O

д карпестите падини на Единбург до сончевите пристаништа во
Истанбул, од прашливите улици на Памплона до ветровитите
станици во Берлин, Ticket to Ride Europe ве носи на нова авантура со
воз низ најголемите европски градови од почетокот на овој век. Дали
ќе ризикувате и ќе патувате низ темните тунели на Швајцарија? Или со
ферибот преку Црното Море? Или преку раскошните железнички станици
на големите метрополи од старите империи? Вашиот следен потег може
да ве претвори во новиот голем европски железнички магнат!
Спакувајте ги вашите куфери, поздравете го кондуктерот и качете се во
возот!

2-5

8+

30-60’

Цел на играта

Компоненти
u 1 мапа на Европа

u 240 вагони во боја (45 сини, црвени, зелени, жолти и црни плус дополнителни вагони од секоја боја за замена).
u 15 железнички станици во боја (3 од секоја боја)

Целта на играта е да соберете најмногу поени. Поените се добиваат на следниот начин:
u Успешно

комплетирање на рута помеѓу 2 соседни града на мапата;
u Успешно

комплетирање непрекинат пат на рути помеѓу 2 града наведени на вашата карта со дестинации;

u 158 карти со илустрации:

u Успешно

комплетирање најдолга непрекината рута за да ја добиете европската експрес бонус карта.
uИ
 за секоја неискористена железничка станица на крајот на играта.

На крајот од играта на секој играч му се одземаат поени за секоја незавршена карта со дестинација.
110 карти со вагони: 12 од секоја боја плус 14 локомотиви

Тек на играта

46 карти со
дестинации
40 основни рути
1 карта
со
резиме

6 долги рути
во сина заднина

1 Eвропска Eкспрес бонус
карта - за најдолга
поврзана рута

u 5 дрвени маркери за обележување поени ( по 1 од секоја боја на играчите)
u 1 упатство за играта
u 1 онлајн код (се наоѓа на задната страна од упатството)

ВАЖНО:
Играчите што веќе ја имаат играно основната
Ticket to Ride® треба да обратат внимание на
следниве нови елементи: фериботови, тунели
и железнички станици

Поставување на играта

Поставете ја таблата (мапата на Европа) во средина. Секој играч добива сет
од 45 вагони од 1 боја, како и 3 станици и маркер за обележување поени од
истата боја. Секој од играчите го поставува својот маркер за означување поени
на стартната позиција ❶ на траката за поени, која се наоѓа на работ од мапата.
Во текот на играта секогаш кога еден од играчите ќе добие поени, ги означува
поените со својот маркер на траката. Измешајте ги картите со вагони и
поделете по 4 карти на секој играч ❷.
Поставете го остатокот од шпилот карти со вагони до таблата за играње,
потоа горните 5 карти поставете ги со лицето нагоре (откриени) веднаш до
шпилот ❸.
Поставете ги европската експрес бонус карта и картата со резиме со лицето
нагоре (откриени) како потсетник за играчите ❹.
Земете го шпилот со картите со дестинации и одделете ги картите со долги рути
(сина заднина) од картите со основните рути; измешајте ги картите со долги рути и
по случаен избор поделете по 1 на секој играч ❺.
Другите карти со долги рути вратете ги во кутијата, без да ги види некој.
Потоа, измешајте ги сите карти со основните рути - сите со обична (празна) заднина - поделете по 3 на секој играч ❻, а преостанатите поставете
ги веднаш до таблата со лицето надолу.
Подготвени сте да ја почнете играта.

Почеток на играта
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Пред да почнете со првата рунда секој од играчите избира да зачува минимум 2 од поделените карти со дестинации. Доколку сака, секој играч
може да зачува и повеќе од 2 карти. Картите со дестинации за кои играчите одлучиле да не ги задржат се враќаат назад во кутијата, без да ги
види некој. Картите што не сакате да ги задржите може да бидат обични или со долга рута. Картите што ќе ги задржите остануваат во рака до
крајот на играта.

