
PELIN SISÄLTÖ
◆ 1 karttalauta - Aseta se keskelle pöytää.

◆ 80 muovijunaa - (sekä muutama ylimääräinen varmuuden varalta) – 
Anna jokaiselle pelaajalle 20 samanväristä junaa.  

◆ 72 junakorttia - Sekoita kortit ja anna jokaiselle pelaajalle 4 satunnaista korttia. 
Aseta jäljelle jäävät kortit kuvapuoli alaspäin muodostaaksesi junapakan.

◆ 32 matkalippua - Sekoita kortit ja anna jokaiselle pelaajalle 2 satunnaista 
matkalippua. Aseta jäljelle jäävät kortit kuvapuoli alaspäin muodostaaksesi 
matkalippupakan. Pidä kaikki korttisi muilta pelaajilta piilossa!

◆ 4 Idästä länteen -bonuslippua - Et tarvitse näitä vielä. Aseta ne pelilaudan viereen.

◆ 1 kultainen matkalippu - Saat tämän palkkiona, jos voitat pelin!

Pelin tavoitteena on olla ensimmäinen pelaaja, 
joka toteuttaa 6 matkalippua. 

PELIVUOROT
Nuorin pelaaja aloittaa. Peli kulkee sen jälkeen myötäpäivään ympäri pöytää. 

Jokainen pelaaja pelaa yhden vuoron kerrallaan, kunnes peli päättyy.
  

Mitä vuorollasi voi tehdä
Voit vuoron aikana tehdä YHDEN kahdesta asiasta:

● Vedä junakortteja: vedä kaksi junakorttia pakan päältä.  
TAI

● Valtaa reitti: valtaa reitti pelaamalla kädessäsi oleva junakortti ja 
aseta muovijunasi sille reitille. 

Junakortit
Junakortit saapuvat kuudessa eri värissä: keltainen, 

vihreä, valkoinen, musta, sininen ja punainen. Ne 
sallivat sinun vallata reittejä pelilaudalta. Veturit ovat 
monivärisiä, ja niitä voidaan käyttää jokerikortteina 
reittejä vallatessa. 
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Reittien valtaaminen
Valtaat reitin pelaamalla kädestäsi junakortteja, jotka vastaavat reitin väriä ja välien mää-

rää. Asetat sen jälkeen muovijunasi reitin jokaiselle välille. Kaikki reitin lunastuksessa käy-
tetyt kortit asetetaan junapakan viereen kuvapuoli ylöspäin.

Jos, esimerkiksi, haluat vallata kaksi väliä pitkän sinisen reitin, sinun on pelattava kaksi si-
nistä junakorttia. 

Voit vallata pelilaudalta kaikkia valtaamattomia reittejä, vaikka ne eivät olisi yhteydes-
sä aiemmin valtaamiisi reitteihin. Voit vallata vain yhden reitin kierrosta kohden. Reitin 
värin ei tarvitse vastata muovijuniesi väriä vallataksesi ne. Muista, että veturit ovat jo-
kereita, joita voidaan käyttää minkä tahansa värisen junakortin sijasta.

Tuplareitit: Jotkin kaupungit on yhdistetty rinnakkaisilla reiteillä. Et voi vallata mo-
lempia reittejä tuplareittinä; jätä tilaa muillekin!

Matkalipun toteuttaminen
Kun luot yhtämittaisen reitin matkalipussasi lukevien kahden 

kaupungin välille, onneksi olkoon, olet toteuttanut yhden matka-
lipun! Kerro siitä muille pelaajille ja käännä matkalippu eteesi ku-
vapuoli ylöspäin. Vedä sitten yksi matkalippukortti pakan päältä.

● Matkalippujen hylkääminen: Jos tiedät, ettet voi toteuttaa matkalippuasi 
(koska muut pelaajat ovat esimerkiksi tukkineet reittisi), voit jättää kierroksen 
väliin, et siis vedä junakorttia tai valtaa reittiä, ja hylkäät sen sijaan MOLEMMAT 
matkalippusi. Korvaa ne vetämällä kaksi matkalippua pakan päältä.

Idästä länteen -bonus
Jos toteutat reitin idästä länteen (tai toisinpäin), sinun täytyy 

huutaa ”Idästä länteen!”, ottaa yksi bonuslipuista ja asettaa se 
eteesi. Idästä länteen kulkevan reitin voi toteuttaa, kun pelaaja 
luo reitin yhdestä itäisestä kaupungista (Moskova, Rostov tai An-
kara) yhteen läntisistä kaupungeista (Dublin, Brest tai Madrid). 

Bonuslippukortti lasketaan yhdeksi toteutuneeksi matkalipuksi.

PELIN PÄÄTTYMINEN 
Peli päättyy välittömästi, kun pelaaja toteuttaa kuudennen matkalippunsa. Se pelaa-

ja on voittaja ja saa kultaisen matkalipun palkinnoksi!
Peli päättyy myös, jos joku pelaajista asettaa viimeisen junansa pelilaudalle. Siinä 

tapauksessa eniten matkalippuja toteuttanut pelaaja on voittaja. Mikäli pelaajat ovat 
tasoissa, kaikki heistä ovat voittajia.

Pelisuunnittelu: Alan R. Moon
Kuvitus: Djib & Régis Torres

Graafi nen suunnittelu: Cyrille Daujean

Pelitestaajat: Martha Garcia-Murillo & Ian MacInnes, 
Janet Moon, Adrien Martinot & Days of Wonder -tiimi.
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