
Frá hinum skuggsæla Big Ben í London til hárra veggja hringleikahússins í Róm, frá litríkum hvolfþökum Moskvu 
til hins fíngerða Eiffel turns í París, fer Ticket to Ride Evrópa með þig í ný lestarævintýri um mestu borgir 

Evrópu við aldamótin 1900. Þorir þú að ferðast í gegnum löng göng í Ölpunum eða að fara í ferjusiglingu um 
norðurhöf? Byggir þú íburðarmiklar lestarstöðvar vítt og breitt um gömul heimsveldi eða reynir þú að koma 
evrópsku hraðlestinni sem lengst? Næsti leikur gæti fest þig í sessi sem valdamesti lestamógúll Evrópu! 

Pakkaðu niður, kallaðu í þjóninn og stígðu um borð!
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InnihaldInnihald
◆ 1 borð með korti af evrópskum lestarleiðum

◆  Litaðir lestarvagnar: 45 í hverjum eftirfarandi lita - brúnir, rauðir, gráir, 
bláir og fjólubláir (einnig fylgja nokkrir aukalega í hverjum lit svo tryggt 
sé að hver leikmaður hefji leik með 45 vögnum)

◆  15 litaðar lestarstöðvar  
(3 í hverjum lit sem samsvarar litum lestarvagnanna)

◆  5 spilapeð  
(1 í hverjum lit sem samsvarar litum lestarvagnanna)

◆  1 bæklingur með leikreglum

◆  1 Days of Wonder vefkóði (aftan á leikreglum)

Velkomin í afmælisútgáfu Ticket to Ride Evrópa.  
Þessi útgáfa fagnar áralöngum spennandi lestarævintýrum margra fjölskyldna og vinahópa um allan heim með 

stækkaðri útgáfu af þeirri upphaflegu. Við lögðum mikla vinnu í að gera vönduð lestarlíkön með smáatriðum auk nýrra 
og gullfallegra myndskreytinga og uppfærðra íhluta sem bæta upplifunina. Einnig erum við spennt yfir því að útgáfan 
inniheldur hvern einasta lestarmiða sem hefur verið gefin út hingað til og nokkur tilbrigði úr Europe 1912 viðbótinni 
til að tryggja sem besta leikupplifun. Þessi afmælisútgáfa af Ticket to Ride Evrópa er til þess að þakka ykkur óbilandi 

stuðning í gegnum árin. Njótið og skemmtið ykkur vel!
         Njótið og skemmtið ykkur vel!
         Alan R. Moon og Days of Wonder teymið

Að lokum má sjá á sumum venjulegum lestarmiðum 
merki fyrir Stórborg (Big Cities). Önnur eða báðar 
borgirnar sem sýndar eru á þessum spilum eru 
á meðal stórborga Evrópu: London, Berlín, Moskva, 
París, Vín, Madríd, Róm, Aþena og Ankara.

◆  108 lestarmiðar (sjá viðauka)

46 miðar úr 
grunnspili

55 miðar úr 
Europe 1912

6 miðar úr 
Orient-Express

1 miði úr Ticket 
to Ride with Max

Venjulegir 
miðar Langar leiðir

Hægt er að skilja venjulega 
lestarmiða frá löngum leiðum 
óháð uppruna þeirra með því 
að skoða litinn á stigagildi 
þeirra efst í vinstra horninu:

◆    1 samantektarspil 
yfir stórborgir

◆  1 bónusspil 
evrópsku 
hraðlestarinnar

◆  110 lestarvagnsspil
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 Undirbúningur leiksins z
Þessi undirbúningur gildir fyrir grunnspilið. Farðu aftast í reglurnar til að sjá 

breytingar fyrir tilbrigðin Europe 1912, Mega Europe og Big Cities of Europe og 
til að nota miðana úr Orient-Express smáviðbótinni og Ticket to Ride with Max 
viðburðinum.

Leikborðið er sett á mitt borðið. Hver leikmaður fær 45 litaða lestarvagna 
í tilteknum lit, þrjár lestarstöðvar í samsvarandi lit og samsvarandi spilapeð. Hver 
leikmaður setur peðið sitt á upphafsreit ❶ stigareitanna á jaðri borðsins. Í hvert 
sinn sem leikmaður skorar stig í leiknum, færir hann peðið sitt um jafnmarga reiti. 

