N

o Londonas Bigbena tumšās ēnas līdz augstajām Romas Kolizeja arkām, no mirdzošajiem sīpola formas Maskavas
katedrāļu torņiem līdz smalkajam Eifeļa tornim Parīzē… Spēle “Ticket to Ride: Europe” aicina izbaudīt jaunus
piedzīvojumus, ceļojot ar vilcienu caur lielākajām Eiropas pilsētām 19. un 20. gadsimta mijā. Vai Tev pietiks drosmes
ceļot pa garajiem Alpu tuneļiem Šveicē? Vai riskēsi ar prāmi šķērsot ledainos ziemeļu ūdeņus? Vai ieguldīsi savus
resursus, būvējot greznas vilcienu stacijas veco impēriju teritorijās, vai arī mēģināsi izbūvēt izslavēto Eiropas
Ekspreša ceļu? Tavs nākamais gājiens, iespējams, dos Tev iespēju kļūt par lielāko vilcienu tīkla magnātu Eiropā!

Sapako savu bagāžu, nolīgsti nesēju un dodies ceļā!

Sveicieni spēles “Ticket to Ride: Europe” jubilejas izdevumā!

Arī šo paplašināto oriģinālspēles variantu atzīmējam gadu gaitā izspēlētos aizraujošos piedzīvojumus vilcienā ģimeņu un
draugu lokā visā pasaulē. Lai padarītu spēli vēl lieliskāku, piestrādājām pie īpaši smalkām vilcienu miniatūrām, kā arī
radījām jaunas, brīnišķīgas ilustrācijas un atjauninātas spēles sastāvdaļas. Esam arī priecīgi šajā spēles izdevumā iekļaut
pilnīgi visas līdz šim izdotās maršrutu kārtis, kā arī dažas maršrutu variācijas no spēles “Europa 1912” paplašinājuma, lai
nodrošinātu vislabāko iespējamo spēles baudījumu. Šis spēles “Ticket to Ride: Europe” jubilejas izdevums ir mūsu pateicība
jums par neizsīkstošo atbalstu šo gadu laikā.
								

Izbaudi, un lai labi spēlējas!
Alan R. Moon un “Days of Wonder” komanda

								

◆1
 noteikumu grāmatiņa

Spēles saturs

◆1


“Days of Wonder” tiešsaistes pieslēgšanās kods (uz noteikumu grāmatiņas
aizmugurējā vāka)

◆ 1 spēles laukums ar Eiropas dzelzceļa līniju karti
◆K
 rāsaini vilciena vagoni: 45 no katras krāsas – zili, sarkani, zaļi, dzelteni un melni

(kā arī daži papildus vagoni no katras krāsas rezervei, tādēļ pārliecinies, lai spēlētāji
spēli uzsāk ar 45 vagoniem katrs)

◆1
 08 maršrutu kārtis (skatīt pielikumu)

46 maršrutu kārtis
no pamatspēles

55 maršrutu kārtis
no spēles “1912”
paplašinājuma

6 maršrutu kārtis 1 maršruta kārts no
no “Orient-Express” "Ticket to Ride with
mini paplašinājuma
Max" promo

◆1
 5 krāsainas vilcienu stacijas (3 no katras krāsas)
◆5
 punktu skaitīšanas kauliņi (1 no katras krāsas)

◆1
 European Express

Neatkarīgi no kāršu izcelsmes,
parasto maršrutu kārtis ir viegli
atšķirt no garo maršrutu kārtīm
– tikai jāapskata kārts punktu
vērtības lauciņa krāsa tās augšējā
kreisajā stūrī:

◆ 1
 lielo pilsētu karte

bonusa kārts

◆1
 10

kārtis

Parastais
maršruts

Visbeidzot, uz dažām parasto maršrutu kārtīm redzams
“Big Cities” (“Lielo pilsētu”) logo, kas nozīmē, ka viena
vai abas pilsētas vilciena maršrutā ir kāda no lielajām
Eiropas pilsētām: Londona, Berlīne, Maskava, Parīze, Vīne,
Madride, Roma, Atēnas vai Angora.

vilciena vagonu
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Garais
maršruts

 Sagatavošanās spēlei z
Šeit aprakstīta sagatavošanās pamatspēlei. Lai uzzinātu, kādas ir izmaiņas noteikumos,
spēlējot ar “Europe 1912", “Mega Europe” un “Big Cities of Europe” paplašinājumiem, kā
arī to, kā spēlē iekļaut “Tickets from the Orient-Express” mini paplašinājumu un “Ticket to
Ride with Max” promo, apskati noteikumu grāmatiņas beigas.

