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tieňa londýnskeho Big Benu až po týčiace sa oblúky rímskeho Kolosea, od brilantných cibuľovitých kupol
v Moskve po majestátnu Eiffelovu vežu v Paríži! Cestovné lístky, prosím! Európa vás zavede na nové vlakové
dobrodružstvá veľkými mestami Európy na prelomu storočia. Odvážite sa prejsť dlhými alpskými tunelmi alebo
podniknúť jazdu na polárnom trajekte? Postavíte extravagantné stanice naprieč starými ríšami alebo sa pokúsite
o legendárnu najdlhšiu trať Európsky Express? Zaujmite miesto najväčšieho európskeho vlakového magnáta!

Zbaľte si batožinu, pozdravte sprievodca a hor sa na palubu!

Vitajte vo výročnej verzii hry Cestovné lístky, prosím! Európa.

Táto verzia oslavuje roky vzrušujúcich vlakových dobrodružstiev zažité mnohými rodinami a priateľmi po celom svete.
Venovali sme zvláštnu pozornosť výrobe prepracovaných miniatúr vlakov spolu s novo vytvorenou nádhernou grafikou
a obmenenými komponentami, ktoré ešte vylepšia vaše potešenie z hry. Tiež sme radi, že v tejto verzii sú obsiahnuté,
na zaistenie čo najlepšieho zážitku, absolútne všetky doteraz vydané oficiálne karty cieľových staníc a niekoľ ko variant
rozšírení Európa 1912. Táto výročná verzia hry Cestovné lístky, prosím! Európa je spôsob, ako vám poďakovať za vašu
neochvejnú podporu v priebehu rokov.
								

Prajeme mnoho zábavy pri hraní!
Alan R. Moon a tím Days of Wonder

								

Obsah balenia

◆1
 pravidlá
◆ 1 Days of Wonder on-line kód (na zadnej strane pravidiel)

◆ 1 mapa európskych tratí
◆ f arebné

vagóny: (45 z každej farby – hnedej, červenej, fialovej, šedej
a modrej, plus niekoľko náhradných pre každú farbu; uistite sa, že každý
hráč začína hru s 45 vagónmi z jednej farby)

◆1
 08 kariet cieľových staníc

46 kariet
cieľových staníc
základnej hry

55 kariet
cieľových staníc
Európa 1912

6 kariet cieľových 1 karta cieľovej
stanice
staníc
Orient-Express Cestovanie s Max

◆1
 5 farebných staníc

(po troch, každá trojica zodpovedá farbe vagónov)

◆ 5 bodovacích žetónov (1 v každej z piatich farieb hráčov)

◆1
 karta Európsky

Express bonus

Bez ohľadu na ich pôvod,
môžete oddeliť bežné trate
od tých dlhých vďaka farbe
ich bodovej hodnoty v ľavom
hornom rohu karty.

◆ 1
 referenčná

karta Veľké mestá
Európy

Bežné trate

Niektoré karty s bežnými traťami majú logo
"Big Cities". Jedno alebo obidve mestá uvedené
na týchto kartách patria medzi tzv. „Veľké mestá
Európy“: Londýn, Berlín, Moskva, Paríž, Viedeň,
Madrid, Rím, Atény a Angora.

◆1
 10 kariet vagónov
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Dlhé trate

 Príprava hry z
Ako pripomienku umiestnite kartu Európsky Express bonus vedľa herného
plánu ❹.

Táto príprava je pre základnú hru. Prejdite na koniec pravidiel a pozrite sa
na zmeny pre varianty „Európa 1912“, „Mega Európa“, „Veľké mestá Európy“
a varianty, ako hrať s kartami z mini-rozšírenia Orient-Express a Cestovné lístky,
prosím! Cestovanie s Max.

Vezmite balíček kariet cieľových staníc a oddeľte šesť dlhých tratí od bežných
tratí (viď karty cieľových staníc v Obsahu balenia). Premiešajte karty dlhých tratí
a náhodne dajte každému hráčovi jednu. Bez toho, že by ich ostatní videli, dajte
zostávajúce karty dlhých tratí späť do krabice. Teraz zamiešajte karty bežných
tratí, každému hráčovi dajte tri ❺ a z ostatných vytvorte balíček obrázkami
dolu vedľa herného plánu ❻.

