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• För 2-5 spelare
• Från 8 år och uppåt
• Speltid 30-60 minuter

rån de branta backarna i Edinburgh till de soliga
hamnarna i Konstantinopel, från de dammiga
gränderna i Pamplona till en vindpinad station
i Berlin, Ticket to Ride Europe tar dig på ett nytt
tågäventyr genom de stora städerna i sekelskiftets
europa.
Ska du chansa på en tur genom Schweiz mörka tunnlar?
Våga dig ombord på en färja över Svarta Havet? Eller
uppföra överdådiga tågstationer i de gamla imperiernas
storstäder? Ditt nästa drag kan göra dig till Europas
nästa tågmagnat!
Packa dina väskor, ropa på konduktören och stig ombord!

F
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Komponenter
◆ 1 karta över europeiska järnvägsspår
◆ 240 tågvagnar. (45 st i av varje färg, Blå, Röd, Grön, Gul och Svart, plus
3 extra i varje färg)
◆ 158 illustrerade kort

Före spelets början
Innan den första rundan spelas ska alla spelare bestämma sig för vilka av
de tilldelade biljettkorten de vill behålla. Varje spelare måste behålla minst
2 biljetter men får behålla fler om de vill. Biljettkort som en spelare väljer
att inte behålla läggs tillbaks i lådan utan att någon annan får se dem. Det
kan vara både långa eller vanliga rutter som läggs tillbaks. Spelarna behåller
sina biljettkort till spelets slut.

Spelets mål

110 tågkort. 12 av varje vagnsort samt 14 lok
(3 för varje spelare i Blå, Röd, Grön,
Gul och Svart färg.)

6 långa sträckor med blå
bakgrund

40 vanliga sträckor

1 översiktskort
1 Express Bonus kort för längsta
sammanhängande sträcka
◆ 15 tågstationer. (3 för varje spelare i Blå, Röd, Grön,
Gul och Svart färg.)
◆ 5 poängmarkörer i trä (1 för varje spelare i Blå, Röd,
Grön, Gul och Svart färg.)
◆ 1 regelhäfte
◆ 1 Days of Wonder Online accessnummer (på regelhäftets baksida)

Viktigt: Spelare som är bekanta med det första spelet
i den här serien, Ticket to Ride®, bör främst fokusera
på de nya inslagen: Färjor, tunnlar och tågstationer.

Spelförberedelser
Placera kartan på mitten av bordet. Varje spelare tar en uppsättning
tågvagnar i en valfri färg samt 3 stycken tågstationer och en poängmarkör
i samma färg. Alla spelarna placerar sin poängmarkör på START ❶. på
poängbanan som löper längs kartans kant. Under spelets gång flyttar
spelaren poängmarkören varje gång han får poäng.
Blanda tågkorten och ge en starthand om 4 kort till varje spelare ❷.
Placera resterande tågkort bredvid kartan och tag 5 kort som läggs intill
högen med framsidorna upp ❸.
Placera bonuskortet för längsta sammanhängande sträcka intill kartan ❹.
Ta högen med biljettkort och sortera ut de långa sträckorna (de 6
biljettkorten med blå bakgrund) från de vanliga biljettkorten; blanda de
långa sträckorna och ge varje spelare ett kort slumpmässigt ❺. Lägg de
återstående korten tillbaks i lådan utan att någon ser dem. Blanda nu högen
med de vanliga biljettkorten och dela ut 3 till varje spelare ❻. och placera
de resterande korten i en draghög med baksidan uppåt, vid sidan om
spelplanen.
Ni är nu redo att börja spela!
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Spelets mål är att få så många poäng som möjligt. Poäng erhålles genom att:
◆ Muta in en sträcka mellan två städer på kartan.
◆ Muta in en sammanhängande sträcka av egna tågvagnar mellan
städerna beskrivnapå biljettkorten (en rutt).
◆ Muta in den längsta sammanhängande sträckan.
◆ Ha oanvända tågstationer vid spelets slut.
Poäng dras ifrån om spelaren inte lyckas sammanbinda två städer på ett
biljettkort.

