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Suomi

Tervetuloa tutustumaan Alan R. Moonin Menolippu pelisarjan 
lisäosaan Europa 1912.

Samoin kuin aiempi lisäosa 1910 tarjosi lisämausteen Menolippu 
peruspelille, 1912 lisäosa tarjoaa mahdollisuuden pelata Menolippu 
Eurooppaa aivan uudella tavalla.
Lisäosan sisältö
u 5 varastorakennusta ja 25 varikkoa (5 jokaista väriä) 
u 55 uutta menolippua, kaikissa 1912-merkki kortin oikeassa yläkulmassa.

• 6 uutta pitkää reittiä (sininen tausta)
• 19 tavallista reittiä
• 30 uutta big city reittiä (big cities –merkki)

u Alkuperäiset 46 menolippua (6 pitkää, 25 tavallista ja 15 big city), jotka tulevat 
Menolippu Eurooppa pelin mukana.

Varastot ja varikot    
Varastoja ja varikoita voi käyttää kaikkien Menolippu karttojen kanssa, 
ei vain Menolippu Euroopan. Yksi parhaista tavoista on käyttää niitä 
Euroopan Big Cities variantin kanssa. Kaikki muut säännöt ovat samat 
kuin alkuperäisessä pelissä, seuraavin poikkeuksin:
u Pelin alussa, kun kaikki pelaajat ovat saaneet aloituskorttinsa ja 
valinneet mitkä menoliput he haluavat pitää, kukin pelaaja saa varaston 
ja 5 varikkoa omassa värissään. Varasto asetetaan pelaajan eteen ja 4 
varikkoa sen viereen. Viides varikko pelataan mihin tahansa kaupunkiin 
kartalla siten, että pelaaja, joka pelaa viimeisenä asettaa varikkonsa 
ensin ja tämän jälkeen kukin pelaaja vastapäiväisessa järjestyksessä. 
Tämän jälkeen peli voi alkaa.
u Aina kun pelaaja päättää vuorollaan nostaa lisää vaunukortteja, 
hänen on ensin pakko nostaa nostopakasta yksi kortti sokkona 
ja asettaa tämä kortti varastoon (joko omaansa tai vastustajan) 
katsomatta korttia sitä ennen. Vasta tämän jälkeen pelaaja nostaa 
kortteja normaalisti.
u Aina kun pelaaja rakentaa vuorollaan reitin sellaiseen kaupunkiin, 
jossa jollakin pelaajalla on varikko, hän saa halutessaan ottaa kaikki 
kortit tämän pelaajan varastosta poistamalla yhden oman varastonsa 
vieressä olevista varikoista takaisin pelilaatikkoon.
u Omalla vuorollaan, pelajaa saa halutessaan (ilmaisena lisätoimintona) 
siirtää yhden tai useamman varastonsa vieressä olevista varikoista 
pelilaudalla olevaan tyhjään kaupunkiin.
u Pelin lopussa, se pelaaja (tai ne pelaajat) joilla on eniten 
käyttämättömiä varikkoja varastonsa vieressä saa (saavat) 10 pistettä. 
Mikäli useammalla pelaajalla on sama enimmäismäärä, kaikki saavat 
bonuksen täysimääräisenä.
Lisäohjeita :
✦ Yhdessä kaupungissa voi olla enintään yksi varikko. Kun varikko 
on siiretty pelilaudalle, sitä ei voi poistaa eikä siirtää. Varikko 
ei myöskään voi olla samassa kaupungissa juna-aseman kanssa. 
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Pelilaudalle siirrettyjä varikkoja ei voi poistaa siinä tarkoituksessa että 
pelaaja voisi nostaa kortteja varastosta.

✦ Pelaaja voi ottaa kortit omasta varastostaan kun hän rakentaa reitin 
kaupunkiin, jossa hänellä on varikko. Pelaaja voi myös yhden vuoron 
aikana ottaa kortit kahdesta varastosta kerralla kun hän rakentaa reitin, 
jonka päissä on eri pelaajien varikot. Ottaakseen kortit molemmista tulee 
kuitenkin poistaa kaksi omaa varastoa.
 ✦ Varastoon asetettujen korttien lukumäärä on kaikille pelaajille 
avointa tietoa (eli toiselta pelaajalta saa kysyä montako korttia hänen 
varastossaan on).
✦ Mikäli vaunukorttien nostopakka loppuu kesken, eikä 
poistopakassakaan on uusia kortteja sekoitettavaksi uudeksi 
nostopakaksi, ja yksi tai useampi pelaaja on käyttänyt kaikki 
varikkonsa, kaikki varastot tyhjennetään heti ja nämä kortit 
sekoitetaan uudeksi nostopakaksi. 

Uudet menoliput
Eurooppaan voi tutustua monin tavoin, tässä ehdotus kolmeksi 
variantiksi:

 Laajentunut Eurooppa 
✦ Lisätkää kaikki 19 tavallista reittiä (1912 merkillä) ja 
sekoittakaa niihin kaikki tavallisen pelin menoliput (eli 
kortit ilman 1912 tunnusta).
✦ Kaikki muut säännöt pätevät normaalisti.

Mega Eurooppa
✦ Sekoittakaa kaikki 12 pitkää reittiä yhteen ja jakakaa 
niistä 2 kaikille pelaajille. Kukin pelaaja saa pitää yhden 
tai ei yhtään (muttei molempia). Poistakaa pelistä 
kaikki ne reitit, joita ei valittu.
  ✦ Sekoittakaa kaikki menoliput (sekä tavalliset että big city, vanhat ja 
uudet) ja jakakaa 5 jokaiselle pelaajalle. Jos pelaaja piti pitkä reitin, hänen 
tulee pitää näistä vähintään kaksi. Jos pelaaja ei ottanut pitkää reittiä, 
kortteja on pidettävä vähintään 3.
✦ Kaikki muut säännöt pätevät normaalisti.

Euroopan suurkaupungit
✦ Pitkiä reittejä ei käytetä. 
✦ Asettakaa Big Cities Europa -kortti kaikkien pelaajien näkyville.
 ✦ Sekoittakaa kaikki Big City menoliput (kortit joissa on Big City -tunnus), 
ja jakakaa jokaiselle pelaajalle 5. Kunkin pelaajan tulee pitää vähintään 
kaksi lippua.

✦ Pelin aikana, mikäli pelaaja valitsee lisämenolippujen noston, nostaa 
hän 4 ja pitää yhden.




