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Üdvözöljük a Ticket to Ride™ Ázsia térképen – ez egy szórakoztató új kiegészítő, ami a csapatjátékot
mutatja be, és egy 6. játékos hozzáadásának lehetőségét adja Ticket to Ride-hoz.
Ez a szabályfüzet a csapatjáték az Ázsia térképen speciális szabályait,
szabályváltozásait írja le, és feltételezi, hogy a játékosok ismerik az eredeti
Ticket to Ride szabályait.

Ez a játék egy kiegészítő, és ezért szükség van használatához a Ticket to
Ride széria előző verzióinak valamelyikéből a következő játékelemekre:
 Csapatonként 45 vagonra talonnak, és a hozzátartozó pontjelzőre
a Ticket to Ride-ból vagy a Ticket to Ride Europe-ból.
 110 vasútikocsi-kártyára ugyanezekből, vagy az USA 1910 kiegészítőből
E kiegészítőbe kártyatartók és plusz műanyag vagonok is kerültek, amiket
szintén használni kell (9 vagon mindegyik színhez és 2 fa kártyatartó
mindegyik csapatnak).

Csapatjáték
Az Ázsia térkép kifejezetten csapatjátékra lett tervezve 4 vagy 6 játékos
számára. A játék kezdete előtt a játékosoknak párokat kell alkotniuk, és
úgy ülni egymás mellé, hogy az egy csapatban lévő játékosok egymás után
helyezkedjenek el.
Mindegyik csapat a színes vagonjait ossza 2 db 27 vagonos csoportra, a
csapat mindkét tagjának adva belőle egyet. A csapat tagjai együtt
szerzik a pontokat, a megfelelő színű pontjelző használatával, de a vagonjait
mindenki külön kezeli.
A csapattársak közösen használják a 2 kártyatartót (egyik a csapatuk közös vagonkártyáinak, a másik a közös menetjegyeknek), és úgy kell maguk
elé tenni, hogy mindketten könnyen elérjék. A játék folyamán a csapattársak beszélgethetnek, de nem oszthatnak meg egymással játék információkat, kivéve a szabály által is megengedett közös kártyatartók használatának
irányítását.

Vasútikocsi-kártyák
A játék kezdetén minden játékos kap 4 vasútikocsi-kártyát, mint a Ticket
to Ride alapjátékban, amiket megtartanak maguknak; a közös vagonlap kártyatartó üresen marad.
A játék során, ha egy játékos a vasútikocsi-kártyák húzását választja, akkor
egyet a kezébe kell vennie, a másikat pedig a csapat kártyatartójára
kell tennie. Amikor a játékos az első kártyáját húzza, akkor rögtön el kell
döntenie, hogy azt a kezébe veszi, vagy megosztja a csapattársával és a közös
kártyatartóra teszi. A másodiknak húzott kártyát pedig a másik helyre kell
tenni (kéz vagy kártyatartó). Ha a játékos egy képpel felfelé fordított
mozdony húzását választja, akkor azt a közös kártyatartóra kell tennie.
Egy útvonal megszerzésekor a játékos a megfelelő vagonlapokat tetszőleges
elosztásban játszhatja ki a kezéből és/vagy a csapat közös kártyatartójáról.

Menetjegyek
Ez a kiegészítő 60 menetjegyet tartalmaz. A játék
kezdetén minden játékosnak 5 menetjegyet osszatok,
amit titokban kell tartaniuk a többiek előtt, a
csapattársat is beleértve.
Ezekből a jegyekből legalább 3-at meg kell tartaniuk. Miután a csapattársak
kiválasztották a jegyeiket, egyszerre letesznek a kezükből 1-et a közös
menetjegy kártyatartójukra. Így minden csapatnak lesz 2 közös jegye a játék
elején. A többi jegy a játékosa kezében marad, és titokban kell tartani.
A játék során, ha a játékos plusz menetjegyeket szeretne húzni, akkor 4 új
jegyet kell húznia, amiből legalább 1-et kell megtartania. Ezek után a játékos az
újonnan szerzett jegyekből 1-et a csapata közös menetjegy kártyatartójára
tesz, a többit titokban tartja a csapattársa előtt.
A visszautasított 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.
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További jegyek megosztása
A játék során a játékos felhasználhatja a körét arra, hogy legfeljebb 2 menetjegyet a kezéből a közös menetjegy kártyatartóra tesz, így megosztva az
információt a csapattársával. A játékos semmi mást nem csinálhat a körében.

