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ra skyggen af Londons Big Ben til de buede hvælvinger på Roms Colosseum, der tårner sig op, fra de enestående
løgkupler i Moskva til det elegante Eiffeltårn i Paris, tager Ticket to Ride jer med på et nyt togeventyr
gennem århundredeskiftets europæiske storbyer. Vælger du en tur gennem de lange tunneler i Alperne eller en
arktisk færgetur? Bygger du ekstravagante togstationer på tværs af de gamle kejserdømmer, eller går du efter
at anlægge den berømte European Express? Dit næste træk kan sikre dig titlen som Europas bedste togmagnat!

Pak kufferterne, giv signal til drageren, og stig ombord!

Velkommen til jubilæumsudgaven af Ticket to Ride Europe.

Mange års med spændende togeventyr for talrige familier og venner jorden rundt fejres med denne store udgave af
det originale spil. Der er kælet for detaljerne på togfigurerne og de opdaterede spilkomponenter samt de nye, smukke
illustrationer, der højner jeres spiloplevelse. Vi er også glade for at kunne inkludere alle rutekort, som er udgivet til dato
samt flere varianter fra Europa 1912-udvidelsen, så I er sikret den bedste spiloplevelse. Denne jubilæumsudgave af Ticket
to Ride Europe er vores måde at vise jer vores taknemmelighed for den årelange, urokkelige støtte.
								

Nyd spillet, og hyg jer sammen!
Alan R. Moon og Days of Wonder-holdet

								

Komponenter
◆1

Spilleplade med europæiske togruter

◆1


Regelbog

◆1


Days of Wonder-webkode (findes bagerst i reglerne)

◆F
 arvede togvogne: 45 af hver i farverne brun, rød, lilla, grå og blå (ekstra

vogne af hver farve er inkluderet, så sørg for, at spillerne kun starter med
45 togvogne hver)

◆1
 08

Rutekort

46 Rutekort fra
grundspillet

55 Rutekort fra
Europe 1912

6 Rutekort fra
Orient-Express

1 Rutekort fra
Ticket to Ride
with Max

◆1
5

Farvede togstationer
(3 af hver, der matcher togenes farver)

◆5


Pointmarkører (1 af hver farve)

◆1


European
Express-bonuskort

Uanset hvor rutekortene
stammer fra, kan de almindelige
og lange rutekort skelnes
fra hinanden ved farven, der
omgiver pointantallet i øverste
venstre hjørne på kortene:

◆ 1


Big Citieshuskekort

◆1
 10

Almindelige
ruter

Enkelte af de almindelige rutekort er også mærket
med logoet Big Cities. En eller begge byer på disse
rutekort hører til storbyerne i Europa (Big Cities
of Europe): London, Berlin, Moskva, Paris, Wien,
Madrid, Roma, Athína og Angora.

Togvognskort

2

Lange ruter

 Forberedelse af spillet z
Denne opsætning er til grundspillet. I slutningen af denne regelbog findes
ændringerne, der skal foretages, for at spille varianterne “Europe 1912”, “Mega
Europe” og “Big Cities of Europe” samt regler for at tilføje rutekortene fra
miniudvidelserne Orient-Express og Ticket to Ride with Max.

Tag alle rutekortene med Europe-logoet, og sortér de 6 rutekort med lange ruter
fra de 40 rutekort med de almindelige ruter (se mere i indstikket om rutekort).
Bland rutekortene med lange ruter, og giv et tilfældigt til hver spiller. Overskydende
rutekort med lange ruter lægges tilbage i spillets æske, uden at nogen kigger på
dem.

Læg spillepladen midt på bordet. Giv hver spiller 45 togvogne, 3 togstationer og
en pointmarkør i samme farve. Hver spiller placerer sin pointmarkør på Start ❶ på
pointsporet, der løber langs kanten af spillepladen. Under hele spillet flyttes hver
spillers pointmarkør frem langs sporet i takt med, at spillerne får point.

