
Från Big Bens skugga i London till de väldiga valvbågarna på Colosseum, från de majestätiska lökkupolerna 
i Moskva till det imponerande Eiffeltornet i Paris. Ticket to Ride Europe tar dig ut på ett nytt tågäventyr genom 

Europas storstäder i början på 1900-talet. Vågar du ta en tur genom Alpernas långa tunnlar eller ge dig ut på en 
arktisk färjetur? Kommer du att bygga extravaganta tågstationer runt de gamla imperierna eller ge dig på den 
mytomspunna Europeiska Expressen? Ditt nästa drag kan försegla din roll som Europas mäktigaste tågmagnat! 

Packa ditt bagage, ropa till dig bäraren och kliv ombord!



2

Innehåller Innehåller 
◆  1 Spelbräde med karta över Europas tåglinjer

◆  Färgade tågvagnar: 45 var i brun, röd, lila, grå och blå (det finns ett antal 
extra i varje färg, se till att ni har 45 tågvagnar var när ni startar spelet)

◆  15 färgade tågstationer 
(3 var matchande tågvagnarnas färger)

◆  5 poängmarker (1 var i tågens 5 färger)

◆  1 Regelbok

◆  1 Days of Wonder webbkod (finns på baksidan av reglerna)

Välkommen till Jubileumsutgåvan av Ticket to Ride Europe.   
Med denna överdimensionerade version av originalet firar vi flera år av spännande tågäventyr för mängder av vänner 
och familjer runt om i världen. Vi såg till att producera fint detaljerade tågminiatyrer tillsammans med nya underbara 
illustrationer och uppdaterade komponenter för att förhöja er njutning. För att säkerställa den bästa möjliga upplevelse 
är vi också glada över att kunna inkludera absolut alla av de officiella biljetterna som hittills publicerats och de många 
varianterna som ingår i expansionen Europa 1912. Denna Jubileumsutgåva av Ticket to Ride Europe är vårt sätt att 

tacka dig för ditt orubbliga stöd genom åren.
         Njut, och spela på!
        Alan R. Moon och Days of Wonder gänget

Till sist, somliga av de vanliga biljettkorten är 
märkta med logon för Big Cities. Då ingår en eller 
båda städerna på detta kort i listan över Europas 
storstäder: London, Berlin, Moskva, Paris, Wien, 
Madrid, Rom, Athen och Angora.

◆  108 Biljettkort (se bilagan)

46 biljetter från 
grundspelet

55 biljetter från 
Europa 1912

6 biljetter från 
Orient-Expressen

1 Biljett från 
Ticket to Ride 

med Max

Vanliga 
biljetter

Långa 
biljetter

Oavsett var biljetten kommer 
från kan du särskilja på Vanliga 
biljetter och Långa biljetter tack 
vare färgen på deras poängvär-
de i kortets övre vänstra hörn:

◆    1 Big Cities 
referenskort

◆  1 European 
Express bonuskort

◆  110 Tågkort
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 Förbered spelet z
Denna förberedelse är för grundspelet. Ta dig till slutet på reglerna för att se 

ändringarna för varianterna ”Europe 1912”, ”Mega Europe” och ”Big Cities of 
Europe” och för att inkludera biljetter från mini-expansionerna Orient-Expressen 
och Ticket to Ride med Max.

Placera spelbrädet mitt på bordet. Varje spelare tar ett set av 45 färgade 
tågvagnar, ett matchande set med tre färgade tågstationer och motsvarande 
poängmarker. Alla spelare lägger sin poängmarkör på start  ❶ på poängsträckan 
som går längs kanten på spelbrädet. Så fort en spelare får poäng under spelets gång 
flyttar de fram sin marker lika många steg.

Blanda tågkorten och dela ut en starthand på fyra kort till varje spelare ❷.

Lägg högen med återstående tågkort nära brädet. Vänd sedan upp de översta 
fem korten från högen ❸. Om detta gör så att tre av de fem uppvända korten är 
lokomotivkort kastas genast alla fem korten och fem nya vänds upp för att ersätta 
dem.

