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• For 2-5 spillere
• Fra 8 år og oppover
• 30-60 minutter

ra Edinburghs bratte skrenter til solvarme
kaier i Konstantinopel, fra støvete bakgater i
Pamplona til en ruvende sentralbanestasjon i
Berlin. Ticket to Ride Europe tar deg med ut på et nytt
togeventyr, denne gang gjennom storbyene i Europa
anno 1901.
Tar du sjansen på en farefull ferd gjennom de mørke
tunnelene i Alpene, eller begir du deg ut på ferge over
det lunefulle Svartehavet? Du kan også la oppføre
mektige sentralstasjoner. Ditt neste trekk kan gjøre
deg til togbaron i keiserrikenes Europa!
Pakk bagasjen, tilkall en bærer og stig ombord!

F
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Før første runde

Innhold
◆ 1 kart over Europa
◆ 240 togvogner (45 i hver av de fem fargene blå, rød, grønn, gul og svart,
samt reservevogner)
◆ 158 illustrerte kort, bestående av:

Før sin første runde må hver spiller bestemme seg for hvilke av sine 4
bonusbilletter de ønsker å beholde. Du kan kaste fra 0-2 kort, og beholder
altså minst 2. Kort du kaster legger du tilbake i esken, uten at noen andre
får se dem. Kortene du bestemmer deg for å beholde, skal du ha gjennom
hele spillet.

Spillets mål

110 vognkort (12 av hver vognfarge,
samt 14 lokomotiver)

Målet er å score mest mulig poeng, og det gjør du ved å:
◆ Sikre deg strekninger mellom nabobyer.
◆ Opprette sammenhengende ruter mellom byene som er oppgitt på
bonusbillettene.
◆ Bygge den lengste sammenhengende ruten, slik at du får
Europaekspresskortet når spillet er over.
◆ Ha stasjoner til overs ved spillets slutt.
Du blir trukket i poeng for hver av dine ufullførte bonusbilletter.

Spillets gang
6 store bonusbilletter
med blå bakgrunn

40 vanlige bonusbilletter

1 oppsummeringskort
1 bonuskort for lengste sammenhengende rute (Europaekspressen)
◆ 15 stasjoner (3 i hver farge)
◆ 5 poengmarkører i tre (én til hver spiller)
◆ 1 regelhefte
◆ 1 innloggingskode (bakerst i reglene)

Merk: Om du allerede har spilt Ticket to Ride® og
kjenner konseptet, så er det disse nyhetene du bør
konsentrere deg om: Ferger, tunneler og stasjoner.

Forberedelse
Legg brettet ut på bordet. Spillerne får utdelt 45 vogner, 3 stasjoner og 1
poengmarkør i hver sin farge. Poengmarkørene skal plasseres på Start ❶.
i poengbanen rundt brettet. Poengmarkøren flytter du fremover hver gang
du får poeng i løpet av spillet.
Stokk vognkortene og del ut 4 til hver spiller ❷. Bunken med eierløse
vognkort plasseres inntil brettet. De fem øverste kortene skal legges ved
siden av bunken, med forsiden opp ❸.
Europaekspress- og oppsummeringskortet legges også med forsidene opp
inntil brettet, som en påminner til spillerne ❹.
Ta ut de 6 store bonusbillettene (blå bakgrunn) fra bunken med
bonusbilletter. Del ut 1 stor bonusbillett til hver spiller ❺.De overskytende
store bonusbillettene legges tilbake i esken uten at noen får se på dem.
Stokk de vanlige bonusbillettene - korte ruter med vanlig bakgrunn - og del
ut tre til hver spiller ❻. Legg så bunken med billetter inntil brettet.
Dere er nå klare til å sette i gang.

10

Den som har besøkt flest europeiske land er startspiller. Turen fortsetter til
venstre rundt bordet. Når det er din tur, kan du utføre én (og bare én) av
følgende fire handlinger:
Trekke vognkort – Du kan trekke 2 vognkort (eller bare 1, hvis kortet
du trekker er et lokomotiv fra de åpne kortene. Se Lokomotiver for
nærmere beskrivelse.)
Opprette en rute – Du sikrer deg en strekning på brettet ved å legge
ut et sett av vognkort som matcher antallet og fargen som kreves for

å kunne opprette den angjeldende strekningen. Du setter ut 1 vogn per
felt, og scorer poeng i henhold til tabellen for rutelengde (6 vogner gir
15 poeng, 5 vogner gir 10 poeng osv.).
Trekke bonusbilletter – Du kan trekke tre bonusbilletter fra toppen
av billettbunken. Du må beholde minst én av dem.
Bygge en stasjon – Du kan bygge en stasjon på en hvilken som helst
by der det ikke er bygd en stasjon fra før. Du betaler 1 vognkort i en
hvilken som helst farge for din første stasjon. Din andre stasjon koster
2 vognkort i valgfri farge, og din tredje koster 3.