Играта ја почнува играчот што има посетено најмногу европски држави, а потоа
следуваат играчите во насока на часовникот. На својот потег играчот мора да
направи 1 (и само една) од следниве 4 акции:
Влечење карта со вагони - Играчот може да извлече 2 карти со вагони (или
само 1 доколку избрал откриена карта со локомотива.) (Види правила за
локомотиви)
Комплетирање рута - Играчот комплетира рута на мапата кога од својата
рака ќе одигра сет карти со вагони во иста боја и број што одговара со бројот и
бојата на празните полиња на рутата што ја пополнува со своите возови. Потоа
ги поставува возовите од својата боја на секое празно поле од рутата и според
должината на рутата ги добива поените означени на таблицата со поени.
Влечење карти со дестинации - Играчот влече 3 карти со дестинации од
шпилот за дестинации и мора да задржи минимум 1 од нив.
Градење железничка станица - Играчот може да изгради железничка
станица во кој било град каде што нема станица. За да ја изгради својата
прва железничка станица, играчот треба да одигра 1 карта со вагон од
која било боја и ја поставува станицата на избраниот град. За да ја изгради
својата втора станица, играчот мора да одигра сет од 2 карти во иста боја; а
за третата станица, сет од 3 карти во иста боја.

Влечење карти со вагони

Во играта има осум типа на основни карти со вагони, од секој по 12, како и
14 карти со локомотива. Бојата од секој тип на карта со вагони се совпаѓа со
разните рути помеѓу градовите - виолетова, сина, портокалова, бела, зелена,
жолта, црна и црвена.
Доколку играчот одлучи да влече карти,
може да извлече 2 карти на потег. Овие
карти можат да бидат извлечени од
шпилот, од откриените карти или
комбинација од двете. Доколку влече
откриена карта, играчот мора веднаш да
ја замени со најгорната карта од шпилот.
Доколку играчот извлече откриена карта со
локомотива, тоа е единствената карта што може
да ја земе во потегот (Види правила за локомотиви).
Доколку во кој било момент 3 од 5-те откриени карти се локомотиви, сите 5 карти се отфрлаат на страна и се
поставуваат 5 нови откриени карти на нивно место. Во секое време играчите може да имаат колку
сакаат карти во својата рака. Кога шпилот ќе се потроши, употребените и отфрлените карти измешајте
ги во нов шпил, од кој понатаму ќе се влечат карти. Картите мора да бидат темелно измешани бидејќи
најчесто се одигруваат во сетови.
Доколку по некоја случајност нема карти во шпилот, како и употребени карти за да се измешаат во
шпилот бидејќи играчите ги држат картите во рацете, играчите нема да може да влечат карти со
вагони на својот круг. Тие ќе мора да одиграат некоја од другите акции: комплетирај рута, влечи карта
со дестинации или изгради железничка станица.
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Локомотиви

Фериботови

Локомотивите се во повеќе бои и имаат улога на џокер боја во играта.
Картите со локомотиви може да бидат одиграни со кој било сет бои при комплетирање рута. Исто така, тие
се важни при комплетирање на рутите со ферибот. (Види правила за фериботови)
Доколку се земе откриена карта со локомотива, таа мора да биде единствената карта што ќе биде земена
во тој потег. Доколку карта со локомотива се открие за време на првото влечење карта во потегот или ако
откриената карта со локомотива е достапна, но не е земена како прва, таа не може да биде избрана за
втора карта. Сепак, доколку играчот има доволно среќа да извлече локомотива од врвот на шпилот, таа
се смета за 1 карта и тој сè уште може да извлече уште 1 карта во текот на својот потег, до максимум од 2
карти.

Фериботовите се специјални сиви рути кои преку вода
поврзуваат два соседни града. Лесно се впечатливи по
симболот со локомотива, која се наоѓа на барем едно од
полињата на рутата. За да комплетира ферибот-рута,
играчот мора да искористи 1 локомотива за секое поле
со локомотива-симбол, покрај вообичаениот сет карти од
одредена боја за другите полиња од рутата.
За комплетирање ферибот-рута од Смирна до Палермо потребни се 4 карти со вагони
од една боја и 2 локомотиви.

Пример 1

Пример 2

Тунели

Комплетирање рута

Рута е сет од континуирани полиња во боја (во некои случаи сиви
полиња) помеѓу 2 соседни града на мапата. За да комплетира рута,
играчот мора да одигра сет карти со вагони што се во иста боја и број
со местата на избраната рута.
За повеќето од рутите потребен е специфичен сет карти од одредена
боја. Локомотивите во секое време може да бидат замена за која
било боја (Види пример бр. 1).
Сивите рути може да бидат комплетирани со сет карти во која било
боја (Види пример бр. 2).
Кога некоја рута е комплетирана (пополнета), играчот ги поставува
своите пластични возови на секое празно место на рутата. Сите
употребени карти се ставаат во купчето со употребени карти. Потоа,
играчот веднаш го поместува својот маркер на траката за поени
според табелата за поени за рута на страница 7.
Играчот може да комплетира која било незафатена рута на таблата и
не мора да се надоврзе на некоја своја претходна рута.
Рутата мора да биде целосно комплетирана во текот на еден потег.
На пример, не може да бидат поставени 2 воза на рута со три полиња
и притоа играчот да чека на својот следен потег за да го постави
третиот воз.
На својот потег играчот може да комплетира само 1 рута.