Lägg bonuskortet European Express uppåtvänt nära brädet som en påminnelse 
till alla spelare ❹.

Ta alla biljetter med Europaloggan och dela upp på 6 långa biljetter och 40 vanliga 
biljetter (se biljettbilagan). Blanda de långa biljetterna och dela ut en till varje 
spelare. Lägg tillbaka överblivna långa biljetter i lådan utan att någon tittar på dem.

Blanda sedan de vanliga biljetterna och dela ut tre till varje spelare ❺ och lägg 
resten i en nedåtvänd draghög nära brädet ❻.

Innan en spelare tar den första turen måste alla spelare bestämma vilka biljetter 
de vill behålla från de som delades ut. Varje spelare måste behålla minst två 
biljetter men får behålla fler. Alla biljetter du inte vill behålla lägger du tillbaka 
i spellådan utan någon annan spelare får se dem. Biljetter du lägger tillbaka får 
vara långa biljetter eller vanliga biljetter. Biljetter du väljer att behålla håller du 
hemliga tills slutet på spelet. 

Ni är nu redo att börja.
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Spelets målSpelets mål
Målet med spelet är att få mest poäng av alla. Poäng kan fås genom att:

●  Muta in en sträcka mellan två intilliggande städer på kartan;

●  Lyckas skapa en sammanhängande tåglinje av sträckor mellan de båda 
städerna på ett biljettkort;

●  Skapa den längsta sammanhängande linjen av sträckor för att vinna 
bonuskortet European Express;

●  Och för varje tågstation du har kvar i din reserv i slutet på spelet.

Poäng dras bort från en spelares slutpoäng för varje biljettkort som inte 
lyckades färdigställas innan spelet tog slut.

En spelturEn speltur
Den spelare som besökt flest europeiska städer under sin livstid börjar spelet 

och sedan fortsätter det i medurs ordning. På sin tur måste en spelare utföra 
en (och endast en) av följande fyra handlingar:

◆  Dra tågkort – Spelaren får dra två tågkort (eller bara ett om kortet de 
väljer är ett uppåtvänt lokomotiv. Se specialregler för Lokomotiv);

◆ Muta in en sträcka – Spelaren mutar in en sträcka på brädet genom att 
spela ett set av tågkort från sin hand som matchar till färg och antal med 
rutorna på sträckan. De ställer ut en av sina färgade tågvagnar på varje ruta 
och får för sträckans längd lika många poäng som visas i poängtabellen för 
sträckor;

◆ Dra biljettkort – Spelaren drar tre biljettkort (fyra om ni spelar varianten 
Big Cities of Europe) från toppen av biljetthögen och måste behålla minst 
en av dem;

◆ Bygga en tågstation – Spelaren får bygga en station i en valfri stad som 
inte redan har en. För att bygga sin första station måste spelaren spela ett 
tågkort i valfri färg och placera sin tågstation på den staden. För att bygga 
sin andra station måste spelaren spela ett set på två tågkort i en färg och för 
att bygga sin tredje station ett set på tre tågkort i en färg.

Dra tågkort
Det finns åtta sorters vanliga tågkort, 12 av varje sort, och 

14 lokomotivkort. Färgerna på varje sorts tågkort matchar 
färgerna på de olika sträckorna mellan städer på brädet – lila, 
blå, orange, vit, grön, gul, svart och röd.

Om en spelare väljer att dra tågkort får hen dra två kort. 
Var och ett av dessa kort kan antingen dras från de fem 
uppåtvända korten bredvid brädet, eller överst från högen 
(dra blint). Om ett uppåtvänt kort dras ersätts det genast med ett nytt kort från 
toppen av högen. Om en spelare väljer ett uppåtvänt lokomotivkort är detta 
kort det enda de får dra denna tur (se Lokomotiv).

Oavsett när, så fort tre av de fem uppåtvända tågkorten är lokomotiv kastas 

alla fem korten och fem nya kort vänds upp för att ersätta dem.

Det finns ingen gräns på hur många kort en spelare får ha på sin hand. När 
draghögen tar slut blandas de kastade korten och bildar en ny draghög. Korten 
måste blandas ordentligt eftersom de oftast har kastats i set.

