
Lontoon Big Benin varjosta Rooman Colosseumin kaarille, Moskovan muhkeilta sipulikupoleilta Pariisin 
hienostuneelle Eiffel-tornille, Ticket to Ride Europe vie sinut uudelle junaseikkailulle vuosisadanvaihteen 

Euroopan suurkaupunkeihin. Rohkenetko matkustaa Alppeja halkovissa pitkissä tunneleissa tai lähteä arktiselle 
lauttamatkalle? Rakennatko mahtavia rautatieasemia vanhoihin suurvaltoihin tai lähdetkö yrittämään tarunomaista 
European Expressiä? Seuraava siirtosi saattaa tehdä sinusta Euroopan rautateiden valtiaan! 

Pakkaa laukkusi, heilauta vaunupalvelijalle ja nouse junaan!
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Sisältö Sisältö 
◆  1 Euroopan junareittejä kuvaava pelilauta

◆  Värillisiä junanvaunuja: 45 kutakin väriä, ruskeaa, punaista, violettia, 
harmaata ja sinistä (ja muutama ylimääräinen jokaista väriä, joten 
varmistakaa, että pelin alussa jokaisella on 45 junanvaunua)

◆  15 värillistä rautatieasemaa  
(3 kutakin junanvaunun väriä)

◆  5 pistemerkkiä  
(jokaiselle pelaajalle yksi junanvaunujen värinen)

◆  1 sääntökirjanen

◆  1 Days of Wonderin verkkokoodi (sääntöjen takapuolella)

Tervetuloa pelaamaan Ticket to Ride Europen juhlavuosipainosta.  
Tämä alkuperäisen pelin jättikokoinen versio juhlistaa kaikkia niitä vuosia, joita lukuisat perheet ja ystävykset 

ympäri maailman ovat viettäneet jännittävien rautatieseikkailujen parissa. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota 
hienostuneiden pienoisjunanvaunujen suunnitteluun sekä upeaan uuteen kuvitukseen ja osien päivittämiseen 

pelikokemuksen parantamiseksi. Iloksemme voimme myös kertoa, että painos sisältää kaikki ensimmäisestä pelistä alkaen 
julkaistut viralliset menoliput ja monia Ticket to Ride Europe 1912 -versiossa mukana olleita muunnelmia. Tällä Ticket to 
Ride Europen juhlavuosipainoksella haluamme kiittää sinua vankkumattomasta tuestasi kaikkien näiden vuosien aikana. 
         Hauskoja pelihetkiä!
         Alan R. Moon ja Days of Wonderin tiimi

Osassa tavallisista menolipuista on myös Big 
Cities -logo. Toinen tai molemmat tällaisen kortin 
kaupungeista ovat eurooppalaisia suurkaupunkeja: 
Lontoo, Berliini, Moskova, Pariisi, Wien, Madrid, 
Rooma, Ateena ja Ankara.

◆  108 menolippua (katso menolippujen esittely)

46 menolippua 
peruspelistä

55 menolippua 
Europe 1912:sta

6 menolippua 
Orient-Expressistä

1 menolippu 
Ticket to Ride 
with Maxista

Tavalliset 
menoliput

Pitkän reitin 
menoliput

Tavalliset menoliput erottuvat 
pitkän reitin menolipuista al-
kuperästään riippumatta kortin 
vasemmassa yläkulmassa ole-
van pistemäärän värin perus-
teella:

◆    1 Big Cities 
-muunnelmakortti

◆  1 European 
Express 
-bonuskortti

◆  110 junakorttia 
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 Alkuvalmistelut z
Nämä alkuvalmistelut koskevat peruspeliä. Sääntöjen loppuosassa kerrotaan, 

mitä muutoksia niihin tarvitaan Europe 1912-, Mega Europe- ja Big Cities of Europe 
-muunnelmia varten sekä Orient-Express-minilisäosan ja Ticket to Ride with Max 
-tapahtuman menolippujen lisäämistä varten.