или
или
или
или

или

За да ја комплетира жолтата рута
со три полиња, играчот може да
ги одигра следниве комбинации на
карти: 3 жолти карти; 2 жолти
карти и локомотива; 1 жолта карта
и 2 локомотиви; или 3 локомотиви

Сива рута од 2 полиња може да се
комплетира играјќи 2 црвени карти;
или 1 жолта и 1 локомотива; или 2
локомотиви.

Тунелите се посебни рути, кои се впечатливи по тоа што имаат
специјални ленти и рамки на своите полиња.
Тунелите се посебни по тоа што играчот никогаш нема да биде
сигурен колку е долга рутата што сака да ја комплетира.
При обид за комплетирање тунел, најпрвин играчот треба да ги
Тунели
покаже картите потребни за комплетирање на должината на
рутата. Потоа ги открива првите 3 карти од шпилот со вагони. За секоја од овие 3 карти, чија
боја е иста со оние употребни за комплетирање на рутата, играчот мора да плати (изигра)
уште 1 карта од истата боја (или локомотива) од својата рака. Само тогаш може успешно да го
комплетира тунелот.
Доколку играчот нема или не сака да изигра дополнителни карти од соодветната боја, може
да си ги земе своите карти назад во раката по што неговиот потег завршува.
Два паралелни тунела - еден црн и еден бел - го
На крајот на потегот 3-те карти со вагони се поставуваат во купчето со употребени карти.
поврзуваат Мадрид со Памплона.
Запомнете дека локомотивите се карти во повеќе бои. Како таква, доколку некоја локомотива
е извлечена при обид за комплетирање тунел, таа секогаш ќе додаде во вредноста за плаќање.
Доколку некој играч се обиде да комплетира тунел само со локомотиви, ќе треба да плати екстра карти (кои исто така мора да бидат локомотиви
во случајот), само доколку се појават локомотиви во 3-те карти.
Во редок случај да нема 3 карти за комплетирање тунел ниту во шпилот ниту во употребените карти, се користат само достапните карти. Доколку
нема такви, тунелот може да биде комплетиран без ризик од плаќање дополнителни карти.

Пример 1

Пример 2

Извлечени
карти

Двојни рути

Пример 3

Извлечени
карти

Извлечени
карти

Некои градови се поврзани со двојни рути. Овие паралелни рути имаат ист број полиња од
еден до друг град. Во текот на играта ниеден играч не смее да ги комплетира двете рути
меѓу два исти града.
Внимавајте на рутите што се делумно паралелни, но поврзуваат различни градови. Таквите
рути не се сметаат за двојни рути.
Двојни рути

Паралелна рута

ВАЖНО
Во игра со двајца или тројца играчи, само една од двојните рути смее да биде комплетирана до крајот на играта.
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Изиграни се 2 црвени карти, 1 црвена карта е
откриена: уште 1 црвена карта е потребна.

Изиграни се 2 зелени карти, 1 локомотива е
откриена, уште една зелена карта е потребна.

Изиграни се 2 локомотиви, 1 локомотива е
откриена, уште една локомотива е потребна.
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На крајот, за европската експрес бонус
карта додајте 10 бонус поени на играчот/
те што ја имаат најдолгата непрекината
рута на мапата. При одредување на
должината на рутите земете ги предвид
само непрекинатите рути од пластичните
возови во иста боја. Непрекинатиот пат
може да содржи јамки или да помине
низ ист град повеќепати, но еден воз
никогаш не смее да се изброи двапати
во истата непрекината рута. Станиците и
противничките рути до кои тие поврзуваат
не се сметаат во одредувањето најдолга
непрекината рута. Доколку повеќе
играчи се изедначени за најдолга рута,
сите добиваат по 10 поени за европската
експрес бонус карта.

