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т неравните възвишения на Единбург, до огрените от слънцето
пристанища на Константинопол, от прашните алеи на Памплона, до
ветровитата гара на Берлин, Ticket to Ride Europe (Билет за път - Европа)
те взема на ново приключение с влак през най-големите европейски
градове от края на миналия век. Ще се впуснете ли в приключение на
борда на ферибот на Черно море или ще изградите разкошни ж.п. гари
във великите столици на старите империи? Всеки следващ твой ход може
да те направи следващия голям европейски ж.п. магнат! Стегни си багажа,
поздрави кондуктора и се качвай!

2-5

8+

30-60’

Цел на играта

Компоненти
u 1 карта на Европа

u 240 вагони во боја (45 сини, црвени, зелени, жолти и црни плус дополнителни вагони од секоја боја за замена)
u 15 цветни ж.п гари (по три от цвят, съответстващи на цвета на влаковете/вагоните)
u 158 карти с илюстрации, включващи:

Целта на играта е да съберете максималeн брой точки. Точки се печелят, като:
u заемете

маршрут между два съседни града на картата;
u успешно

завършите непрекъсната линия от маршрути между два града, отбелязани на ваши билети с дестинация;
u завършите

най-дългата непрекъсната линия от маршрути, за да спечелите бонус картата Европейски експрес;
u за
 всяка жп гара, останала в резерв до края на играта.

За всеки билет с дестинация, който не е успешно завършен до края на играта, се изваждат точки от общия брой на играча.
110 карти с вагони: 12 вагона от всеки вид, плюс 14 локомотива

Ред в играта

46 Билета
с дестинации
6 дълги маршрута
със син фон
1 карта с
резюме

40 нормални
маршрута

1 бонус карта Европейски
Експрес за най-дългата
линия без прекъсване

u5


дървени маркери за отбелязване точките (по един от всички цветове за
играчите)
u книжки с правила
u1
 номер за онлайн достъп на сайта на Days of Wonder (на гърба на книжката
с упътване)
ЗАБЕЛЕЖКА
Играчите, запознати с оригиналната игра Ticket
to Ride®, трябва да обърнат внимание и на
новите елементи: фериботи, тунели и ж.п гари.

Подготовка за игра:

Поставете игралната площ в центъра на масата. Всеки играч получава 45
вагона и 3 ж.п. гари с еднакъв цвят, както и маркер за отбелязване на точките.
Всеки играч поставя маркера на позиция Старт ➊. на полето за отбелязване
на точки на ръба на картата. По време на играта всеки път, когато някой играч
отбележи точки, той съответно ще премества маркера си.
Разбъркайте картите с вагони и раздайте първоначална ръка от 4 карти на
всеки играч – ➋.
Поставете останалата част от тестето от картите с вагони близо до игралното
поле, след което обърнете горните 5 карти с лице нагоре и ги поставете една
до друга - ➌.
Поставете бонус картата Европейски експрес и картата резюме с лице нагоре
близо до игралното поле, така че играчите да могат да се консултират с тях - ➍.
Вземете тестето с билети дестинации и отделете дългите маршрути (тези със син
фон) от нормалните маршрути; размесете картите с дълги маршрути и раздайте по една на случаен принцип на всеки играч - ➎. Поставете
останалите карти с дълги маршрути обратно в кутията за карти без да ги показвате на играчите.
Сега размесете нормалните билети с дестинации – всички кратки маршрути с обикновен фон – раздайте по три на всеки играч- ➏, и поставете
останалите с лице надолу като тесте за теглене, близо до игралното поле. Вече сте готови да започнете.