Trekke vognkort
Totalt finnes det 8 typer vognkort - 12 av hver samt 14 lokomotivkort. Alle vognfargene er
representert på brettet, alle strekninger krever
en av de åtte fargene for å kunne opprettes - lilla, blå, oransje, hvit, grønn,
gul, svart og rød.
Om du velger å trekke vognkort, så kan du ta 2 stykker. Du kan trekke både fra
bunken og fra de åpne kortene. Om du velger å trekke et åpent kort, fyller du
umiddelbart den tomme plassen med et kort fra trekkebunken. Også dette skal
ligge åpent. Dersom du velger å trekke et lokomotivkort fra de åpne kortene,
så er dette det eneste kortet du får trekke denne runden (Se Lokomotiver).
Dersom det på et hvilket som helst tidspunkt skulle ligge tre lokomotiver
blant de åpne kortene, så kastes alle de fem åpne kortene og erstattes av
fem nye.
Du kan ha ubegrenset med kort på hånda. Når trekkebunken er tom, stokkes
kastebunken og blir ny trekkebunke. Husk å stokke godt, for kortene kastes
vanligvis i sett.
Hvis mange spillere hamstrer kort, så er det teoretisk mulig at trekkebunken
går tom uten at dere har noen kastekort å lage ny bunke av. I så fall er det
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ikke lenger lov eller mulig å trekke vognkort, og du må velge en av de tre
andre handlingene når det er din tur.

Lokomotiver
Disse mangefargede kortene fungerer som
jokere.
Lokomotiver kan spilles som del av et hvilket som helst fargesett når du
oppretter en rute. De er også nødvendig for å opprette fergeruter (se
Ferger).
Dersom du velger å trekke et åpent lokomotivkort som ditt første kort, så
blir dette ditt eneste kort denne runden. Du kan heller ikke trekke et åpent
lokomotivkort som ditt kort nummer 2, selv om du først trakk et annet kort.
Denne begrensningen gjelder ikke dersom du trekker blindt fra
trekkebunken. Om første kort skulle vise seg å være et lokomotivkort, så
får du allikevel ta enda et kort.

Opprette ruter
En rute er et likefarget sett av felter som strekker seg mellom to byer. For
å starte en rute må du legge ned et sett av kort i samme farge som angitt
på ruta, og i et antall som tilsvarer antall felter.
Lokomotiver kan gjelde som et kort i en hvilken som helst farge - se
eksempel 1.
Grå ruter kan opprettes ved hjelp av et sett av kort i valgfri farge - se
eksempel 2.
Når du oppretter en rute, skal du sette ut en av dine egne vogner på hvert
av feltene. Kortene du brukte til ruta går deretter i kastebunken.
Poengmarkøren flyttes fremover i henhold til poengtabellen på side 12.
Du kan opprette ruter hvor du vil på brettet, helt uavhengig av hvor du har
resten av rutenettet ditt.
Du må opprette hele ruta i samme runde. Du kan eksempelvis ikke legge to
vogner på en tre-vogns rute, for så å legge på siste vogn i neste runde.

• Dobbeltruter
Enkelte av byene er knyttet sammen med to
parallelle spor. Begge sporene kan tas i bruk,
men ingen av spillerne kan ta mer enn ett spor.
Det eksisterer også ruter som er delvis parallelle,
men som er knyttet til forskjellige byer. Disse
regnes ikke som dobbeltruter.
Viktigt: I spill med 2 og 3 deltagere skal ikke
dobbeltrutene benyttes. Det er valgfritt hvilken av
to parallelle ruter som tas i bruk, men den andre
kan ikke benyttes etter at den første er tatt.

Kort trukket

Eksempel 1
Parallellruter

eller
eller
eller
eller

Eksempel 1
Eksempel 2
For å sikre seg en blå rute på tre
felters lengde, så kan du spille en
av følgende kortkombinasjoner:
3 blå kort, 2 blå kort og
1 lokomotiv, 1 blått kort og
2 lokomotiver, 3 lokomotiver

En grå rute med to felter kan du
ta ved å legge ut eksempelvis
2 røde kort, 1 gult og 1 lokomotiv,
eller 2 lokomotiver.

