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Üdvözüljük a Ticket to Ride™ Legendás Ázsia játékban - ez egy szórakoztató és izgalmas 
Ticket to Ride kiegészítő a 20. század hajnalának titokzatos keleti földjein.

Ez a szabályfüzet a Legendás Ázsia térkép speciális szabályait, szabályváltozá-
sait írja le, és feltételezi, hogy a játékosok ismerik az eredeti Ticket to Ride sza-
bályait.

Menetjegyek
Ez a kiegészítő 36 menetjegyet tartalmaz – 30 normál 

jegyet, és 6 hosszú útvonal jegyet, ez utóbbi a lila háttér-
ről ismerhető fel.

A játék kezdetén minden játékosnak osszatok 1 hosszú 
útvonalat és 3 normál menetjegyet, amelyekből legalább 2-t 
meg kell tartania mindenkinek. Tegyétek  vissza a dobozba 
a játék elején ki nem osztott hosszú útvonal jegyeket, és a 
játékosok által visszaadott minden jegyet, anélkül, hogy 
megnéznétek őket!

A játék során, ha a játékos plusz menetjegyeket szeretne húzni, akkor 3 menetjegyet húz, amiből legalább 1-et meg kell tartania, mint az 
alapjátékban.

Kompok
A kompok speciális útvonalak, amik két szomszédos várost a vízen keresztül kötnek össze. Könnyű  beazonosítani 

az útvonalon látható mozdony jel(ek)ről.
Ahhoz, hogy egy komp útvonalat megszerezzen a játékos, annyi mozdonyt kell kijátszania, amennyi az útvonalra van  

rajzolva, a fennmaradó mezőknek pedig a szokásos módon a megfelelő színű kártyasort.

Dupla útvonalak
A Legendás Ázsia térkép 2 - 5 játékosnak lett tervezve. 4 és 5 játékos esetén a dupla útvonal mindkét sávja megsze-

rezhető, de ugyanaz a játékos nem szerezheti meg mindkettőt. 2 és 3 játékos esetén a dupla útvonal egyik sávját lehet 
megszerezni, a másik nem érhető el senki számára.

Ezen a térképen néhány dupla útvonalnál az egyik útvonal szürke, a másik színes. A játékos a szürke útvonalat bármi-
lyen egyszínű kártyasorral megszerezheti, akár olyan színűvel is, mint amilyen a párhuzamos útvonal színe.

Hegyi útvonalak
A hegyi útvonalak kopást és repedést okoznak a rajtuk utazó vagonoknak. A hegyi útvonalakat a rajtuk található X-

jel(ek)ről lehet felismerni. 
Egy hegyi útvonal megszerzéséért a játékosnak, mint általában, a megfelelő számú, és színű kártyákból álló sort kell 

kijátszania, és rá kell tennie a szükséges számú vagont az útvonalra. Az útvonalra rakott vagonok az útvonal ponttábla 
alapján hoznak pontot, mint rendesen.

Azonban a játékosnak még annyi vagonját is meg kell semmisítenie, amennyi X van az útvonalon. Ezek 
a vagonok a játékos talonjából a táblára rajzolt Hegyi átkelő területre kerülnek. Minden vagonért, ami 
így megsemmisült, a játékos azonnal kap 2 pontot. 

Ha a játékosnak nincs annyi vagonja, hogy az útvonal mezőire és az útvonal X-szel jelölt mezői miatti 
eldobásra is jusson elég belőle, akkor nem szerezheti meg azt a hegyi útvonalat. 

Néhány dupla útvonal egy színes hegyi útvonalból, és egy párhuzamos, normál szürke útvonalból áll. A 
szürke útvonal nem megy keresztül a hegyeken, és nem kell vagonokat dobni miatta, míg a másik hegyi 
útvonalért igen.

Játék végi bónuszok
A 10 pontos Ázsia felfedező bónuszt az a játékos nyeri, aki a legtöbb várost kötötte össze a vagonjaival megjelölt útvonalak összefüggő 

hálózatába. (Ha több játékos is érintett, akkor ők mind megkapják ezt a bónuszt.) Ez a hálózat több egymásba kapcsolódó ágból állhat, 
akár hurkokból is, de a hálózat minden városát csak egyszer lehet beleszámolni. 

A legtöbb pontot szerző játékos a győztes. 
Ha kettő vagy több játékos közt holtverseny alakulna ki, akkor közülük az a győztes, aki a legtöbb menetjegyet teljesítette. Ha még mindig 

döntetlen lenne, akkor az nyer közülük, aki a legtöbb hegyi útvonalat szerezte meg.

Ez a játék egy kiegészítő, és ezért szükség van használatához 
a Ticket to Ride széria előző verzióinak valamelyikéből 
a következő játékelemekre:

� Játékosonként 45 vagont talonnak, és a hozzátartozó 
pontjelzőt az alábbiak valamelyikéből kell kivenni:

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe

� 110 vasútikocsi-kártya a következőkből vehető ki:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe
- USA 1910 kiegészítő
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Copyright © 2004-2011 Days of Wonder
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride”, “Ticket to Ride Europe” and “Ticket to Ride Legendary Asia” are trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved. 

„Days of Wonder“, „Zug um Zug“, „Zug um Zug Europa“ und „Zug um Zug Legendary Asia” sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Days of Wonder, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride”, “Ticket to Ride Europe” y “Ticket to Ride Legendary Asia” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Days of Wonder, Inc. Todos los derechos reservados. 

“Days of Wonder”, “Ticket to Ride”, “Ticket to Ride Europa” e “Ticket to Ride Legendary Asia” sono marchi o marchi depositati di Days of Wonder, Inc. Tutti i Diritti Riservati.
“Days of Wonder”, “Ticket to Ride”, “Ticket to Ride Europe” en “Ticket to Ride Legendary Asia” zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Days of Wonder, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Játéktesztelők stáblistája

A szerző köszönetet mond a következőknek:Mark Bell, Maria Calandrino, Jim Cooke, Mike Evans, Sly Fets, Naomi 
Fernandez, Ross Fleming, Micah Fuller, David Garcia, Gibb Goodfellow, Matthew Hansen, Max Hansen, David Hertzman, 

Ed Jamer, Derek Jankowski, 
Aaron Lahey, Georgia McDonald, Bruce Mills, Abby Paterson, Glen Pearce, Larry Petrykanyn, Tim Sheridan, Winter Shewharain, 

Andrew Stanley, Rant Vale, Vince Tucci, Vanessa, Jasmine, Pietro and Patti Valentyne, and Matt Weekes.

Ticket to Ride 
Legendás Ázsia

A térképet tervezte:
François Valentyne

Illusztráció: Julien Delval
Fordítás: Dunda
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Forgalmazó: Gamer Café Kft.  
2030 Érd, Béke tér 4/d
web: www.compaya.hu
email: info@compaya.hu

A    doboz    apró    alkatrészeket    tartalmaz,    amelyek    
veszélyt    jelentenek  3 évesnél kisebbeknek (lenyelhetik 

azokat). Tartsa távol tőlük!