Asettakaa pelilauta keskelle pöytää. Jokainen pelaaja valitsee itselleen värin 
ja saa sen mukaiset 45 junanvaunua, 3 rautatieasemaa ja pistemerkin. Pelaajat 
asettavat pistemerkkinsä pelilaudan reunaa kiertävän pisteradan aloituskohtaan 
❶. Kun pelaaja saa pelin aikana pisteitä, hän siirtää pistemerkkiään heti sen 
mukaan.

Sekoittakaa junakortit ja jakakaa niitä jokaiselle pelaajalle aluksi neljä ❷.

Asettakaa junakorttipakka pelilaudan viereen ja kääntäkää sen viisi päällimmäistä 
korttia pöydälle kuvapuoli ylöspäin ❸. Jos kolme viidestä käännetystä kortista on 
veturikortteja, kaikki viisi pannaan pois ja niiden tilalle nostetaan uudet.

Asettakaa European Express -bonuskortti pelilaudan viereen kuvapuoli ylöspäin 
muistutukseksi pelaajille ❹.

Ottakaa kaikki menoliput, joissa on Europe-logo, ja erotelkaa kuusi pitkää reittiä 
40 tavallisesta reitistä (katso menolippujen esittely). Sekoittakaa pitkät reitit ja 
jakakaa jokaiselle pelaajalle yksi. Palauttakaa ylimääräiset pitkät reitit laatikkoon 
näyttämättä niitä kenellekään.

Sekoittakaa sitten tavalliset menoliput, jakakaa niitä jokaiselle pelaajalle kolme  
❺ ja asettakaa loput pelilaudan viereen kuvapuoli alaspäin olevaksi nostopakaksi 
❻.

Ennen ensimmäistä vuoroa pelaajat päättävät, mitkä saamistaan menolipuista he 
haluavat pitää. Pelaajien on pidettävä ainakin kaksi menolippua, mutta he voivat 
pitää myös kolme tai neljä. Hylätyt menoliput palautetaan laatikkoon näyttämättä 
niitä muille pelaajille. Pelaajat voivat halutessaan palauttaa laatikkoon myös 
pitkän reitin. Kaikki kädessä pidetyt menoliput on säilytettävä pelin loppuun asti 
näyttämättä niitä muille.

Nyt peli voi alkaa.
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Pelin tavoitePelin tavoite
Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä. Pelaaja saa pisteitä

●   rakentamalla reitin kahden vierekkäisen kaupungin välille

●   rakentamalla katkeamattoman reitin menolipussa mainittujen kahden 
kaupungin välille

●   rakentamalla pisimmän katkeamattoman reitin ja voittamalla näin European 
Express -bonuskortin

●   jättämällä rautatieasemia rakentamatta.

Pelaaja menettää pisteitä jokaisesta menolipusta, jonka mukaista katkeamatonta 
reittiä hän ei ole onnistunut rakentamaan peliin loppuun mennessä.

Pelin kulkuPelin kulku
Pelin aloittaa pelaaja, joka on käynyt useimmassa Euroopan maassa. Tämän 

jälkeen peli jatkuu myötäpäivään. Pelaajan tulee suorittaa vuorollaan yksi (ja vain 
yksi) seuraavista neljästä toiminnosta:

◆  Junakorttien nostaminen – Pelaaja voi nostaa kaksi junakorttia (tai vain 
yhden, jos hän valitsee kuvapuoli ylöspäin olevan veturikortin, katso kohta 
”Veturikortit”).

◆  Reitin rakentaminen – Pelaaja voi rakentaa pelilaudalle reitin pelaamalla 
kädestään reitin paikkojen määrää ja väriä vastaavan joukon junakortteja. 
Hän asettaa yhden oman junanvaununsa reitin jokaiseen paikkaan ja saa 
pistetaulukon mukaisen pistemäärän reitin pituuden perusteella.

