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asaule attīstās ātri. Visā pasaulē vilciena sliedes, tiltu
valstības un kontinenti, un ceļojumi, kuri prasa vairākas
nedēļas, tagad var tikt apceļoti dažu dienu laikā. Jūras
vairs nav šķērslis; lieli tvaika kuģi ved simtiem pasažieru,
lai pārceļotu pāri okeāniem. No Los Angeles uz Sydney, no
Murmansk uz Dar Es Salaam, Biļete Braucienam: uz Sliedēm un
Burām aivedīs tevi uz brīnumainiem piedzīvojumiem pa visu
pasauli. Visi uz klāja, esam gatavi neaizmirstamam ceļojumam!

P

Komponenti
Spēlē izmantotie komponenti:
u 1 Pasaules galda spēles karte
u 15 Ostas (3 no katras krāsas)
u 140 Transporta kārtis::

80 Vilciena kārtis, kuras ietver
11 no katras krāsas: violets, sarkans, zaļš, dzeltens,
melns un balts

Sagatavošanās spēlei
Nolieciet galda spēles karti galda vidū ➊.
Atsevišķi samaisiet Kuģu Kārtis un Vilcienu Kārtis. Katram
spēlētājam izsniedz 3 kārtis no vilcienu kāršu kavas un
7 kārtis no kuģu kāršu kavas, kā viņu sākuma izspēles
roku ➋. Nolikt 3 kārtis no katras kavas atklātā veidā ➌.

Ja esat jau spēlējuši Lielā
Ezera karti, vienkārši izlasiet
paragrāfu, kurš ir marķēts
kā „Pasaules“ ikona. Pārējie
noteikumi paliek nemainīgi.

Spēles sākumā katrs spēlētājs saņem 5 Biļetes, no kurām katram ir jāpatur tikai 3 no tām. Pārējās 2 biļetes
ir jāatmet ➍. Atmestās biļetes vienmēr jānoliek kavas apakšā.
Katrs spēlētājs saņem 25 Vilciena Vagonus un tādas pašas krāsas 50 Kuģus. Pēc tam, kad spēlētājs izvēlējās viņa Biļetes, viņam vajadzēs izvēlēties 60 figūru sajaukumu, kuru spēlētājs izmantos spēles gaitā. Spēlētājs
var izvēlēties jebkādu kombināciju, kas summējās ar
60 (piemēram 25 Vilcienus un 35 Kuģus). Visi papildus
Vilciena Vagoni un Kuģi ir ielikti atpakaļ spēles kastē.
Katrs spēlētājs izvēlās kombināciju, nerādot to citiem.
Kad visi spēlētāji ir izvēlējušies savas kombinācijas,
tad vienlaicīgi tās atklāj pārējiem. Ja viens vai vairāki
spēlētāji spēlē šo spēli pirmo reizi, tad ir ieteicams,
visiem spēlētājiem sākt ar 20 Vilciena Vagoniem
un 40 Kuģiem. Nekādā gadījumā spēlētājam nevar
būt ne vairāk kā 25 Vilcieni vai 50 kuģi ➎.
Katrs spēlētājs arī saņem 3 Ostas ➏.

Spēles mērķis
Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas vairāk punktus.
Punktus var iegūt sekojoši:
u

14 Mežonīgās kārtis

u
u

60 Kuģu kārtis, kuras ietver
24 Vienkuģu kārtis (4 no katras krāsas)

I egūt maršrutu starp divām pilsētām, kuras
atrodas viena otrai blakus;
Veiksmīgi izpildīt savas Galamērķu Biļetes;
 t Ostas, kuras savieno spēlētāja pilsētas, kuras
o
ir atzīmētas spēlētāja Galamērķu Biļetēs.

Punkti tiek zaudēti, ja tu neizveido maršrutu starp
savām Galapunkta Biļešu pilsētām, kuras tu saglabāji.

