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Ez a szabályfüzet a Pennsylvania térkép speciális szabályait, 
szabályváltozásait írja le, és feltételezi, hogy a játékosok ismerik 
az eredeti Ticket to Ride szabályait. Ez a kiegészítő 2-5 játékos 
részére lett tervezve. A 2-fős játékhoz vannak egyedi szabá-
lyok is (lásd alább).

Menetjegyek
Ez a kiegészítő 60 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 4 új jegyet kell 
húznia, amiből legalább 1-et kell megtartania. 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. 

Kompok
A kompok speciális útvonalak, amik két szomszédos
várost kötnek össze a vízen keresztül. Könnyű bea-
zonosítani őket a mozdonyjelről, ami az útvonal 
legalább egyik mezőjén megtalálható. A kompútvonal megszerzé-
séhez a játékosnak annyi mozdonykártyát kell kijátszania, amennyi 
mozdonyjel van az útvonalon, és a szokásos megszokott megfelelő 
színű kártyasort a kompútvonal megmaradt mezői miatt. Csak két 
kompútvonal található a Pennsylvania térképen, mindegyik Onta-
rioba vezet. A két útvonal nem kapcsolódik egymáshoz. 

Részvények
A játék előkészületeikor válogassátok szét a 60 részvényt vasút-
társaságok szerint. Minden vasúttársaságnál a kártyákat rakjátok 
számsorrendbe (úgy, hogy az 1-es részvények legyen az egyes 
társaság részvénypaklik tetején, alatta a 2-es részvény, stb.). Az 
egyes vasúttársaságoknak különböző számú részvénye van. 

Értékelés
A játék végén a játékosok felfedik a részvényeiket, és vasúttár-
saságok szerint szétválogatják őket. Egyesével minden társasá-
got értékelni kell:
u Az adott társaságban a legtöbb részvénnyel 

rendelkező játékos kapja a legtöbb pontot
(amit a társaság kártyája mutat), aztán a má-
sodik legtöbb részvénnyel rendelkező a má-
sodik legtöbbet, stb. Akinek nincs részvénye 
egy társaságban, az azért nem kap semmit. 

u Nincs holtverseny: ha 2 vagy több játékosnak 
ugyanannyi részvénye van, akkor az a játékos
van előrébb a rangsorban, akinek a részvényei 
közt az alacsonyabb számozású van, mivel ő fektetett be előbb 
a társaságba.

u Ha több játékosnak van részvénye egy társaságban, mint amennyi 
pontkifizető-hely van, akkor a legkevesebb részvénnyel ren-
delkező(k) nem kap(nak) semmit.

A 15 pontos Globetrotter bónuszt az a játékos nyeri, aki a legtöbb 
menetjegyet teljesítette a játék végéig. Ha többen holtversenyben 
állnak a bónuszért, akkor mind megkapják a pontot. A nem telje-
sített menetjegyek nincsenek hatással a bónusz kiszámítására.

2-Játékos szabályok
A 2-fős játékban van egy harmadik, egy statisztajátékos is. 
A fenti szabályok az alábbi változtatásokkal érvényesek:

u Ha egy játékos vesz egy részvényt, akkor választ a statiszta-
játékosnak is egy részvényt (azok közül, amik a megszerzett 
útvonalhoz tartoznak). A kiválasztott részvényt képpel lefelé 
a statisztajátékos-pakliba kell gyűjteni. 

u A játék végén, a társaságok részvényeinek értékelése 
előtt, keverjétek meg a statisztajátékos részvényeit, szá-
moljátok meg, és az összes részvényének a felét fordítsátok 
fel (felfelé kerekítve). 

u A statisztajátékos részvényeit figyelembe kell venni a több-
ségek értékelésekor. De nem kell pontot adni neki érte. 

Példa: A B&O vasúttársaságnál Gábornak 2 részvénye van, a 
statisztajátékosnak is 2 részvénye, és Zsoltnak 1. Gábor 20 pon-
tot kap, Zsolt pedig 9-et.
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Ez a játék egy kiegészítő, és ezért szükség van használatához a Ticket to Ride 
széria előző verzióinak valamelyikéből a következő játékelemekre:

u Játékosonként 45 vagonra, és a
hozzátartozó pontjelzőre a következők 
egyikéből:

- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe

u 110 vasútikocsi-kártyára az 
alábbiak egyikéből:
- Ticket to Ride
- Ticket to Ride Europe
- USA 1910 kiegészítő

Üdvözlünk a Ticket to Ride® Pennsylvania térképen - ez a kiegészítő abban az államban játszódik, amit Amerika leghíresebb 
vasútvonalai szelnek át, és ami bővelkedik a vasúttörténeti emlékekben. Befektetsz a legjövedelmezőbb vállalatokba?
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Évi megszerzi az Oil City-
Warren útvonalat. Ezért 
elveheti a legfelső rész-
vényét a Pennsylvania
Railroad, Baltimore &
Ohio Railroad, vagy Erie
Lackawanna Railroad
társaságok egyikéről.
Úgy dönt, hogy a Penn-
sylvania Railroad társa-
ság részvényét veszi el. 

[T2R-UK] rules Pennsylvania V2_Regles T2R suisse  10/08/15  10:13  Page2

Ha a játékos megszerez egy útvonalat, akkor elveheti a legfelső 
részvényt is a megszerzett útvonal mellett feltüntetett vasúttársa-
ságok valamelyikétől. Van néhány útvonal, amihez nem tartozik 
társaságlogó: ezeken az útvonalakon nem lehet részvényhez jut-
ni. Ha egy vasúttársaság minden részvénye elfogyott, akkor a 
játékosnak az útvonal mellett feltüntetett másik társaságot kell 
választania.
A játékos a megszerzett részvényt képpel lefelé maga elé teszi. 
A saját részvényét bármikor megnézheti a játékos. 