Начало на играта

Преди да започнат с първия си ход, играчите трябва да си изберат кой билет с дестинация ще запазят от тези, които първоначално са им раздадени.
Всеки играч трябва да запази минимум 2 билета, но могат да запазят и повече. Поставете всеки билет, който не искате да използвате обратно в
кутията с карти, но така че другите играчи да не ги видят. Билетите, които връщате, може да са дълги или нормални маршрути. Билетите, които
играчите решат да запазят остават до края на играта.
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Играчът, който е посетил най-много европейски страни през живота си, започва
първи, като след това играта продължава по часовниковата стрелка. По време
на хода си всеки играч трябва да извърши само едно (и единствено) от четирите
възможни действия:
Да изтегли карти с вагони — играчът може да изтегли две карти с вагони
(или една, ако картата, която е избрал, е локомотив, обърнат с лице нагоре.
(Виж Локомотиви за специалните правила);
Да заеме маршрут — играчът заема маршрут върху игралното поле, като
изиграе комплект от карти с вагони от ръката си, които съответстват на цвета
и количеството на полетата, които изграждат маршрута. Той поставя по един
от цветните си вагони на всяко поле от маршрута и отбелязва толкова точки,
колкото са отбелязани в таблицата с резултати, за съответната дължина на
маршрута.
Да изтегли карти с дестинации – играчът тегли три билета с дестинации от
най-горните карти от тестето с билетите и трябва да запази поне един от тях;
Да построи жп гара – играчът може да построи такава в градовете, които все
още нямат жп гари. За да построи първата си жп гара, всеки играч трябва да
изиграе една от картите с вагони ( без значение с какъв цвят) и да постави
една от гарите си върху този град. За да построи втора гара, играчът трябва
да изиграе две карти с вагони от един и същи цвят, а за третата си гара - три
карти от същия цвят.

Карти с вагони

Има 8 вида нормални карти с вагони, по 12 от всеки цвят, и 14 карти
Локомотиви. Цветът на всеки вид карти с вагони съвпада с цвета на
различните маршрути между градовете на игралното поле – лилаво, синьо,
оранжево, бяло, зелено, жълто, черно
и червено. Ако играч избере да изтегли
карти с вагони, той може да изтегли
две карти на ход. Всяка от тези карти
може да бъде изтеглена или от откритите
пет карти, намиращи се на игралното поле,
или от горната част на тестето (без да знае
какво тегли).
Ако изтегли от картите с лице нагоре, играчът трябва
веднага да обърне с лице нагоре нова карта от най-горната част на тестето. Ако играчът изтегли карта Локомотив,
която е с лице нагоре, няма право да тегли допълнителни карти за този ход. (Виж Локомотиви за
специалните правила);
Ако по време на играта се получи така, че измежду картите с лице нагоре има 3 карти с Локомотиви, то
картите с лице нагоре се подменят с нови пет карти.
Всеки от играчите може да има неограничен брой карти по всяко време на играта. Когато вече няма
карти в тестето с карти с вагони, изхвърлените карти (които вече не са в игра), се размесват в ново
тесте. Картите трябва добре да се разбъркат, тъй като най-вероятно са били изхвърлени от игра
подредени по цветове. Има и малка вероятност да не останат карти в тестето, и да няма изхвърлени
карти, които да се разбъркат наново, поради това че играчите са задържали много карти в ръцете си.
Тогава играчите няма да могат да теглят карти с вагони и ще трябва да заемат маршрути, да изтеглят
билет с дестинация или да построят гара.

3

Локомотиви

Фериботи

Локомотивите са оцветени в различни цветове и играят ролята на универсални карти в играта.
Картите с Локомотиви могат да се играят в комбинация с какви да е други карти, когато се заема маршрут.
Те са много важни за изграждането на фериботните маршрути (вж. Фериботи).
Ако играч, по време на фазата за теглене на карти, изтегли карта Локомотив с лице нагоре, това е
единствената карта, която може да изтегли в този ход. Ако карта с Локомотив се обърне като заместваща
карта след като вече е изтеглена една от картите с лице нагоре или ако карта Локомотив е с лице нагоре, но
не е изтеглена като първа (и единствена) карта, то тя не може да бъде избрана като втора карта.
Ако обаче някой играч е късметлия и изтегли случайно карта с локомотив от най-горната част от тестето, това се счита за едно теглене и играчът
може да изтегли още една карта в този ход.