Bland nu alle rutekortene med almindelige ruter, giv 3 til hver spiller ❺, og læg
resten i en stak med billedsiden nedad ved siden af spillepladen ❻.
Inden man kan tage sin første tur, skal man blandt de rutekort, man har fået
tildelt, vælge, hvilke man ønsker at beholde. Hver spiller skal beholde mindst 2
rutekort, men det er tilladt at beholde flere. Overskydende rutekort lægges tilbage
i spillets æske, uden at nogen kigger på dem. Rutekortene, som spillerne vælger
at skille sig af med, kan enten have lange eller almindelige ruter. Rutekortene,
som man vælger at beholde, skal holdes hemmeligt for de øvrige spillere resten
af spillet.

Bland togvognskortene, og giv hver spiller 4 kort ❷.
Læg resten af kortene nær spillepladen, og vend de 5 øverste kort fra stakken
med billedsiden opad ved siden af hinanden ❸. Hvis min. 3 af de 5 kort er
lokomotivkort, skal alle 5 kort øjeblikkeligt fjernes, lægges i en bunke med brugte
kort og erstattes af 5 nye kort fra stakken.
Læg European Express-bonuskortet med billedsiden opad ved siden af
spillepladen, så spillerne husker, at kortet er i spil ❹.

Nu kan spillet begynde.
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man må trække i sin tur (se Lokomotiver).

Formål med spillet

Hvis der på noget tidspunkt ligger mindst 3 lokomotivkort blandt de 5 kort
med billedsiden opad, skal alle 5 kort øjeblikkeligt smides i bunken med brugte
togvognskort og erstattes af 5 nye kort fra toppen af stakken med togvognskort.

Spillets formål er at få det højeste antal samlede point. Man kan få point ved at:
● Indsætte tog på strækninger mellem to nabobyer;

Der er ingen begrænsning på, hvor mange kort en spiller må have på hånden
i spillet. Når kortstakken med togvognskort er tom, skal de brugte togvognskort
blandes og formes til en ny stak. Kortene skal blandes grundigt, da de oftest spilles
i sæt.

● Indsætte tog på en samlet rute mellem to byer ifølge et rutekort;
●H
 ave lavet den længste sammenhængende rute i slutningen af spillet og

derved vinde European Express-bonuskortet;

Skulle det usandsynlige ske, at både kortstakken og bunken med brugte
togvognskort er tomme, fordi spillerne har alle kortene på hånden, er det ikke
muligt at trække togvognskort i sin tur. Man må i stedet vælge at indsætte tog på
en strækning, trække nye rutekort eller bygge en togstation.

● Og for hver togstation, som man ikke har bygget i slutningen af spillet.

Hvis man ved spillets afslutning ikke har nået at indsætte tog på en rute ifølge et
af sine rutekort, trækkes disse point fra spillerens pointsum.

Lokomotiver

Spillets faser

Lokomotiver er flerfarvede jokere, der kan bruges
overalt og kan kombineres med en anden farve, når
man indsætter tog eller bygger en togstation. De
er også nødvendige, når man skal indsætte tog på
færgestrækninger (se Færger).

Den spiller, som har besøgt flest europæiske lande i sit liv, starter spillet, og
herefter går turen med urets retning rundt om bordet. I sin tur må man tage en (og
kun en) af følgende handlinger:
◆ Træk togvognskort – Spilleren må trække 2 togvognskort (eller kun ét, hvis

Hvis et lokomotiv, der ligger med billedsiden opad, bliver trukket af en spiller,
må spilleren ikke trække flere kort i sin tur. Hvis et lokomotivkort vendes som
erstatning for det kort, som spilleren netop har trukket, eller hvis et lokomotivkort
er tilgængeligt blandt de 5 kort med billedsiden opad, men ikke blev trukket af
spilleren som hans første kort, kan lokomotivkortet ikke vælges af spillerens som
hans andet kort. Hvis der på noget tidspunkt ligger mindst 3 lokomotivkort blandt
de 5 kort med billedsiden opad, skal alle 5 kort øjeblikkeligt smides i bunken
med brugte togvognskort og erstattes af 5 nye kort fra toppen af stakken med
togvognskort.