Stokkið lestarvagnsspilin og gefið hverjum leikmanni fjögur spil ❷. Leggið 
það sem eftir er af stokknum við hlið leikborðsins og flettið síðan við efstu fimm 
spilunum og leggið hlið við hlið á borðið með framhliðina upp ❸. Ef þrjú af þessum 
fimm spilum reynast vera dráttarvagnsspil, er öllum fimm spilunum kastað og fimm 
nýjum flett við þeirra í stað.

Leggið bónusspil evrópsku hraðlestarinnar við hlið borðsins með framhliðina upp 

til áminningar fyrir leikmennina ❹.

Takið alla lestarmiðana með Evrópumerkinu og skiljið löngu leiðirnar 6 frá 50 
venjulegu leiðunum (sjá Lestarmiðaviðauka); Stokkið löngu leiðirnar og gefið 
hverjum leikmanni eina af handahófi. Setjið þær löngu leiðir sem eftir kunna að 
verða aftur í kassann óskoðaðar.

Stokkið nú venjulegu miðanna og gefið hverjum leikmanni þrjá ❺, og leggið 
bunkann sem verður eftir við hlið borðsins með framhliðina niður ❻.

Áður en þeir leika, verða leikmenn að ákveða hvaða lestarmiðum þeir vilja halda 
af þeim sem þeim voru gefnir í upphafi. Hver leikmaður verður að halda a.m.k. 
tveimur miðum en má halda fleirum. Miðum sem á að kasta er skilað aftur í kassann 
án þess að aðrir leikmenn sjái þá. Skila má bæði löngum leiðum og venjulegum. Þeir 
miðar sem leikmenn ákveða að halda eru geymdir til leiksloka og aðrir leikmenn 
mega ekki sjá þá.

Nú getur leikurinn hafist.
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Markmið leiksinsMarkmið leiksins
Markmið leiksins er að skora sem flest stig. Hægt er að skora stig með því að:

●  Eigna sér leið á milli tveggja samliggjandi borga á kortinu;

●  Klára leið á milli tveggja borga sem gefin er upp á lestarmiða/miðum 
leikmanns;

●  Klára lengstu óslitnu leiðina og vinna bónusspil evrópsku hraðlestarinnar;

●  Eiga eina eða fleiri lestarstöðvar eftir ónotaðar í lok leiks.

Stig eru dregin af leikmönnum fyrir hvern lestarmiða sem þeim tekst ekki að klára 
fyrir lok leiksins.

UmferðirUmferðir
Leikmaðurinn sem heimsótt hefur flest Evrópulönd á lífsleiðinni byrjar leikinn sem 

gengur svo réttsælis eftir það. Þegar leikmaður á leik má hann aðeins framkvæma 
eina af eftirfarandi fjórum aðgerðum:

◆   Draga lestarvagnsspil – Leikmaður má draga tvö lestarvagnsspil (eða 
bara eitt, ef spilið sem hann velur er dráttarvagnsspil sem snýr upp. Sjá 
Dráttarvagnar fyrir sérstakar reglur);

◆   Eigna sér leið – Leikmaður eignar sér leið á borðinu með því að spila 
lestarvagnsspilum sem samsvara leiðinni í lit og fjölda þeirra reita sem leiðin 
er sett saman úr. Því næst setur spilarinn einn plastlestarvagn á hvern reit 
leiðarinnar og færir peðið sitt fram um jafnmarga reiti á stigareitunum og 
fjöldi stiganna sem leiðin gefur, eins og sýnt er á stigagjafartöflunni;

◆   Draga lestarmiða – Leikmaður dregur þrjá lestarmiða (fjóra þegar tilbrigðið 
Big Cities of Europe er spilað) efst úr bunkanum og verður að halda minnst 
einum þeirra;

◆   Byggja lestarstöð – Leikmaður má byggja lestarstöð í hvaða borg sem ekki 
hefur þegar eina fyrir. Til að byggja fyrstu lestarstöðina verður leikmaður að 
spila einu lestarvagnsspili, í frjálsum lit, og leggja eina af lestarstöðvunum 
sínum á borgina. Til að byggja aðra lestarstöð verður leikmaður að spila 
tveimur lestarvagnsspilum af sama lit og til að byggja þá þriðju verður að 
spila þremur spilum í sama lit. 