Фериботите са специални сиви маршрути, които свързват
два съседни града през вода. Лесно се разпознават по
изображението на Локомотив, което се намира на поне
едно от полетата на маршрута. За да заеме фериботен
маршрут, играчът трябва да изиграе карта с Локомотив
за всеки символ с Локомотив от маршрута и стандартния
комплект от карти от съответния цвят за останалите
полета на този фериботен маршрут.

Пример 1

Заемане на маршрути

Един маршрут е изграден от последователни цветни полета (в някои
случаи, сиви полета) между два съседни града на картата. За да
заеме маршрут, всеки играч трябва да изиграе комплект карти с
вагони, чийто цвят и брой съответстват на цвета и броя на полетата
от избрания маршрут. Повечето маршрути изискват специфични
цветни карти с вагони, за да бъдат заети.
Локомотивите винаги могат да играят ролята на заместващи карти
за който и да е цвят (вж. Пример 1).
Маршрути, които са сиви, могат да бъдат заети като се използват
карти от кой да е цвят (вж. Пример 2).
Когато някой маршрут се заема, играчът поставя по един от
пластмасовите си вагони на всяко поле от трасето. Всички карти,
които са служили за заемането на маршрута, се изхвърлят извън
игра. След това играчът веднага записва точките си, като премества
показателя си със съответния брой позиции на игралното поле, в
съответствие с таблицата с резултати на стр.3.
Всеки играч може да заеме кой да е незает маршрут на полето. Не
е задължително заеманият маршрут да е продължение на някои от
предните му маршрути. Маршрутът трябва да бъде зает в рамките
на един ход и за цялата му дължина. Например, нямате право да
поставите два вагона върху маршрут от три полета и да изчакате
следващия си ход, за да поставите третия вагон. Всеки играч може
да заема само по един маршрут по време на хода си.

Пример 2

или
или
или
или

или

За да заеме жълтия маршрут от три
полета, играчът може да изиграе
следните комбинации от карти:
3 жълти карти с вагони
2 жълти карти с вагони и 1 локомотив
1 жълта карта с вагон и 2 локомотива
или 3 локомотива

Сив маршрут от 2 полета може да
бъде зает като се изиграят:
2 червени (сини,жълти или какъвто
и да е друг цвят) карти 1 жълта
карта с вагон и 1 локомотив или 2
локомотива

Двойни маршути

Двоен маршрут

Някои градове са съединени от двойни маршрути. Това са маршрути, чийто полета са
успоредни и равни по брой от единия до другия град. Играч не може да заеме и двата
маршрута между едни и същи градове по време на играта.
Обърнете внимание за маршрути, които са частично паралелни един към друг, но са
свързани с различни градове. Това не са двойни маршрути.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
В игри с двама или трима играча, само един от двойните маршрути може да бъде заеман.
Всеки играч може да заеме кой да е от двата маршрута между градовете, но в този случай
другият маршрут е затворен за другите играчи за останалото време от играта.

4

За да бъде зает ферибот маршрута от Смирна до Полермо е нужно да се изиграят 4
карти с вагони от какъвто и да е цвят и 2 локомотива

Тунели
Тунелите са специални маршрути, които лесно се разпознават
благодарение на специалната маркировка и очертания, които
ограждат всяко от полетата. Това, което прави тунелите специални,
е че играчът не знае колко е дълъг маршрутът, който той се опитва
да заеме!
Тунели
При опит да се заеме маршрут с тунел, играчът трябва първо да
изиграе необходимия брой карти, според дължината на маршрута.
След това най-горните три карти от купа с карти с вагони се обръщат с лице нагоре. За всяка
открита карта, чийто цвят съответства на цвета на изиграните за заемането на тунела карти,
трябва да се изиграе допълнителна карта (или локомотив) от ръката на съответния играч.
Само тогава той може да заеме успешно маршрута с тунел. Ако играчът няма достатъчно
допълнителни карти с вагони от съответния цвят (или не иска да ги изиграе), може да вземе
обратно всички карти в ръката си и да завърши хода си. В края на хода, трите карти с вагони,
Два паралелни тунела – един черен и един бял,
открити при заемането на тунела, се изхвърлят. Запомнете, че Локомотивите се броят за
свързват Мадрид с Памплона.
карти от всеки цвят и играят ролята на универсални карти в играта. Това означава, че всяка
карта с Локомотив, изтеглена от купа с карти с вагони по време на опит за заемане на тунел
автоматично ще се комбинира с цвета на изиграните от играча карти с вагони, което означава, че той ще трябва да играе по една допълнителна
карта за всеки обърнат Локомотив.
Ако играч се опита да заеме тунел като използва само карти с Локомотиви, то тогава той ще трябва да изиграе допълнителни карти (които в
случая трябва да са карти с Локомотиви) само ако сред обърнатите за тунела три карти се появи Локомотив.
Ако се случи така, че да няма достатъчно налични карти в тестето с карти с вагони (както и при изиграните вече карти) за да се открият 3-те карти
при заемането на тунел, тогава се откриват само толкова карти, колкото са налични. Ако няма останали карти в тестето тунелът може да се заеме
без да се рискуват допълнителни карти.