En spelomgång
Den spelare som besökt flest europeiska städer börjar. Spelet fortsätter
sedan medsols runt bordet i tur och ordning tills spelet avslutas. Under sin
tur måste en spelare utföra en (och endast en) av följande handlingar:
Dra nya tågkort – Spelaren får dra 2 nya tågkort. Han får ta något av
de uppvända korten eller det översta i högen av tågkort(utan att titta
på det först). Om spelaren väljer att dra ett uppvänt kort ersätts det
genast. Han drar sedan sitt andra kort på samma sätt; antingen från de

uppvända korten eller från högen av tågkort. Se dock även avsnittet om
tågkort för speciella regler gällande lokomotiv.
Muta in en sträcka mellan två städer – Spelaren kan muta in en
sträcka mellan två städer genom att spela ett set med tågkort som
matchar färgen och antalet rutor på sträckan. Han får därefter sina
poäng genom att han flyttar sin poängmarkör det korrekta antalet
steg (Se poängtabellen).
Dra biljettkort – Spelaren drar 3 biljettkort från högen. Han måste
behålla minst 1 av dem, men får behålla 2 eller 3 om han så önskar.
Biljettkort som spelaren inte behåller läggs underst i högen med
biljettkort.
Bygga en tågstation – Spelaren får bygga en tågstation i valfri stad
där det inte finns någon tågstation ännu. För att bygga sin första
station löser spelaren in 1 valfritt tågkort och placerar sin tågstation i
staden. För att bygga sin andra tågstation måste spelaren lösa in 2
tågkort av samma färg och för att bygga sin tredje måste spelaren
lösa in 3 kort av samma färg.

Tågkort
Det finns åtta olika sorters tågvagnskort samt
lokomotiv. Färgen på varje sorts tågvagnkort
motsvarar färgen på rutorna mellan städer på kartan - Lila, Blå, Bruna,
Vita, Gröna, Gula, Svarta och Röda.
Om en spelare väljer att dra tågkort får han dra 2 kort. Endera korten får vara
ett av de uppvända korten eller det översta kortet i draghögen (dra utan att
titta på det). Om en spelare väljer att dra ett uppvänt kort vänds genast ett
nytt kort upp. Om en spelare väljer ett uppvänt lokomotiv är det bara det
kortet han får dra (se under Lokomotiv).
Om det skulle finnas 3 lokomotiv uppvända vid något tillfälle ska alla 5 korten
slängas och 5 nya vändas upp.

[T2RE] rules sq DANOSU reprint 2015_T2R Europe rules DANOSU 285 sq 18/05/15 11:39 Page7

En spelare får ha hur många kort som helst på handen. När leken är slut tar
man de slängda korten, blandar dem och bildar en ny hög. Blanda noggrannt
då de slängda korten ligger i set som har använts för att muta in sträckor.
Skulle det hända att högen är slut och det inte finns några slängda kort att
blanda om (för att spelarna har dragit många kort och inte mutat in sträckor),
så får spelaren inte dra några tågkort utan måste muta in en sträcka, dra ett
biljettkort eller bygga en station.

Lokomotiv
Lokomotiv är regnbågsfärgade och används som
jokrar.
Lokomotiv kan användas tillsammans med kortset av alla färger när man
mutar in en sträcka. De är också nödvändiga när en spelare mutar in
färjesträckor (se under färjor).
Om ett lokomotiv ligger uppvänt när en spelare ska dra nya tågkort får en
spelare som tar lokomotivet endast dra det kortet. Om spelaren först drar
ett uppvänt kort eller ett kort från högen kan inte spelaren ta ett uppvänt
lokomotiv som sitt andra kort.
Men om spelaren är lyckosam nog att dra ett lokomotiv från toppen av
draghögen får han fortfarande dra ett kort till.

Muta in en sträcka
En sträcka är en serie av färgade rutor (i vissa fall grå) mellan två städer på
kartan. För att muta in en sträcka måste spelaren lösa in ett set med tågkort
av samma färg och antal som det finns rutor på sträckan.
De flesta sträckorna kräver en specifik färg på tågkorten som används för
att muta in sträckan. Lokomotiv kan alltid användas som ersättning för
tågkort av en viss färg (se exempel 1).
Sträckor som är grå kan mutas in med ett set av tågkort i en valfri färg (se
exempel 2).
När en sträcka mutas in placerar spelaren en vagn i sin egen färg på varje
ruta längs sträckan. Alla kort som använts för att muta in en sträcka slängs
sedan i kasthögen. Spelaren flyttar sedan sin poängmarkör det antal steg

som står i poängtabellen på sidan 8.
En spelare kan muta in vilken sträcka som helst på spelbrädet som inte är
inmutad redan. Han är inte tvungen att förlänga tidigare inmutade sträckor,
egna eller andras.
Hela sträckan måste mutas in samtidigt. Till exempel kan du inte lägga 2 tåg
på en 3 rutor lång sträcka en runda för att sedan vänta till nästa runda och
lägga det sista tåget.
Man kan inte muta in mer än en sträcka per tur.