spilleren vælger at tage et lokomotivkort med billedsiden opad; se i afsnittet
om Lokomotiver).
◆ Indsæt tog mellem to nabobyer – Spilleren må indsætte tog på spillepladen

ved at indløse sine togvognskort. Kortene skal passe i farve og antal til
strækningens farve og længde. Herefter placeres for hvert indløst kort en
togvogn i spillerens egen farve på felterne i strækningen, og spilleren får
point som angivet i pointtabellen på spillepladen.
◆ Træk rutekort – Spilleren trækker 3 rutekort fra kortstakken (eller 4, når

Bemærk: Hvis en spiller er så heldig, at han trækker et lokomotivkort fra toppen af
kortstakken (uden at vide, hvilket kort han trækker), tæller dette kun som et enkelt
kort, og spilleren må gerne trække et kort mere i sin tur.

man spiller varianten Big Cities of Europe), og skal beholde mindst ét af
kortene.
◆ Byg en togstation – Man må bygge en togstation i enhver by, der ikke

allerede har en togstation. Når man vil bygge sin første togstation, skal man
spille et valgfrit togvognskort og placere en af sine togstationer i byen. Når
man vil bygge sin anden togstation, skal man spille et sæt af 2 togvognskort
af samme farve, og for at bygge sin tredje togstation skal man spille et sæt
af 3 togvognskort af samme farve.

Indsæt tog på strækninger
En strækning består af en sammenhængende række af farvede felter (nogle af
dem er grå), der forbinder to nabobyer på spillepladen.
For at indsætte tog på en strækning skal man spille et sæt af togvognskort svarende
til antallet af felter i strækningen. Alle kort i sættet skal matche strækningen (eller
være lokomotivkort), og på de fleste strækninger kræves kort af en specifik farve
(se eksempel 1). Nogle strækninger – de, som er grå – kan man indsætte tog på
med et valgfrit sæt af togvognskort (se eksempel 2).

Træk togvognskort
Der er 8 forskellige typer af togvognskort (12 af hver type) samt 14
lokomotivkort. Farven på hver af disse togvognskorttyper matcher
farverne på de forskellige strækninger, der forbinder byerne på
spillepladen – lilla, blå, orange, hvid, grøn, gul, sort og rød.

Når en spiller vælger at indsætte tog på en strækning, skal han placere et af sine
tog på hvert felt i strækningen. Kortene, som spilleren brugte til at indsætte tog
på strækningen, smides i bunken med brugte togvognskort. Spilleren får med det
samme point for strækningen og flytter sin pointmarkør frem på pointsporet så
mange felter, som angivet i pointtabellen på spillepladen.

Hvis man vælger at trække togvognskort i sin tur, må man trække 2 kort. Kortene
trækkes enten blandt de 5, der ligger med billedsiden opad på bordet, eller fra
toppen af stakken med togvognskort (uden at vide, hvad man trækker). Trækker
man blandt kortene, der ligger med billedsiden opad, skal kortet, som man
trækker, øjeblikkeligt erstattes af et nyt fra kortstakken. Vælger man at trække et
lokomotivkort, der ligger med billedsiden opad på bordet, er dette det eneste kort,

Man må indsætte tog på alle tilgængelige strækninger på spillepladen. Det er
ikke et krav, at strækningerne er forbundet med hinanden. Man kan maksimalt
indsætte tog på én strækning i sin tur.
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Indsætter man tog på en strækning, skal alle strækningens felter fyldes i samme
tur. Man må f.eks. Ikke indsætte 2 tog på en strækning med 3 felter og i næste tur
indsætte det tredje tog.