Dráttur lestarvagnsspila
Lestarvagnsspilin eru af átta gerðum, 12 spil af hverri, auk 

14 dráttarvagnsspila. Litur hverrar gerðar samsvarar lit ýmissa 
lestarlína milli borga á leikborðinu; fjólublár, blár, appelsínugulur, 
hvítur, grænn, gulur, svartur og rauður.

Ef leikmaður kýs að draga lestarvagnsspil má hann draga tvö 
þegar hann á að gera. Spilin eru annaðhvort dregin úr þeim 
fimm sem snúa upp eða efst úr bunkanum (blindur dráttur). Ef 
leikmaður dregur eitt af spilunum sem snúa upp verður hann að draga annað efst 
úr bunkanum og setja niður í staðinn. Ef leikmaður velur dráttarvagnsspil sem snýr 
upp má hann ekki draga fleiri í þeirri umferð (sjá Dráttarvagnar).

Ef sú staða kemur upp að þrjú af þeim fimm lestarvagnsspilum sem snúa upp eru 
dráttarvagnar verður að leggja þau spil til hliðar og setja fimm ný í staðinn.

Leikmenn geta haft ótakmarkaðan fjölda spila á hendi. Þegar bunkinn er búinn 
eru þau spil sem lögð hafa verið til hliðar stokkuð og notuð í nýjan bunka til að 
draga úr. Stokka verður spilin vel og vandlega þar sem þau eru yfirleitt sett til hliðar 
í samstæðum

Ef svo ólíklega vill til að bunkinn klárast og engin lestarvagnsspil hafa verið 
lögð til hliðar, þar sem leikmenn hafa hamstrað spilin, er ekki hægt að draga 
lestarvagnsspil. Leikmaður verður að eigna sér leið, draga lestarmiða eða byggja 
lestarstöð í staðinn.

Dráttarvagnar
Dráttarvagnsspil eru marglit og virka sem jókerar 

í leiknum, geta verið hvaða lestarvagn sem er þegar 
eign er slegið á leið eða lestarstöð byggð. Þeir eru 
einnig nauðsynlegir þegar eign er slegið á ferjuleið (sjá 
Ferjur).

Ef dráttarvagnsspil sem snýr upp er valið þegar leikmaðuri er að gera má hann 
bara draga það eina spil. Ef dráttarvagnsspil er dregið og sett í stað annars spils 
sem var tekið úr borði, eða dráttarvagnsspil snýr upp í borði en var ekki dregið sem 
fyrsta (og eina) spilið, má ekki draga það sem annað spil. 

Ath. Ef leikmaður hefur  heppnina með sér og dregur dráttarvagnsspil efst 
úr bunkanum í blindum drætti telst það bara sem eitt spil og leikmaðurinn 
má draga annað spil.

Eign slegið á leið
Leið er samansett af lituðum reitum (í sumum tilvikum gráum) á milli tveggja 

samliggjandi borga á leikborðinu.

Til að eigna sér leið verður leikmaður að spila lestarvagnsspilum í samstæðum lit 
(ásamt dráttarvagnsspil) og leiðin (sjá dæmi 1) og jafnmörgum og reitirnir í leiðinni 
eru. Leiðir sem eru gráar er hægt að eigna sér með spilum sem eru mismunandi 
að lit (sjá dæmi 2).

Þegar leikmaður eignar sér leið leggur hann einn plastlestarvagn á hvern reit 
leiðarinnar. Öll spil sem notuð eru til að slá eign á leiðina eru lögð til hliðar. 
Leikmaður skráir strax stigin sem hann fær með því að færa spilapeðið fram um 
þann fjölda reita á stigareitunum sem samsvarar þeim stigafjölda sem leiðin gefur.

Leikmaður getur eignað sér hvaða lausu leið sem er á leikborðinu. Hann þarf ekki 
að tengja hana við aðrar leiðir sem hann hefur þegar eignað sér. Leikmaður má 
aðeins eigna sér eina leið í hverri umferð. 

Leikmaður verður að slá eign sinni á alla leiðina þegar hann á að gera. Það er til 
dæmis ekki hægt að leggja tvo lestarvagna á þriggja reita leið og bíða svo þangað 
til í næstu umferð til að leggja niður þann þriðja. 
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Tvöfaldar leiðir 
Sumar borgir eru tengdar með 

tveimur leiðum. Þetta eru leiðir sem 
liggja samhliða og eru jafnlangar frá 
einni borg til annarrar. Einn leikmaður 
getur aldrei eignað sér báðar leiðir 
á milli tveggja borga.

