Čeština

Vrozšíření nejprodávanější deskoherní série, Ticket to Ride.

ítejte u Ticket to Ride - Europa 1912™ Alana R. Moona, nejnovějšího
®

Podobně jako 1910 u originální deskové hry Ticket to Ride i 1912 vás zve
ke zcela novému cestovnímu zážitku s hrou Ticket to Ride Europe!
Herní materiál
5 karet skladiště a 25 budov depa (5 v každé barvě)
55 nových karet vlakových linek označených na rubu v pravém horním
rohu logem 1912:
• 6 nových dlohých linek (s modrým pozadím)
• 19 nových běžných linek
• 30 nových metropolitních linek (se symbolem metropole)
46 karet původních linek (6 dlouhých, 25 běžných a 15 metropolitních)
převzatých ze základní hry Ticket to Ride Europe.

Skladiště & Depa
Skladiště & depa mohou být použity nejen s Ticket to Ride Europe., ale i
s kteroukoli základní hrou deskoherní řady Ticket to Ride. Nicméně nejoblíbenější je použití s variantou hry Evropské metropole. Všechna pravidla
základní hry zůstávají v platnosti kromě následujících výjimek:
Na začátku hry, poté co hráči dostali karty vozů a vybrali si karty linek,
každý hráč obdrží 1 skladiště a 5 budov depa ve své barvě. Kartu skladiště
položí hráč před sebe a vedle ní odloží 4 budovy depa. Páté depo pak
položí na některé město na herním plánu. Depa hráči umísťují v pořadí od
prvního hráče ve směru hodinových ručiček. Pak může hra začít.
Jakmile si hráč během svého tahu bere karty vozů, musí nejdříve vzít horní
kartu dobíracího balíčku, a aniž by si ji prohlédl, položí ji na své nebo soupeřovo
skladiště. Pak si teprve může vzít do ruky karty vozů z nabídky nebo dobíracího balíčku.
Jakmile hráč zabere trťať t' vedoucí do města s depem ve své barvě,
může si vzít všechny karty vozů odložené na svém skladišti. Musí však
napřed zaplatit odložením jedné nepoužité budovy depa ze své zásoby zpět
do krabice.
Ke svým běžným akcím může hráč v každém tahu využít jako akci navíc
umístění jedné nebo více budov depa ze své zásoby na některé neobsazené
město.
Na konci hry hráč nebo hráči s nejvíce nepoužitými depy získá 10 bodů jako
bonus. V případě rovnosti počtu nepoužitých budov depa získá tento bonus
více hráčů.

Další podrobnosti
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V žádném městě nesmí být umístěno více jak 1 depo. Jakmile je depo
jednou umístěno ve městě, nesmí být ani odebráno ani přesunuto.
V jednom městě se nesmí vyskytovat současně depo

spolu s železniční stanicí Ticket to Ride Europe. Depa umístěná na herním
plánu nemohou být odhozena jako platba při braní karet vozů ze skladiště.
Hráč si smí vzít karty vozů ze svého skladiště, jestliže zabere trat'vedoucí
do města s jeho vlastním depem. Během jednoho tahu si hráč může vzít
dokonce karty ze dvou skladištť', jestliže zabere trat'spojující přímo dvě města,
kde v obou má hráč depa své barvy. Nicméně za to musí zaplatit odhozením
2 svých nevyužitých budov depa ze své zásoby
Počet karet vozů položených na skladišti je veřejná informace a každý hráč
se může během hry na tento počet dotázat.
Jestliže nastane nepravděpodobná situace, kdy ani v dobíracím
ani v odhazovacím balíčku nejsou žádné karty a jeden nebo vice
hráčů už nemá ve své zásobě k dispozici žádná depa, jsou všechna
skladiště vyprázdněna a po zamíchání je vytvořen dobírací balíček.

Nové linky
Přestože existuje bezpočet způsobů, jak využít nové karty linek z thoto
rozšíření, nabízíme zde 3 nejoblíbenější varianty:
Rozšířená Evropa
Přidejte 19 karet nových běžných linek (s logem
1912) k ostatním kartám linek ze základní hry (bez
loga 1912).
Všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti.
Mega Evropa
Zamíchejte dohromady všech 12 karet dlouhých linek
a rozdejte každému hráči 2 tyto karty. Každý si může
ponechat nejvíce jednu z těchto karet (nebo žádnou).
Všechny nevybrané karty pak odstraňte ze hry.
Zamíchejte všechny ostatní karty linek (běžné i metropolitní, nové
i původní) tohoto rozšíření rozdejte každému po 5 z těchto karet. Jestliže
si hráč ponechal kartu dlouhé linky, musí si ponechat alespoň 2 z těchto karet.
Nemá-li žádnou kartu dlouhé linky musí si ponechat alespoň 3 karty.
Všechna ostatní pravidla zůstávají v platnosti.
Evropské metropole
Karty dlouhých linek se v této variantě nepoužívají.
Umístěte informační kartu evropských metropolí
viditelně před všechny hráče.
Zamíchejte všechny karty metropolitních linek (s logem metropole).
Každý hráč obdrží pět těchto karet a musí si ponechat alespoň 2 z nich.
Když si potom hráč dobírá karty linek během hry, bere si 4 a musí
si ponechat nejméně 1 z nich.

Český překlad: Křen
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