Položte herný plán do stredu stola. Každý hráč dostane súpravu 45 farebných
vagónov, tri zodpovedajúce farebné stanice a zodpovedajúci bodovací žetón.
Každý z hráčov umiestni svoj žetón na pozíciu štart na bodovacej stupnici na
okraji herného plánu ❶. Vždy, keď hráč počas hry získa body, posunie svoj
bodovací žetón o zodpovedajúci počet políčok vpred.

Hráči si predtým, než odohrajú svoje prvé kolo, musia vybrať, aké z kariet
cieľových staníc, ktoré dostali na začiatku, si ponechajú. Každý hráč musí mať
minimálne dve karty, ale môže ich mať aj viac. Odložte tie karty, s ktorými
nechcete hrať, späť do krabice, bez toho, že by ich videli ostatní hráči. Karty,
ktoré sú odložené, môžu byť buď bežnými traťami, alebo dlhými traťami. Karty,
ktoré si rozhodnete nechať, vám zostanú až do konca hry.

Zamiešajte balíček vagónov a na začiatok rozdajte každému hráčovi 4 karty ❷.
Umiestnite zostávajúce karty vagónov vedľa herného plánu a potom otočte
vrchných päť kariet obrázkom hore. Vyrovnajte ich jednu vedľa druhej ❸.
V prípade, že tri z piatich kariet otočených obrázkom hore sú karty lokomotívy,
je všetkých päť kariet odstránených a nahradených piatimi novými kartami.

Teraz ste pripravení začať hrať.
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Ak sa kedykoľvek počas hry nachádzajú medzi obrázkom hore otočenými kartami
tri karty lokomotív, je všetkých päť kariet odstránených a nahradených piatimi
novými kartami.

Cieľ hry
Cieľom hry je získať najviac víťazných bodov. Tie je možné získať takto:

Hráč môže mať počas hry v ruke ľubovoľný počet kariet. Keď je balíček kariet
dobratý, odhodené karty sa zamiešajú a vytvorí sa z nich nový balíček. Karty musia
byť riadne premiešané, pretože odhadzované karty bývajú obvykle odhadzované
v sérii.

●S
 pojením cesty medzi dvomi susediacimi mestami na mape;
●Ú
 spešným skompletovaním súvislej cesty medzi dvomi mestami z karty

cieľových staníc;

Ak nastane nepravdepodobná situácia, že je balíček dobratý a žiadne odhodené
karty nie sú k dispozícii (pretože hráči držia karty v ruke), hráč nemá možnosť dobrať
si ďalšie karty vagónov. Musí teda obsadiť trať, dobrať si kartu cieľovej stanice, alebo
postaviť stanicu.

●S
 kompletovaním najdlhšej súvislej trate na získanie karty Európsky Express

bonus;
●Z
 a každú nepoužitú stanicu na konci hry.

Body sa odpočítajú z hráčovho celkového skóre za každú kartu cieľových staníc,
ktorá nie je na konci hry úspešne dokončená.

Lokomotívy
Lokomotívy sú viacfarebné a slúžia v hre ako divoké
karty.

Herné kolo

Môžu byť zahrané spoločne s akoukoľvek súpravou pri obsadzovaní trate. Sú tiež
nevyhnutne dôležité na získanie trás trajektov (pozri Trajekty).

Hráč, ktorý počas svojho života navštívil najviac európskych krajín, začína hru.
Ostatní hráči sa zapájajú do hry v smere hodinových ručičiek. Počas svojho kola
musí hráč vykonať len jednu z nasledujúcich štyroch akcií:

Ak je karta lokomotívy kartou vybranou počas doberania kariet, musí byť jedinou
kartou dobratou v tomto kole. Ak sa stane lokomotíva náhradou za prvú kartu
dobratú počas kola alebo ak je lokomotíva k dispozícii ako karta obrátená obrázkom
hore (ale nie je vybraná ako prvá a jediná karta), nemôže byť vybraná ako druhá
karta.