Ferjur
Ferjur eru sérstakar gráar leiðir sem tengja saman tvær 

samliggjandi borgir sem liggja sitthvorum megin við vatn eða 
haf. Þær eru auðkenndar með dráttarvagnatákni/-táknum á að 
minnsta kosti einum reit leiðarinnar.

Til að slá eign sinni á ferjuleið verður leikmaður að spila dráttarvagnsspili fyrir 
hvert dráttarvagnstákn á leiðinni, auk rétts fjölda spila í réttum lit fyrir restina af 
ferjuleiðinni. 

Göng
Göng eru sérstakar leiðir sem auðvelt er að þekkja af sérstökum 

gangamerkjunum og útlínunum sem umlykja reiti leiðanna.

Það sem gerir göng sérstök er að leikmenn geta aldrei verið 
vissir um hvað leiðin sem þeir eru að slá eign sinni á er nákvæmlega löng!

Þegar leikmaður reynir að eigna sér gangaleið verður hann fyrst að spila þeim 
fjölda spila sem samsvarar lengd leiðarinnar. Því næst dregur hann þrjú efstu spilin 
úr lestarvagnabunkanum og leggur niður þannig að þau snúi upp. Fyrir hvert það 
spil sem leikmaðurinn dregur sem er í sama lit og spilin sem hann notaði til að slá 
eign sinni á göngin verður hann nú að spila öðru spili af sama lit (eða dráttarvagni) 
af hendi. Fyrst þá hefur honum tekist að slá eign sinni á gangaleiðina. 

Ef leikmaðurinn er ekki með nógu mörg lestarvagnsspil í samsvarandi lit (eða 
hann vill ekki spila þeim) má hann taka aftur þau spil sem hann spilaði út 
upphaflega og næsti leikmaður á að gera.

Í lok umferðarinnar eru þau þrjú lestarvagnaspil sem voru dregin vegna ganganna 
lögð til hliðar. 

Munið að dráttarvagnar eru marglitir jókerar. Sem slíkt samsvarar hvert 
dráttarvagnsspil sem dregið er úr bunkanum þegar leikmaður reynir að fara 
í gegnum göng sjálfkrafa lit þeirra spila sem spilað er á leiðina. Leikmaður verður 
því að spila öðru spili í sama lit.

Mikilvæg athugasemd: Þegar 2 eða 3 leikmenn spila má bara nota aðra leiðina 
af tvöfaldri leið. Leikmaður getur slegið eign sinni á aðra hvora leiðina á milli 
tveggja borga en við það lokast hin leiðin það sem eftir lifir leiksins.

Tvöföld leið Ekki tvöföld leið

Eign slegið á ferjuleið

Til að slá eign á ferjuleiðina frá Smyrna til Palermo þarf fjögur 
lestarvagnsspil í einhverjum einum lit og tvo dráttarvagna.

Eign slegið á leið

Til að slá eign sinni á gula leið, 
sem er þrír reitir að lengd, verður 

leikmaður að spila eftirfarandi 
spilasamstæðum: Þremur gulum 
spilum; tveimur gulum spilum og 
dráttarvagni; einu gulu spili og 

tveimur dráttarvögnum;eða þremur 
dráttarvögnum.

Hægt er að eigna sér gráa leið sem 
er tveir reitir að lengd með því að 
spila tveimur rauðum spilum; einu 

gulu spili og dráttarvagni; eða 
tveimur dráttarvögnum. 

Dæmi 1 Dæmi 2
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Ef leikmaður reynir að fara í gegnum göng með dráttarvagnsspilum eingöngu 
verður hann bara að spila aukaspilum (bara dráttarvagnsspilum í þessu tilviki) ef 
dráttarvagnar koma upp í þeim þremur spilum sem eru dregin.

Ef svo ólíklega vill til að það eru ekki nógu mörg spil í bunkanum, eða spil sem 
lögð hafa verið til hliðar, til að draga þrjú spil dregur leikmaðurinn þau spil sem eru 
til staðar. Ef engin spil eru til að draga, þar sem leikmenn hafa verið að hamstra 
þau, getur leikmaður slegið eign sinni á göng án þess að eiga á hættu að þurfa að 
spila fleiri spilum. 

