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Dansk

Velkommen til Alan R. Moon’s Ticket To Ride – Europa 1912™, den nyeste 
udvidelse til en af de mest populære brætspils-serier: Ticket To Ride®. 

1912 indbyder til (nye) togoplevelser med Ticket To Ride Europe, lidt som 
1910 gjorde det til det originale Ticket To Ride! 

Denne udvidelse indeholder
u 5 nye Toglagre og 25 nye Togdepoter (5 i hver farve)
u 55 nye Ruteskort med et 1912 logo i hjørnet øverst til højre: 
 • 6 nye Lange Rutekort (blå baggrund)   
 • 19 nye Almindelige Rutekort 
 • 30 nye Storby Rutekort (med storby-logo) 
u De 46 originale Rutekort (6 Lange, 25 Almindelige og 15 Storby 
Rutekort) som fulgte med Ticket To Ride Europe.    

Toglagre og Togdepoter    
Toglagre & Togdepoter er kompatible med alle Ticket To Ride spillebræt, 
ikke kun med Ticket To Ride Europe. Vi synes dog, at det er sjovest at 
spille varianten ”Europa’s Storbyer”. Alle regler fra de originale spil er 
uændrede, dog gælder følgende tilføjelser: 
✦ Efter at spillerne ved spillets start har fået deres Togvogns- og 
rutekort, får de yderligere et Toglager og 5 Togdepoter i deres 
spillerfarve. Toglagrene placeres foran spillerne sammen med 4 
Togdepoter. Det femte Togdepot placeres inden spilstart i en valgfri 
by på spillebrættet. Sidste spiller i spillerækkefølgen placerer som 
den første sit Togdepot, så fortsætter turen til næstsidste spiller i 
spillerækkefølgen, og turen går således hele bordet rundt. Når alle har 
placeret et depot, starter spillet.
✦ Når en spiller bruger sin tur til at trække Togvognskort, skal spilleren 
tage øverste kort fra bunken med Togvognskort og lægge det i et 
Toglager (i sit eget eller en anden spillers) uden at se på kortet. Først 
herefter må spilleren trække et til sin egen hånd.
✦ Hver gang en spiller under sin tur indsætter tog på en strækning til 
en by, hvor en anden spiller har et Togdepot, må spilleren stjæle alle 
den pågældende spillers Togvognskort fra dennes Toglager. For at gøre 
dette skal spilleren dog ofre et af sine egne Togdepoter ved sit Toglager. 
Ofrede Toglagre tages ud af spillet og lægges tilbage i æsken. 
✦ Spillerne må ud over deres normale tur som en gratis handling altid placere 
et eller flere Togdepoter fra deres Toglager i tomme byer på spillebrættet.
✦ Ved spillets afslutning udløses 10 point til spilleren (eller spillerne) med 
flest Togdepoter tilbage i deres Toglagre. Har flere spillere flest og lige 
mange Togdepoter tilbage, får alle disse spillere 10 point.

Yderligere forklaringer:
✦ Der kan aldrig være mere end 1 Togdepot i en by. Når et Togdepot 
først er placeret på spillebrættet, kan det ikke længere flyttes eller 
fjernes (det kan heller ikke være i samme by som en Togstation 
i  Ticket To Ride Europe). Togdepoter på spilebrættet kan ikke ofres 
for at få Togvognskort fra en anden spillers Toglager.
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✦ Spillerne må tage Togvognskort fra deres eget Toglager, når de 
indsætter tog på strækninger til byer med deres egne Togdepoter. 

Spillerne må også tage Togvognskort fra to Toglagre under samme tur, 
hvis de indsætter tog på en strækning mellem 2 byer med hver deres 
Togdepot. For at gøre dette, skal spilleren dog ofre to af sine Togdepoter. 
✦ Antallet af Togvognskort i et Toglager er ikke hemmeligt (dvs. alle 
spillere må spørge, hvor mange kort der er  i et givent Toglager). 
✦ Hvis man løber tør for kort i bunken med Togvognskort (uden brugte kort 
til en ny bunke), og har en eller flere spillere ikke har nogen Togvognskort 
i deres Toglager, så tømmes samtlige Toglagre for Togvognskort. Kortene 
blandes sammen til en ny bunke med Togvognskort. 
  
Nye Rutekort 
Med de nye Rutekort er der utallige måder at udforske 
Europa på. Her er vores favoritter: 

Europe Plus 
✦ Føj de 19 nye Rutekort (med 1912-logoet) til det 
originale sæt Rutekort (uden 1912-logoet).   
✦ Alle øvrige regler er uændrede.

Mega Europa
✦ Bland alle 12 Lange Rutekort og giv 2 til hver 
spiller. Spillerne må hver beholde et eller ingen af 
dem, men må ikke beholde dem begge to. Lange 
Rutekort, der ikke beholdes, lægges til side og 
tages ud af spillet. 
✦ Bland alle øvrige Rutekort (både Almindelige 
og Storby Rutekort) fra denne udvidelse og giv 
5 til hver spiller. Har en spiller beholdt en Lang 
Rute, skal han/hun nu beholde mindst 2 af disse 
Rutekort. Har en spiller ikke beholdt en Lang Rute, 
skal han/hun beholde mindst 3 af dem.
✦ Alle øvrige regler er uændrede.

Europa’s Storbyer 
✦ Lange Ruter bruges ikke i denne udgave. 
✦ Læg kortet med Europa’s storbyer (Big Cities Europa), så alle spillerne 
kan se det.
✦ Bland alle Storby Rutekort (rutekort med 
storby-logoet). Giv hver spiller 5 kort. Hver spiller 
skal beholde mindst 2.
✦ Vælger en spiller i løbet af spillet at trække 

flere rutekort, tages 4 nye rutekort og mindst 
1 af dem skal beholdes.