• Dubbla sträckor
Vissa sträckor är sammanbundna med dubbla
spår. Dessa sträckor går parallellt med varandra
och har samma antal rutor. Ingen spelare kan
muta in båda sträckorna mellan två städer.
Var uppmärksam på att vissa sträckor går delvis
parallellt med varandra men sammanbinder två
olika städer. Dessa sträckor är inte dubbla.
Viktigt: När det endast är 2 eller 3 spelare i ett spel,
får endast en av de två sträckorna användas. En
spelare kan dock välja vilken av sträckorna han
vill muta in. Den andra sträckan är därefter stängd
för alla spelare.

Om en spelare bara använder lokomotiv
för att försöka muta in en tunnel är det
enbart om det dras lokomotiv som
spelaren behöver lägga ner fler tågkort
för att lyckas muta in tunneln (i detta fallet
fler lokomotiv).
Om det inte skulle finnas tillräckligt med
kort i drag och kasthögarna för att kunna
visa 3 kort drar man så många det finns.
Om det inte finns några alls kan spelaren
muta in tunneln utan risk.

dragna kort

dubbla sträckor

Exempel 1
parallella sträckor

2 parallella tunnlar -en svart
och en vit- binder samman
Madrid och Pamplona.

Lägger ner 2 röda tågkort, 1 rött
kort visas: 1 rött kort till krävs.

dragna kort

Exempel 2
Lägger ner 2 gröna tågkort,
1 lokomotiv visas; 1 grönt tågkort
till krävs.

• Färjor
Färjor är speciella grå sträckor som går genom
vatten och binder samman två städer. De är lätta att
känna igen på att åtminstone en av rutorna
innehåller en lokomotivikon.
För att muta in en färjesträcka måste spelaren lösa in ett lokomotiv för
varje ikon på sträckan och ett set av tågkort i en färg för de resterande
rutorna på färjesträckan.

dragna kort

Exempel 3
Lägger ner 2 lokomotiv,
1 lokomotiv visas;
1 lokomotiv till krävs.

eller
eller
eller
eller
eller

För att muta in färjesträckan mella Smyrna och Palermo
krävs 4 tågkort av en valfri färg och 2 lokomotiv.

Dra biljettkort
• Tunnlar

Exempel 1
Exempel 2
För att muta in en 3 rutor lång
blå sträcka kan vilken som helst av
följande kombinationer användas:
3 blå tågkort; 2 blå tågkort och
1 lokomotiv; 1 blått tågkort och
2 lokomotiv eller 3 lokomotiv.

En 2 rutor lång grå sträcka kan
mutas in med hjälp av 2 röda
tågkort; 1 gult tågkort och
1 lokomotiv eller 2 lokomotiv.

Tunnlar är lätta att känna igen genom den speciella
konturen på rutorna i en tunnelsträcka. Vad som
gör tunnlar speciella är att spelaren som försöker
muta in tunnelstäckan inte vet hur lång den är!
När en spelare försöker muta in en tunnelsträcka ska han först lägga ner
samma antal kort som det finns rutor på sträckan. Dra sedan de 3 översta
korten i draghögen och visa de för alla. För varje av de visade korten vars
färg överrensstämmer med de nedlagda tågkorten måste ytterligare ett
tågkort av den färgen (eller lokomotiv) läggas ner. Först då kan en
tunnelsträcka framgångsrikt mutas in.
Om en spelare inte kan (eller inte vill) lägga ner de extra kort som behövs
för att muta in tunneln kan han ta tillbaks alla sina nedlagda kort till sin hand.
I slutet på turen slängs de tågkort som användes för att avgöra tunnelns
längd.
Märk väl att lokomotiv är multifärgade och att deras färg därför alltid
överrensstämmer med tågkorten som lagts ner.