Dráttur lestarmiða  
Leikmaður getur notað sína umferð til að draga fleiri 

lestarmiða. Það gerir hann með því að draga þrjá 
nýja miða efst úr lestarmiðabunkanum (4 í tilbrigðinu 
Stórborgir Evrópu). Ef ekki eru eftir nógu margir 
lestarmiðar í bunkanum, dregur leikmaðurinn aðeins þá 
sem í boði eru.

Leikmaður sem dregur lestarmiða verður að halda í það 
minnsta einum, en getur haldið tveimur eða þremur. 
Þeim miðum sem leikmaðuri vill ekki halda setur hann 
neðst í lestarmiðabunkann. Þeim lestarmiðum sem 
haldið er á hendi verður að halda til loka leiksins. Það er ekki hægt að losa sig við 
þá í næsta lestarmiðadrætti.

Borgirnar á lestarmiðanum gefa til kynna leiðina sem leikmaður verður að fara. 
Þær geta þýtt aukastig eða kostað stig. Ef leikmaður hefur náð að tengja borgirnar 
tvær á lestarmiðanum sínum með plastlestunum sínum í lok leiksins fær hann 
aukastig samkvæmt því sem tekið er fram á lestarmiðanum. Ef honum hefur 
mistekist að tengja borgirnar tvær eru stigin sem gefin eru upp á lestarmiðanum 

dregin frá heildarstigafjölda hans.

Lestarmiðar eru ekki sýndir öðrum leikmönnum fyrr en stig eru tekin saman í lok 
leiksins. Engin takmörk eru á hvað marga lestarmiða einn spilari getur haft á hendi 
á meðan á leiknum stendur. 

Bygging lestarstöðvar
Lestarstöð gerir eiganda sínum kleift að nota eina, og aðeins 

eina, leið sem er í eigu annars spilara, inn í (eða út úr) þá borg 
sem byggt er í svo hann geti tengt borgirnar á lestarmiðanum 
sínum.

Hægt er að byggja Lestarstöð í hvaða borg sem er sem ekki hefur lestarstöð, 
jafnvel þótt allar leiðir inn í hana séu lausar. Tveir leikmenn mega aldrei byggja 
lestarstöð í sömu borg.

Hver leikmaður má bara byggja eina lestarstöð þegar hann á að gera, og að 
hámarki þrjár í gegnum allan leikinn.

Til að byggja fyrstu lestarstöðina sína spilar leikmaður einu lestarvagnsspili og 
leggur það til hliðar og setur eina lestarstöðina sína á þá borg sem hann hefur 
valið. Til að byggja lestarstöð númer tvö spilar leikmaður og leggur til hliðar tvö 
lestarvagnsspil í sama lit og þrjú spil í sama lit fyrir þriðju lestarstöðina. Eins og 
venjulega er hægt að nota dráttarvagn í stað venjulegra lestarvagnsspila.

Ef leikmaður notar sömu lestarstöðina til að tengja borgir á mismunandi 
lestarmiðum verður hann að nota sömu leiðina að borginni þar sem lestarstöðin er 
staðsett fyrir alla miðana. Eigandi lestarstöðvarinnar þarf ekki að ákveða hvaða leið 
hann notar fyrr en í lok leiksins.

Leikmaður þarf ekki að byggja lestarstöðvar. Fyrir hverja þá lestarstöð sem 
leikmaður hefur ekki notað fær hann fjögur aukastig í lok leiksins. 

2 rauðum spilum spilað, 
1 rautt dregið: 

Spila þarf 1 rauðu í viðbót.

Spil dregin

2 grænum spilum spilað, 
1 dráttarvagn dreginn: 

Spila þarf 1 grænu í viðbót. 

Spil dregin

2 dráttarvögnum spilað, 
1 dráttarvagn dreginn: 

Spila þarf 1 dráttarvagni í viðbót. 

Spil dregin

Eign slegið á göng
Dæmi 1 Dæmi 3Dæmi 2
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LeikslokLeikslok
Þegar einn leikmaður á einungis eftir 0–2 plastlestarvagna 

þegar hann lýkur við að gera, fær hver leikmaður, að honum meðtöldum, að gera 
einu sinni í viðbót. Eftir það er leiknum lokið og stigin eru tekin saman.

