Vítají Vás Alvin a DexterTM od Alana R. Moona
ze ztřeštěného ale zároveň napínavého rozšíření pro
nejprodávanější řadu deskových her Ticket to Ride®. Toto
rozšíření lze použít ke všem mapám Ticket to Ride.
Příprava hry
Na konci přípravy hry podle základních pravidel, když už mají všichni
hráči vybrané Karty vlakových linek, položí hráč, který bude začínat
jako poslední, figurku Alvina (ufon) do kteréhokoli města na mapě,
poté hráč po jeho pravici umístí figurku Dextera („godzilla“) do jiného
města vlastního výběru. Dále položte 2 balíčky Karet s Alvinem a
Dexterem vedle herního plánu a jejich Bonusové karty vedle ostatních
bonusových karet.
Panikařící město
Město nebo země (na mapách obsahujících cílové země), ve kterém
řádí jeden nebo oba netvoři, je nyní Panikařící město. Hráči nemohou
zabírat tratě vedoucí do nebo z Panikařícího města.
Pohyb netvorů
Kdykoliv během svého tahu můžete navíc ke své normální akci
odhodit 1 nebo 2 karty lokomotiv a vybrat si jednu Kartu netvora,
jakého chcete, kterou položte lícem nahoru před sebe. Pak přesuňte
odpovídající figurku po mapě až 3 města od její původní pozice,
pokud jste odhodil jen jednu lokomotivu nebo až 6 měst daleko,
jestli jste odhodil 2 lokomotivy.

Na konci svého příštího tahu obraťte Kartu netvora lícem dolů a
přidejte ji do balíčku svých ostatních Karet netvorů, pokud již nějaké
máte.
Pozor: Pokud již nezbývají žádné Karty jednoho netvora, nemůže jím
již nikdo pohnout. Leží-li Karta netvora lícem nahoru před některým
hráčem, nemůže tímto netvorem nikdo pohnout. Žádný hráč nemůže
pohnout oběma netvory ve stejném kole. Počet karet netvorů
položených lícem dolů, které hráč nasbíral, je až do konce hry tajný.
Bodování
Na konci hry se každá Karta vlakové linky, na které je Panikařící
město, počítá za polovinu své normální bodové hodnoty, zaokrouhlete
dolů. Karta vlakové linky s hodnotou 13 a Panikařícím městem bude
mít hodnotu 6, je-li splněna; a bude vás stát 6 bodů, není-li splněna.
Hráč s nejvíce Kartami Alvina nebo Dextera získá Alvinovu nebo
Dexterovu Bonusovou kartu. V případě remízy dostanou bonus
všichni.
Často kladené dotazy
Otázka: Mohu umístit netvora do města, ve kterém již je nádraží,
depo nebo pasažér?
Odpověď: Ano, můžete. Ale v Panikařícím městě nemůžete nic
stavět, ani do nebo přes něj cestovat pasažérem.
(zdroj: Alan R. Moon v diskuzi na boardgamegeek.com)
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