Atklāti novieto European Express bonusa kārti spēles laukuma malā kā
atgādinājumu visiem spēlētājiem ❹.
Paņem visas maršrutu kārtis ar Eiropas logo un atdali 6 garā maršruta kārtis no
40 parasto maršrutu kārtīm (skatīt maršrutu kāršu pielikumu); sajauc garo maršrutu
kārtis un pēc nejaušības principa pa vienai izdali katram spēlētājam. Atlikušās garo
maršrutu kārtis aizklāti noliec atpakaļ spēles kastē.

Novieto spēles laukumu galda vidū. Katrs spēlētājs saņem 45 vilciena vagoniņu
kauliņus izvēlētajā krāsā, kā arī tās pašas krāsas 3 vilcienu stacijas un punktu
skaitīšanas kauliņu. Visi spēlētāji novieto savus punktu skaitīšanas kauliņus uz
sākuma ❶ lodziņa punktu skaitīšanas joslā ap spēles laukumu. Spēles laikā ikreiz,
kad spēlētājs iegūst punktus, punktu skaitīšanas kauliņš tiks pavirzīts uz priekšu par
attiecīgi iegūto punktu daudzumu.

Tad sajauc parasto maršrutu kārtis un izdali katram spēlētājam pa 3 kārtīm ❺,
bet pārējās kārtis novieto vienā aizklātā kavā spēles laukuma malā ❻.
Pirms pirmā gājiena veikšanas spēlētājiem jāizvēlas, kuras no izdalītajām
maršrutu kārtīm viņi paturēs. Katram spēlētājam jāpatur vismaz 2 maršrutu kārtis,
bet iespējams paturēt arī vairāk. Tās maršrutu kārtis, kuras netiks izmantotas,
aizklāti jānoliek atpakaļ spēles kastē. Maršrutu kārtis, kas tiek “nomestas”, var būt
gan parasto, gan garo maršrutu kārtis. Maršrutu kārtis, kas tiek paturētas, jāpatur
slepenībā līdz pat spēles beigām.

Sajauc vilciena vagonu kartītes uz izdali katram spēlētājam pa četrām kārtīm ❷.
Atlikušās kartītes aizklātā kavā novieto spēles laukuma malā; no šīs kavas paņem
piecas virsējās kārtis un atklāti novieto rindiņā ❸. Ja vismaz trīs no atklātajām
kārtīm ir lokomotīves, visas piecas kārtis tiek uzreiz “nomestas” izmantoto kāršu
kavā un to vietā tiek atklātas piecas jaunas kārtis.

Spēle var sākties!

3

Ja spēles laikā kādā brīdī vismaz trīs no piecām atklātajām vilciena vagonu kārtīm ir
lokomotīves, visas piecas kārtis “jānomet” un jānomaina pret piecām jaunām atklātām
kārtīm no kāršu kavas.

Spēles mērķis
Spēles mērķis ir iegūt pēc iespējas lielāku punktu skaitu. Punkti tiek iegūti:

Spēles laikā spēlētājam rokās drīkst būt jebkāds kāršu skaits. Kad aizklāto kāršu kavā
beidzas kārtis, izmantoto kāršu kava jāiejauc atpakaļ aizklāto kāršu kavā, izveidojot to no
jauna. Kārtis jāsajauc kārtīgi, jo no spēles tās tiek izņemtas pa vairākām vienādas krāsas
kārtīm pēc kārtas.

●p
 ar izveidotu maršrutu starp divām kartē blakus esošām pilsētām;
●p
 ar sekmīgi izveidotu nepārtrauktu ceļu starp divām pilsētām, kas norādītas

ceļojuma maršruta kārtī (-s);

Maz ticamajā gadījumā, kad kāršu kavā beigušās visas kārtis un arī izmantoto kāršu
kavā nav kāršu, kuras sajaukt no jauna, jo visas kārtis ir spēlētāju rokās, spēlētāji pacelt
kārtis vairs nevarēs. Šādā situācija spēlētājs var tikai izveidot maršrutu, paņemt ceļojuma
maršruta kārti vai arī uzbūvēt vilciena staciju.