Stigaútreikningur
Leikmenn ættu þegar að hafa gefið upp þau stig sem þeir fengu fyrir að klára 

leiðirnar sínar. Til að tryggja að engin mistök hafi verið gerð getur verið gott að 
endurtelja leiðastig hvers leikmanns.

Því næst sýna spilarar lestarmiðana sína. Þá ákveður hver leikmaður fyrir hvaða 
leið hann vill nota byggðu lestarstöðina sína: hver lestarstöð gerir eiganda sínum 
kleift að nota eina (og aðeins eina) leið í eigu annars leikmanns inn í þá borg til að 
geta klárað leið á lestarmiðanum. Lestarstöðin er sett ofan við einn lestarvagninn 
á þessari leið til að muna hvaða leið var valin. Nú virkar það eins og leiðin sé í eigu 
beggja leikmanna (eða fleiri ef fleiri en ein stöð var sett á leiðina). 

Ath.: Ekki fást stig fyrir lestarstöð ef leiðin er tóm; aðeins ef annar leikmaður hefur 
eignað sér hana.

Stigum þeirra lestarmiða sem tókst að klára er bætt við heildarstigafjölda 
viðkomandi leikmanns. Stig þeirra lestarmiða sem ekki tókst að klára eru dregin 

frá heildarstigafjölda viðkomandi leikmanns.

Fjórum stigum er bætt við heildarstigafjölda leikmanns fyrir hverja ónotaða 
lestarstöð sem hann á.

Að lokum er þeim leikmanni gefin 10 aukastig sem fær evrópsku hraðlestina 
fyrir að ná lengstu óslitnu leiðinni á leikborðinu. Þegar verið er að meta og bera 
saman lengstu leiðirnar skal aðeins taka tillit til þeirra leiða sem eru með samlita 
lestarvagna alla leiðina. Óslitin leið getur legið í hringi og farið í gegnum sömu 
borgina nokkrum sinnum, en það má bara telja hvern plastlestarvagn einu sinni 
þegar verið er að taka saman óslitna leið. Lestarstöðvar, og leiðir annarra spilara 
sem þær veita aðgang að, teljast ekki með þegar lengsta óslitna leiðin er mæld. 
Ef fleiri en einn leikmenn eru með jafnlanga lengstu leið fá þeir allir 10 aukastig.

Stigahæsti leikmaðurinn vinnur leikinn. 

Ef tveir eða fleiri leikmenn eru með jafnmörg stig vinnur sá sem kláraði 
flesta lestarmiðana. Ef enn er jafnt vinnur sá sem notaði fæstar lestarstöðvar. 
Ef svo ólíklega vill til að enn sé jafnt vinnur sá leikmaður sem fékk bónusspil 
evrópsku hraðlestarinnar.

Núverandi stig leiðamiðabónus/
frádráttur 

bónus evrópsku 
hraðlestarinnar 

Útreikningur heildarstigafjölda

heildarstig-
afjöldi

4 stig fyrir hverja 
ónotaða lestarstöð 

Byggingarkostnaður

1. 2. 3.

Lengd leiðar Stig
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Framleiðendur
Leikjahönnun:   
Alan R. Moon

Myndskreytingar: Julien Delval
Grafísk hönnun: Cyrille Daujean

Sérstakar þakkir frá Alan og DoW til allra þeirra sem hjálpuðu við leikjaprófun: 
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.

Athugasemd varðandi landafræði: Við reyndum eftir fremsta megni að hafa 
pólitísk landamæri eins og þau voru árið 1901, auk þess að halda nöfnum 

borga eins og þau komu fyrir í móðurmáli þeirra sem bjuggu í viðkomandi landi 
á þessum tíma. Hins vegar þurftum við að færa sumar borgir lítillega til á kortinu 

til þess að þær féllu betur að þörfum leiksins

Uppgötvaðu Days of Wonder á netinu - Vefsamfélag borðspila þar sem ALLIR vinir 
þínir spila! Skráðu spilið þitt á www.daysofwonder.com og uppgötvaðu vef fullan 
af leiktilbrigðum, aukakortum og fleira. Smelltu bara á New Player hnappinn og 

fylgdu leiðbeiningunum.

