
Nuo Londono Big Beno šešėlio, iki Romos Koliziejaus arkų, iki spindinčių Maskvos kupolų ir Paryžiaus Eifelio 
bokšto. Ticket to Ride Europa kviečia į naują kelionę traukiniais po didingus ant amžių slenksčio stovinčios 

Europos miestus! Ar užteks drąsos leistis į ilgus Alpių tunelius ir keltu keltis per arktinius vandenis? Ar statysite 
ištaigingas stotis senosiose Europos imperijose, o gal bandysite sujungti miestus legendiniu Europos Ekspresu? 
Kiekvienas jūsų ėjimas svarbus siekiant didžiausio Europos geležinkelių magnato titulo! 

Lagaminai supakuoti, su kaimynais atsisveikinta, kelionė prasideda!
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Komponentai Komponentai 
◆ 1 Europos žemėlapis su traukinių maršrutais

◆  Spalvoti traukinių vagonai: po 45  rudos, raudonos, rožinės, pilkos ir mėlynos 
spalvų (taip pat keletas kiekvienos spalvos vagonų, skirtų pakeitimui)

◆  15 spalvotų traukinių stočių  
(po tris kiekvienos spalvos)

◆  5 taškų skaičiavimo žetonai  
(po vieną kiekvienos traukinių spalvos)

◆  1 Taisyklių knyga

◆  1 “Days of Wonder” online prisijungimo kodas (ant taisyklių knygos nugarėlės)

Sveikiname įsigijus jubiliejinę Ticket to Ride Europa versiją.  
Šis didžiulis leidimas skirtas pažymėti daugybę kvapą gniaužiančių nuotykių, į kuriuos per metus leidosi šeimos ir 

būriai draugų visame pasaulyje. Pasistengėme ne tik pradžiuginti jus nauju nuostabiu dizainu, bet ir paruošėme naujus 
komponentus bei detalumu stebinančias traukinių figūrėles. Taip pat džiaugiamės galėdami pristatyti visas iki šiol oficialiai 

išleistas kelionės tikslų korteles ir kelis variantus iš Europa 1912 papildymo. Jubiliejinė Ticket to Ride versija tai mūsų 
padėka už jūsų neblėstančią paramą per visus šiuos metus! 

        Mėgaukitės ir gero žaidimo!
         Alan R. Moon ir Days of Wonder komanda

Kai kurios įprastų maršrutų tikslų kortelės turi Big Cities 
logotipą. Vienas ar abu ant tų kortų pavaizduoti miestai 
yra Europos Didmiesčiai: Londonas, Berlynas, Maskva, 
Paryžius, Viena, Madridas, Atėnai ir Ankara.

◆  108 kelionės tikslo kortelės (žr. žemiau)

46 pagrindinio 
žaidimo kelionės 

tikslai

55 kelionės 
tikslai iš Europa 

1912

6 kelionės tikslai 
iš Rytų Ekspreso

1 kelionės tikslas 
iš Ticket to Ride 

with Max

Įprastų kelionės 
tikslų kortelės

Ilgų kelionės 
tikslų kortelės

Įprastų ir Ilgų kelionės tikslų 
korteles atskirsite pagal taškų 
spalvą kairiam viršutiniam kampe:

◆    1 Didžiųjų miestų 
kortelė

◆  1 European Express 
papildomų taškų 
kortelė už ilgiausiai 
besitęsiantį kelią

◆   110  traukinių bilietų 
kortelių 
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 Pasiruošimas žaidimui z
Tai yra pasiruošimas pagrindiniam žaidimui. Norėdami sužinoti apie "Europe 1912", 

"Mega Europe" ar "Big Cities of Europe" variantus arba kaip naudoti kelionės tikslų 
korteles iš Rytų ekspreso ir Ticket to Ride with Max priedų, žiūrėkite taisyklių pabaigoje.

Padėkite žaidimo lentą stalo viduryje. Kiekvienas žaidėjas gauna 45 pasirinktos 
spalvos traukinių vagonus, 3  tos pačios spalvos traukinių stotis ir tos pačios 
spalvos taškų skaičiavimo žetoną. Visi žaidėjai padeda savo žetonus ant pradžios 
❶ langelio taškų skaičiavimo juostoje, kuri tęsiasi aplink žaidimo lentą. Žaidimo 
metu kiekvieną kartą žaidėjui suskaičiavus taškus, jis pajuda savo žetonu tiek pat 
langelių taškų skaičiavimo juosta.

