
  
 
 

Üdvözöl a Ticket to Ride™ India Térkép – egy kihívásokkal teli Ticket to Ride kiegészítő –  
1911-ben, a gyarmati Indiában! 

 

 

MENETJEGY KÁRTYÁK 
A kiegészítő 58 menetjegy kártyát tartalmaz. 
A játék kezdetén minden játékosnak 4-et osztanak, amiből legalább 2-t meg kell tartaniuk. Ha a játék során 

egy játékos további menetjegy kártyákhoz szeretne jutni, akkor 3 lapot húz, amiből legalább 1-et meg kell 
tartania. A meg nem tartott menetjegy kártyákat vissza kell tenni a pakli aljára, mint az eredeti Ticket to Ride 
játékban. 

 

KOMPOK 
A kompok speciális útvonalak két szomszédos város között a vízen keresztül. Könnyen megismerhetők 

arról, hogy az útvonalat alkotó mezőknek 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 megfelelő színben a komp útvonal további mezőire. 

 

BONUSZ PONTOK A JÁTÉK VÉGÉN 
10 pontot kap az India Expresszért az a 

játékos, aki a leghosszabb egybefüggő útvonalat 
építette ki a táblán.  

Minden játékos, aki bármely menetjegykártyá-
ján szereplő két várost legalább két folyamatos, 
de különböző útvonalon is össze tudott kötni, 
megkapja a Grand Tour of India bonuszt. Ezek 
az útvonalak metszhetik is egymást. Egy játékos 
bonusz pontjainak számát az határozza meg, 
hogy hány Grand Tour of India bonuszt szerzett. 

A pontértéket a térképen lévő Mandala-tábla segítségével állapíthatjuk meg. Az első és a második Grand Tour of India 
bonusz egyenként +5 pontot ér. A harmadik és minden további Grand Topur of India bonusz további +10 pontot ér. Azonban 
legfeljebb öt bonusz ér csak pontot, a továbbiak már nem, így a Grand Tour of India bonuszokkal legfeljebb 40 pont 
szerezhető. Természetesen minden játékos megkapja a teljesített menetjegy kártyákért járó pontokat is. 
 

TIPPEK 
India térképe egy sűrűn lakott és színes országot tükröz, ahol előnyhöz juthatnak azok, akik korán lefoglalják a főbb 

útvonalakat (ezzel kiszorítva a vetélytársakat), és óvatosan bánnak a színekkel. 
A Grand Tour bonuszok megszerzése lehet másodlagos cél, vagy akár főbb stratégiai irányvonal is. Vegyük figyelembe 

azonban: 
� Minél nagyobb a bonuszra jogosító jegyek száma, annál nagyobb a jutalom a játék végén, függetlenül attól, hogy 

milyen hosszúak és mekkora pontértékűek az egyes jegyek. 
� A következő utat, ami Grand Tour bonuszra jogosítana, valószínűleg blokkolja majd valamelyik ellenfél. Győződj 

meg róla, hogy nincs-e más lehetőséged megépíteni a szükséges összeköttetést! 
 

Fordította: Kókai Károly 

Ez a lap csak a Ticket to Ride India Térkép eltérő szabályait mutatja 
be, és feltételezi hogy ismered az eredeti Ticket to Ride játékszabályait. 
 

BEVEZETÉS 
Ez a játék kifejezetten 2–4 játékos részére készült. Csak 4 játékos 

esetén használható a kétvágányú pályák mindkét vágánya. 2 és 3 
játékos esetén, ha a kétvágányú pályák egyik felére valamelyik játékos 
már épített, akkor a másik vágány már nem használható, nem lehet 
megépíteni. 

Ez a játék egy kiegészítő, ezért használatához egy 
korábbi Ticket to Ride játékból az alábbi elemekre 
lesz szükséged: 
• 45 vasúti kocsira játékosonként és a pont-

jelzőkre a megfelelő színekben az alábbiak 
egyikéből: 

– Ticket to Ride 
– Ticket to Ride Europe 

• 110 vagon kártya az alábbiak egyikéből: 
– Ticket to Ride 
– Ticket to Ride Europe 
– USA 1910 kiegészítő 