◆ Dobratie kariet vagónov – hráč si môže dobrať dve karty vagónov (alebo

jednu, ak ide o lokomotívu, pozri Lokomotívy v pravidlách Dobratie kariet
vagónov);

Ak sa kedykoľvek počas hry nachádzajú medzi obrázkom hore otočenými kartami
tri karty lokomotív, je všetkých päť kariet odstránených a nahradených piatimi
novými kartami.

◆O
 bsadenie trate – hráč obsadí trať tak, že zahrá súpravou kariet vagónov zo

svojej ruky, ktorých farba a počet sa zhodujú s farbou a počtom polí danej
trate. Položí jeden zo svojich farebných vagónov na každé z polí a zaznamená,
koľko bodov získal, posunutím svojho bodovacieho žetónu na bodovacej
dráhe o príslušný počet polí;

Poznámka: Ale, ak má hráč šťastie a lokomotíva je dobratá z vŕška balíčka
pri doberaní naslepo, je považovaná za jednu kartu a hráč si stále môže
dobrať ďalšiu do celkového počtu dvoch kariet za toto kolo.

◆D
 obratie kariet cieľových staníc – hráč si doberie tri karty cieľových staníc

(štyri v prípade variantu hry "Veľké mestá Európy") z vrchu balíčka kariet
cieľových staníc. Musí si nechať aspoň jednu z nich;

Obsadenie trate

◆S
 tavba stanice – hráč môže postaviť stanicu v každom meste, kde ešte žiadna

Trať je tvorená po sebe idúcimi farebnými poľami (v niektorých prípadoch sivými
poľami) medzi dvomi susednými mestami na hernom pláne.

nie je. Aby mohol postaviť prvú stanicu, musí zahrať jednu kartu vagónov
(akejkoľvek farby) a položiť stanicu na vybrané mesto. Na postavenie druhej
stanice musí zahrať dve karty rovnakej farby a na postavenie tretej stanice tri
karty rovnakej farby.

Na obsadenie trate musí hráč zahrať karty, ktorých počet a farba zodpovedajú
farbe a počtu polí vybranej trate. Väčšina tratí vyžaduje na svoje obsadenie
špecifickú súpravu farebných kariet. Lokomotívy môžu vždy slúžiť ako náhrada za
akúkoľvek farbu (pozri príklad č. 1). Trate sivej farby môžu byť obsadené súpravou
kariet akejkoľvek farby (pozri príklad č. 2).

Dobratie kariet vagónov

Ak je trať obsadená, hráč umiestni na každé políčko trate jeden zo svojich
plastových vagónov. Všetky karty, ktoré boli použité na získanie trate, sú potom
odhodené na odhadzovací balíček. Hráč potom okamžite zaznamená svoje skóre
posunutím svojho bodovacieho žetónu o zodpovedajúci počet polí na bodovacej
stupnici tak, ako určuje tabuľka na hernom pláne.

V hre je osem druhov kariet vagónov, každá v počte dvanástich,
a 14 kariet lokomotív. Farby každého druhu kariet vagónov
sa zhodujú s farbami tratí medzi mestami na hernom pláne
– fialová, modrá, oranžová, biela, zelená, žltá, čierna a červená.
Keď si hráč vyberie dobratie kariet vagónov, môže si vziať
dve za kolo. Každá z týchto kariet môže byť dobratá z piatich kariet položených
obrázkom hore vedľa herného plánu, alebo z vrchu balíčka (dobratie naslepo). Ak
si hráč vyberie jednu z odhalených kariet, musí ju okamžite nahradiť ďalšou z vrchu
balíčka. Ak si hráč vyberie lokomotívu otočenú obrázkom hore, je to jediná karta,
ktorú si toto kolo môže dobrať (pozri Lokomotívy).