Пример 1

Пример 2

Изтеглени
карти

Пример 3

Изтеглени
карти

Изтеглени
карти

Паралелен маршрут

Изиграни са 2 червени карти, 1 червена карта е
открита: нужна е още 1 червена карта

Изиграни са 2 зелени карти, 1 локомотив е
открит: нужна е още 1 зелена карта

Изиграни са 2 карти с локомотиви, 1 локомотив е
открит: нужен е още 1 локомотив
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Теглене на билети с дестинации

Всеки играч може да използва хода си да тегли допълнителни билети с дестинация. За да направи това,
играчът тегли три нови карти от тестето билети с дестинация. Ако там има останали по-малко от три карти,
играчът тегли само наличните.
Играчът, който тегли билетите трябва да запази поне един от тях, но може да задържи два или всичките
три. Всеки изтеглен билет, който няма да се ползва, се поставя отдолу на тестето с билетите с дестинация.
Изтеглените и запазени билети остават в играча до края на играта. Те НЕ могат да се изхвърлят или върнат
по време на следващо теглене на такива билети.
Градовете, изброени на билета с дестинация, представляват цели на маршрути за играча и те могат да
му донесат бонус или загуба на точки. Ако до края на играта играчът е направил непрекъсната линия от
вагоните с неговия цвят между двата града, обозначени на билет с дестинация, то той печели допълнителни
точки, определени според стойността на билета. Ако той не е успял да създаде непрекъсната линия между
тези два града, той изважда тази стойност от общия брой на собствените си точки. Билетите с дестинация
се пазят в тайна от другите играчи до края на играта. Даден играч може да има неопределен брой билети
с дестинации по време на играта.

Построяване на жп гара

Цена на ЖП гара

Жп гарата дава право на собственика й да използва един (и само
един) маршрут (от или към съответния град), който е притежание
на друг играч, за да му помогне да свърже градове от неговите
билети с дестинации. Гарите могат да се построят на всеки незает
град, дори и ако в момента няма заети маршрути към него. Не е
възможно двама играчи да построят гара в един и същи град. Всеки
играч може да построи по една гара на ход и три гари по време на
цялата игра.
За да построи първата си гара, играчът трябва да изиграе една
карта с вагон от ръката си, при което поставя една от цветните си
жп гари върху избрания град. За построяването на втората гара
играчът трябва да изиграе комплект от 2 карти с вагони от който и
да е цвят, а за построяването на третата гара са нужни 3 карти. Както
обикновено, картите с Локомотиви могат да заместят която и да е
карта с вагон.
Ако играчът използва една и съща гара, за да свърже градовете
(изобразени) на няколко различни билета с дестинации, то той
трябва да използва един и същ маршрут към (или извън) града с
гарата за всичките тези билети.
Това той може да определи чак в края на играта. Играчът в никакъв случай не е задължен да строи гара. В края на играта той добавя
по 4 точки към резултата си за всяка гара, която НЕ Е използвал.