Spēles gājiens
u 65 Galamērķa Biļešu kārtis

36 Dubulkuģu kārtis (6 no katras krāsas)

u 125 Krāsotas vilcienu vagonu figūras (25 no katras

krāsas: zils, sarkans, zaļš, dzeltens un melns)

u 250 Krāsotas kuģu figūras (50 no katras krāsas)
u 5 Punktu marķeri
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Pieredzējušākais spēlētājs sāk pirmais. Tālāk nākamais spēlētājs tiek izvēlēts pulksteņrādītāja virzienā.
Viņa gājienā, spēlētājam vajag izdarīt vienu no piecām sekojošām darbībām ( un tikai vienu ):
Vilkt Transporta kārti – Spēlētājs var vilkt divas Transporta kārtis (vai arī tikai vienu, ja spēlētājs izvēlējās
Mežonīgo kārti atklātā veidā. Skatīt Mežonīgās kārtis speciālos noteikumus);
Iegūt maršrutu – Spēlētājs iegūst maršrutu izspēlējot komplektu ar Vilcienu vai Kuģu kārtīm, no savas
rokas, kuras saskan gan pēc krāsas, gan daudzuma ar laukumiem, kas veido maršrutu. Spēlētājs izspēlē
vienu no viņa krāsainajiem Vilcieniem ( vai Kuģiem ) uz katra lauciņa, un iegūst punktus pēc Maršruta Iegūšanas punktu tabulas par tā maršruta garumu.;
Vilkt Galamērķa Biļeti – Spēlētājs velk divas Galamērķa Biļetes no Galamērķa Biļešu kavas augšas, no
kurām viņš patur vismaz vienu no tām.;
Uzcelt Ostu – Spēlētājs uzceļ pilsētā Ostu ( Ja kāds vēl nav Ieguvis Maršrutu tajā );
Mainīt daļas – Spēlētājs var mainīt Vilciena Vagonus pret kuģiem, vai arī pretēji.
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Transporta kārtis

Kad maršruts ir iegūts, spēlētājs novieto vienu no viņa plastmasas Vilcieniem ( vai Kuģiem ) katrā no
maršruta laukumiem. Visas kārtis komplektā ir domātas, lai iegūtu maršrutu, un tad tiek atmestas. Spēlētājs
nekavējoties pieskaita punktus, pārkustinot viņa Punktu Marķeri, skaitot iegūto maršruta laukumu skaita
punktus, uz punktu galda, kurš ir atrodams uz spēles galda.

Transporta Kārtis tiek dalītas divās dažādās kavās: Vilcienu Kārtis un Kuģu
Kārtis. Katrai Transporta Kārts tipam atbilst dažādi maršruti starp pilsētām un
spēles laukuma – Violets, Dzeltens, Zaļš, Sarkans, Melns un Balts.
Ja spēlētājs izvēlās vilkt Transporta Kārti, viņš var vilk divas kārtis gājienā.
Jebkura no šīm kārtīm var būt vilkta no sešām atklātajām kārtīm, kuras atrodas blakus spēles galdam vai arī augšējo kārti no kavas ( aklā vilkšana ). Ja
izvelk atklāto kārti, spēlētājam nekavējoties vajag aizvietot to ar jaunu kārti
ņemtu no jebkuras kavas. Spēles gaitai ejot, sešas atklātās kārtis var būt visas
Vilciena Kārtis, visas Kuģu kārtis, trīs no katra, divi no viena tipa un četras no
otra, viena no viena tipa un pieci no otra.

Vilcienu Kārtis

Ja spēlētājs izvēlās atklāto Mežonīgo Kārti, tā ir vienīgā kārts ko viņš var
pacelt šajā gājienā (Skatīt Mežonīgās Kārtis).
Ja, jebkurā laikā, trīs no sešām atklātajām Transporta Kārtīm ir Mežonīgās
Kārtis, visas sešas kārtis ir nekavējoties jāatmet, un sešas jaunas kārtis ir atklātas lai tās nomainītu ( trīs no katras kavas ).

Kuģu Kārtīs

Maz ticamā notikumā var nepalikt neviena kārts kavā un nav pieejamas atmestās kārtis, lai iejauktu
kavā, spēlētāju kāršu kāres dēļ paturēt tās rokā, spēlētājs nevarēs vilkt Transporta kārtis. Viņam vajag
Iegūt Maršrutu, vilkt Galamērķa Biļeti, Uzcelt Ostu, vai Mainīt Daļas.
Nav ierobežojuma cik kārtis katrs spēlētājs var turēt rokā. Kad kavā vairs nav palikušas kārtis, atmestās
kārtis tiek sajauktas un tiek veidota jauna kāršu vilkšanas kava. Kārtis ir jāsamaisa pamatīgi, jo atmestās
kārtis ir saliktas pēc komplektiem.