Hráč môže obsadiť akúkoľvek neuzatvorenú trať na hernom pláne. Nikdy nie je
povinný pripájať trate k iným, ktoré zahral skôr v hre. Nemožno obsadiť viac než
jednu trať počas hráčovho kola.
Trať musí byť celá obsiahnutá počas jedného kola. Nemožno teda napríklad položiť
dva vagóny na trať s tromi poľami a vyčkávať do ďalšieho kola.
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Obsadenie trate
Príklad 1

Príklad 2

Na obsadenie žltej trate, ktorá
je tri políčka dlhá, môže hráč
využiť nasledujúce kombinácie
kariet: tri žlté karty; dve žlté
karty a lokomotívu; jednu žltú
kartu a dve lokomotívy; alebo tri
lokomotívy.

Sivá trať, ktorá je dve políčka dlhá,
môže byť obsadená zahraním
dvoch červených kariet; jednej žltej
karty a jednej lokomotívy; alebo
dvoch lokomotív.

Dôležitá poznámka: V hre dvoch či troch hráčov môže byť použitá len jedna
trať z dvojitej trate. Hráč môže obsadiť jednu z týchto tratí, druhá je až do
konca hry pre ostatných hráčov neprístupná.

Trajekty
Zvláštne sivé trasy, spájajúce dve susedné mestá naprieč
vodnou plochou, sú trajekty. Jednoducho ich rozpoznáte podľa
obrázka lokomotívy, ktorý je nakreslený aspoň na jednom z polí,
ktoré tvoria trať.
Na obsadenie trasy trajektu musí hráč zahrať jednu kartu lokomotívy za každý
symbol lokomotívy na trase a tiež, pre ostatné polia na trase, zodpovedajúcu
súpravu kariet správnej farby.

Obsadenie trasy trajektu
Na obsadenie trate s trajektom medzi Smyrnou a Palermom sú potrebné
štyri karty vagónov rovnakej farby a dve lokomotívy.

Tunely
Tunely sú zvláštne trate, ktoré ľahko rozpoznáte podľa značiek
tunelov a okrajov, ktoré obklopujú každé z polí.
Čo robí tunely unikátnymi, je to, že hráč nikdy vopred nevie,
aká dlhá bude trať, ktorú sa pokúsi obsadiť!
Na obsadenie tunela musí hráč najprv položiť na stôl počet kariet, aký vyžaduje
dĺžka trate. Potom doberie a otočí obrázkom hore tri vrchné karty z balíčka
vagónov. Za každú odhalenú kartu, ktorej farba sa zhoduje s farbou kariet
zahraných na získanie trate, musí hráč z ruky zahrať ďalšiu kartu rovnakej farby
(alebo lokomotívu). Jedine potom môže hráč obsadiť tunel.
Ak hráč nemá dostatok ďalších kariet zodpovedajúcej farby (alebo si ich nepraje
zahrať), môže si vziať svoje karty späť do ruky. Jeho kolo tým končí.

Dvojité trate
Niektoré mestá sú spojené dvojitými
traťami (dve trate rovnakej vzdialenosti spájajúce rovnaké mestá). Počas hry
nemôže jediný hráč obsadiť obidve
trate medzi rovnakými mestami.

Na konci kola sú tri dobraté (a pre tunel odhalené) karty odhodené.

Dvojité trate

Nezabudnite, že lokomotívy sú viacfarebnými kartami. Z toho vyplýva, že sa
akákoľvek lokomotíva dobratá z balíčka kariet vagónov počas pokusu o získanie
tunela automaticky zhoduje s farbami kariet vagónov na trati. Hráč je tak nútený
zahrať ďalšiu kartu.

Súbežné trate

Ak sa hráč pokúsi dostať cez tunel len s kartami lokomotív, bude musieť hrať
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Obsadenie tunela
Príklad 1

Príklad 3

Príklad 2

Otočené karty

Zahrané 2 červené karty,
1 červená karta otočená:
je potrebná 1 červená navyše

Otočené karty

Zahrané 2 zelené karty,
1 lokomotíva otočená:
je potrebná jedna zelená navyše

Otočené karty

Zahrané 2 lokomotívy,
1 lokomotíva otočená:
je potrebná 1 lokomotíva navyše

nedokončených tratí odpočíta od celkového súčtu bodov.