◆  Menolippujen nostaminen – Pelaaja nostaa menolippupakasta kolme 
päällimmäistä menolippua (neljä pelattaessa Big Cities of Europe -versiota) 
ja pitää niistä vähintään yhden.

◆  Rautatieaseman rakentaminen – Pelaaja voi rakentaa rautatieaseman 
mihin tahansa kaupunkiin, jossa ei vielä ole rautatieasemaa. Pelaaja 
rakentaa ensimmäisen asemansa luovuttamalla yhden valitsemansa värisen 
kortin ja asettamalla yhden rautatieasemistaan kaupunkiin. Toista asemaa 
rakentaessaan pelaajan pitää luovuttaa kaksi keskenään samanväristä 
korttia ja kolmatta asemaa rakentaessaan kolme.

Junakorttien nostaminen
Junakortteihin kuuluu kahdeksan eri tyyppiä junanvaunuja 

(12 korttia kutakin) ja vetureita (14 korttia). Junakortit ovat 
pelilaudan eri reittien värisiä: violetteja, sinisiä, oransseja, 
valkoisia, vihreitä, keltaisia, punaisia ja mustia.

Jos pelaaja päättää nostaa junakortteja, hän nostaa vuorollaan 
kaksi korttia. Kumpikin kortti voidaan nostaa joko pelilaudan 
vieressä kuvapuoli ylöspäin olevien viiden kortin joukosta 
tai pakasta (sokkona). Jos pelaaja valitsee kuvapuoli ylöspäin 
olevan kortin, hän nostaa heti pakasta uuden kortin sen tilalle. Jos pelaaja valitsee 
kuvapuoli ylöspäin olevista korteista veturikortin, hän saa ottaa vuorollaan 

ainoastaan sen (katso kohta ”Veturikortit”).

Jos jossain pelin vaiheessa kolme viidestä kuvapuoli ylöspäin olevasta kortista on 
veturikortteja, kaikki viisi pannaan pois ja niiden tilalle nostetaan uudet.

Kädessä olevien junakorttien määrää ei ole rajoitettu. Kun pakka on käytetty 
loppuun, pelaajien poisheittämistä korteista sekoitetaan uusi nostopakka. Kortit 
pitää sekoittaa hyvin, sillä ne on useimmiten heitetty pois samanväristen korttien 
sarjoina.

Jos pakassa ei ole enää kortteja ja pelaajat ovat pitäneet kaikki kortit kädessään, 
joten uutta pakkaa ei voida sekoittaa, pelaaja ei voi nostaa junakortteja. Silloin on 
rakennettava reitti, nostettava menolippuja tai rakennettava rautatieasema.

Veturikortit
Veturit ovat monivärisiä ja toimivat jokerikortteina, 

joita voidaan käyttää reitin tai aseman rakentamisessa 
minkä tahansa junakorttien kanssa. Niitä tarvitaan myös 
lauttareittien rakentamiseen (katso ”Lauttareitit”).

Jos pelaaja valitsee junakortteja nostaessaan kuvapuoli 
ylöspäin olevan veturikortin, hän ei saa nostaa samalla vuorolla toista korttia. Jos 
pelaaja valitsee ensimmäiseksi kortiksi kuvapuoli ylöspäin olevan kortin ja pakasta 
tulee sen tilalle veturikortti tai jos veturikortti on pöydällä kuvapuoli ylöspäin, 
mutta sitä ei valittu ensimmäiseksi kortiksi, veturikorttia ei voi enää valita. Jos 
jossain pelin vaiheessa kolme viidestä kuvapuoli ylöspäin olevasta kortista on 
veturikortteja, kaikki viisi pannaan pois ja niiden tilalle nostetaan uudet. 

Huomio: Jos pelaaja on onnekas ja sattuu nostamaan veturikortin pakasta sokkona, 
hän saa ottaa samalla vuorolla toisenkin kortin..

Reitin rakentaminen
Reitti on värillisten paikkojen (tai joskus harmaiden paikkojen) muodostama 

yhtenäinen rata kahden vierekkäisen kaupungin välillä.