Sumaišykite traukinių korteles ir padalinkite kiekvienam žaidėjui po keturias ❷. 
Likusias traukinių korteles padėkite užverstoje krūvelėje šalia lentos, paimkite 
viršutines penkias korteles ir atvertę padėkite vieną šalia kitos ❸. Jei atsivertė 
3 lokomotyvų kortelės, visas 5 išmeskite ir pakeiskite jas kitomis 5 kortelėmis. 

European Express papildomų taškų kortelę atverstą padėkite šalia lentos, kaip 
priminimą visiems žaidėjams ❹.

Paimkite visas kelionės tikslų korteles ir atskirkite ilgus tikslus (šešias korteles) 
nuo įprastų. Sumaišykite ilgų kelionės tikslų korteles ir atsitiktine tvarka 
padalinkite visiems žaidėjams po vieną. Likusias padėkite atgal į žaidimo dėžę (į 
jas nepažiūrėjus nei vienam žaidėjui).

Sumaišykite įprastų kelionės tikslų korteles ir padalinkite kiekvienam žaidėjui 
po tris ❺. Likusias padėkite užverstas vienoje krūvelėje šalia žaidimo lentos ❻. 

Prieš pirmąjį ėjimą, žaidėjai turi pasirinkti, kurias kelionės tikslų korteles 
pasiliks sau (iš tų, kurios žaidimo pradžioje buvo jiems padalintos). Kiekvienas 
žaidėjas turi pasilikti dvi korteles, nors gali pasilikti ir daugiau. Visas nepasirinktas 
korteles padėkite atgal į dėžę, nė vienam žaidėjui į jas nepažiūrėjus. Iš žaidimo 
galima pašalinti tiek įprastus, tiek ilgus tikslus. Kortelės, kurias pasiliksite, turi būti 
laikomos slapta iki žaidimo pabaigos.

Galite pradėti.
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Žaidimo tikslasŽaidimo tikslas
Žaidimo tikslas yra surinkti kuo daugiau taškų. Taškai yra skaičiuojami: 

●  už užimtą maršrutą tarp dviejų gretimų miestų žemėlapyje;

●  sėkmingai nutiesus nenutrūkstamą kelią tarp dviejų miestų, kurie yra nurodyti 
žaidėjo pasiliktoje kelionės tikslo kortelėje;

●  nutiesus ilgiausią nenutrūkstamą kelią, siekiant laimėti European Express 
papildomų taškų kortelę;

●  žaidimo pabaigoje už kiekvieną nepanaudotą traukinių stotį.

Už kiekvieną kortelę, kurioje nurodytas tikslas nebuvo sėkmingai užbaigtas iki 
žaidimo pabaigos, žaidėjai taškus praranda (tiek, kiek nurodyta). 

Ėjimo tvarkaĖjimo tvarka
Žaidimą pradeda žaidėjas, kuris per gyvenimą aplankė daugiausia Europos šalių. 

Po to ėjimai atliekami pagal laikrodžio rodyklę. Savo ėjimo metu žaidėjas gali atlikti 
vieną (tik vieną) iš nurodytų veiksmų:

◆  Traukti traukinių korteles - Žaidėjas gali traukti dvi traukinių korteles (arba tik 
vieną, jei pasirenka atverstą lokomotyvą - žr. lokomotyvai);

◆  Užimti maršrutą - Žaidėjas gali užimti maršrutą tarp dviejų miestų, jei padeda 
ant stalo tiek atitinkamos spalvos traukinių kortelių, kokio ilgio yra pasirinktas 
maršrutas (langelių skaičius). Žaidėjas padeda po vieną savo traukinio vagoną 
ant kiekvieno užimto maršruto langelio, ir gauna tiek taškų už šio maršruto 
ilgį, kiek yra nurodyta taškų skaičiavimo lentelėje; 

◆  Traukti kelionės tikslų korteles - Žaidėjas gali nuo bendros kelionės tikslų 
kortelių kaladės ištraukti tris naujus tikslus (jei žaidžiate Big Cities of Europe 
variantą, traukite 4). Privaloma pasilikti bent vieną ištrauktą kortelę.