●p
 ar visgarāko nepārtraukto ceļu, lai iegūtu European Express bonusa kārti;
●p
 ar katru spēles beigās neizmantoto vilciena staciju.

Par katru maršrutu, kas netika veiksmīgi izveidots, no spēlētāja kopējā punktu skaita
tiek atņemti attiecīgā maršruta punktu vērība.

Lokomotīves

Gājiens spēlē

Lokomotīvju kārtis ir daudzkrāsainas, tādēļ var tikt
izmantotas jebkuras citas krāsas kārts vietā, veidojot
maršrutu vai būvējot staciju, turklāt tām ir arī būtiska nozīme
prāmju maršrutu veidošanā (skatīt sadaļu “Prāmji”).

Spēli uzsāk spēlētājs, kurš apmeklējis visvairāk Eiropas valstu. Spēle turpinās
pulksteņrādītāja virzienā. Sava gājiena laikā spēlētājs drīkst veikt vienu (un tikai vienu)
no četrām darbībām:

Ja spēlētājs sava gājiena laikā izvēlas pacelt jau atklātu lokomotīves kārti, šī gājiena
laikā tā ir vienīgā kārts, ko viņš drīkst pacelt. Ja lokomotīves kārts tiek atklāta, nomainot
pirmo gājiena laikā paņemto kārti, vai ja lokomotīves kārts ir atklāta, bet netiek pacelta
kā pirmā (un vienīgā) kārts, spēlētājs to vairs nedrīkst izvēlēties kā otro kārti tā paša
gājiena laikā. Ja spēles laikā kādā brīdī vismaz trīs no piecām atklātajām vilciena vagonu
kārtīm ir lokomotīves, visas piecas kārtis “jānomet” un jānomaina pret piecām jaunām
kārtīm no kāršu kavas.

◆ paņemt vilciena vagonu kārtis – spēlētājs var paņemt 2 vilciena vagonu kārtis

(vai tikai vienu, ja tiek izvēlēta atklāta lokomotīves kārts; skatīt īpašos noteikumus
sadaļā “Lokomotīves”);
◆ izveidot maršrutu – spēlētājs izveido maršrutu uz spēles laukuma, izmantojot

savas vilciena vagonu kārtis, kuras atbilst maršruta krāsai un vagonu skaitam.
Maršrutā tiek novietoti attiecīgā spēlētāja vilciena vagonu kauliņi, un spēlētājs
iegūst par izveidoto maršrutu tik punktus, cik norādīti punktu iegūšanas tabulā;

Piezīme: Ja spēlētajam ir paveicies un viņam “aklās” izvēles laikā, paceļot kārti no aizklātās
vilciena vagonu kāršu kavas, trāpījusies lokomotīves kārts, tā tik un tā tiek skaitīta kā viena
kārts, un spēlētājs var pacelt vēl vienu kārti – kopā divas.

◆
paņemt ceļojuma maršruta kārtis – spēlētājs paceļ trīs virsējās ceļojuma

maršruta kārtis (četras, ja tiek spēlēts spēles “Big Cities of Europe” variants) no
aizklātās maršruta kāršu kavas un izvēlas vismaz vienu, kuru jāpatur;

Maršrutu veidošana

◆ uzbūvēt vilciena staciju – spēlētājs var uzbūvēt staciju jebkurā pilsētā, kurā tās

Maršruts ir nepārtraukta krāsainu (vai dažkārt pelēku) lodziņu rinda starp divām uz
kartes savienotām pilsētām.

vēl nav. Lai uzbūvētu savu pirmo staciju, spēlētājam jāizspēlē vilciena vagona kārts
jebkurā krāsā un jānovieto viena no savām vilciena stacijām izvēlētajā pilsētā. Lai
uzbūvētu savu otro staciju, spēlētājam jāizspēlē divas vienādas krāsas vilciena
vagona kārtis, un attiecīgi trešo – trīs vienādas krāsas kārtis.