Days of Wonder, Days of Wonder merkið, og Ticket to Ride eru allt skráð vörumerki undir Days of Wonder, Inc. Allur réttur áskilinn.

Skráðu borðspilið þitt

Tilbrigði Sameiginlegt með öllum tilbrigðum:
◆ Upphafshönd: 4 lestarvagnsspil
◆ Bónus í leikslok: Evrópska hraðlestin

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Í þessu tilbrigði er notast við Stórborgarmiðana 45 með 
Europe-og 1912 merkjunum. Löngu leiðirnar eru ekki notaðar 
og má setja aftur í kassann.

♦  Hafið samantektarspilið yfir Stórborgir Evrópu (Big Cities of 
Europe) hjá borðinu,

♦  Notið alla lestarmiðana með Big Cities-merkinu,

♦  Upphaf leiks: 5 lestarmiðar,

♦  Hver leikmaður verður að halda minnst 2 lestarmiðum,

♦  Allir miðar sem er hent eru stokkaðir og fara neðst 
í bunkann,

♦  Á meðan leik stendur, 4 miðar dregnir, minnst 1 haldið.

Aðrar reglur eru óbreyttar.

  Mega EuropeMega Europe  z
Í þessu tilbrigði er notast við alla miðana með Europe-og 1912 
merkjunum (12 langar leiðri og 89 venjulegar).

♦  Takið alla lestarmiðana með Europe-eða 1912 merkinu,

♦  Upphaf leiks: 2 langar leiðir. Hver leikmaður má halda einni 
eða engri en ekki báðum. Allar ónotaðar langar leiðir fara 
aftur í kassann með framhliðina niður

síðan

♦  5 venjulegir miðar. Leikmenn sem héldu langri leið verða að 
halda minnst 2 venjulegum, aðrir verða að halda minnst 3,

♦  Allir venjulegir miðar sem er hent eru stokkaðir og fara neðst 
í bunkann,

♦  Á meðan leik stendur, 3 miðar dregnir, minnst 1 haldið.

Aðrar reglur eru óbreyttar.

  Europe 1912Europe 1912  z
Eina breytingin í þessu tilbrigði eru lestarmiðarnir: aðeins þarf 
að skipta út miðunum með Europe merkinu, fyrir miðana með 
1912 merkinu (6 langar og 49 venjulegar leiðir).
♦  Notið alla lestarmiða með 1912-merkinu,

♦  Upphaf leiks: 1 löng leið og 3 venjulegir miðar (ónotaðar 
langar leiðir fara aftur í kassann með framhliðina niður),

♦  Hver leikmaður verður að halda minnst 2 lestarmiðum 
(einhverri samsetningu af löngum leiðum og venjulegum). 
Allir ónotaðir miðar fara aftur í kassann með framhliðina 
niður,

♦  Á meðan leik stendur, 3 miðar dregnir, minnst 1 haldið.

Aðrar reglur eru óbreyttar.

55
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  GrunnspilGrunnspil  z
♦  Notið alla lestarmiða með Europe-merkinu,
♦  Upphaf leiks: 1 löng leið og 3 venjulegir miðar (ónotaðar 

langar leiðir fara aftur í kassann með framhliðina niður),
♦  Hver leikmaður verður að halda minnst 2 lestarmiðum 

(einhverri samsetningu af löngum leiðum og venjulegum). 
Allir ónotaðir miðar fara aftur í kassann með framhliðina 
niður,

♦  Á meðan leik stendur, 3 miðar dregnir, minnst 1 haldið.

46

46

Auk hefðbundnu útgáfunnar sem við höfum þegar lýst, eru ótal leiðir til að uppgötva Evrópu með 
því að nota alla miðana í kassanum. Hér má finna upplýsingar um undirbúning og reglubreytingar 
fyrir 3 af uppáhaldstilbrigðunum okkar.

Að nota bónuslestarmiðana
Þið getið ákveðið að nota bónuslestarmiðana 7 (6 úr Orient-Express smáviðbótinni og 1 úr Ticket 
to Ride with Max viðburðinum) í leikinn ykkar. Til þess þurfið þið aðeins að nota merkin eins og 
sýnt er að neðan og fylgið leiðbeiningum þess tilbrigðis sem þið veljið.

Vefkóðinn er á hinum 
bæklingnum!