◆  Pastatyti stotį - Žaidėjas gali pastatyti stotį bet kuriame mieste, kuris jos dar 
neturi. Norėdami pastatyti pirmą savo stotį, žaidėjai turi išmesti vieną bet 
kokios spalvos traukinių kortelę ir šiame mieste padėti savo stoties figūrėlę. 
Antra stotis kainuoja dvi vienos bet kurios spalvos korteles, trečia stotis - tris.

Traukinių kortelių traukimas
Žaidime yra aštuonios įprastinių traukinių kortelių rūšys (po 

12  kiekvienos) ir 14  lokomotyvų. Kiekvienos rūšies traukinių 
kortelių spalvos atitinka įvairių maršrutų tarp miestų žaidimo 
lentoje spalvas – violetinę, mėlyną, oranžinę, baltą, žalią, geltoną, 
juodą ir raudoną.

Jeigu žaidėjas savo ėjimo metu pasirenka traukti korteles, jis 
gali ištraukti dvi korteles vieno ėjimo metu. Šios kortelės gali būti 
traukiamos arba iš penkių atverstų kortelių šalia žaidimo lentos, arba nuo kortelių 
krūvelės viršaus (traukiama aklai). Jeigu žaidėjas renkasi atverstą kortelę, jis turi 
nedelsdamas pakeisti ją nauja kortele, paimta nuo kortelių krūvelės viršaus. Jei 
žaidėjas renkasi atverstą Lokomotyvo kortelę, tai gali būti vienintelis jo pasirinkimas 

šio ėjimo metu (žr. Lokomotyvai).

Jeigu bet kuriuo žaidimo metu trys iš penkių atverstų traukinių kortelių yra 
lokomotyvų kortelės, visos penkios kortelės nedelsiant yra pašalinamos iš žaidimo, o 
jų vietoje yra atverčiamos kitos penkios kortelės.

Žaidėjas gali turėti bet kokį skaičių kortelių bet kuriuo žaidimo metu. Jei kortelių 
krūvelė baigiasi, sumaišomos pašalintos iš žaidimo kortelės ir padedama nauja 
krūvelė. Kortelės turi būti sumaišomos labai atidžiai, kadangi iš žaidimo jos paprastai 
pašalinamos vienos spalvos rinkiniais.

Mažai tikėtina, tačiau gali atsitikti, kad, ištuštėjus kortelių krūvelei, nėra pašalintų iš 
žaidimo kortelių, kurias būtų galima sumaišyti iš naujo, kadangi visos kortelės yra žaidėjų 
rankose ir žaidėjas neturi galimybės traukti traukinių kortelių. Tuomet jis turi atlikti vieną 
iš kitų veiksmų: užimti maršrutą, traukti kelionės tikslo korteles ar statyti stotį.

Lokomotyvai
Lokomotyvų kortelės yra daugiaspalvės ir jų vaidmuo 

žaidime yra universalus. Jas galima naudoti kaip bet 
kurios kitos spalvos kortelę. Be to, jos yra būtinos keltų 
maršrutams užimti (žr. Keltai).

Jeigu kortelių traukimo metu pasirenkama atversta 
lokomotyvo kortelė, tai turi būti vienintelė paimta kortelė to ėjimo metu. Jeigu 
lokomotyvo kortelė yra atverčiama norint pakeisti pirmąją ėjimo metu paimtą 
kortelę, arba lokomotyvo kortelė yra atversta, bet nepaimta kaip pirmoji (ir vienintelė) 
kortelė to ėjimo metu, ji negali būti pasirenkama kaip antra kortelė tame pačiame 
ėjime. Jeigu bet kuriuo žaidimo metu trys iš penkių atverstų traukinių kortelių yra 
lokomotyvų kortelės, visos penkios kortelės nedelsiant yra pašalinamos iš žaidimo, o 
jų vietoje yra atverčiamos kitos penkios kortelės. 

Tačiau, jeigu žaidėją aplanko sėkmė ir jis atverčia lokomotyvo kortelę nuo krūvelės 
viršaus aklo traukimo metu, ji yra skaičiuojama kaip viena kortelė ir žaidėjas gali traukti 
dar vieną kortelę - iš viso dvi korteles.

Maršrutų užėmimas
Maršrutas tai nenutrūkstama spalvotų langelių eilė (kartais pilkų langelių), jungianti 

du miestus žemėlapyje.

