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Magyar

dvözlünk Alan R. Moon TTTiiiccckkkeeettt  tttooo  RRRiiidddeee  ---  UUUSSSAAA  111999111000 című játékában, 
ami az egyik legtöbbet eladott társasjáték klasszikus, a 
Ticket to Ride játék legújabb kiegészítője.

Ez a megtévesztően egyszerű kiegészítő alapjaiban megváltoztatja taktikád
és stratégiád - meglepve a „régi motoros” utazókat is - újabb vidám 
órák százait elhozva családodnak     barátaidnak.  Itt   az   idő,  hogy   felszállj   és 
készen  állj egy teljesen új utazás felfedezésére!

AAA  kkkiiieeegggéééssszzzííítttőőő  tttaaarrrtttaaalllmmmaaa:::
- 35 új Menetjegy kártya (1910 logoval a  jobb 

felső sarokban)
- a 15 pontos Világjáró (Globetrotter) bónuszkártya a 

legtöbb Menetjegyet teljesítő játékos részére
- az eredeti kártyák közül az alábbiak nagyobb méretű újranyomott 

változata:
- 30 hagyományos Menetjegy kártya (szürke háttérrel), köztük 4 olyan, 

amelynek értéke csökkentésre került
- 4 Menetjegy kártya a már hosszú ideje a boltok polcairól hiányzó Mystery

Train kiegészítőből, amely elöszőr a 2004-es Essen Fair-en került 
kiadásra

- 110 Vagon kártya
- a Leghosszabb útvonal (Longest Route) bónusz kártya

A kiegészítő használata 3 új játék variánst kínál az alapjáték hagyományos 
játékmenetének szabályai mellett.

111999111000
Normál szabályok mellett csak az 1910 logóval ellátott Menetjegy 
kártyákat használhatod.
A Leghosszabb útvonal (Longest Route) bónusz kártyát cseréd ki a Világjáró 
(Globetrotter) bónuszkártyára.

MMMeeegggaaa  jjjááátttééékkk  (((MMMeeegggaaa  gggaaammmeee)))
Az összes kártya játékban van (mindkét bónusz is). A Menetjegy kártyákból a 
játék kezdetén 5-öt ossz ki, amelyből legalább 3-at meg kell tartanod (vagy
mindet, ha mered!).
A játék folyamán, amikor Menetjegy kártyákat választasz, húzz 4-et és
legalább 1-et tarts meg. A felhúzott, de meg nem tartott Menetjegy kártyák a
pakli aljára kerülnek vissza.

NNNaaagggyyyvvvááárrrooosssoookkk  (((BBBiiiggg  CCCiiitttiiieeesss)))
A Big Cities logóval ellátott kártyákat használd
(Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami,
New York és Seattle városokat tartalmazó menetjegyek). A 
játék kezdetén minden játékos 4 Menetjegy kártyák kap, amelyekből 2-
öt meg kell tartania (a bátrak mind a 4-et!).
A játék folyamán, amikor Menetjegy kártyákat választasz, húzz 4-et és legalább 
1-et tarts meg. A felhúzott, de meg nem tartott Menetjegy kártyák a pakli 
aljára kerülnek vissza.
         Csak a Leghosszabb útvonal (Longest Route) bónusz kártya van játékban.
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