Mežonīgās kārtis
Ja atklātā Mežonīgā Kārts ir pacelta kāršu vilkšanas fāzē, tai jābūt vienīgajai
kārtij paceltai tajā gājienā. Ja Mežonīgā Kārts ir apgriezta kā aizvietotājs pirmajai izvilktai kārtij tajā gājienā,
vai, ja Mežonīgā Kārts ir pieejama no atklātajām kārtī, bet nav pacelta kā pirmā ( un tikai pirmā ) kārts, tā
nevar būt izvēlēta kā otrā kārts. Bet, ja spēlētājs ir pietiekami veiksmīgs, lai dabūtu Mežonīgo kārti kā augšējo
kārti no kavas aklajā vilkšanā, tā jebkurā gadījumā skaitās kā viena kārts un var vilkt otru kārti tajā gājienā.

Piezīme: Mežonīgā Kārts var arī tikt izmantota priekš Ostām ( Skatīt Ostas )

Piezīme: Daudzas Kuģa kārtis ir Dubultkuģi. Kad iegūst Maršrutu
ar tādu kārti, spēlētājs var uzlikt līdz pat diviem Kuģiem par katru
Dubultkuģa Kārti. Piemēram, lai iegūtu Kuģa maršrutu piecu vietu
garumā, spēlētājs var izmantot divas Dubultkuģa Kārtis un vienu
Vienkuģa Kārti, vai arī trīs Dubultkuģa Kārtis (piezīme: papildus kuģis ir
zaudēts, pat ja spēlētājs noliek piecas plastmasas Kuģus uz laukuma).
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Pāru maršruti

Daži Vilciena Maršruti ir marķēti ar speciālu
„Pāra“ simbolu, kas pasaka, ka robeža ir izturīgs
reģions. Lai izspēlētu Vilciena Vagonu uz „Pāra“
laukuma, ir nepieciešamas divas vienādas krāsas Vilciena Kārtis, nevis vienu ( Var izmantot
jebkuru krāsu un nav nepieciešams izmantot to pašu krāsu priekš visiem laukumiem
maršrutā ). Mežonīgās kārtis var tikt izmantotas, ja ir nepieciešams.

Dubult Maršruti

Iegūt Maršrutu

Lai Iegūtu Maršrutu, spēlētājam vajag izspēlēt konkrētu kāršu komplektu un to tipu
vienādu ar laukumu skaitu maršrutā. Piemēram, lai iegūtu zilo Vilciena Maršrutu, vajag
likt zilas Vilciena Kārtis. Maršruti pelēkā krāsā var tikt aizņemti, izmantojot kartīšu krājumu
jebkurā, bet vienādā, krāsā.

Spēlētājs var iegūt jebkuru atvērto maršrutu uz spēles galda. Viņam nav nepieciešams tās savienot ar iepriekš
izspēlētiem maršrutiem. Spēlētājs var tikai iegūt vienu maršrutu, nekad vairāk, viņa gājienā.

Pāru maršruti

Mežonīgās kārtis ir speciālas Vilciena tipa kārtis. Tās var tikt izspēlētas ar jebkuru
Transportu Kāršu komplektu ( Tai skaitā Kuģu Kārtis ), kad iegūst Maršrutu.

Maršruti ar taisnstūra laukuma formu ir Vilcienu Maršruti, un tos vienmēr ir jāaizpilda ar Vilcienu daļām. Maršruti ar ovālu laukuma formu ir Kuģu Maršruti, un tos vienmēr ir jāaizpilda ar
Kuģu daļām. Nekad nevar lietot abus ( Vilcienus un Kuģus ) uz viena un tā paša maršruta, vai
izmantot nepareizo daļu uz maršruta ( piemēram, Vilcienus uz Kuģu maršruta ).

Lai iegūtu violetā Vilciena Maršrutu,
kurš ir trīs robežu garumā, spēlētājam
ir jāizspēlē trīs violetās Vilciena
Kārtis. Jebkuru no tām var aizvietot ar
Mežonīgajām Kārtīm, ja ir nepieciešams.