Lai izveidotu maršrutu, spēlētājam jāizspēlē tik attiecīgās krāsas vilciena vagonu kārtis,
cik lodziņu ir maršrutā starp pilsētām. Izspēlēto kāršu komplektiem jābūt vienādas krāsas
(kopā ar lokomotīvēm), un lielākoties konkrētu maršrutu veidošanai nepieciešamas
specifiskas krāsas kārtis (1. piemērs). Dažus maršrutus - tos, kas ir pelēkā krāsā – iespējams
izveidot, izmantojot jebkuras vienas krāsas kāršu komplektus (2. piemērs).

Vilciena vagona kāršu pacelšana
Spēlē ir astoņu veidu parasto vilciena vagonu kārtis (no katras
krāsas pa 12 kārtīm), kā arī 14 lokomotīvju kārtis. Katra veida vilciena
vagonu kāršu krāsas atbilst dažādu starppilsētu maršrutu krāsām uz
spēles laukuma – violetai, zilai, oranžai, baltai, zaļai, dzeltenai, melnai
un sarkanai.

Izveidojot maršrutu, spēlētājs uz katra no maršruta lodziņiem uz kartes novieto pa
vienai savas krāsas vilciena vagona figūriņai. Visas kārtis, kas tikai izspēlētas maršruta
veidošanā, tiek novietotas izmantoto kāršu kavā. Spēlētājs uzreiz pavirza uz priekšu savu
punktu skaitīšanas kauliņu par tik punktiem, cik norādīts punktu skaitīšanas tabulā.
Spēlētājs var izveidot jebkuru brīvo maršrutu uz spēles laukuma. Nav nepieciešams
savienot iepriekš izveidotos maršrutus ar jaunajiem. Viena gājiena laikā spēlētājs var
izveidot tikai vienu maršrutu.

Ja spēlētājs izvēlas pacelt vilciena vagonu kārtis, viņš sava gājiena
laikā drīkst pacelt divas kārtis. Šīs kārtis var tikt paceltas vai nu no
piecām atklātajām kārtīm spēles laukuma malā, vai arī no aizklātās
vilciena vagonu kāršu kavas (“aklā” izvēle). Ja spēlētājs izvēlas pacelt jau atklātās kārtis,
tās vietā nekavējoties jānovieto jauna kārts no aizklātās kāršu kavas. Ja spēlētājs izvēlas
jau atklātu lokomotīves kārti, šī gājiena laikā tā ir vienīgā kārts, ko viņš drīkst pacelt (skatīt
sadaļu “Lokomotīves”).

Viena gājiena laikā maršruts jāizveido pilnībā, t.i., nedrīkst uz maršruta novietot divas
vagonu figūriņas un atstāt trešo maršruta lodziņu tukšu, lai sagaidītu nākamo gājienu.
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MARŠRUTA VEIDOŠANA
1. piemērs

2. piemērs

Lai aizņemtu dzeltenu maršrutu ar
trim lodziņiem, spēlētājs var izspēlēt
kādu no šīm kāršu kombinācijām:
trīs dzeltenās kārtis, divas dzeltenās
kārtis un lokomotīvi, vienu dzeltenu
kārti un divas lokomotīves vai trīs
lokomotīves.

Lai aizņemtu pelēku maršrutu ar
diviem lodziņiem, spēlētājs var
izspēlēt divas sarkanas kārtis, vienu
dzeltenu kārti un lokomotīvi vai arī
divas lokomotīves.

Svarīgi: Spēlēs ar 2 vai 3 spēlētājiem drīkst izveidot tikai vienu no dubultajiem
maršrutiem. Kad kāds spēlētājs ir izveidojis vienu no dubultajiem maršrutiem, otrs
tiek slēgts un pārējiem spēlētājiem nav pieejams.

Prāmji
Prāmji ir īpaši pelēkas krāsas maršruti, kuri savieno pilsētas pāri
ūdens krātuvēm. Tos viegli atpazīt pēc lokomotīves bildītes (-ēm)
vismaz vienā no maršrutu veidojošajiem lodziņiem.
Lai izveidotu prāmja maršrutu, spēlētājam jāizspēlē tik lokomotīvju kārtis, cik
lokomotīves atzīmētas prāmja maršruta lodziņos, kā arī parasto vilciena vagonu kāršu
komplekts attiecīgajā krāsā.

PRĀMJA MARŠRUTA VEIDOŠANA
Lai izveidotu prāmja maršrutu no Smirnas līdz Palermo, ir nepieciešamas
četras vienādas krāsas vilciena vagonu kārtis un divas lokomotīves.