ďalšie karty (ktoré v tomto prípade musia byť ďalšími lokomotívami) len v prípade,
že sa lokomotívy objavia medzi tromi otočenými kartami.

Karty cieľových staníc hráči neukazujú ostatným až do záverečného sčítania
bodov. Hráč môže mať počas hry ľubovoľný počet kariet cieľových staníc.

V neobvyklom prípade, keď už nie je na odhalenie troch kariet a určenie efektu
tunela na hráča k dispozícii dostatok kariet v balíčku, sú odhalené len dostupné
karty. Ak nie sú žiadne k dispozícii (napríklad ako výsledok toho, že hráči držia karty
v ruke), môže byť tunel obsadený bez rizika vykladania ďalších kariet.

Stavba stanice
Stanica umožní hráčovi, ktorý ju vlastní, použiť jednu (ale len
jednu) z tratí patriacich inému hráčovi vedúcu z alebo do mesta,
v ktorom stojí, aby mu pomohla splniť jednu či viac kariet cieľových
staníc (prepojením trate).

Dobratie kariet cieľových staníc
Hráč môže využiť svoj ťah na dobratie ďalších kariet
cieľových staníc. Učiní tak dobratím troch nových kariet
z vrchu balíčka kariet cieľových staníc (štyri v prípade
varianty hry "Veľké mestá Európy"). Ak je v balíčku
menej než tri karty, hráč si ich doberie len toľko, koľko
ich je k dispozícii.

Stanice môžu byť postavené v akomkoľvek neobsadenom meste, a to aj vtedy,
keď doň zatiaľ nevedú žiadne obsadené trate. Dvaja hráči nemôžu nikdy postaviť
stanicu v rovnakom meste.
Hráč môže postaviť jednu stanicu za kolo a maximálne tri za celú hru. Aby mohol
postaviť svoju prvú stanicu, musí hráč odhodiť jednu zo svojich kariet vagónov
z ruky a položiť jednu zo svojich farebných staníc na vybrané mesto. Na vybudovanie
druhej stanice je potrebné odhodiť dve karty ľubovoľnej farby (obidve musia mať
rovnakú). Na vybudovanie tretej stanice je potrebné odhodiť súpravu troch kariet
rovnakej farby. Ako obvykle môžete nahradiť ľubovoľné karty lokomotívami.

Hráč si musí nechať vždy aspoň jednu kartu, ale môže
si nechať dve alebo všetky tri. Karty, ktoré si neponechá,
sa odložia na spodok balíčka kariet cieľových staníc.
Karty, ktoré si hráč potiahol, ale hneď neodhodil, si
musí ponechať až do konca hry. Nemôžu byť odhodené
neskôr v priebehu hry.

Ak hráč použije stanicu na prepojenie miest na rôznych kartách cieľových staníc,
musí použiť rovnakú trať do mesta so stanicou pre všetky tieto karty. Vlastník stanice
nie je nútený sa rozhodnúť, ktorú trať použije, až do konca hry.

Mestá, ktoré sú uvedené na karte cieľových staníc, reprezentujú cestovný cieľ
hráča. Môžu priniesť bonus, alebo postih. Ak hráč obidve mestá, uvedené na karte,
ktorú drží, spojí neprerušovanou traťou zo svojich vagónov, získa víťazné body
navyše. Ich hodnotu určí číslica uvedená na karte. V prípade, že hráč dve mestá,
uvedené na karte cieľových staníc, nedokáže spojiť, potom sa hodnota kariet takto

Hráč nemusí budovať žiadne stanice. Za každú stanicu, ktorú nepostavil,
dostane na konci hry štyri body.
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Body za úspešne dokončené trate z kariet sa pridávajú k celkovému súčtu bodov.
Hodnota nedokončených tratí z kariet sa odpočíta od celkového súčtu bodov.

Cena za stavbu stanice

1.

2.

Pridajte k súčtu bodov každého hráča štyri body za každú nezahranú stanicu,
ktorú má stále v rezervách.