Užimti maršrutą galima išmetus atitinkamos spalvos ir skaičiaus traukinių kortelių 
rinkinį. Rinkinys turi būti sudarytas iš vienos spalvos kortelių (jas gali pakeisti 
Lokomotyvai) ir atitikti maršruto spalvą (žr. 1 pvz.). Kai kurie maršrutai - pilkos spalvos 
- gali būti užimti naudojant bet kurios vienos spalvos korteles (1 pvz.). 

Užėmęs maršrutą, žaidėjas ant kiekvieno jo langelio padeda po savo spalvos 
vagono figūrėlę. Visos panaudotos kortelės turi būti pašalintos. Žaidėjas iš karto 
pažymi gautus taškus žymekliu pajudėdamas tiek, kiek nurodyta taškų skaičiavimo 
lentelėje.

Žaidėjas gali užimti bet kurį laisvą maršrutą lentoje. Naujas užimtas maršrutas 
nebūtinai turi jungtis su prieš tai užimtu. Savo ėjimo metu galima užimti tik vieną 
maršrutą. 

Ėjimo metu privaloma užimti visą maršruto liniją. Pavyzdžiui, negalima trijų langelių 
ilgio maršrute padėti vieną vagoną ir laukti kito ėjimo, kad maršrutas būtų užbaigtas. 
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Dvigubi maršrutai
Kai kurie miestai yra sujungti 

dvigubais maršrutais (du vienodo 
ilgio maršrutai, jungiantys tuos pačius 
miestus). Vienas žaidėjas negali užimti 
abiejų dvigubo maršruto linijų.

Keltai
Keltai yra specialūs pilkos spalvos maršrutai, jungiantys du 

gretimus miestus per vandens telkinį. Jie yra lengvai atpažįstami 
iš lokomotyvo ikonos, pavaizduotos mažiausiai ant vieno 
maršrutą sudarančio langelio. 

Norėdamas užimti kelto maršrutą, žaidėjas privalo panaudoti lokomotyvo kortelę 
už kiekvieną maršruto langelį, pažymėtą lokomotyvo ikona, ir įprastą reikiamos 
spalvos kortelių rinkinį likusiems kelto maršruto langeliams. 

Tuneliai
Tuneliai yra specialūs maršrutai, kurie lengvai atpažįstami iš 

specialių tunelio žymų ir kontūrų, kuriais apvedžioti visi maršruto 
langeliai. 

Tuneliai yra ypatingi tuo, kad žaidėjas niekada negali būti visiškai tikras, kokio ilgio 
jie yra tunelis, kurį jis stengiasi užimti! 

Siekdamas užimti tunelio maršrutą žaidėjas pirmiausia padeda kortelių skaičių, 
kurio reikalauja maršruto ilgis. Tuomet atverčiamos trys viršutinės kortelės iš 
traukinių kortelių krūvelės. Už kiekvieną atverstą kortelę, kurios spalva atitinka 
tunelio spalvą, žaidėjas turi panaudoti papildomą tos pačios spalvos kortelę (arba 
lokomotyvo kortelę). Tik tada žaidėjas gali sėkmingai užimti tunelio maršrutą. 

Jeigu žaidėjas neturi pakankamai papildomų tinkamos spalvos kortelių (arba 
nepageidauja jų žaisti), jis gali pasiimti visas savo korteles atgal ir jo ėjimas baigiasi. 

Ėjimo pabaigoje visos trys atverstos traukinių kortelės yra pašalinamos iš žaidimo. 

Atminkite, kad lokomotyvai yra daugiaspalvės universalios kortelės. Tokiu atveju 
bet kuri lokomotyvo kortelė, atversta iš kortelių krūvelės siekiant pereiti per tunelį, 
automatiškai atitiks kortelių, kurios yra naudojamos užimant tunelį, spalvą, ir privers 
žaidėją panaudoti papildomą tos spalvos (ar lokomotyvo) kortelę. 

Svarbi pastaba: Žaidžiant dviese ar trise galima užimti tik vieną dvigubo maršruto 
liniją. Kai žaidėjas užima vieną iš dvigubų linijų, kitos naudoti nebegalima.

Dvigubas 
maršrutas

Lygiagretus (bet 
ne dvigubas) 

maršrutas

MARŠRUTŲ SU KELTAIS UŽĖMIMAS

Norint užimti kelto maršrutą iš Smyrna į Palermo, reikalingos keturios bet 
kurios spalvos traukinių kortelės ir du lokomotyvai. 