Om det osannolika händer att alla kort i högen är slut och att det inte finns 
en kasthög för att spelarna har hamstrat kort på sina händer kan spelare inte 
välja att dra tågkort. De måste istället muta in en sträcka, dra biljetter eller 
bygga en station.

Lokomotiv
De mångfärgade lokomotiven räknas som jokrar och 

kan ingå i alla uppsättningar av kort vid inmutning av 
en sträcka eller byggande av en station. De är också 
nödvändiga när en färjesträcka mutas in (se Färjor).

Om ett lokomotivkort plockas upp när kort dras är detta det enda kortet som 
får plockas upp den turen. Om ett lokomotiv vänds upp som en ersättning för 
det första dragna kortet eller om det finns ett tillgängligt lokomotivkort som 
inte valdes som det första (och enda) kortet kan det inte väljas som det andra 
kortet. Oavsett när, om tre av de fem uppåtvända korten är lokomotiv kastas 
alla fem korten och fem nya kort vänds upp för att ersätta dem.

Notera: Om en spelare har turen att få ett lokomotivkort från toppen av högen 
i en blind dragning räknas det som ett vanligt kort och de får fortfarande dra ett 
andra kort den turen.

Muta in sträckor
En sträcka är en uppsättning av sammanhängande färgade rutor (på vissa 

ställen grå rutor) mellan två intilliggande städer på kartan.

För att muta in en sträcka måste spelaren spela en uppsättning tågkort lika 
med antalet rutor på sträckan. All korten måste matcha varandra (tillsammans 
med lokomotivkort) och de flest sträckor kräver en special färg (se exempel 1). 
Vissa sträckor – de som är av grå färg – kan mutas in med en uppsättning kort 
i en valfri färg (se exempel 2).

När en sträcka mutats in ställer spelaren ut en av sina plasttåg på varje ruta 
av sträckan. Alla korten som användes för inmutningen av sträckan kastas. 
Spelaren räknar genast upp sin poäng genom att flytta poängmarkern lika 
många steg på poängsträckan som anges i sträckornas poängtabell på brädet.

En spelare får muta in valfri ledig sträcka på brädet. De behöver aldrig koppla 
ihop den med tidigare inmutade sträckor. En spelare kan bara muta in en 
sträcka på sin tur.

Hela sträckan måste mutas in på en tur. Till exempel, du kan inte lägga ut två 
tåg på en tre-rutors sträcka och vänta till nästa tur med att lägga ut det tredje 
tåget.
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  Dubbelsträckor
Vissa städer är sammankopplade 

med dubbelsträckor (två 
sträckor med samma längd som 
sammankopplar samma städer). 
Samma spelare kan inte muta in 
båda sträckorna i en dubbelsträcka.

Färjor
Färjor är speciella grå sträckor som kopplar ihop två städer 

över vatten. De känns lätt igen på lokomotivsymbolen som 
finns på minst en av rutorna i sträckan.

För att muta in en färjesträcka måste spelaren spela ett lokomotivkort för 
varje lokomotivsymbol på sträckan, och som vanligt en uppsättning kort av rätt 
färg för de övriga rutorna i sträckan.

Tunnlar
Tunnlar är speciella sträckor som lätt känns igen på sin 

speciella tunnelmarkering och konturen runt varje ruta 
i sträckan. 

Vad som gör en tunnel speciell är att spelaren aldrig kan vara helt säker på 
hur lång sträckan de försöker muta in kommer att vara!

När en tunnel ska mutas in börjar spelaren med att spela ut det antal kort 
som krävs för sträckans längd. Därefter vänds de tre översta korten från 
tåghögen upp, oavsett hur lång tunnelsträckan är. För varje kort av dessa tre 
som matchar färgen på korten som spelades för att muta in tunneln måste 
ytterligare ett kort i samma färg (eller ett lokomotiv) spelas från deras hand. 
Endast därefter kan en spelare lyckas muta in en tunnelsträcka.