Jotta pelaaja voi rakentaa reitin, hänen on pelattava kädestään reitin paikkojen 
mukainen määrä junakortteja. Kaikkien korttien on oltava samaa väriä (mukana 
voi olla myös veturikortteja), ja useimpiin reitteihin tarvitaan tietty väri (katso 
esimerkki 1). Harmaata reittiä rakentaessaan pelaaja saa kuitenkin itse valita 
haluamansa värin (katso esimerkki 2). 

Kun reitti rakennetaan, pelaaja asettaa reitin jokaiseen paikkaan yhden 
junanvaununappulan. Reitin rakentamiseen käytetyt kortit heitetään pois. Tämän 
jälkeen pelaaja katsoo saamansa pistemäärän pelilaudalla olevasta taulukosta ja 
päivittää heti pisteensä siirtämällä pistemerkkinsä oikeaan kohtaan pisteradalla.

Pelaaja saa rakentaa minkä tahansa vapaan reitin. Uuden reitin ei tarvitse 
olla yhteydessä pelaajan aiemmin rakentamiin reitteihin. Kullakin vuorolla saa 
kuitenkin rakentaa vain yhden reitin. 

Reitti on rakennettava kokonaan yhden vuoron aikana. Pelaaja ei voi esimerkiksi 
asettaa kahta junanvaunua kolmipaikkaiselle reitille ja lisätä kolmatta vaunua 
seuraavalla kierroksella.  
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Rinnakkaiset reitit
Joidenkin kaupunkien välille on 

mahdollista rakentaa rinnakkaiset 
reitit (kaksi samat kaupungit 
yhdistävää, samanmittaista, 
rinnakkain kulkevaa reittiä). Sama 
pelaaja ei voi rakentaa näitä 
molempia.

Lauttareitit
Lauttareitit ovat harmaita reittejä, jotka yhdistävät toisiinsa 

kaksi vesistön eri puolilla olevaa kaupunkia. Ne tunnistaa 
helposti siitä, että ainakin yhdessä reitin paikassa on veturin 
kuva. 

Lauttareitin rakentamiseen pelaaja tarvitsee veturin kuvien määrää vastaavan 
määrän veturikortteja sekä oikeanvärisen junanvaunukortin jokaista muuta reitin 
paikkaa kohden. 

Tunnelit
Tunnelit ovat erikoisreittejä, jotka tunnistaa helposti reitin 

jokaista paikkaa ympäröivästä kuviosta. 

Erikoista tunneleissa on se, ettei pelaaja voi koskaan tietää, 
miten pitkä rakennettavasta reitistä tulee! 

Kun pelaaja haluaa rakentaa tunnelin, hän luovuttaa ensin reitin paikkojen 
mukaisen määrän reitin värisiä kortteja. Tämän jälkeen junakorttipakasta 
nostetaan näkyviin kolme päällimmäistä korttia. Jos nostettujen korttien joukossa 
on reitin värisiä kortteja (tai vetureita), pelaajan on luovutettava kädestään vielä 
yksi samaa väriä oleva kortti (tai veturi) jokaista nostettua reitin väristä korttia 
kohden. Vain siten pelaaja saa rakennettua tunnelin. 

Jos pelaajalla ei ole tarpeeksi samanvärisiä junakortteja (tai hän ei halua luopua 
niistä), hän voi ottaa korttinsa takaisin. Tällöin pelaajan vuoro päättyy. 

Pakasta nostetut kolme junakorttia heitetään pois. 

Muistakaa, että veturikortit ovat monivärisiä jokerikortteja. Siksi pelaajan on 
myös jokaista pakasta nostettua veturikorttia kohden lisättävä kädestään vielä 
yksi oikeanvärinen junanvaunukortti tai veturikortti. 

Jos pelaaja aikoo rakentaa tunnelin pelkästään veturikorteilla, reitin pituutta 
lisäävät vain pakasta nostettavat veturikortit (eivät reitin väriset junanvaunukortit). 