En spelare kan använda sin tur till att dra nya biljettkort. Han drar då 3 nya
biljettkort från högen. Han måste behålla minst 1 av dessa, men får behålla
2 eller alla 3 om han så önskar. Om det inte finns 3 kort i högen får spelaren
dra de kort som finns. Biljettkort som en spelare inte behåller läggs underst
i högen. Om man behåller ett kort gör man det till spelets slut. Man kan inte
lägga tillbaks det om man drar nya biljettkort i en senare tur.
Varje biljettkort anger två städer på kartan och ett poängvärde. Om en
spelare bygger en sammanhängande rutt av sträckor från den ena staden
till den andra så lägger han till de poäng som anges på kortet när spelet
avslutas. Om spelaren inte lyckas muta in en sammanhängande rutt av
sträckor mellan städerna, drar han ifrån poängen istället.
Biljettkorten förvaras gömda för de andra spelarna tills spelet avslutas. En
spelare kan ha hur många biljettkort som helst vid spelets slut.
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Bygga en tågstation

Spelets slut

En tågstation tillåter en spelare att använda en, och bara en,
av sina motståndares sträckor in eller ut från den staden för
att lyckas sammanbinda två städer på ett biljettkort.
En station kan byggas i en stad där det inte finns någon station ännu. En station
kan byggas även om det inte finns några inmutade sträckor till staden ännu.
En spelare får bygga högst 1 station per tur och högst 3 sammanlagt under
spelets gång.
För att bygga sin första station löser spelaren in ett tågkort från sin hand och
placerar en av sina tågstationer på valfri stad utan tågstation. För att bygga
sin andra station löser spelaren in ett set med 2 tågkort i samma färg och för
att bygga sin tredje station löser han in ett set med 3 tågkort. Som vanligt kan
vilket tågkort som helst ersättas med ett lokomotiv.
Om en spelare använder samma station för att binda samman flera olika
städer måste han använda samma sträcka in till staden för alla biljettkorten.
Tågstationsägaren behöver inte bestämma vilken sträcka han ska använda
förrän vid spelets slut.
En spelare behöver inte bygga några stationer under spelets gång. För varje
icke utplacerad tågstation vid spelets slut får spelaren 4 poäng.

Stationer

kostnader

Har en af spillerne efter hans tur er slut kun
2 eller færre plastiktogvogne tilbage, får
hver spiller (inklusive den spiller, der kun
havde 2 eller færre togvogne tilbage) en
sidste tur. Herefter slutter spillet og den
enkeltes samlede point beregnes.

Sträck längd
2 eller färre
plasttågvagnar i en
spelares förråd signalerar
att det är dags för den
sista omgången i spelet.

Poängsammanräkning
Spelarna bör redan ha markerat de poäng de har fått för sina utplacerade
sträckor. För att se att inget misstag begåtts så kan man räkna om poängen
eftersom alla vagnar finns kvar på spelbrädet.
Spelarna visar därefter sina biljettkort och lägger till eller drar ifrån poäng
från dessa kort beroende på om man lyckats sammanbinda städerna eller inte.
Kom ihåg att en station tillåter en spelare att använda en, och endast en,
sträcka in till en stad för att sammanbinda en rutt på ett biljettkort. Om en
spelare använder samma station för att binda samman flera olika städer
måste han använda samma sträcka in till staden för alla biljettkorten.
För varje icke utplacerad tågstation vid spelets slut får spelaren 4 poäng.
Spelaren som har den längsta sammanhängande sträckan får det speciella
bonuskortet och lägger till 10 poäng till sin poängsumma. När man räknar

Nuvarande poäng

Biljettkorts plus eller minus

När en spelare mutar in en sträcka får han omedelbart
det antal poäng som tabellen ovan visar.
ut och jämför olika spelares sträckor räknar man sammanhängande sträckor
av plasttåg i samma färg. En sammanhängande sträcka får innehålla loopar,
och passera samma stad flera gånger, men samma plasttåg får inte räknas
flera gånger i en sammanhängande sträcka. Om flera spelare har lika långa
sammanhängande sträckor får alla de spelarna 10 poäng var.
Spelaren med flest poäng vinner spelet. Om två eller flera spelare har lika
många poäng är den av spelarna med klarat flest biljettkort som vinner. I
det fall att det fortfarande är lika vinner den som byggt minst antal
tågstationer. Om det mot all förmodan fortfarande är lika vinner den av
spelarna som fick bonusen för längsta sammanhängande sträcka.

4 per icke använd station
4
poäng
var

Poängsammanräkning
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Antal poäng

Express Bonus

slutsumman