Om spelaren inte har tillräckligt med extra tågkort i matchande färg (eller 
inte vill spela ut dem) måste de ta tillbaka alla deras kort till handen och deras 
tur tar slut.

I slutet på turen kastas de tre tågkorten som vändes upp för tunneln.

Kom ihåg att lokomotiv är mångfärgade jokrar. Därför kommer alla dragna 
lokomotivkort från toppen av tågkortshögen som dras i ett försök att gå 
genom en tunnel automatiskt att matcha färgen på de tågkort som spelats på 
sträckan och tvinga spelaren att spela ytterligare ett kort.

Viktig notering: I ett parti med 2 eller 3 spelare kan bara en av sträckorna 
i en dubbelsträcka som binder samman två städer mutas in. Så fort en spelare 
mutat in en av dessa blir den andra sträckan i dubbelsträckan låst och inte 
längre tillgänglig för de andra spelarna.

Dubbelsträcka Inte en dubbelsträcka

Muta in en färjesträcka

För att muta in färjesträckan från Smyrna till Palermo krävs fyra tågkort i en 
valfri färg och två lokomotiv.

Muta in en sträcka

För att muta in en gul sträcka som 
är tre rutor lång kan en spelare 

spela ut vilken som helst av följande 
kombinationer: tre gula kort; två 

gula kort och ett lokomotiv; ett gult 
kort och två lokomotiv; eller tre 

lokomotiv.

En grå sträcka, två rutor lång kan 
mutas in genom att spela två röda 

kort; ett gult kort och ett lokomotiv; 
eller två lokomotiv.

Exempel 1 Exempel 2
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Om en spelare försöker gå igenom en tunnel genom att enbart använda 
lokomotiv behöver de bara spela ut extra kort (vilka i detta fall måste vara 
lokomotiv) om det dyker upp lokomotiv bland de tre korten som dras för 
tunneln.

I det sällsynta fall att det inte finns tillräckligt med kort i draghögen och 
de kastade korten för att kunna dra tre kort och bestämma tunnelns effekt 
för spelaren används så många kort som finns tillgängliga. Om det inte finns 
några kort alls för att spelare hamstrar kort kan tunnlar mutas in helt utan risk 
att ytterligare kort behöver spelas ut. 

Dra biljetter 
En spelare kan välja att dra fler biljetter under 

sin tur. I så fall drar de 3 nya kort från toppen av 
biljettkortshögen (4 om ni spelar med Big Cities of 
Europe varianten). Om det inte finns tillräckligt med 
biljettkort drar spelaren bara så många kort som 
finns tillgängliga.

En spelare som drar biljetter måste behålla minst en 
av dem men får behålla fler om de vill. Dragna biljett 
som inte behålls av spelaren läggs tillbaka underst i biljetthögen. Biljetter som 
dras och inte omedelbart kastas måste behållas till spelet tar slut. De kan inte 
kastas i en senare tur när biljetter dras.

De städer som visas på biljetterna representerar resmål för spelare och 
resulterar i en bonus eller ett avdrag. Om spelaren, i slutet på spelet, har 
skapat en oavbruten resväg av plasttåg i sin egen färg mellan de två städerna 
på en biljett de har i sin hand får de så många poäng som visas på biljetten. 

Om spelaren misslyckas med att färdigställa en oavbruten väg mellan de två 
städerna dras poängen istället bort från deras totala poäng.

Biljetterna ska hållas hemliga för alla andra spelare till spelets slutpoäng 
räknas ut. Det finns ingen gräns på hur många biljetter en spelare kan ha 
under ett parti.

Bygga en tågstation
En tågstation tillåter dess ägare att använda en, och endast 

en, sträcka som går in (eller ut) ur den staden och som tillhör 
en annan spelare för att koppla ihop städer på sina biljetter.

Stationer kan byggas på obebyggda städer, även om ingen har mutat in en 
sträcka till den. Två stationer kan aldrig byggas i samma stad.

En spelare kan bygga max en station per tur, och max tre stationer under hela 
spelet.

