Heading) x4
Ára: 4 mozdony
A játék végén a játékos minden telje-
sített menetjegyért 2-2 pontot kap.

Úthasználati jog (Right of Way) x1
Ára: 4 mozdony
A játékos ezt a kártyát ahhoz játszhatja ki, 
hogy megszerezzen egy, már egy másik 
játékos által megszerzett útvonalat.
Ezen kártya kijátszásakor a játékosnak még ki kell játszania a 
megfelelő számú és típusú kártyát az útvonal megszerzéséhez.
Ez után a játékos a vagonjait egyszerűen tegye a másik játékos 
vagonjai mellé. Ha a játékos megveszi ezt a kártyát, akkor rögtön ki 
kell játszania, hogy megszerezzen egy útvonalat vele, és az útvonal
megszerzése után a kártyát vissza kell tennie az asztalra, hogy a 
más játékos meg tudja szerezni.

Fontos megjegyzés: Sokszor a játékosnak több technológiakártyára 
is szüksége van egy útvonal megszerzéséhez. A példákat lásd alább.

Emlékeztető: A Southampton - New York útvonal speciális útvonal,
amit bármikor, technológiakártyák nélkül is meg lehet szerezni. 

Variáció: Fejlett Technológiák
A fejlett technológiák nagyobb versenyt hoznak a játékba. A fejlett 
technológiakártyák száma korlátozott, mindegyikből csak 1 vagy 2 
darab van.

Fejlett Technológiák

Hőkompresszor (Thermocompressor) x1
Ára: 1 mozdony
A játékos 2 útvonalat szerezzen meg 
ebben a körben, majd tegye vissza ezt 
a kártyát.

Szerkocsi (Water Tenders) x2
Ára: 2 mozdony
Vasútikocs-kártya húzásakor a játékos 
dönthet úgy, hogy 3 kártyát húz vakon 
a szokásos 2 helyett. 

Kockázatos szerződés (Risky Contract)  x1
Ára: 2 mozdony
A játék végén a játékos 20 pontot kap, ha 
neki van a legtöbb teljesített menetje-
gye. Ha nem neki van, akkor 20 pontot 
veszít. 
Ezt a kártyát azelőtt meg kell venni, hogy a vasútikocsi-kártyá-
kat újra kellene keverni. Amint az újrakeverés megtörténik, ezt a 
kártyát már nem lehet megvenni, vissza kell tenni a dobozba.

Kiegyenlítő rúd (Equalising Beam) x1
Ára: 2 mozdony
A játék végén a játékos 15 pontot kap, ha 
neki van a leghosszabb útvonala. Ha 
nem neki van, akkor 15 pontot veszít.
Ezt a kártyát azelőtt meg kell venni, hogy a vasútikocsi-kártyá-
kat újra kellene keverni. Amint az újrakeverés megtörténik, ezt a 
kártyát már nem lehet megvenni, vissza kell tenni a dobozba.

Diesel Power x1
Ára: 3 mozdony
Amikor a játékos megszerez egy útvona-
lat, akkor a szükségesnél 1 kártyával ke-
vesebbet kell fizetnie érte. A játékosnak
legalább 1 kártyát ki kell játszania, és a kompútvonal mozdonyát 
nem hagyhatja el. 

Értékelés
u Nincs Globetrotter vagy leghosszabb útvonal bónusz ebben a ki-

egészítőben.
u Néhányan azt szeretik, ha a megszerzett útvonalakért a pontokat 

a játék végén számolják össze, néhány pedig mindig az útvonal 
megszerzésekor. Mivel a pontokra hatással van néhány technoló-
giakártya, mint pl. a Kazánszigetelés vagy a Gőzturbina, ezért 
ebben a kiegészítőben nem működik az, hogy a játék végéig vártok 
a megszerzett útvonalak pontozásával. Ha hajlamosak vagytok 
elfelejteni a megszerzett útvonal pontozását, akkor jelöljetek ki 
egy játékost pontszámlálónak; aki az összes pontjelzőt mozgat-
ja a játék folyamán, vagy figyelmeztessétek azt, aki elfelejti a 
pontozást.

Ha a játékos a Stranraer-Londonderry útvonalat akarja megszerezni, 
akkor szüksége lesz a Skót koncesszió kártyára, az Ír/Francia koncesszió
kártyára, a Mechanikus fűtő kártyára, és a Propellerek kártyára.  

Ha a játékos a Newcastle-
Edinburgh útvonalat akarja 

megszerezni, akkor szüksége 
lesz a Skót koncesszió

kártyára és a Mechanikus 
fűtő kártyára. 
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