3.

Na záver udeľte 10 bodov za splnenie karty Európsky Express bonus hráčovi, ktorý
na hernom pláne postavil najdlhšiu neprerušovanú trať. Na účely porovnania dĺžky
tratí berte do úvahy len tie, ktoré tvoria línie vagónov rovnakej farby. Neprerušovaná
trať môže zahŕňať slučky a prechádzať viackrát jedným mestom. Jeden vagón
však nemôže byť použitý dvakrát na jednej neprerušovanej trati. Stanicu a trate
protihráčov, ku ktorým by poskytovala prístup, nemožno do počítania dĺžky trate
na určenie najdlhšej z nich zahrnúť. Ak má viac hráčov rovnako dlhú «najdlhšiu»
trať, všetci získajú 10 bodov za kartu Európsky Express bonus.

Dĺžka trate

Koniec hry

Body

Ak zásoba vagónov niektorého z hráčov klesne na konci
jeho kola na dva alebo menej, každý z hráčov, vrátane tohto, odohrá svoje posledné
kolo. Hra potom končí a začína počítanie bodov.

Počítanie bodov
Hráči by už mali mať spočítané body, ktoré získali obsadzovaním rôznych tratí
a trás.
Aby ste sa uistili, že nedošlo k chybe, prepočítajte získané body.
Hráči potom musia odhaliť všetky svoje karty cieľových staníc. V tom okamihu
si každý hráč vyberie, pre ktorú trasu chce použiť svoje postavené stanice. Každá
stanica umožňuje ich majiteľom použiť len jednu súperovu trasu do tohto mesta,
s cieľom splnenia karty cieľových staníc.

Hráč s najväčším počtom bodov vyhráva hru.
Ak majú dvaja alebo viac hráčov rovnaký počet bodov, ten z nich, ktorý
dokončil najviac kariet cieľových staníc, vyhral. Ak je súčet stále nerozhodne,
hráč, ktorý použil najmenej staníc, vyhráva. V prípade nepravdepodobnej
remízy aj po vyradení týchto kritérií vyhráva hráč, ktorý získal kartu Európsky
Express bonus.

Umiestnite stanicu nad jeden vagón na zvolenej trase, aby ste si pamätali, ktorá
trasa bola zvolená. Teraz sa trasa správa, ako by ju vlastnili obaja hráči (alebo viac, ak
bola na trasu umiestnená viac než jedna stanica).

Poznámka: Stanica hráčovi neprinesie žiadny prospech, ak je zvolená trasa
prázdna.

Celkové bodovanie

Aktuálne body

Bonus/Postih za karty
cieľových staníc

4 body za
nepostavenú stanicu
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Európsky Express bonus

Celkovo
získané
body

Varianty hry

Spoločné pre všetky varianty
◆ Začiatočné karty v ruke: 4 karty vagónov
◆ Bonus na konci hry: karta Európsky Express bonus

Spolu s klasickou verziou hry, ktorú sme práve opísali, existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako
objavovať Európu pomocou kariet cieľových staníc v tejto krabici. Tu sú opísané naše tri obľúbené
varianty hry.

 Európa 1912 z

Použitie kariet bonusových cieľových staníc

Môžete sa rozhodnúť pridať do svojich hier 7 kariet bonusových cieľových staníc (6 z mini
rozšírenia „Orient-Express“ a 1 z udalosti „Cestovné lístky, prosím! Cestovanie s Max“). Ak tak
chcete učiniť, jednoducho sa riaďte jednotlivými logami, ako je uvedené nižšie, a nasledujte
inštrukcie podľa zvoleného variantu.
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Jedinou zmenou v tomto variante hry sú karty cieľových staníc,
ktoré sa používajú: jednoducho nahraďte karty s logom „Europe“
kartami, ktoré majú označenie „1912“ (6 dlhých a 49 bežných tratí).