Добавете към резултата 4 точки за всяка
РЕЗУЛТАТ
ДЪЛЖИНА НА МАРШРУТА
неизиграна гара, която играч все още
притежава. Накрая добавете 10 точки
бонус за картата Европейски експрес
на играчът, който има най-дългият
непрекъснат път на игралното поле. При
изчисляване и сравняване на дължините
на пътищата, взимайте предвид само
непрекъснатите линии от пластмасовите
вагончета от еднакъв цвят. Част от
непрекъсната линия може неколкократно
да преминава през един и същи град, но
дадено пластмасово вагонче не може да
се брои два пъти в същата непрекъсната
линия.
Гарите и противниковите маршрути,
Когато играч заеме маршрут, в зависимост от дължината му той добавя към резултата си
които дават достъп до тези гари, не
съответното количество точки, посочени в таблицата.
се използват при изчисляването на
дължината на линията и нейното обявяване за най-дълга. Ако няколко играча имат равни показатели за
най-дълга линия, то всеки от тях получава по 10 бонус точки от картата Европейски експрес.
Играчът с най-много точки печели играта. Ако два или повече играча имат равен брой точки, то играчът,
завършил най-много билети с дестинации, е победителят. Ако и в този случай има равни показатели, то
играчът, който е използвал най-малък брой гари, се обявява за победител. В редките случаи, когато все
още има равни показатели, играчът с бонуса Европейски експрес печели играта.

Изчисляване на финалния резултат

ФИНАЛЕН
РЕЗУЛТАТ
Настоящ
резултат

добавете или извадете
точки за всеки билет с
дестинация в зависимост
дали е завършен
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точки за
всяка неизползвана
жп гара

карта Европейски
експрес

Край на играта

Когато наличността на цветни пластмасови вагончета на който и да е играч намалее до два или по-малко в края на
хода му, всеки играч, включително и този, получава по един финален ход. След това играта приключва и играчите
пресмятат крайните си резултати.

ако играч има 2 или
по-малко вагона това
означава финален рунд
на играта

Изчисляване на точките

Играчите би трябвало да са отчели точките, които са печелили, докато са заемали различните маршрути. За да се провери, че не са възникнали
грешки при пресмятането, може да се направи ново изчисляване на точките за всеки един от маршрутите на играча. След това играчите разкриват
всичките си билети с дестинации. Стойността от успешно завършените билети се добавя към общия резултат.
Помнете, че всяка изиграна гара дава право на собственика си да използва един (единствен) маршрут, който е притежание на друг играч, към
даден град, с цел да завърши билет с дестинация. Ако играчът използва една и съща гара, която да му помогне при свързването на градовете
от пътищата на няколко различни билети с дестинации, то той трябва да използва същия маршрут към или от града с тази гара за всичките тези
билети.
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Days of Wonder Online
Регистрирајте ја својата игра
Регистрирайте играта си онлайн

Ова е вашата карта за Days of Wonder онлајн - Ова е
местото каде што сите ваши пријатели играат.
Регистрирајте ја вашата игра на
www.daysofwonder.com за да откриете нови варијанти, мапи и многу
повеќе. Кликнете на копчето New Player и следете ги инструкциите.

Това е вашият билет за Days of Wonder Online - интернет общността на настолните
игри където всички играят! Регистрирайте играта си на
www.dayofwonder.com и открийте допълнителни игрални варианти, карти и още.
Просто кликнете върху бутона New Player и следвайте инструкциите.

WWW.DAYSOFWONDER.COM

ЗА ВАШЕТО
УДОВОЛСТВИЕ СЕ
ПОТРУДИХА

Създател на играта: Алан Р. Муун
Илюстратор: Жулиен Делвал
Вносител за България: Тейбълтоп ООД
Специални благодарности от Алан и екипа на DoW
към всички, които помогнаха с тестванетo:
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.
Географска бележка: Постарали сме се да спазим максимално точно
политическите граници на Европа през 1901 година, както и имената на
градовете на техния местен език през онези години. За удобство по
време на игра леко сме «наместили» местоположението на някои
градове на картата, за което се извиняваме предварително.
Days of Wonder, the Days of Wonder лого и Ticket to Ride – настолната игра са запазени търговски марки на Days of Wonder, Inc.
and copyrights © 2004-2019 Days of Wonder, Inc. Всички права запазени.
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