Dupla és Tripla útvonalak
Csak 4 játékos esetén, ha a dupla útvonalak egyikét valaki megszerezte,
akkor a másik útvonal elérhetetlenné válik minden játékos részére. Van egy
kivétel: A Hong Kong és Canton közötti dupla útvonal mindkét sávja nyitott
marad még 4 játékos esetén is.
Az Ázsia térképen tripla útvonalak is találhatóak. 4 játékos esetén a 3
sávból csak 2-t lehet megszerezni, és ugyanannak a csapatnak mindkét játékosa
megszerezhet egyet, ezzel hatásosan akadályozva a másik csapatot.

Alagút útvonalak
Ázsiában hasonlóan működnek, mint a Ticket to Ride Europeban, ahol
először be lettek vezetve. Az egyetlen különbség az, hogy a Himalájában a
pakli tetejéről húzandó vagonkártyák száma nagyobb, és 4-6 közt változik.
Az alagutak speciális útvonalak, amiket a speciális fekete alagút jelről
lehet felismerni, amik az útvonalhoz tartozó mezőket körbeveszik. Ahhoz,
hogy a játékos megszerezzen egy alagút útvonalat, először is ki kell játszania annyi kártyát, amennyi szükséges az útvonalhoz. Ezután a vagonkártyák
pakli tetejéről kell felfordítani 4 - 6 lapot (amit az adott alagút útvonal száma
mutat). Minden így felfordított olyan lap miatt, ami színben megegyezik a
megszerzendő alagúttal (vagy mozdony), egy plusz ugyanolyan színű lapot
(vagy mozdonyt) kell a játékosnak kijátszania vagy a kezéből vagy a csapat
közös vagonlapjaiból ahhoz, hogy megszerezze az alagutat. Ha a játékosnak
nincs elég megegyező színű plusz vagonkártyája és/vagy mozdonya (vagy nem
akarja kijátszani őket), akkor visszaveszi az összes kitett lapját a kezébe, és
vége a körének. Az alagút miatt felfordított vagonlapok dobásra kerülnek.

Amire figyelni kell az alagutaknál:
 A mozdonyok több színű joker kártyák. Ezért minden felhúzott
mozdonykártya miatt a játékosnak újabb vagonlapot (megegyező színű) vagy egy mozdonyt kell kijátszania.
 Ha a játékos kizárólag mozdonylapokat játszik ki egy alagút útvonal megszerzéséért, akkor csak a pakliból felhúzott újabb mozdonyok
számítanak megegyezőnek. Ez azt jelenti, hogy nem kell aggódni az
alagút színével megegyező lapok felhúzása miatt. Ha mozdonykártya
tűnik fel a húzott lapok közt, csak akkor kell plusz mozdonylapokat
letennie a játékosnak.
 Abban a ritka esetben, ha nincs elég felhúzható kártya a húzó- és
dobópakliban, akkor csak annyit kell felfedni, amennyi elérhető. Ha a
játékosoknál felhalmozott kártyák eredményeképp egy lap sem fedhető fel, akkor az alagút plusz lapok kijátszásának kockázata nélkül megszerezhető.

A játék vége
Ha az egyik csapat összesített színes műanyag vagonjainak a száma egyik
játékos köre végére 4-re vagy az alá csökken, akkor minden játékosnak, beleértve az adott játékost is, van még egy utolsó köre. Ezután a játék véget
ér, és ki kell számolni a csapatok végső pontszámát.
A 10 pontos Ázsia Expressz bónuszt az a csapat nyeri, akinek hosszabb
folyamatos útja van a táblán. A 10 pontos Globetrotter bónuszt az a csapat
nyeri, aki több menetjegyet teljesített. Ha valamelyik bónusznál holtverseny állna elő, akkor minden érintett csapat megkapja a pontot.
Az a csapat nyer, akinek a legtöbb pontja van.
Ha holtverseny állna elő, akkor az nyer közülük, aki több menetjegyet
teljesített. Ha még mindig döntetlen lenne a játszma, akkor az a csapat
nyer, aki a hosszabb folyamatos utat készítette.
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Ticket to Ride
Ázsia

a játék tervezője

Alan R. Moon
Illusztráció: Julien Delval
Magyar fordítás: Dunda

Játéktesztelő stáblista
Kim Berg, Martha Garcia-Murillo & Ian MacInnes,
Emilee Lawson Hatch & Ryan Hatch, Janet Moon,
Celia & Tony Soltis, Frank & Susan Wimmer

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!
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