Tuneļi
Tuneļi ir īpaši maršruti, kurus viegli atpazīt pēc īpašiem tuneļu
apzīmējumiem un kontūrām ap katru no maršruta lodziņiem.
Tuneļi ir īpaši ar to, ka spēlētājs nekad nevar būt pārliecināts, tieši
cik garš ir tuneļa maršruts, kuru viņš cenšas izveidot.
Mēģinot aizņemt tuneļa maršrutu, spēlētājs vispirms no savas rokas atklāj maršruta
garumam nepieciešamo attiecīgās krāsas kāršu skaitu. Tad no aizklātās vilciena vagonu
kāršu kavas jāatklāj trīs kārtis – maršruta garumam nav nozīmes. Par katru atklāto kārti,
kas ir tādā pašā krāsā kā kārtis, kuras izspēlētas tuneļa veidošanai, spēlētājam jāizspēlē
papildus tādas pašas krāsas vagona kārts (vai lokomotīve). Tikai tad spēlētājs ir veiksmīgi
izveidojis tuneļa maršrutu.
Ja spēlētājam nav pietiekami daudz papildus attiecīgās krāsas kāršu (vai viņš nevēlas
tās izspēlēt), jau izspēlētās kārtis var paņemt atpakaļ rokās, un spēlētāja gājiens ir
beidzies.

Dubultie maršruti
Dažas pilsētas ir savienotas ar
dubultiem maršrutiem (divi vienāda
garuma maršruti, kas savieno tās
pašas pilsētas). Viens spēlētājs nedrīkst
aizņemt abus maršrutus.

Gājiena beigās visas trīs tuneļa būvēšanai atklātās kārtis tiek novietas izspēlēto kāršu
kavā.
Dubultie maršruti

Atceries, ka lokomotīves ir daudzkrāsainas kārtis, tādēļ jebkura lokomotīves kārts, kas
tiek atklāta tuneļa būvēšanas laikā, automātiski atbilst spēlētāja izspēlēto kāršu krāsai,
piespiežot spēlētāju izmantot papildus kārtis.

Parastie maršruti
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TUNEĻA VEIDOŠANA
1. piemērs

3. piemērs

2. piemērs

Atklātās kārtis

Tiek izspēlētas 2 sarkanas kārtis;
ir atklāta 1 sarkana kārts:
jāizspēlē 1 papildus sarkana kārts.

Atklātās kārtis

Tiek izspēlētas 2 zaļas kārtis;
ir atklāta 1 lokomotīve:
jāizspēlē 1 papildus zaļa kārts.

Atklātās kārtis

Tiek izspēlētas 2 lokomotīves;
ir atklāta 1 lokomotīve:
jāizspēlē 1 papildus lokomotīve.

Ja spēlētājs mēģina izveidot tuneļa maršrutu, izmantojot tikai lokomotīvju kārtis,
papildus kārtis (kas šajā gadījumā būs lokomotīvju kārtis) būs jāizspēlē tikai gadījumā,
ja kāda no kārtīm, kas tiek atklāta tuneļa būvēšanas laikā, ir lokomotīves kārts.

Ceļojumu maršrutu biļetes tiek turētas slepenībā no pārējiem spēlētājiem līdz pat
spēles beigām. Spēlētājs spēles laikā var izvēlēties jebkādu ceļojumu biļešu skaitu.

Retajā gadījumā, kad gan aizklāto kāršu kavā, gan izmantoto kāršu kavā nav pietiekami
kāršu, lai atklātu trīs kārtis tuneļa būvēšanai, tiek atklātas tikai tik kārtis, cik ir pieejamas.
Ja visas kārtis ir spēlētāju rokās un nav kāršu, kuras var tikt atklātas, tuneli var izveidot
bez papildus kāršu riska.

Vilcienu staciju būvēšana
Vilciena stacija tās īpašniekam ļauj izmantot vienu (un tikai vienu)
maršrutu, kas pieder citam spēlētājam, uz (vai no) nepieciešamo
pilsētu, lai savienotu pilsētas, kas norādītas ceļojumu biļetēs.

Ceļojuma maršrutu
biļešu pacelšana

Stacijas drīkst būvēt jebkurā neaizņemtajā pilsētā pat tad, ja uz vai
no tās neved neviens aizņemts maršruts. Divi spēlētāji nevar būvēt
savas stacijas vienā pilsētā.

