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Innehåll
• 1 Regelbok
• 148 Illustrerade kort: 

Målet med spelet
Målet med spelet är att få så mycket poäng
som möjligt. Spelare får poäng genom att
fullborda biljettkort. Poäng kan också fås
genom att vinna storstads-bonuskorten i slu-
tet på spelet. Kom ihåg att man förlorar poäng
för alla biljettkort som inte är fullbordade.

Antal spelrundor
Om spelarantalet är 2 eller 3 så spelar man
bara igenom tågvagnskortleken en gång, dvs
när det inte finns några kort kvar i draghögen
så har alla spelare en tur till innan spelet av-
slutas och poäng delas ut.
I en spelomgång med fyra spelare så spelar
man två rundor. När tågvagnskorten tagit slut
första gången så får alla spelare poäng för
fullbordade biljettkort. Efter poängen delats
ut, blandas slänghögen om och bildar då en ny
draghög. Det är endast när draghögen tar slut

andra gången som

spelet slutar, då följer också en sista poäng-
utdelning där bonuskorten delas ut.

Översikt
I en runda kommer varje spelare ha möjlighet
att:

� Dra tågvagnskort till handen.
� Lägga ner matchande tågvagnskort i

deras bangård. 
� Lägga ner dem i deras på-spåret hög.

I slutet av varje runda kan spelarna använda
de kort som finns på-spåret till att fullborda
biljettkort.
Spelarna kommer använda korten i sin på-
spåret hög till att matcha antal och färg på
sina biljettkort. Fullbordade biljettkort kom-
mer i sin tur ge spelaren chansen att vinna
storstads-bonuskorten.

Ge varje spelare 1 lokomotivkort (joker).
�. 
Blanda resten av tågvagnskorten och dela
ut ytterligare sju kort till varje spelare. �
Placera de resterande tågvagnskorten i en
draghög inom räckhåll för alla spelare.
Tag de fem översta korten och lägg dem
med framsidan upp i en rad bredvid drag-
högen så att alla fem korten syns tyd-
ligt �. Lägg storstads-bonuskorten med
framsidan upp så att alla spelare kan se
värdet på dem �. 
Blanda biljettkorten och dela ut sex
stycken till varje spelare �. Placera öv-
riga biljettkort i en biljettkorthög bred-
vid bonuskorten �. 
Varje spelare väljer nu vilka biljettkort
han vill behålla. En spelare måste minst
behålla 1 kort men kan behålla alla sex om
han vill. De biljettkort som inte används
läggs tillbaka på biljettkorthögen som
sedan blandas om. Korten som spelarna
har valt att behålla skall inte visas för
övriga spelare. 
Ni är nu redo att börja spela. 

96 Tågvagnskort 
(10 av varje färg, plus 

16 lokomotivkort)

6 Storstads-
bonuskort

46 BiljettkortEtt mångfärgat
lokomotivkort

Ett färgat
tågvagnskort

Spelarens område

Gemensamt 
område

� �

�

���

Förberedelser 

Tågvagnskort Biljettkort

Spelarens
på-spåret

hög

Spelarens hand

Spelarens bangård
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Spelets gång 
Den yngsta spelaren börjar. Spelet går sedan
medurs runt bordet. Varje spelare gör sedan
sin tur en i taget.
I sin tur går varje spelare igenom 2 steg:
Steg 1:
Lägg tågvagnskort på-spåret – Om en spelare
har tågvagnskort i sin bangård (se ”lägga kort
i bangården” nedan), måste spelaren ta ett
kort av varje färg från bangården och placera
dem i en nedåtvänd separat hög. Dessa tillhör
nu spelarens på-spåret hög.
När kort är placerade på-spåret är de hemliga
för alla spelare tills slutet av den rundan.
OBS: När man spelar med yngre eller oer-
farna spelare så bör man tillåta spelare att
titta på sina egna på-spåret kort.
I en spelares första tur eller om spelaren inte
har några kort i sin bangård hoppar man över
detta steg.

Steg 2:
Spelaren vars tur det är får välja en (och bara
en) av följande tre handlingar: 

A. Dra tågvagnskort; eller
B. Placera kort i bangårder; eller
C. Dra biljettkort.

A. Dra Tågvagnskort – Spelaren får dra två
tågvagnskort. Han får antingen ta ett av de 5
uppvända korten, eller dra det översta kortet
från draghögen utan att titta på det först. Om
spelaren väljer att dra ett uppvänt kort så er-
sätts detta omedelbart med ett nytt kort från
draghögen. Spelaren drar sedan sitt andra
kort på samma sätt. Om spelaren väljer ett
uppvänt lokomotivkort så måste det vara det

enda kort som dras den run-

dan. Om ett lokomotivkort vänds upp sedan
första kortet är taget så får spelaren inte ta
det lokomotivkortet. Om spelaren drar ett lo-
komotivkort från draghögen får spelaren fort-
farande dra ett andra kort.
OBS: Om du känner till sällskapsspelet Ticket
to Ride, så är dessa dragregler samma med
ett undantag – Om tre lokomotivkort blir upp-
vända så drar man inte fem nya.
ELLER
B. Placera kort i bangården – Spelaren spelar
från handen och placerar i sin bangård:

� två eller fler tågvagnskort av samma
färg; eller

� tre olikfärgade kort. 
När en spelare placerar två eller fler kort av
samma färg i sin bangård, placeras korten
uppvända i en hög så att alla kort syns. Spe-
laren kan inkludera lokomotivkort i sin hög
men de kan inte placeras för sig själva. Loko-
motiv måste alltid spelas i en serie av tåg-
vagnskort. Om serien inkluderar ett eller flera
lokomotivkort ska dessa ligga överst så att
de hamnar på-spåret först, när de flyttas.
OBS: När lokomotivkort senare används till
att fullborda biljettkort kan de användas som
vilken färg som helst och inte bara den färg
de spelades ner i. 