Tärkeä huomautus: Kahden ja kolmen pelaajan pelissä käytetään rinnakkaisista 
reiteistä vain toista. Pelaaja voi rakentaa kumman reitin tahansa, mutta tämän 
jälkeen kukaan ei saa enää rakentaa rinnakkaisen reitin toista puolta.

Rinnakkaiset reitit Ei rinnakkaiset 
reitit

Lauttareitin rakentaminen

Rakentaessaan lauttareitin Smyrnasta Palermoon pelaajan on käytettävä 
neljä samaa väriä olevaa junanvaunukorttia ja kaksi veturia. 

Reitin rakentaminen

Pelaaja voi rakentaa 
kolmipaikkaisen keltaisen 
reitin jollain seuraavista 

korttiyhdistelmistä: kolme keltaista 
korttia, kaksi keltaista korttia ja 

veturi, yksi keltainen kortti ja kaksi 
veturia tai kolme veturia. 

Pelaaja voi rakentaa 
kaksipaikkaisen harmaan reitin 
esimerkiksi kahdella punaisella 

kortilla, yhdellä keltaisella kortilla 
ja veturilla tai kahdella veturilla.

Esimerkki 1 Esimerkki 2
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Tällöin pelaajan on myös lisättävä kädestään junanvaunukorttien sijaan 
veturikortteja. 

Jos nostopakassa ja uudeksi nostopakaksi sekoitettavassa poisheitettyjen korttien 
pinossa on vain yksi tai kaksi korttia, näkyviin nostetaan vain ne. Jos pelaajat ovat 
haalineet kaikki kortit käteensä eikä käännettävissä ole yhtään korttia, tunnelin 
rakentamiseen ei tarvita lisäkortteja. 

Menolippujen nostaminen 
Pelaaja voi käyttää vuoronsa myös menolippujen 

nostamiseen. Tällöin hän nostaa menolippupakan 
kolme päällimmäistä korttia (neljä pelattaessa Big 
Cities of Europe -versiota). Jos menolippupakassa on 
jäljellä vähemmän kuin kolme korttia, pelaaja nostaa 
jäljellä olevat kortit. 

Pelaajan on pidettävä ainakin yksi nostamistaan 
menolipuista, mutta hän voi halutessaan pitää 
vaikka kaikki kolme. Hylätyt menoliput asetetaan 
menolippupakan pohjalle. Kädessä pidetyt menoliput 
on säilytettävä pelin loppuun asti. Niitä ei voi heittää 
pois myöhempien nostojen yhteydessä. 

Menolippuun merkityt kaupungit ovat pelaajan tavoitteita, ja pelaaja voi saada 
tai menettää niiden vuoksi pisteitä. Jos pelaaja on pelin loppuun mennessä 
rakentanut värillisistä junanvaunuistaan katkeamattoman reitin menolipussaan 
mainittujen kahden kaupungin välille, hän saa menolipun mukaisen määrän 
pisteitä. Jos pelaaja ei onnistu rakentamaan katkeamatonta reittiä kaupunkien 
välille, menolipun mukainen pistemäärä vähennetään hänen kokonaispisteistään. 

Menoliput pidetään salassa muilta pelaajilta lopun pisteenlaskuun asti. Pelaaja 
voi hankkia pelin kuluessa haluamansa määrän menolippuja.  

Rautatieaseman rakentaminen
Rautatieasema antaa pelaajalle mahdollisuuden käyttää 

yhtä (vain yhtä!) toiselle pelaajalle kuuluvaa, rautatieaseman 
kaupunkiin johtavaa reittiä katkeamattoman reitin luomiseen 
menolipun kaupunkien välille. 

Rautatieaseman voi rakentaa mihin tahansa kaupunkiin, jossa 
sellaista ei vielä ole, vaikka kaupunkiin ei olisi vielä rakennettu yhtään reittiä. 
Kaupunkiin ei voi koskaan rakentaa kahta rautatieasemaa. 