Spēlētājs savu gājienu var izmantot papildus ceļojuma
maršrutu biļešu pacelšanai. Lai to izdarītu, spēlētājam
jāpaceļ trīs jaunas maršrutu kārtis no ceļojumu maršrutu
kavas (četras, ja tiek spēlēts “Big Cities of Europe” spēles
variants). Ja kavā pieejamas mazāk kā trīs kārtis, spēlētājs
paceļ tikai tik kārtis, cik ir pieejamas.

Katrs spēlētājs var uzbūvēt tikai vienu staciju sava gājiena laikā un attiecīgi trīs stacijas
visas spēles laikā.

Spēlētājam, kurš pacēlis maršrutu biļetes, jāpatur vismaz
viena no paceltajām biļetēm, bet iespējams paturēt arī
divas vai visas trīs biļetes. Visas kārtis, kas netiek paturētas, aizklāti jānovieto ceļojumu
maršrutu kāršu kavas apakšā. Biļetes, kas ir paceltas un netika “nomestas”, jāpatur līdz pat
spēles beigām. Tās nevar tikt "nomestas" vēlāk citas biļešu izvēles laikā.

Ja spēlētājs izmanto vienu staciju, lai savienotu pilsētas uz dažādām ceļojumu biļetēm,
visām šīm biļetēm jāizmanto viens un tas pats maršruts. Līdz spēles beigām vilciena
stacijas īpašniekam nav jādomā, kuru no maršrutiem izvēlēties.

Lai uzbūvētu pirmo staciju, spēlētājam no savas rokas jāizspēlē viena vilciena vagona
kārts un jānovieto savas stacijas kauliņš uz izvēlētās pilsētās. Lai uzbūvētu savu otro
staciju, spēlētājam jāizspēlē divas vienādas krāsas kārtis, bet trešo – attiecīgi trīs kārtis.
Kā ierasts, jebkuru kārti iespējams aizstāt ar lokomotīvēm.

Spēlētājam nav obligāti jābūvē stacijas. Spēles beigās par katru neuzbūvēto staciju
spēlētājam pie gala punktu skaita tiek pieskaitīti vēl četri punkti.

Pilsētas, kas norādītas ceļojumu maršrutu biļetēs, norāda spēlētāja ceļojuma mērķi; ar
tām var iegūt papildpunktus, kā arī soda punktus. Ja spēles beigās spēlētājs ar savām
vagonu figūriņām ir izveidojis nepārtrauktu maršrutu starp pilsētām, kas norādītas
biļetē, viņš iegūst tik daudz papildpunktu, cik norādīts uz biļetes. Ja pilsētas savienot nav
izdevies, biļetes punktu vērtība tiek atņemta no spēlētāja punktu skaita.
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Sekmīgi izpildīto ceļojumu biļešu vērtība tiek pievienota pie konkrētā spēlētāja kopējā
rezultāta, bet neizpildīto biļešu vērība – atņemta.

MAKSA PAR STACIJU BŪVĒŠANU

1.

2.

Pievieno pa četriem punktiem pie katra spēlētāja gala rezultāta par katru neuzbūvēto
staciju.

3.

Visbeidzot, piešķir 10 papildpunktus par izpildīto European Express kārti tam spēlētājam
(-iem), kurš izveidojis garāko nepārtraukto vilciena maršrutu uz laukuma, saskaitot šajā
maršrutā izmantotās vilciena vagonu figūriņas. Nosakot vērtību un salīdzinot maršrutu
garumus, jāskaita tikai nepārtrauktās vienas krāsas vagonu figūriņu līnijas. Nepārtrauktais
ceļš var sastāvēt no cilpām vai šķērsot vienu un to pašu pilsētu vairākkārt, taču vienas un
tās pašas vagonu figūriņas cīņā par garāko ceļu nevar tikt ieskaitītas atkārtoti. Stacijas un
tās savienojošie pretinieku maršruti netiek skaitīti kā nepārtraukta maršruta daļa. Ja cīņa
par garāko maršrutu ir neizšķirta, katrs no vienādi garāko maršruta īpašniekiem iegūst
European Express kārts 10 papildpunktus.