MARŠRUTO UŽĖMIMAS

Kad užimtų geltoną trijų langelių 
maršrutą, žaidėjas turi sužaisti 

bet kurią iš šių kombinacijų: 
tris geltonas korteles, dvi 

geltonas ir lokomotyvą, geltoną 
ir du lokomotyvus arba tris 

lokomotyvus. 

Pilkas dviejų langelių ilgio 
maršrutas gali būti užimamas 

panaudojant dvi raudonas korteles, 
vieną geltoną kortelę ir lokomotyvą 

arba du lokomotyvus.

1 pavyzdys 2 pavyzdys:
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Jeigu žaidėjas ketina užimti tunelio maršrutą naudodamas tik lokomotyvų korteles, 
papildomas korteles panaudoti reikia tik tada (kurios šiuo atveju turi būti papildomi 
lokomotyvai), jei lokomotyvų bus ir tarp trijų atverstų kortelių. 

Retais atvejais kaladėje nebus tiek kortelių, kokio ilgio yra tunelis. Tokiu atveju 
naudojama tik tiek kortelių, kiek likę kaladėje. Jei kortelių kaladėje nėra, tunelį 
galima užimti nerizikuojant papildomomis kortelėmis.

Kelionės tikslo kortelių traukimas 
Žaidėjas gali panaudoti savo ėjimą papildomų kelionės 

tikslo kortelių traukimui. Norėdamas tai atlikti, jis paima 
tris naujas korteles nuo kelionės tikslo kortelių krūvelės 
viršaus (keturias, jei žaidžiamas Big Cities of Europe 
variantas). Jei krūvelėje kortelių yra mažiau už tris, 
žaidėjas traukia tiek, kiek yra. 

Iš ištrauktų kortelių žaidėjas privalo pasilikti bent vieną, 
nors gali pasilikti ir daugiau. Žaidėjo nepasiliktos kortelės 
keliauja į  krūvelės apačią. Pasiliktas korteles privaloma 
laikyti iki žaidimo pabaigos. Jų negalima išmesti ir 
traukiant naujas kelionės tikslo korteles.

Kelionės tikslo kortelėse pažymėti miestai nurodo, kuriuos du miestus reikia 
sujungti neperskiriama to žaidėjo traukinių linija. Jei žaidimo pabaigoje miestai 
sujungti, žaidėjas pelno kortelėje nurodytą taškų kiekį. Jei to padaryti nepavyko - 
lygiai tiek taškų yra prarandama. 

Kelionės tikslo korteles privaloma laikyti slapta iki žaidimo pabaigos. Kortelių 
skaičius vienam žaidėjui neribojamas. 

Traukinių stočių statymas
Traukinių stotis leidžia jos savininkui panaudoti vieną ir tik vieną 

maršrutą, priklausantį kitam žaidėjui, į (ar iš) tą miestą, kad galėtų 
sujungti miestus, nurodytus jo kelionės tikslo kortelėse. 

Stotys gali būti statomos bet kuriame neužimtame mieste, net 
jei jis kol kas neturi užimtų į jį vedančių maršrutų. Du žaidėjai negali statyti stoties 
viename mieste. 

Kiekvienas žaidėjas vieno ėjimo metu gali pastatyti tik vieną stotį, tris stotis viso 
žaidimo metu. 

Norėdamas pastatyti pirmąją savo stotį, žaidėjas panaudoja bei iš žaidimo pašalina 
vieną savo traukinių kortelę ir pastato savo spalvos stotį pasirinktame mieste. 
Norėdamas statyti antrą stotį, žaidėjas turi panaudoti ir pašalinti dvi vienos spalvos 
korteles. Trečiai stočiai reikia trijų vienos spalvos kortelių. Kaip visada, žaidėjai gali 
bet kokį kortelių skaičių pakeisti lokomotyvų kortelėmis. 

Jei žaidėjas panaudoja tą pačią stotį sujungti miestams, nurodytiems skirtingose 
kelionės tikslo kortelėse, jis turi naudoti tą patį maršrutą į miestą su stotimi visiems 
šiems bilietams. Traukinių stoties savininkui iki žaidimo pabaigos nereikia galvoti, 
kurį maršrutą pasirinkti.

Žaidėjas neprivalo stočių statyti. Už kiekvieną nepastatytą stotį žaidimo pabaigoje 
prie galutinio rezultato pridedami keturi taškai. 