Kukin pelaaja saa rakentaa vuoron aikana vain yhden rautatieaseman ja koko 
pelin aikana enintään kolme rautatieasemaa. 

Pelaaja rakentaa ensimmäisen asemansa luovuttamalla yhden valitsemansa 
värisen junakortin ja asettamalla yhden rautatieasemistaan haluamaansa 
kaupunkiin. Toista asemaa rakentaessaan hänen pitää luovuttaa kaksi keskenään 
samanväristä korttia ja kolmatta asemaa rakentaessaan kolme. Junanvaunukortteja 
voi tavalliseen tapaan korvata veturikorteilla. 

Jos pelaaja haluaa hyödyntää yhtä rautatieasemaa usean eri menolipun mukaisen 
katkeamattoman reitin luomiseen, hänen on käytettävä niissä kaikissa samaa 
aseman kaupunkiin johtavaa vastapelaajan reittiä. Pelaaja voi päättää vasta pelin 
lopussa, mitä aseman kaupunkiin johtavaa reittiä hän haluaa käyttää. 

Rautatieasemia ei ole pakko rakentaa. Pelaaja saa pelin lopussa neljä pistettä 
jokaisesta rakentamatta jättämästään rautatieasemasta.

Pelaaja käyttää 2 punaista korttia, 
nostetaan 1 punainen kortti: 

tarvitaan 1 punainen lisää.

Nostetut kortit

Pelaaja käyttää 2 vihreää korttia, 
nostetaan 1 veturi: 

tarvitaan 1 vihreä lisää. 

Nostetut kortit

Pelaaja käyttää 2 veturia, 
nostetaan 1 veturi: 

tarvitaan 1 veturi lisää. 

Nostetut kortit

Tunnelin rakentaminen
Esimerkki 1 Esimerkki 3Esimerkki 2
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Pelin päättyminenPelin päättyminen
Kun jollain pelaajalla on vuoronsa lopuksi värillisiä junanvaununappuloita jäljellä 

enää kaksi tai vähemmän, jokainen pelaaja, myös tämä pelaaja, saa vielä yhden 
vuoron. Tämän jälkeen peli päättyy ja pelaajat laskevat lopullisen pistemääränsä.

Pisteiden laskeminen
Pelaajat ovat laskeneet yksittäisistä reiteistä keräämänsä pisteet jo pelin aikana. 

Pisteet voi tarvittaessa tarkistaa laskemalla ne uudelleen.

Tämän jälkeen pelaajat näyttävät menolippunsa. Samalla he päättävät, mitä 
toiselle pelaajalle kuuluvaa reittiä he haluavat hyödyntää rakentamiensa asemien 
avulla: kukin asema antaa mahdollisuuden käyttää yhtä toiselle pelaajalle kuuluvaa 
reittiä menolippujen mukaisen katkeamattoman reitin luomiseen.

Pelaaja osoittaa valitsemansa reitin asettamalla aseman yhden reitillä 
olevan junanvaunun päälle. Kyseinen reitti lasketaan nyt kummankin pelaajan 
omaisuudeksi (tai useamman pelaajan omaisuudeksi, jos reitille asetettiin 
useampia asemia).

Huomio: Pelaaja voi hyötyä asemasta vain, jos joku vastapelaajista on rakentanut 
sen kaupunkiin reitin. Rakentamattomia reittejä ei voi hyödyntää.

Pelaajat lisäävät pisteisiinsä niiden menolippujen pistemäärän, joiden kaupunkien 

välille he rakensivat katkeamattoman reitin. Jos pelaaja ei onnistunut rakentamaan 
katkeamatonta reittiä kaupunkien välille, menolipun pistemäärä vähennetään 
hänen pisteistään.

Jokaisesta pelin aikana rakentamatta jääneestä rautatieasemasta saa neljä 
pistettä.