Eksempel 2

Du spiller 2 røde kort, og trekker
1 rødt kort. Du må legge på enda
1 rødt kort.

Du spiller 2 grønne kort, og trekker
1 lokomotiv. Du må legge på enda
1 grønt kort.

• Ferger
Ferger er spesielle grå ruter som knytter sammen to
nabobyer over vann. En fergerute har minst 1
lokomotivsymbol.
For å ta i bruk en fergerute må du spille ut like
mange lokomotivkort som angitt på ruten, samt et sett av vognkort for å
dekke opp for de andre feltene. Du kan selvfølgelig også her spille
lokomotivkort som erstatning for vognkort.

Kort trukket

Eksempel 3
Du spiller 2 lokomotiver, og trekker
1 lokomotiv. Du må legge på enda
1 lokomotiv.

Du sikrer deg fergeruten fra Smyrna til Palermo ved å legge ut
et sett av 4 vognkort i en valgfri farge, samt 2 lokomotiver.

• Tunneler
eller

Kort trukket

Dobbelruter

Tunnelruter har spesielt innrammede felter. Det
spesielle med disse strekningene er at du aldri kan
vite hvor lange de er på forhånd!
Når du skal sikre deg en slik rute, legger du først ut et sett av kort som
matcher feltenes farge og antall. Deretter legger du opp de tre øverste
kortene i trekkebunken. Lengden på strekningen øker for hvert av de tre
kortene som matcher rutefargen (lokomotivkort øker lengden uansett
rutefarge). Du må nå legge opp et tilsvarende antall kort i riktig farge
(evt. Lokomotivkort) for kunne opprette denne ruta.
Dersom du ikke kan legge ut tilstrekkelig antall kort, eller ikke ønsker å
opprette denne ruta allikevel, så tar du kortene opp på hånden igjen og
avslutter runden din.
De tre kortene fra trekkebunken legges i kastebunken.
Dersom du forsøker å opprette en tunnelrute ved hjelp av et sett som består
utelukkende av lokomotiver, så må du bare legge på flere kort hvis du får
opp lokomotiver blant de tre trekkekortene. Da må du i tilfelle legge på flere
lokomotiver.
Om alle spillere hamstrer kort, så er
det teoretisk mulig at det ikke finnes
tre tilgjengelige trekkekort. Da
trekker dere i tilfelle så mange som
mulig, og lar det være med det. Om
det ikke finnes noen trekkekort, kan
du opprette tunnelruter uten risiko
for å måtte legge ut flere kort enn
først antatt.
Pamplona og Madrid er knyttet
sammen med to parallelle
tunnelspor.

Trekke
bonusbilletter
Du kan benytte runden din til å trekke flere bonusbilletter. Da tar du i så fall
tre billetter fra bunken, eller så mange du kan dersom det er færre enn tre
igjen i bunken.
Du må beholde minst ett av de tre kortene, men du kan også beholde to eller
alle tre. Billetter som du ikke beholder, skal legges nederst i billettbunken.
Du må beholde alle billetter som du trekker og ikke umiddelbart kaster. Du
kan altså ikke kaste kort som du har trukket tidligere.
Byene på billettene angir en bonusmulighet. Dersom du i løpet av spillet
klarer å lage en sammenhengende serie av egne vogner mellom de to
byene, så tildeles du det antallet poeng som er angitt på kortet. Om du ikke
lykkes i dette prosjektet, mister du i stedet et tilsvarende antall poeng.
Bonusbilletter skal holdes hemmelig helt til den endelige opptellingen. Det
er ingen begrensninger for hvor mange bonusbilletter du kan ha, men du
trenger heller ikke trekke flere enn startbillettene hvis du ikke ønsker. Du
er ikke avhengig av å ha bonusbilletter for å bygge ut strekninger.