Vigtigt: I et spil med 2 eller 3 spillere kan der kun indsættes tog på det ene
spor i et dobbeltspor. Når en spiller har indsat tog på en ene af de to spor, er
det andet af de to spor, der udgør dobbeltsporet, låst, og der kan ikke indsættes
tog på sporet.

Indsætning af tog
Eksempel 1

Eksempel 2

Man kan indsætte tog på en gul
strækning, der er 3 felter lang, ved at
spille en af følgende kombinationer
af kort: 3 gule togvognskort, 2 gule
togvognskort og 1 lokomotivkort, 1
gult togvognskort og 2 lokomotivkort
eller 3 lokomotivkort

Man kan indsætte tog på en grå
strækning, der er 2 felter lang, ved
at spille 2 røde kort, 1 gult kort og 1
lokomotivkort eller 2 lokomotivkort.

Færger
Færger er specielle grå strækninger, der forbinder to nabobyer
på tværs af et farvand. Disse kan let skelnes fra almindelige
strækninger, da der på felterne, der udgør strækningen, er vist
et eller flere lokomotivikoner.
For at indsætte tog på en færgestrækning skal man spille et lokomotivkort for
hvert lokomotivikon på strækningen samt det sædvanlige sæt af togvognskort for
de øvrige felter på færgestrækningen.

Indsætning af tog - færge
Hvis man vil indsætte tog på færgestrækningen fra Smyrna til Palermo, skal
man bruge et sæt af 4 togvognskort i en valgfri farve og 2 lokomotiver.

Tunneler
Tunneler er specielle strækninger, der let kan skelnes fra
de øvrige strækninger ved tunnelafmærkningerne og kanten
rundt om felterne.
Det, der gør en tunnel så speciel, er, at spilleren aldrig kan
vide sig sikker på, hvor lang strækningen, som han indsætter tog på, vil være!
Når man indsætter tog på en tunnelstrækning, skal man først lægge det
påkrævede antal af togvognskort svarende til antallet af felter i strækningen foran
sig. Herefter afsløres de 3 øverste kort i stakken med togvognskort. Dette gælder
uanset tunnelstrækningens længde. For hvert afsløret kort, der matcher farven på
det kortsæt, der bruges til at indsætte tog på strækningen, skal spilleren fra hånden
spille et ekstra kort af samme farve (eller et lokomotiv). Spilleren kan kun indsætte
tog på tunnelstrækningen, hvis han kan spille alle de påkrævede kort.
Har spilleren ikke tilstrækkeligt med ekstra togvognskort af den matchende farve
(eller ønsker han ikke at spille dem), må han tage alle togvognskortene op på
hånden igen, og spillerens tur er slut.

Dobbeltspor
Nogle byer er forbundet via
dobbeltspor (to spor af samme
længde, der forbinder de samme to
byer). En spiller kan aldrig indsætte
tog på begge spor i et dobbeltspor.

Når spillerens tur er slut smides de 3 kort, som blev afsløret fra kortstakken, i
bunken med brugte togvognskort.

Dobbeltspor

Husk, at lokomotiver er flerfarvede jokere. Det betyder, at afsløres et lokomotiv
blandt de 3 kort fra stakken, når en spiller forsøger at indsætte tog på en
tunnelstrækning, matcher lokomotivkortene automatisk farven på spillerens
togvognskort, og spilleren skal derfor spille et ekstra kort.

Ikke et dobbeltspor
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Indsætning af tog - tunneller
Eksempel 1

Eksempel 3

Eksempel 2

Afslørede kort

Spiller 2 røde kort,
1 rødt kort afsløret:
endnu 1 rødt kort skal spilles.

Afslørede kort

Spiller 2 grønne,
1 lokomotivkort afsløret:
endnu 1 grønt kort skal spilles.