När olikfärgade kort spelas så måste spelaren
alltid spela exakt tre kort och dessa placeras i
tre seperata högar i bangården. Lokomotivkort
får inte spelas när man spelar tre olika kort.

När en spelare har
spelat ner en färg I sin bangård
får spelaren inte spela ner samma färg igen i
sina påföljande turer. Detta gäller tills korten
av samma färg är borta ifrån bangården. En
spelare får inte spela tågvagnskort av samma
färg som en annan spelare har i sin bangård,
såvida han inte spelar fler kort av samma färg
som finns i den andra spelarens bangård. När
en spelare spelar fler kort av samma färg så
måste den andra slänga sina kort av den färgen.
Detta kallas att Tågråna en motståndares kort.

ELLER
C. Dra biljettkort – Spelaren får dra fyra bil-
jettkort överst från biljettkortshögen. Spela-
ren får behålla valfritt antal, även inga alls. De
kort som spelaren inte vill ha läggs underst i
biljettkortshögen.
När en spelare är färdig med sin runda så
fortsätter spelares som sitter till vänster  (dvs
medurs), detta fortsätter tills det inte finns
fler tågvagnskort kvar i draghögen.

En serie med 4 gröna
tågvagnskort som 

inkluderar 
2 lokomotivkort.

Johns Bangård

Rolfs Bangård

John har spelat 1 blått, 1 rött och 1 gult kort i sin
runda. I sin runda spelar Rolf 3 blå kort. Det tvingar
John att slänga sitt blå kort.
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Slutet av den
första rundan
När det sista tågvagnskortet dras ifrån drag-
högen får varje spelare en tur till, inklusive
den spelare som drog det sista kortet. Om det
inte finns några uppvända tågvagnskort att
dra under en spelares tur så är spelarens enda
val att dra biljettkort eller placera kort i ban-
gården. Om det bara finns ett tågvagnskort
kvar får spelaren välja att ta det sista kortet.
Efter sista turen får spelarna använda sina
på-spåret kort till att fullborda så många av
sina biljettkort som möjligt. Varje biljettkort
visar hur många tågvagnskort av varje färg
som behövs för att fullborda biljetten. Varje
kort kan användas till ett biljettkort och en-
dast ett. Lokomotiv kan ersätta vilken färg
som helst. Varje spelare skall lägga alla sina
fullbordade biljettkort uppvända framför sig
tillsammans med de tågvagnskort som krävs
för att fullborda dem. Addera poängen på
varje spelares fullbordade biljetter. Varje spe-
lare bör skapa en hög med fullbordade bil-
jetter på bordet framför sig.
Om det är två eller tre spelare så är spelet
slut (gå till  Spelets slut och poängräkning).
Om det är fyra spelare fortsätter spelet en
andra runda.

Färgblinda spelare kan använda symbolerna
som finns längst upp i hörnet på tågvagns-
korten samt på höger sida av biljettkorten.

Spel med 4 spelare
Om det är 4 spelare så fortsätter spelet som
följer :
Biljettkort som inte blev fullbordade i första
rundan stannar på spelarnas händer och för-
blir hemliga för motståndarna. Oanvända tåg-
vagnskort som inte spelats under första
rundan stannar också på spelarens hand. Alla
andra tågvagnskort, även de som precis an-
vänts för fullbordandet av biljettkort, och
oanvända kort i spelarnas på-spåret hög
slängs i slänghögen. Slänghögen blandas
sedan om och bildar en ny draghög (blanda
noga eftersom kort har legat sorterade). 
För att börja andra rundan delas fyra tåg-
vagnskort ut till alla spelare.
Den andra rundan spelas nu precis som den
första med början hos den spelare som satt till
vänster om den som avslutade runda ett.
Precis som i första rundan så räknas poäng
från fullbordade biljettkort i slutet av run-
dan. Dessa läggs ihop med poäng intjänade i
första rundan.

Spelets slut och
poängräkning
I slutet av spelet delas storstad-bonuskor-
ten ut till de spelare som fullbordat flest bil-
jettkort till respektive storstäder (Seattle,
Los Angeles, Chicago, Dallas, New York och
Miami). Spelaren adderar poäng från bonus-
kortet till sin totala poäng (vid
lika får båda spelarna bonus-
kortet). Biljettkort som har två
storstäder som destination räk-
nas mot båda bonuskorten.

Alla spelare skall dra ifrån poängvärdet på
sina ofullbordade biljettkort från sin totala
poäng summa.
Den spelare som har flest poäng vinner spe-
let. Om två eller fler har samma poängsumma
så vinner den spelare som har fullbordat flest
biljetter. Om det osannolikt nog fortfarande
skulle vara lika så vinner spelaren med flest
bonuskort.

Online 
Upptäck mer om Ticket to Ride kortspelet och
andra spel i Ticket to Ride serien på:
www.ticket2ridegame.com
Du kan också gå in på Days of Wonder games
på: www.daysofwonder.com

“Days of Wonder”, “Ticket to Ride” and “Ticket to Ride Card Game” are trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

Fullborda Los Angeles - Pittsburgh med ett 
lokomotivkort och 3 tågvagnskort I matchande färger 
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