Lopuksi pelaaja, joka on rakentanut pisimmän katkeamattoman reitin värillisten 
junanvaunujen mukaan laskettuna, saa 10 pisteen arvoisen European Express 
-bonuksen. Reittien pituutta vertailtaessa otetaan huomioon vain samanväristen 
junanvaununappuloiden muodostamat yhtenäiset reitit. Reitissä voi olla silmukoita, 
ja se voi kulkea useasti saman kaupungin läpi, mutta mikään junanvaunuista ei 
saa olla reitillä kahdesti. Asemien avulla hyödynnettyjä vastustajan reittejä ei 
oteta huomioon pisintä katkeamatonta reittiä laskettaessa. Jos pisimmän reitin 
rakentaneita pelaajia on enemmän kuin yksi, he kaikki saavat European Express 
-bonuksen mukaiset 10 lisäpistettä.

Pelin voittaa pelaaja, jolla on eniten pisteitä.  

Tasapelin sattuessa voittaja on pelaaja, joka on rakentanut eniten 
katkeamattomia menolippujen reittejä. Jos peli päättyisi edelleen tasan, 
pelin voittaa pelaaja, joka on rakentanut vähiten rautatieasemia. Jos peli 
päättyisi edelleenkin tasan, pelin voittaa tasapisteissä olevista pelaajista 
se, joka sai European Express -bonuskortin.

Pelin aikana 
kerätyt pisteet 

menolippujen 
pisteet (lisättynä/

vähennettynä)
European Express -bonus

Pisteiden laskeminen

Lopulliset 
pisteet

4 pistettä / 
rakentamaton asema

Rakentamisen hinta

1. 2. 3.

Reitin pituus Pisteet
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Tekijät
Pelin suunnittelu:  

Alan R. Moon
Kuvitus: Julien Delval

Graafinen suunnittelu: Cyrille Daujean

Käännös: Soila Tuominen

Alan ja DoW esittävät erityiskiitoksen kaikille pelin testaamiseen osallistuneille: 
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.

Maantieteellinen huomautus: Pyrimme esittämään kartalla oikein vuoden 
1901 Euroopan poliittiset rajat ja kunkin kaupungin yleisessä käytössä olleen 

alkuperäiskielisen nimen. Pelin toimivuuden vuoksi jouduimme kuitenkin hieman 
muokkaamaan joidenkin kaupunkien sijaintia kartalla.

Tule tutustumaan Days of Wonder Onlineen – lautapelien verkkoyhteisöön, jossa 
KAIKKI kaverisi pelaavat! Rekisteröi pelisi osoitteessa www.daysofwonder.com ja 
löydä verkkosivu, joka on täynnä uusia muunnelmia, lisäkarttoja ja muuta hauskaa. 

Napsauta New Player -painiketta ja noudata ohjeita.

Days of Wonder, Days of Wonderin logo ja Ticket to Ride ovat Days of Wonder, Incin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.

Rekisteröi lautapelisi

Pelimuunnelmat Yhteistä kaikille muunnelmille:
◆ Aloituskäsi: 4 junakorttia
◆ Loppupelin bonus: European Express

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Tässä muunnelmassa käytetään Big Cities -menolippuja, joissa 
on Europe- tai 1912-logo (yhteensä 45 menolippua). Pitkän reitin 
menolippuja ei käytetä, ja ne voidaan palauttaa laatikkoon.

♦  Asettakaa Big Cities of Europe -muunnelmakortti näkyville 
muistutukseksi.

♦  Sekoittakaa kaikki menoliput, joissa on teksti ”Big Cities”. 

♦  Jakakaa niitä kullekin pelaajalle viisi. 

♦  Pelaajien on pidettävä saamistaan menolipuista vähintään kaksi. 

♦  Sekoittakaa kaikki poisheitetyt menoliput ja asettakaa ne pakan 
pohjalle.

♦  Jos pelaaja haluaa käyttää vuoronsa menolippujen nostamiseen, 
hän nostaa neljä menolippua ja pitää niistä vähintään yhden.