Afslørede kort

Spiller 2 lokomotivkort,
1 lokomotivkort afsløret: endnu
1 lokomotivkort skal spilles.

at forbinde byerne på et rutekort, trækker man pointantallet på rutekortet fra sin
samlede pointsum.

Prøver man at indsætte tog på en tunnelstrækning udelukkende ved brug af
lokomotivkort, skal man kun spille ekstra kort (som SKAL være lokomotivkort i dette
tilfælde), hvis der blandt de 3 kort, der afsløres for tunnelen, er lokomotivkort.

Rutekort holdes hemmelige for medspillerne indtil pointoptællingen ved spillets
slutning. Der er ingen begrænsning på, hvor mange rutekort en spiller kan have.

I det sjældne tilfælde at der ikke er kort nok i stakken og bunken med brugte
togvognskort til, at man kan trække 3 kort og fastslå tunnelens effekt på spilleren,
skal man kun vende de kort, der er tilgængelige. Er der ingen kort tilgængelige,
fordi spillerne har alle kortene på hånden, skal ingen kort vendes, og spilleren kan
indsætte tog på tunnelstrækningen uden risikoen for at skulle spille ekstra kort.

Byg en togstation
Ejeren af en togstation må benytte en (og kun en) af
strækningerne, der tilhører en anden spiller, til at færdiggøre et
af sine rutekort. Strækningen skal føre ind i eller ud af byen, hvor
stationen er.

Træk rutekort

En togstation kan bygges i enhver by, der ikke allerede har en togstation, selvom
der endnu ikke er indsat tog på nogen af de strækninger, der fører ind i byen. En
by kan kun rumme én station.

En spiller kan bruge sin tur på at trække flere rutekort.
For at gøre dette skal spilleren trække 3 nye kort fra
toppen af stakken med rutekort (4 i varianten Big
Cities of Europe). Er der ikke nok rutekort i stakken, kan
spilleren kun trække det antal kort, der er i stakken.

Man kan maksimalt bygge én station i en tur og i alt 3 stationer i løbet af spillet.
Når man vil bygge sin første togstation, skal man spille et valgfrit togvognskort
og placere en af sine togstationer i byen. Når man vil bygge sin anden togstation,
skal man spille et sæt af 2 togvognskort af samme farve, og for at bygge sin tredje
togstation skal man spille et sæt af 3 togvognskort af samme farve. Som altid må
kortene frit erstattes af lokomotivkort.

Når man trækker rutekort, skal man beholde mindst
ét af kortene, men man må gerne vælge at beholde
flere eller dem alle, hvis man ønsker det. Rutekort, som
spilleren ikke ønsker at beholde, lægges i bunden af
stakken med rutekort. Rutekort, som man trækker og
ikke fravælger med det samme, skal beholdes resten af spillet. Det er ikke tilladt
at vælge sine rutekort fra i en senere tur, hvor man trækker nye rutekort.

Bruger man samme station til at hjælpe med at forbinde byer på flere forskellige
rutekort, skal man bruge den samme strækning, der fører ind i byen, til at
færdiggøre alle rutekortene. Togstationens ejer behøver ikke at beslutte, hvilken
strækning han vil bruge før slutningen af spillet.

Byerne, som fremgår af et rutekort, er spillerens mål for en rejse; de kan give
bonus- eller strafpoint. Har man i slutningen af spillet forbundet byerne på et af
sine rutekort med en ubrudt rute med plastiktog i sin egen farve, får man det
pointantal, der er vist på rutekortet. Er det derimod ikke lykkedes for en spiller

Det er aldrig et krav, at man bygger togstationer. For hver station, som en spiller
ikke bygger i spillet, får han 4 point i slutningen af spillet.
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Bemærk: En togstation kommer ikke ejeren til nytte, hvis strækningen er tom; kun
hvis en medspiller har indsat tog på strækningen.

Priser på togstationer

1.

2.