Spēles beigas

MARŠRUTA GARUMS

PUNKTI

Kad gājiena beigās kāda spēlētāja vilciena figūriņu iekrājumi
nokritušies līdz 0, 1 vai 2 vagoniņiem, visi spēlētāji – ieskaitot arī šo spēlētāju – var veikt
pa vienam noslēguma gājienam. Tad spēle beidzas, un spēlētāji saskaita savus iegūtos
punktus.

Punktu skaitīšana
Punktus par spēles gaitā izveidotajiem maršrutiem starp kaimiņu pilsētām spēlētāji jau
ir saskaitījuši. Lai pārliecinātos, ka netika pieļautas kļūdas, vari pārskaitīt katra spēlētāja
iegūtos punktus.
Tad spēlētājiem jāatklāj visas savas ceļojumu mērķu biļetes. Šajā mirklī katrs spēlētājs
izvēlas, kuru maršrutu izmantos ar savu stacijas palīdzību: ar katru staciju tās īpašnieks
var izmantot vienu (un tikai vienu) no pretinieku maršrutiem uz kādu no pilsētām, lai
izpildītu savus ceļojumu mērķus.

Spēlētājs ar lielāko iegūto punktu skaitu ir uzvarētājs.
Ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, spēlētājs, kurš izpildījis
visvairāk ceļojumu biļešu kārtis, kļūst par uzvarētāju. Ja vēl joprojām punktu skaits
ir neizšķirts, spēlētājs, kurš uzbūvējis vismazāk staciju, ir uzvarējis. Retajā gadījumā,
kad spēlētāju punktu skaits vēl joprojām ir neizšķirts, spēlētājs ar neizšķirto punktu
skaitu, kurš ieguvis European Express bonusa kārti, ir uzvarētājs.

Novieto savu stacijas kauliņu uz viena no vilciena vagonu kauliņiem šajā maršrutā, lai
vieglāk atcerētos, kuru maršrutu esi izvēlējies. Tagad šis maršruts starp pilsētām pieder
abiem spēlētājiem (vai vairākiem, ja šajā maršrutā tika pievienotas vairākas stacijas).

Piezīme: Stacija neko nedod tās īpašniekam, ja maršruts nav izveidots; tā ir noderīga tikai
tad, ja maršrutu ir izveidojis kāds no pretiniekiem.

Gala rezultāta noteikšana

Esošais
rezultāts

Ceļojuma mērķa kāršu
papildpunkti vai soda
punkti

4 punkti par katru
neuzbūvēto staciju
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European Express
papildpunkti

Gala
rezultāts

VARIANTI

Kopīgs visiem spēles variantiem:
◆ spēles sākuma roka: 4 vilciena vagonu kārtis,
◆ spēles beigu papildpunkti: European Express.

Papildus pamatspēlei, kuru tikko aprakstījām, pieejami neskaitāmi veidi, kā no jauna atklāt Eiropu,
izmantojot visas ceļojumu biļetes šajā spēles kastē. Šeit 3 mūsu mīļākie spēles varianti.

 Europe 1912 z

Papildus ceļojuma mērķu kāršu uzmantošana
Spēlē iespējams pievienot visas 7 papildus ceļojuma mērķu kārtis (6 no “Orient-Express” mini
paplašinājuma un 1 no “Ticket to Ride with Max” promo). Lai to izdarītu, gluži vienkārši izmanto
logo uz kārtīm tā, kā paskaidrots sadaļā “Ceļojumu kārtis” un seko sava izvēlētā spēles varianta
noteikumiem.

55

Vienīgās izmaiņas šajā spēles variantā ir izmantotās ceļojuma
mērķu kārtis: gluži vienkārši nomaini kārtis ar “Europe” logo pret
tām, uz kurām ir “1912” paplašinājuma logo (6 garo maršrutu un
49 parasto maršrutu kārtis).
♦ izmanto visas ceļojumu maršrutu kārtis ar “1912” logo uz
tām,
♦ uzsākot spēli: 1 garā maršruta un 3 parasto maršrutu kārtis
(neizmantoto garo maršrutu kārtis tiek aizklāti ieliktas
spēles kastē).
♦ katram spēlētājam jāpatur vismaz 2 ceļojuma maršrutu
kārtis (jebkāda garo vai parasto maršrutu kombinācija).
Visas neizmantotās biļetes tiek aizklāti ieliktas atpakaļ
spēles kastē.
♦ spēles laikā: pacel 3, paturi vismaz 1.
Visi pārējie noteikumi paliek nemainīgi.