För att bygga sin första station måste spelaren kasta ett tågkort från sin 
hand och ställa en tågstation i deras färg på en vald stad. För att bygga sin 
andra station måste spelaren kasta två kort av en färg; och för att bygga sin 
tredje, kasta tre kort av en färg. Som vanligt kan valfritt antal kort bytas ut mot 
lokomotiv.

Om en spelare använder samma station för att hjälpa till att koppla ihop 
städer på flera biljetter måste de använda samma sträcka in i staden med 
stationen för alla dessa biljetter. Den som äger tågstationen behöver inte 
bestämma vilken sträcka de vill använda förrän i slutet av spelet.

Spelarna behöver inte bygga sina stationer. I slutet på spelet får varje 
spelare fyra poäng för varje station de inte har byggt. 

Spela 2 röda kort, 
1 rött kort visas: 

1 rött kort till behövs.

Dragna kort

Spela 2 gröna kort, 
1 lokomotiv visas: 

1 grönt kort till behövs.

Dragna kort

Spela 2 lokomotiv, 
1 lokomotiv visas: 

1 lokomotiv till behövs.

Dragna kort

Muta in en tunnel
Exempel 1 Exempel 3Exempel 2
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Spelets slutSpelets slut
När en spelares förråd av färgade plasttåg når ner till 

endast 0, 1 eller 2 tåg i slutet på deras tur tar spelet snart slut. Alla spelare, 
inklusive den avslutande spelaren, får en sista tur. Därefter tar spelet slut 
och alla spelare räknar ut sin slutpoäng.

Räkna ut slutpoäng
Spelarna ska redan ha fått poäng för alla sträcker de mutat in under spelets 

gång. För att vara säkra på att inga misstag har begåtts kan ni om ni vill 
kontrollräkna alla spelares sträckor.

Därefter visar alla spelare sina biljetter. Det är nu varje spelare måste välja 
vilken sträcka de vill använda för varje station de har byggt. Varje station 
tillåter dess ägare att använda en (och endast en) av en motståndares sträckor 
in i den staden för att klara av sina biljetter.

För att komma ihåg vilken sträcka som valdes placeras stationen över ett av 
tågen på den sträckan. Sträckan räknas nu som om den ägs av båda spelarna 
(eller fler om fler än en station placerades på sträckan).

Notera: En station kan inte placeras på en sträcka som är tom, bara de som mot-
ståndare har mutat in.

Varje biljett som blev färdigställd lägger till sitt värde på poängsträckan. 
Värdet på ofullbordade biljetter dras bort från spelarnas totalpoäng.

Lägg till 4 poäng på varje spelares totalpoäng för varje obyggd station de har 
i sin reserv.

Till sist delas 10 bonuspoäng ut för European Express till den, eller de, spelare 
som har längst sammanhängande sträcka på brädet. Räkna antalet plastvagnar. 
När ni räknar ut och jämför längderna tar ni bara med sammanhängande 
sträckor av plasttåg i samma färg. En sammanhängande sträcka kan innehålla 
loopar och passera genom samma stad flera gånger, men varje plasttåg kan 
aldrig räknas två gånger i samma sammanhängande sträcka. Stationer och de 
motståndarsträckor de ger tillgång till kan inte användas för att räkna ut den 
längsta sammanhängande sträckan. Om flera spelare har längsta sträckan får 
de alla 10 bonuspoäng för European Expresskortet.

Spelaren med mest poäng vinner spelet. 

Om det blir lika mellan flera spelare vinner den som har klarat av flest 
biljetter. Om det fortfarande är lika vinner den som använt färst antal 
stationer. Om det osannolika inträffar och det fortfarande är lika vinner den 
av dessa som har fått European Express bonuskortet.

Aktuell 
poängställning

Biljetternas bonus/
avdrag

European Express bonus

Räkna ut slutpoängen

Slutpoäng

4 poäng/obyggd 
station

Byggnadskostnad

1:a 2:a 3:a

Längd på sträcka Poäng
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Credits
Spelet skapat av  

Alan R. Moon
Illustrationer av Julien Delval

Grafisk formgivning av  
Cyrille Daujean

Ett speciellt tack från Alan och DoW till alla er som hjälpte till att speltesta:
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.