Rutekort, som man har færdiggjort i løbet af spillet, giver bonuspoint som vist på
kortet. Pointantallet for rutekort, som man ikke har færdiggjort, trækkes fra den
samlede pointsum.

3.

For hver togstation, man ikke har bygget i løbet af spillet, modtager man 4 point.
Tildel slutteligt spilleren, som har indsat tog på den længste, ubrudte strækning,10
bonuspoint for European Express-kortet. Den længste strækning findes ved at tælle
togene. Når man sammenligner længden, tæller kun udbrudte ruter af plastiktog i
samme farve med. Der må gerne køres omveje, og turen kan gå gennem samme by
mere end én gang, men hvert plastiktog kan kun benyttes én gang under optællingen.
Stationer og medspillernes strækninger, som disse giver adgang til at benytte, tæller
ikke med og kan ikke benyttes, når længste strækning skal findes. Hvis flere spillere
står lige, modtager alle disse spillere 10 bonuspoint for European Express-kortet.

Spillets afslutning

Rutens længde

Point

Når en spiller kun har 2 eller færre togvogne tilbage
i slutningen af sin tur, får hver spiller (inklusive den
spiller, der kun havde 2 eller færre togvogne tilbage)
en sidste tur. Herefter slutter spillet, og spillerne tæller
deres point.

Beregning af point
Spillerne har allerede registreret de point i pointsporet, de har fået for at have
indsat tog på strækningerne mellem nabobyer. For at sikre sig mod fejl kan det dog
være en god idé at tælle hver spillers point igen.
Spillerne afslører nu deres rutekort. Nu vælger de spillere, der har bygget
togstationer, hvilken af medspillernes strækninger togstationen skal bruges til:
Hver togstation lader ejeren bruge en (og kun én) af sine medspilleres strækninger,
der fører ind i den by, hvor togstationen er, til at færdiggøre et rutekort. Stationen
placeres over et af togene i strækningen, så man let kan huske, hvilken strækning
spilleren har valgt. Denne strækning kan nu benyttes af begge spillere, som om
de begge ejede den (eller flere spillere, hvis mere end én togstation er placeret
på strækningen).

Spilleren med det højeste antal point er vinder af spillet.
Har 2 eller flere spillere lige mange point, vinder spilleren, der har indsat
tog på flest ruter ifølge sine rutekort. Skulle det ske, at der herefter stadig
står uafgjort, vinder den af disse spillere, der har bygget færrest togstationer.
Er der stadig pointlighed, vinder den af disse spillere, der har fået European
Express-bonuskortet.

Endelig pointberegning

Nuværende
point

Bonus-/Strafpoint for
rutekort

4 Point pr. ubygget
togstation

European Express-Bonus

Samlet
pointsum
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Varianter

Fælles for alle varianter:
◆ Starthånd: 4 togvognskort
◆ Slutbonus: European Express

Der er utallige måder at gå på opdagelse i Europa med alle de rutekort, som denne udgave af
spillet indeholder, men disse 3 spilvarianter er vores favoritter

 Europe 1912 z

Sådan bruger du Bonus-rutekortene
Man kan vælge at føje de 7 bonus-rutekort (6 fra miniudvidelsen Orient-Express og 1 fra Ticket
to Ride with Max-eventen) til spillet. For at gøre dette skal man bruge logoerne som forklaret
rutekort og følge reglerne til opsætning af den variant af spillet, man ønsker at spille.

55

 Classic z
46

Eneste regelændring i denne variant er, hvilke rutekort der
bruges: rutekortene med Europe-logoet skal erstattes af
rutekortene med 1912-logoet (6 rutekort med lang rute og 49
rutekort med normale rute)
♦ Brug alle rutekort med 1912-logo
♦ Spilstart: 1 lang rute og 3 almindelige ruter (ubrugte lange
rutekort lægges i æsken med billedsiden nedad).