 Classic z

46

♦ izmanto visas ceļojuma maršrutu kārtis ar “Europe” logo uz
tām.
♦ uzsākot spēli: 1 garā maršruta un 3 parasto maršrutu kārtis
(neizmantoto garo maršrutu kārtis tiek aizklāti ieliktas spēles
kastē).
♦ katram spēlētājam jāpatur vismaz 2 ceļojuma maršrutu
kārtis (jebkāda garo vai parasto maršrutu kombinācija). Visas
neizmantotās biļetes tiek aizklāti ieliktas atpakaļ spēles kastē.
♦ spēles laikā: pacel 3, paturi vismaz 1.

Big Cities of Europe

 Mega Europe z
46

55

45

Šajā spēles variantā tiek izmantotas visas “Europe” un “1912” kārtis
(12 garo maršrutu un 89 parasto maršrutu kārtis).
♦ izmanto visas ceļojumu maršrutu kārtis ar “Europe” un “1912”
logo uz tām.
♦ uzsākot spēli: 2 garā maršruta kārtis. Katrs spēlētājs var
paturēt vienu vai nevienu no kārtīm, bet ne abas. Visas
neizmantoto garo maršrutu kārtis tiek aizklāti ieliktas spēles
kastē.
tad
♦ 5 parasto maršrutu kārtis. Spēlētāji, kas izvēlējās paturēt
garā maršruta kārti, no parastajiem maršrutiem patur vismaz
2 kārtis. Ja spēlētājs nepaturēja nevienu no garo maršrutu
kārtīm, tad viņam jāpatur vismaz 3 parasto maršrutu kārtis.
♦ visas neizmantotās parasto maršrutu biļetes tiek sajauktas un
aizklāti novietotas aizklāto biļešu kavas apakšā.
♦ spēles laikā: pacel 3, paturi vismaz 1.
Visi pārējie noteikumi paliek nemainīgi.

Reģistrē savu galda spēli

Nopelni
Nāc un atklāj “Days of Wonder” tiešsaistē – vietu, kur VISI tavi draugi
spēlē galda spēles! Reģistrē savu spēli www.daysofwonder.com un
atklāj mājaslapu, kas pilna ar spēles variantiem, papildus kartēm
un vēl daudz ko citu! Vienkārši spied uz “New Player” pogas un
seko līdzi norādījumiem!

www.daysofwonder.com

Spēles veidotājs:
Alan R. Moon
Ilustrācijas: Julien Delval
Grafiskais dizains: Cyrille Daujean

Šajā spēles variantā tiek izmantotas 45 lielo pilsētu biļešu kārtis ar
“Europe” un “1912” logo. Garo maršrutu kārtis netiek izmantotas un
tiek ieliktas spēles kastē.
♦ izmanto “Big Cities of Europe” norāžu kārti, to noliekot
laukuma malā.
♦ izmanto visas ceļojumu maršrutu kārtis ar “Big Cities” logo
uz tām.
♦ uzsākot spēli: 5 maršrutu kārtis katram spēlētājam.
♦ katram spēlētājam jāpatur vismaz 2 ceļojuma maršruta
biļetes.
♦ visas neizmantotās maršrutu biļetes tiek sajauktas un
aizklāti novietotas aizklāto biļešu kavas apakšā.
♦ spēles laikā: pacel 4, paturi vismaz 1.
Visi pārējie noteikumi paliek nemainīgi.

Īpašs Alana un DoW paldies visiem tiem, kas palīdzēja spēles
testēšanā:
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.
Piezīme no ģeogrāfiskā viedokļa: Mēs centāmies precīzi attēlot
1901. gada Eiropas valstu politiskās robežas un saglabāt pilsētu
īstos nosaukumus tā laika vietējā valodā. Tomēr spēles ērtības
labad bijām spiesti dažu pilsētu atrašanās vietu kartē nedaudz
novirzīt.

"Days of Wonder", "Days of Wonder" logo un "Ticket to Ride" ir "Days of Wonder, Inc." reģistrētas preču zīmes. Visas tiesības rezervētas.

© 2004-2021 Days of Wonder, Inc.
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