Panaudojamos 2 raudonos kortelės, 
1 raudona kortelė yra atverčiama: 

reikia dar 1 raudonos kortelės 

Atverstos kortelės 

Panaudojamos 2 žalios kortelės, 
atverčiamas vienas lokomotyvas: 

reikia dar 1 žalios kortelės

Atverstos kortelės 

Metamos 2 lokomotyvų kortelės, 
1 lokomotyvo kortelė yra atverčiama: 

reikia dar 1 lokomotyvo kortelės

Atverstos kortelės 

Tunelių maršrutų užėmimas 
1 pavyzdys 3 pavyzdys:2 pavyzdys:
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Žaidimo pabaigaŽaidimo pabaiga
Kai bet kurio žaidėjo spalvotų vagonų atsargos 

sumažėja iki dviejų ar mažiau, visi žaidėjai (įskaitant ir šį 
žaidėją), gali atlikti vieną paskutinį ėjimą. Tada žaidimas 
baigiasi ir yra skaičiuojami taškai.

Taškų skaičiavimas
Žaidėjai jau turėtų būti suskaičiavę taškus, kuriuos gavo už užimtus maršrutus. 

Norėdami įsitikinti, ar nebuvo privelta klaidų, galite perskaičiuoti taškus už kiekvieno 
žaidėjo maršrutus. 

Tada žaidėjai privalo parodyti visas turimas kelionės tikslo korteles. Užbaigtų 
kortelių vertė pridedama prie bendro rezultato. Neužbaigtų - atimama. 

Pastaba: jei maršrutas į miestą tuščias, pastatyta stotis negali jo panaudoti kelionės 
tikslo kortelės užbaigimui. 

Pridėkite po 4 taškus už kiekvieną nepastatytą stoties figūrėlę, kurią žaidėjai turi 
savo rezerve. 

Galiausiai, papildomi 10  taškų už European Express kortelę paskiriami žaidėjui, 
kuris turi ilgiausią nenutrūkstamą vagonų liniją žaidimo lentoje. Nustatant vertę ir 

lyginant kelių ilgius, skaičiuokite tik nenutrūkstamas linijas, kuriose pastatytos tos 
pačios spalvos figūrėlės. Nenutrūkstamas kelias gali būti su kilpomis ir kirsti tą patį 
miestą keletą kartų, bet vagonai negali būti skaičiuojami du kartus. Stotys ir į  jas 
vedantys varžovų maršrutai nėra skaičiuojami nustatant ilgiausią kelią. Jei keletas 
žaidėjų ilgiausio kelio skaičiavime surenka vienodą taškų skaičių, kiekvienas jų 
gauna papildomus 10 taškų. 

Žaidimą laimi žaidėjas, surinkęs daugiausia taškų. 

Jei du ar daugiau žaidėjų surenka vienodą taškų skaičių, laimi žaidėjas, išpildęs 
daugiausiai keliones tikslo bilietų. Jei vis dar yra lygiosios, laimi žaidėjas, panaudojęs 
mažiausią stočių skaičių. Jei vis dar lygiosios, laimi žaidėjas turintis European Express 
kortelę. 

Esamas 
rezultatas 

papildomi taškai už 
kelionės tikslo korteles 

European Express kortelės 
papildomi taškai 

Galutinis taškų skaičiavimas

Galutinis 
rezultatas

4 taškai už kiekvieną 
nepanaudotą stotį 

STOČIŲ KAINA

1-a 2-a 3-ia

MARŠRUTO ILGIS TAŠKAI
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Žaidimo kūrėjai
Žaidimo autorius  

Alan R. Moon
Dailininkas Julien Delval

Grafinis dizainas Cyrille Daujean

Norime padėkoti visiems, prisidėjusiems išbandant žaidimą: 
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.

Pastaba dėl geografijos: Siekėme tiksliai pavaizduoti politinę 
Europos žemėlapio situaciją 1901 metais, todėl išlaikėme būtent to 
laikmečio miestų pavadinimus vietine kalba. Vis dėlto dėl žaidimo 

eigos turėjome nežymiai pakeisti konkrečią jų vietą žemėlapyje.

Išbandykite Days of Wonder Online - tai šio žaidimo bendruomenė 
internete, kur žaidžia VISI geriausi žaidėjai! Registruokitės at 
www.daysofwonder.com ir atraskite daugybę žaidimo variantų, 
žemėlapių ir dar daugiau. Paspauskite mygtuką New Player ir 

sekite taisykles.