♦ Brug alle rutekort med Europe-logo

♦ Hver spiller skal beholde mindst 2 rutekort (frit valg blandt
de lange og almindelige ruter). Alle rutekort, som ikke
beholdes, lægges med billedsiden nedad i æsken.

♦ Spilstart: 1 lang rute og 3 almindelige ruter (ubrugte lange
rutekort lægges i æsken med billedsiden nedad).
♦ Hver spiller skal beholde mindst 2 rutekort (frit valg blandt
de lange og almindelige ruter). Alle rutekort, som ikke
beholdes, lægges med billedsiden nedad i æsken.

♦ I løbet af spillet: Træk 3, behold mindst 1
Alle andre regler i spillet er uændrede.

♦ I løbet af spillet: Træk 3, behold mindst 1

 Mega Europe z

Big Cities of Europe

46

45

Denne variant bruger alle kortene med Europe- og 1912-logoer
(12 rutekort med lang rute og 89 rutekort med normal rute).
♦ Brug alle rutekort med Europe- eller 1912-logo

♦ Brug oversigtskortet fra Big Cities of Europe.

♦ Spilstart: 2 lange ruter. Hver spiller må beholde en eller
ingen, men ikke begge. Alle rutekort med lange ruter, som
ikke beholdes, lægges med billedsiden nedad i æsken.

♦ Brug alle rutekort med Big Cities-logo (ingen lange ruter i
denne variant)

derefter

55

♦ Spilstart: 5 rutekort

♦ 5 almindelige rutekort. Spillere, som valgte at beholde en
lang rute, skal beholde mindst 2 af disse rutekort; de øvrige
spillere skal beholde mindst 3.

♦ Hver spiller skal beholde mindst 2 rutekort.
♦ Alle rutekort, som ikke beholdes, blandes og lægges i
bunden af stakken med rutekort.

♦ Alle almindelige rutekort, som ikke beholdes, blandes og
lægges i bunden af stakken med rutekort.

♦ I løbet af spillet: Træk 4, behold mindst 1

♦ I løbet af spillet: Træk 3, behold mindst 1

Alle andre regler i spillet er uændrede.

Alle andre regler i spillet er uændrede.

Registrér dit brætspil

Holdet bag

Find webkoden på et
andet hæfte!

Spildesign af
Alan R. Moon
Illustrationer af Julien Delval

Gå på opdagelse hos Days of Wonder Online - Det online brætspilsfællesskab,
hvor ALLE dine venner spiller! Registrér dit spil på www.daysofwonder.com, og
opdag en hjemmeside fyldt med spilvarianter, ekstra kort og meget mere. Klik
på New Player-knappen, og følg anvisningen.

www.daysofwonder.com

Denne variant bruger de 45 Big Cities-rutekort med Europe- og
1912-logoer. Rutekortene med lange ruter skal ikke bruges og
lægges tilbage i æsken.

Grafisk design af Cyrille Daujean
Dansk oversættelse
af Pernille Madsen

En stor tak fra Alan og DoW til alle, der har hjulpet med at spilteste spillet:
Phil Alberg, Buzz Aldrich, Dave & Jenn Bernazzani, Pitt Crandlemire, Terry Egan,
Brian Fealy, Dave Fontes, Matt Horn, Craig Massey, Janet Moon, Mark Noseworthy,
Mike Schloth, Eric Schultz, Scott Simon, Rob Simons, Adam Smiles, Tony Soltis,
Richard Spoonts, Brian Stormont, Rick Thornquist.
Geografisk note: Vi har bestræbt os på bedst muligt at gengive de politiske
grænser i Europa 1901 og bibeholde bynavnene i datidens lokalsprog. Dog har det
for spilbarhedens skyld været nødvendigt at ændre placeringen af enkelte byer
på kortet.

Days of Wonder, Days of Wonder-logoet og Ticket to Ride er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Days of Wonder, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

© 2004-2021 Days of Wonder, Inc.
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