Lai iegūtu baltā Kuģa Maršrutu, kurš ir četru
robežu garumā, spēlētājam ir jāizspēlē divas
baltā Dubultkuģa Kārtis. Spēlētājs var arī izspēlēt
četras baltas Vienkuģa Kārtis, vai divas baltas
Vienkuģa Kārtis un vienu baltu Dubultkuģa Kārti,
vai arī jebkuru citu kombināciju, kura atbilst
krāsai un skaitam, Jebkuru no tām var aizvietot
ar Mežonīgajām Kārtīm, ja ir nepieciešams.

Dažas pilsētas ir savienotas ar Dubult Maršrutu. Viens spēlētājs nevar iegūt abus
maršrutus uz divām vienādām pilsētām.
Vilcienu
Maršruti

Piezīme: Kad spēlē divi vai trīs spēlētāji, tikai viens no Dubult Maršrutiem
var tikt izmantots. Spēlētājs var iegūt jebkuru no diviem maršrutiem starp
pilsētām, bet otrs maršruts ir aizvērts citiem spēlētājiem līdz spēles beigām.

Dubult Maršruti

Vilkt Galamērķa Biļeti
Kuģu
Maršruti

Spēlētājs var izmantot viņa gājienu, lai vilktu papildus Galamērķa Biļetes kārtis. Lai tā darītu, viņš izvelk
četras jaunas kārtis no kavas augšas. Ja ir mazāk par četrām Galamērķa Biļetēm palikušas kavā, tad
spēlētājs velk tikai tik kāršu, cik ir pieejamas.
Spēlētājs, kurš velk Galamērķa Biļetes, patur vismaz vienu no tām, bet var izvēlēties paturēt arī divas,
trīs, vai pat visas četras. Katra no nepaņemtajām biļetēm tiek atmesta un novietota Galamērķu Biļešu
kavas apakšā. Biļetes, kuras nav uzreiz atmestas, tiek turētas pie spēlētāja līdz spēles beigām. Spēlētājs
nevar tās atmest citu Galamērķa Biļešu vilkšanas fāzē.
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Pilsētas, kuras ir atzīmētas uz Galamērķa Biļetes, atspoguļo spēlētāja ceļošanas mērķi; Tas var būt gan kā
bonuss, gan kā sods. Ja, līdz spēles beigām spēlētājs uztaisīja nepārtrauktu ceļu no viņa plastmasas figūrām starp divām pilsētām, kuras ir minētas Galamērķa Biļetes Kārtī, viņš iegūst papildus punktus, kuri ir
norādīti uz biļetes. Ja viņš izgāžas izpildīt nepārtraukto ceļu starp divām pilsētām, viņam noņem punktus,
kuri ir atrodami uz Biļetes, no viņa rezultāta.
Galamērķa Biļetes tiek slēptas no citiem spēlētājiem līdz spēles beigu punktu skaitīšanas. Spēlētājam
var būt neierobežots Galamērķa Biļešu skaits rokā.

Svarīga piezīme: Uz Pasaules kartes rietumu stūrs ir savienojams ar austrumu stūri. Bultas,
kuras norāda uz malām, parāda kuri maršruti savienojas ar pilsētām.

Ekskursijas Biļetes

Mainīt daļas
Spēlētājs drīkst izmantot visu viņa gājienu, lai mainītu daļas.
Viņš var mainīt Vilciena Vagonus pret Kuģiem vai arī pretēji.
Viņš paņem jaunās daļas no kastes un ieliek atpakaļ daļas, kuras
nevēlās vairs izmantot. Spēlētājs zaudē vienu punktu par katru
apmainīto daļu. Spēlētājs var mainīt daļas tik reizes, cik pats
vēlas spēles ietvaros, bet protams, ja spēles kastē ir viņam nepieciešamās daļas, pret kurām viņš grib mainīt savas.

Spēles beigas

Zaļais izdomā mainīt divus Kuģus
pret diviem Vilciena Vagoniem.
Viņš zaudē divus punktus procesā,
un viņa gājiens ir beidzies.

Kad kāda spēlētāja krāsaino plastmasas daļu krājums
ir seši vai mazāk (neskatoties uz to tipu), katrs spēlētājs, tai skatā tas pats spēlētājs, iegūst vēl DIVUS gājienus. Pēc tiem, spēle beidzās un spēlētāji saskaita viņi gala rezultātu.