VARIANTAI Bendros visų variantų taisyklės
◆ Žaidimo pradžioje kiekvienas ištraukia 4 traukinių korteles
◆  Žaidimo pabaigoje papildomiems taškams naudojama 

European Express kortelė

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Šis variantas naudoja 45 Big Cities logotipu pažymėtas korteles. 
Ilgi kelionės tikslai nenaudojami, juos galima grąžinti  į dėžę.

♦  Padėkite Big Cities of Europe nuorodų kortelę taip, kad 
būtų matoma visiems žaidėjams.

♦  Naudoti visas korteles kurios turi Big Cities logotipą (ilgų 
tiklsų šiame variante nėra)

♦  Žaidimo pradžia: traukite 5 tikslų korteles

♦  Kiekvienas žaidėjas privalo pasilikti bent 2 tikslų korteles

♦  Nepasiliktas tikslų korteles reikia sumaišytas padėti 
krūvelės apačioje

♦  Žaidimo metu: traukti 4, pasilikti bent 1

Kitos taisyklės lieka nepakitusios.

  Mega EuropeMega Europe  z
Šiam variantui naudokite visas kelionės tikslų korteles (12 ilgų ir 
89 įprastus tikslus).

♦  Naudokite visas kelionės tikslų korteles, pažymėtas Europe ir 
1912 logotipais,

♦  Žaidimo pradžioje: traukti 2 ilgus kelionės tikslus ir 5 įprastus 
(nepasirinktos ilgų tikslų kortelės keliauja atgal  į dėžę).

♦  Iš ilgų tikslų galima pasilikti vieną arba nė vieno. Jei bent vieną 
pasilikote iš įprastų privaloma pasilikti 2 korteles. Jei ilgo tikslo 
nepasilikote, iš įprastų privaloma pasilikti 3 korteles.

♦  Nepasiliktas ilgų tikslų korteles reikia grąžinti  į dėžę. 
Nepasiliktas įprastų tikslų korteles reikia užverstas padėti 
krūvelės apačioje

♦  Žaidimo metu: traukti 3, pasilikti bent 1

Kitos taisyklės lieka nepakitusios.

  Europe 1912Europe 1912  z
Vienintelis šio varianto skirtumas - kelionės tikslo kortelės. 
Tiesiog pakeiskite Europe logotipą turinčias korteles tomis, kurios 
pažymėtos 1912 (6 ilgi ir 49 įprasti kelionės tikslai).
♦  Naudokite visas kelionės tikslų korteles, pažymėtas 

1912 logotipu

♦  Žaidimo pradžioje: traukti 1 ilgą kelionės tikslą ir 3 įprastus 
(nepasirinktos ilgų tikslų kortelės keliauja atgal  į dėžę)

♦  Kiekvienas žaidėjas privalo pasilikti bent 2 kelionės tikslų 
korteles (kurias nori iš 4 gautų). Nepasirinktas reikia grąžinti  
į dėžę.

♦  Žaidimo metu: traukti 3, pasilikti bent 1

Kitos taisyklės lieka nepakitusios.

55

55

45

  prastas variantasprastas variantas  z
♦  Naudokite visas kelionės tikslų korteles, pažymėtas Europe 

logotipu

♦  Žaidimo pradžioje: traukti 1 ilgą kelionės tikslą ir 3 įprastus 
(nepasirinktos ilgų tikslų kortelės keliauja atgal  į dėžę)

♦  Kiekvienas žaidėjas privalo pasilikti bent 2 kelionės tikslų 
korteles (kurias nori iš 4 gautų). Nepasirinktas reikia grąžinti  
į dėžę.

♦  Žaidimo metu: traukti 3, pasilikti bent 1

46
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Nors yra daugybė žaidimo variantų panaudojant visas čia esančias korteles, siūlome tris labiausiai 
mums patikusius.

Papildomų kelionės tikslų kortelių naudojimas
Galite naudoti 7 papildomus kelionės tikslus (6 iš Rytų Ekspreso papildymo ir 1 Ticket to Ride with 
Max kortelę). Pasirinkite ir naudokite korteles pagal jau anksčiau aprašytas taisykles.

Days of Wonder, the Days of Wonder logo, and Ticket to Ride are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.

Registruokite savo žaidimą

Kodo ieškokite kitame 
lapelyje