Geografisk notering: Vi strävade efter att så precist som möjligt representera 
de politiska gränserna i Europa under 1901 och behålla städernas namn på de 

lokala språken under denna tid. Men av speltekniska skäl var vi tvungna att flytta 
positionen en aning av vissa städer på kartan.

Kom och upptäck Days of Wonder Online – En gemensam plats för online brädspel 
där ALLA dina vänner spelar! Registrera ditt spel på www.daysofwonder.com och 
upptäck en webbplats full av spelvarianter, ytterligare kartor och mycket mer. 

Klicka helt enkelt på knappen för nya spelare och följ instruktionerna.

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.

Registrera ditt brädspel

Varianter Gemensamt för alla varianter:
◆ Starthand: 4 tågkort 
◆ Slutspelsbonus: European Express

Big Cities of EuropeBig Cities of Europe
Denna variant använder de 45 Big Cities biljetterna med 
Europe och 1912 logon. De långa biljetterna används inte och 
kan läggas tillbaka i lådan. 

♦  Använd referenskortet Big Cities of Europe,

♦ Använd alla biljetter med Big Cities logon,

♦  Spelstart: 5 biljetter,

♦  Varje spelare måste behålla minst 2 biljetter,

♦  Alla kastade biljetter blandas och läggs underst i leken.

♦  Under spelets gång: dra 4, behåll minst 1.

Övriga regler är oförändrade.

  Mega EuropeMega Europe  z
Denna variant använder alla biljetter med Europe eller 
1912 logon (12 långa och 89 vanliga biljetter).

♦  Använd alla biljetter med Europe eller 1912 logon

♦  Spelstart: 2 långa biljetter. Varje spelare får behålla en eller 
inga, men inte båda två. (Oanvända långa biljetter som inte 
behålls läggs tillbaka nedåtvända i lådan)

sedan

♦  5 vanliga biljetter. Spelare som behöll en lång biljett måste 
behålla minst 2 av dem, andra spelare måste behålla minst 3

♦  Alla vanliga biljetter som kastas blandas och läggs underst 
i leken,

♦  Under spelets gång: dra 3, behåll minst 1

Övriga regler är oförändrade.

  Europe 1912Europe 1912  z
Den enda skillnaden i denna variant är vilka biljetter som 
används. Byt helt enkelt ut alla biljetter med Europe logon 
med dem som har 1912 logon (6 långa och 49 vanliga biljetter).
♦  Använd alla biljetter med 1912 logon

♦  Spelstart: 1 lång biljett och 3 vanliga biljetter  (Oanvända 
långa biljetter läggs tillbaka nedåtvända i lådan)

♦  Varje spelare måste behålla minst 2 biljetter(valfri 
blandning av långa eller vanliga). Alla kastade biljetter 
läggs tillbaka nedåtvända i lådan,

♦  Under spelets gång: dra 3, behåll minst 1

Övriga regler är oförändrade
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  ClassicClassic  z
♦  Använd alla biljetter med Europe logon,

♦  Spelstart: 1 lång biljett och 3 vanliga biljetter  (Oanvända 
långa biljetter läggs tillbaka nedåtvända i lådan)

♦   Varje spelare måste behålla minst 2 biljetter (valfri 
blandning av långa eller vanliga). Alla kastade biljetter 
läggs tillbaka nedåtvända i lådan,

♦  Under spelets gång: dra 3, behåll minst 1.
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Utöver den klassiska versionen som vi precis har beskrivit finns det naturligtvis oändligt med sätt 
att upptäcka Europa med alla biljetterna i denna låda. Här finner ni hur man sätter upp våra tre 
favoritvarianter.

Använd bonusbiljetterna
Ni kan bestämma om ni vill lägga till de 7 bonusbiljetterna (6 från miniexpansionen Orient-Express 
och 1 från Ticket to Ride with Max) till ert parti. Om så använder ni bara loggorna som det förklaras 
nedan för era biljetter och följer de instruktioner som ges på de varianter ni valt.

Webbkoden finns på  
ett annan papper!