 Klasická hra z
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♦ Použite všetky karty cieľových staníc s logom „1912";
♦ Začiatok hry: 1 dlhá trať a 3 bežné trate pre každého hráča
(nevyužité karty dlhých tratí dajte lícom dolu späť do
krabice);

♦ Použite všetky karty cieľových staníc s logom „Europe“;
♦ Začiatok hry: 1 dlhá trať a 3 bežné trate pre každého hráča
(nevyužité karty dlhých tratí dajte lícom dolu späť do
krabice);

♦ Každý hráč si musí ponechať minimálne 2 karty cieľových
staníc (ľubovoľnú kombináciu dlhej a bežnej trate). Všetky
odhodené karty cieľových staníc sa vracajú lícom dolu späť
do krabice;

♦ Každý hráč si musí ponechať minimálne 2 karty cieľových
staníc (ľubovoľnú kombináciu dlhej a bežnej trate). Všetky
odhodené karty cieľových staníc sa vracajú lícom dolu späť
do krabice;

♦ Počas hry: hráč doberie 3, necháva si minimálne 1.

♦ Počas hry: hráč doberie 3, necháva si minimálne 1.

Všetky ostatné pravidlá zostávajú rovnaké.

Veľké mestá Európy

 Mega Európa z
46
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Tento variant využíva všetky karty s logom „Europe“ a „1912“
(12 dlhých a 89 bežných tratí).
♦ Použite všetky karty cieľových staníc s logom „Europe“
a „1912“;
♦ Začiatok hry: 2 dlhé trate pre každého hráča. Každý hráč
si ponechá jednu alebo žiadnu trať, ale nikdy nie obidve.
Nevyužité karty dlhých tratí dajte lícom dolu späť do
krabice;
♦ 5 bežných tratí pre každého hráča. Hráči, ktorí si ponechali
dlhú trať, si nechajú aspoň 2 z nich, ostatní si nechávajú
aspoň 3;
♦ Zamiešajte všetky odhodené karty bežných tratí a vložte ich
dospodu balíčka;
♦ Počas hry: hráč doberie 3, necháva si minimálne 1.
Všetky ostatné pravidlá zostávajú rovnaké.

Zaregistrujte svoju stolovú hru

Objavte Days of Wonder Online – online komunitu stolových
hier, kde hrajú VŠETCI vaši priatelia! Zaregistrujte si hru na
www.daysofwonder.com a objavte web plný herných variantov,
máp a mnoho ďalšieho. Jednoducho kliknite na tlačidlo New
player a postupujte podľa pokynov.

www.daysofwonder.com
© 2004-2021 Days of Wonder, Inc.

V tomto variante použite 45 kariet cieľových staníc „Big Cities“
s logom „Europe“ a „1912“. Karty dlhých tratí sa nepoužívajú
a môžete ich vložiť späť do krabice.
♦ Položte referenčnú kartu „Veľké mestá Európy“ vedľa
herného plánu;
♦ Použite všetky karty cieľových staníc s logom „Big Cities“;
♦ Začiatok hry: 5 kariet cieľových staníc pre každého hráča;
♦ Každý hráč si nechá aspoň 2 tieto karty;
♦ Zamiešajte všetky odhodené karty a vložte ich dospodu
balíčka;
♦ Počas hry: hráč doberie 4, necháva si minimálne 1.
Všetky ostatné pravidlá zostávajú rovnaké.

Tvorcovia
Herný dizajn –
Alan R. Moon
Ilustrácie – Julien Delval
Grafický dizajn – Cyrille Daujean

Špeciálna vďaka od Alana a DoW za pomoc všetkým, ktorí našu
hru pomáhali testovať:
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.
Zemepisná poznámka: Snažili sme sa presne vystihnúť politické
hranice Európy v roku 1901 a zachovať v tom čase bežné názvy
miest v ich miestnom jazyku. Na účely hrania sme však boli nútení
mierne upraviť polohu určitých miest na mape.

Days of Wonder, the Days of Wonder logo, and Ticket to Ride – the boardgame (Cestovné lístky, prosím!) and Ticket to Ride Europe 15th Anniversary (Cestovné lístky,
prosím! Európa 15th Anniversary) are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All Rights Reserved.
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