Spēlē ir astoņas Ekskursijas Biļetes. Uz Ekskursijas Biļetēm ir atzīmētas
vairāk nekā divas pilsētas. Ja spēlētājs izpilda Biļeti ar konkrēto maršrutu
pareizajā secībā, tad viņš iegūst punktus, kuri ir atzīmēti kārts augšējā daļā
( lielākā vērtība ). Ja spēlētājs izpildīja Biļeti, bet nevarēja izsekot precīzi norādītajam maršrutam, kas ir rakstīts uz kārts, viņš iegūst punktus, kuri
ir atzīmēti kārts vidū. Ja spēlētājam neizdevās izpildīt biļeti, viņam
pienāk mīnus punkti, kuri ir atrodami kārts apakšējā daļā.

Maršruta garums

Savāktie punkti

Ostas
Ostas var būt uzceltas tikai uz zilām pilsētām.
Līdzko Osta ir uzcelta pilsētā, neviens cits
spēlētājs tur Ostu vairs nevar taisīt. Spēlētājam
ir jāpieder vismaz viens maršruts uz to pilsētu
( tas var būt gan Vilcienu Maršruts, gan Kuģu
maršruts ) pirms celt Ostu.
Lai uzceltu Ostu, spēlētājam vajag iztērēt divas Vilcienu Kārtis UN
divas Kuģu Kārtis ar vienādu krāsu, un uz tām ir jābūt Ostas simbols.
Mežonīgās Kārtis var tikt izmantotas, ja nepieciešams.

Katrai krāsai ir četras Vilciena
Kārtis un četras Kuģu Kārtis
ar Ostas simbolu ( visas
ir Vienkuģu Kārtis ).
Kad spēlētājs aizņem maršrutu, viņš nekavējoties saskaita
savus savāktos punktus, kuri ir norādīti punktu skaitīšanas
tabulā. Puktu skaits ir atkarīgs no maršruta garuma.

Spēles beigās Ostas iegūst:
✦

+20 punktus, ja tās īpašnieks izpildīja Biļeti tajā;

✦

+30 punktus, ja tās īpašnieks izpildīja divas Biļetes tajā;

✦

+40 punktus, ja tās īpašnieks izpildīja trīs ( vai vairāk ) Biļetes tajā;

Ja spēlētājam ir divas vai vairāk Ostas, kuras ir aprunātas uz vienas un
tās pašas Biļetes, tad biļetes bonuss punkti ieskaitās par katru no tām.
Celt Ostas nav nepieciešams, bet par katru Ostu, kuru spēlētājs
neuzceļ, tiek noņemti četri punkti no viņa rezultāta spēles beigās.

Bonusi, kā, Garākais Maršruts vai Visvairāk Izpildītās Biļetes neeksistē.

Alans izmanto vienu mežonīgo
un dzelteno Kuģa kārti plus
divas dzeltenās vilciena kārtis,
lai uzceltu ostu Lima.

Galējā punktu skaitīšna

Buenos Aires Osta
ir 30 punktu vērta,
jo divas Biļetes
ar Buenos Aires
tika izpildītas.

Zilais uzcēla Ostu
Buenos Aires un vēl
vienu Dar Es Salaam.
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Spēlētājs izpildīja sekojošās Biļetes: Buenos
Aires uz Manila, Buenos Aires uz Sydney,
Hamburg uz Dar Es Salaam, Lagos–Luanda–
Dar Es Salaam–Djibouti (Ekskursija).

Dar Es Salaam Osta
ir arī 30 punktu
vērta, tā paša
iemesla dēļ.

Galējais
rezultāts
Esošais
rezultāts

Papildus/soda
punkti par ceļojuma
mērķa biļetēm

Ostas

-4 Punkti par
neuzceltu ostu
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Days of Wonder Online

Reģistrē savu galda spēli

Tas ir Jūsu „Days of Wonder”
pievienošanās kods. Ja vēlaties to
izmantot, vienkārši apmeklējiet
www. daysofwonder. com un
sākuma lappusē uzspiediet „New
Player Signup” taustiņu. Pēc tam
sekojiet instrukcijām, pievienojieties
mūsu neticamajai interneta spēlētāju
sabiedrībai un 24 stundas diennaktī
izmēģiniet savas spējas pret citiem
spēlētājiem no visas pasaules.

www.daysofwonder.com
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