Влечење карти со дестинации

Играчот може да го искористи својот потег да влече дополнителни карти со дестинација. Тој влече три нови
карти од шпилот со дестинации. Доколку нема барем 3 преостанати карти во шпилот, играчот ги влече сите
достапни карти.
Кога ќе ги извлече новите дестинации, играчот мора да зачува барем 1 карта во својата рака, но може да
зачува и 2 или 3 од истите. Сите карти што не се зачувани се враќаат на дното на шпилот со дестинации.
Сите карти што се сочувани никогаш не може да бидат вратени назад и се чуваат до крајот на играта.
Градовите наведени на дестинациите претставуваат мисии за играчот; може да донесат бонус или казнени
поени. Доколку до завршување на играта некој играч поставил непрекината рута од своите возови меѓу
два града наведени на дестинацијата што ја поседува, тој ги добива поените наведени на картата. Доколку
не успеал во комплетирање на дестинацијата, тој ги одзема поените од својот краен резултат.
Картите со дестинации се чуваат тајно од другите играчи додека играта не заврши. Во текот на играта секој
играч може да поседува кој било број карти со дестинации.

Градење железнички станици

Железничката станица му дозволува на својот сопственик да
искористи 1 (и само една) рута од друг играч следејќи ја насоката од/
Станици
Цена
кон тој град со цел да ги поврзе градовите за поентирање на своите
карти со дестинации.
Станиците може да се изградат во кој било слободен град, дури и тие
без соседни комплетирани рути. Двајца играчи не може да изградат
станица во ист град.
Секој играч може да изгради максимум една станица на круг и
вкупно 3 станици во текот на целата игра.
За да ја изгради својата прва железничка станица, играчот мора
да одигра 1 карта со вагон и поставува една од своите станици во
избраниот град. За да ја изгради својата втора станица, мора да
одигра сет од 2 карти во иста боја; а за да ја изгради третата станица,
сет од 3 карти во иста боја. Како и обично, локомотивата може да
замени која било карта.
Доколку некој играч користи една станица за комплетирање повеќе
карти со дестинации, тој секогаш мора да ја користи истата рута кон
тој град. Сопственикот на станицата не мора да одлучи која рута ќе ја
користи сè до крајот на играта.
Градењето станици не е задолжително. На крајот на играта играчите добиваат по 4 поени за секоја од своите неизградени станици.

ПОЕНИ

ДОЛЖИНА НА РУТАТА

Кога еден од играчите ќе комплетира рута, тој веднаш добива поени означени на табелата за поени за
рути во зависност од нејзината должина.

Играчот со најмногу поени е победник. Ако има двајца или повеќе играчи со ист број поени, победува
играчот со комплетирани најмногу карти со дестинации. Доколку сè уште е нерешно, победник е играчот
со најмалку изградени станици. Во редок случај да е сè уште нерешено, победник е играчот што ја
комплетирал европската експрес бонус карта.

Пресметување на конечниот резултат

КОНЕЧЕН
РЕЗУЛТАТ
Број на освоени
поени за време на

играта

комплетирани
дестинации/некомплетирани

+4

поени/
неискористени
станици

европска експрес
бонус карта

Крај на играта

Кога некој играч ќе остане со 2 или помалку пластични возови на крајот на својот потег, почнува последната рунда и
секој играч, вклучувајќи го и активниот, добива по уште еден финален потег. По тој финален потег, играта завршува и
играчите го пресметуваат својот конечен резултат.

Пресметување поени

2 или помалку
пластични возови
во резерва кај некој
играч ја означуваат
последната рунда од
потези во играта.

Досега играчите би требало да ги имаат внесено своите поени од комплетирањето рути. Доколку не сте сигурни дека нема грешки во бројот на
поени, можете да ги преброите рутите на сите играчи.
Потоа играчите мора да ги покажат сите свои карти со дестинации. Вредноста на успешните карти се додава, а на неуспешните се одзема од
конечниот резултат.
Запомнете дека секоја железничка станица му дозволува на својот сопственик да искористи една и само една противничка рута за комплетирање
на своите карти со дестинации. Доколку ја користи истата станица за да поврзе градови од повеќе карти со дестинации, тогаш станицата секогаш
мора да ја користи истата избрана рута кон/од тој град за сите свои други карти со дестинации.
Додајте 4 поени за секоја неизградена станица.
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Географска белешка: Се стремивме точно да ги претставиме
политичките граници на Европа во 1901 г., како и да ги прикажеме имињата
на градовите на нивниот локален јазик од тоа време. Некои од позициите
на градовите се малку поместени поради прегледност на мапата.
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