Bygge en stasjon
En stasjon gjør at eieren kan regne en annen spillers
strekning inn i sitt eget rutesystem. Strekningen må ligge
mellom byen der stasjonen ligger og en naboby.
Du kan bygge stasjon i en hvilken som helst by, selv om den
for øyeblikket ikke har noen ruter. Det er bare plass til én stasjon per by.
Du betaler 1 vognkort i en hvilken som helst farge for din første stasjon. Din
andre stasjon koster 2 vognkort i valgfri farge, og din tredje koster 3. Som
vanlig kan du også bruke lokomotivkort til dette.
Dersom du benytter en stasjon til å knytte opp flere bonusbilletter, må du
bruke samme strekning inn til stasjonsbyen for hver billett. Du trenger ikke
å bestemme deg for hvilken strekning før den endelige opptellingen.
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Du er aldri nødt til å bygge stasjoner, og ved sluttopptellingen får du 4 poeng
for hver stasjon du har igjen i reserven.

Stasjon

Spillerne bør allerede ha fått poengene de har rett på i forbindelse med
strekningene de har sikret seg. Ved tvil anbefaler vi at dere telle over én
gang til. Det er forbausende hvor ofte man glemmer å få med seg småpoeng
her og der.
Deretter legger alle frem sine billetter, trekker fra poeng for ufullførte ruter
og legger til for de fullførte. Husk å benytte stasjonene som er plassert ut.
Du får 4 poeng for hver stasjon du ikke har bygd.
Spilleren med lengst sammenhengende rute får Europaekspresskortet og
tildeles 10 poeng. Ved uavgjort får alle involverte spillere 10poengsbonusen. Du kan ikke bruke andres strekninger ved opptelling av
lengste rute, her er det bare dine egne vognbrikker som gjelder. En
sammenhengende rute kan gå gjennom samme by flere ganger, men ingen
vogner kan telles mer enn én gang.
Vinner er den som nå har mest poeng. Ved uavgjort vinner den av de

Pris

Slutten
Når en spiller ikke har mer enn 0, 1 eller 2 tog
igjen etter sin tur, starter siste runde av spillet.
Hver spiller får nå en siste tur, før spillet
avsluttes av den som trigget sisterunden.
Etterpå starter poengberegningen.

Poengberegningen

Nåværende poengsum

Med 2 eller færre tog i
reserven innledes
sisterunden

Bonuser/fratrekk for billetter

involverte som har fullført flest bonusbilletter. Om det fortsatt er likt,
vinner den som har brukt færrest stasjoner. Eventuelle uavgjortsituasjoner
vinnes nå av den som har kortet for Europaekspressen.

Rutelengde

Poeng

Du får tildelt poengsummen straks du knytter sammen nye byer.
Poengmarkøren skal altså flyttes hver gang du tar en ny rute.

4 poeng/ubr. stasjoner

Bonus for Europaekspressen

4 poeng
per
stasjon

endelig
poengsum

Poengberegning

Days of Wonder Online
Registrer dit brætspil!
Registrera ditt spel!
Registrer Brettspillet ditt!

Her er din adgangsbillet til
Days of Wonder Online - Online
gruppen for brætspillere,
hvor ALLE dine venner spiller!
Registrer dit spil på
www.ticket2ridegame.com for at opnå
online rabatter, opdage spilvarianter,
finde flere landkort og mere. Bare klik
på New Player og følg instruktionerne.
Här är din tågbiljett till
Days of Wonder Online – Onlinesajten
där ALLA dina vänner spelar!
Registrera ditt spel på
www.ticket2ridegame.com för att få
online rabatter och tillgång till olika
regelvarianter, extra kartor och mycket
mycket mer. Klicka bara på New Player
knappen och följ instruktionerna.
Her er din togbillett til
Days of Wonder Online –
Brettspillverdenen på internett
hvor ALLE dine venner spiller!
Her Få rabatter ved å registrer spillet
på www.ticket2ridegame.com og
tilgang til varianter, nye kart og mye
mer. Trykk på New Player knappen
og følg instuksjonene.

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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Geographical Note: We strove to accurately represent the political
boundaries of Europe in 1901 and preserve the cities' common
name in their local language at the time.
For gameplay purposes however, we were forced to slightly
adjust the position of certain cities on the map.
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Phil Alberg, Buzz Aldrich, Dave & Jenn Bernazzani, Pitt Crandlemire,
Terry Egan, Brian Fealy, Dave Fontes, Tery Gaudet, Matt Horn,
Craig Massey, Janet Moon, Mark Noseworthy, Michael Robert,
Bob Scherer-Hoock, Mike Schloth, Eric Schultz, Scott Simon,
Rob Simons, Adam Smiles, Tony Soltis, Richard Spoonts,
Brian Stormont, Rick Thornquist og alle i Days of Wonder.