Muuten noudatetaan peruspelin sääntöjä.

  Mega EuropeMega Europe  z
Tässä muunnelmassa käytetään kaikkia menolippuja, joissa on joko Europe- 
tai 1912-logo (12 pitkän reitin menolippua ja 89 tavallista menolippua).

♦  Käyttäkää kaikkia menolippuja joissa on Europe- tai 1912-logo.

♦  Sekoittakaa kaikki 12 pitkän reitin menolippua ja jakakaa niitä kullekin 
pelaajalle kaksi. Pelaajat pitävät saamistaan menolipuista yhden tai 
eivät yhtään. Vähintään yksi on heitettävä pois. Palauttakaa kaikki 
poisheitetyt menoliput laatikkoon kuvapuoli alaspäin. 

♦  Sekoittakaa kaikki tavalliset menoliput ja jakakaa niitä kullekin 
pelaajalle viisi. Pelaajat, jotka päättivät pitää yhden pitkän reitin 
menolipun, pitävät näistä menolipuista vähintään kaksi. Pelaajat, 
jotka heittivät pois molemmat pitkän reitin menoliput, pitävät näistä 
menolipuista vähintään kolme.

♦  Sekoittakaa kaikki poisheitetyt tavalliset menoliput ja asettakaa ne 
pakan pohjalle.

♦  Jos pelaaja haluaa käyttää vuoronsa menolippujen nostamiseen, hän 
nostaa kolme menolippua ja pitää niistä vähintään yhden.

Muuten noudatetaan peruspelin sääntöjä. 

  Europe 1912Europe 1912  z
Tämä muunnelma eroaa peruspelistä vain käytettävien menolippujen 
osalta: menoliput, joissa on Europe-logo, korvataan menolipuilla, 
joissa on 1912-logo (6 pitkän reitin menolippua ja 49 tavallisen reitin 
menolippua).

♦  Käyttäkää kaikkia menolippuja joissa on 1912-logo.

♦  Jakakaa pelaajille 1 pitkän reitin menolippu ja 3 tavallista 
menolippua (ylimääräiset pitkän reitin menoliput palautetaan 
laatikkoon kuvapuoli alaspäin).

♦  Jokaisen pelaajan täytyy pitää vähintään 2 menolippua (mikä 
tahansa sekoitus pitkiä tai tavallisia). Kaikki poisheitetyt 
menoliput palautetaan laatikkoon kuvapuoli alaspäin.

♦  Jos pelaaja haluaa käyttää vuoronsa menolippujen nostamiseen, 
hän nostaa kolme menolippua ja pitää niistä vähintään yhden.

Muuten noudatetaan peruspelin sääntöjä.
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  ClassicClassic  z
♦  Käyttäkää kaikkia menolippuja, joissa on Europe-logo.

♦  Jakakaa pelaajille 1 pitkän reitin menolippu ja 3 tavallista menolippua 
(ylimääräiset pitkän reitin menoliput palautetaan laatikkoon kuvapuoli 
alaspäin).

♦  Jokaisen pelaajan täytyy pitää vähintään 2 menolippua (mikä tahansa 
sekoitus pitkiä tai tavallisia). Kaikki poisheitetyt menoliput palautetaan 
laatikkoon kuvapuoli alaspäin.

♦  Jos pelaaja haluaa käyttää vuoronsa menolippujen nostamiseen, hän 
nostaa kolme menolippua ja pitää niistä vähintään yhden.
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Pelin sisältämät kaikki menoliput tarjoavat lukemattomia pelitapoja. Tässä esitellään 
suosikkimuunnelmamme.

Bonusmenolippujen lisääminen
Peliin voidaan myös lisätä seitsemän bonusmenolippua (6 menolippua Orient-Express-
minilisäosasta ja yksi Ticket to Ride with Max -tapahtumasta). Katsokaa näiden menolippujen 
logot menolippujen kuvauksesta ja noudattakaa valitsemanne muunnelman sääntöjä.


