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Isten hozott Alan R. Moon Ticket to Ride - Europa 1912™-jában, a 

legkelendőbb társasjáték sorozat, a Ticket to Ride®, legújabb kiegészítőjében. 
 

Hasonlóan, mint ahogy az 1910 tette az eredeti Ticket to ride-dal, az 1912 
meghív, hogy (újra) látogasd a Ticket to ride Európát egy teljesen új vasúti 

utazással! 

A kiegészítő tartalma 

◆5 új játékos raktár és 25 új vonat depó (5 minden színben) 

◆55 új menetjegy, mindegyik egy 1912 logóval meg van jelölve a jobb 

felső sarkában: 

• 6 új hosszú útvonal (kék hátterű) 

• 19 új normál útvonal 

• 30 új nagy város útvonal (Nagy város logóval) 

◆Az eredeti 46 menetjegy (6 hosszú, 25 normál és 25 nagy város) ami a 

Ticket to ride Európában volt. 

A raktárak és depók bármelyik TTR térképpel használható, nem csak a 

TTR Európával.  Azonban a mi kedvencünk, amikor az Európa nagy 

városai variációval játsszuk. Minden szabály ugyanaz marad, mint az 

eredeti játékban, a következők kivételével: 

✦  A játék kezdetén, miután a játékosok megkapták a vasúti kocsi 

kártyáikat és kiválasztották a menetjegyeiket, amiket megtartanak, minden 

játékos megkapja a megfelelő színű raktárt, és az 5 Depót. A raktárt 

mindenki maga elé teszi, 4 depót pedig mellé. Az 5. depót a játéktábla 

tetszőleges városára kell tenni, kezdve azzal a játékossal, akire utoljára 

kerül a sor a játékban, majd az órajárásával ellentétes irányban folytatva. 

A játék ezután kezdődik el. 

✦Amikor a játékos a körében a vasúti kocsi kártyák húzását választja, 

akkor neki először a vagon pakli tetejéről kell felhúznia egy kártyát és egy 

raktárba kell tennie (vagy a sajátjába vagy másik játékoséba), anélkül, 

hogy megnézné, és csak ezután húzhat magának vagon kártyákat. 

✦ Amikor a játékos a körében az egy útvonal megszerzése akció 

használatával egy olyan nagyvárosba ér, ahol egy játékosnak van depója, 

akkor elveheti az összes vagon kártyát annak a játékosnak raktárából, ha 
visszateszi egy depóját a dobozba a raktára mellől. 

✦Valamint a normál köre során a játékos mindig megteheti, hogy szabad 

akcióként, fogja és egy vagy több depóját a raktára mellől valamelyik 

üres városra teszi. 

✦A játék végén az a játékos, akinek a legtöbb fel nem használt depója van 

a raktára mellett, kap 10 pontot. Döntetlen esetén minden játékos, 

aki holtversenyben áll, megkapja a 10 pontot. 

További részletek 
✦Sosem állhat egynél több depó egyik városon sem. Amint egy 

depó a táblára került, már többé sem mozgatni, sem eltávolítani  
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nem szabad (mint ahogy állomást sem lehet a TTR Európában). A 

táblára tett depókat nem lehet dobni a raktárakban levő vagon 
paklik megszerzése érdekében. 

✦A játékos a saját raktárából is felveheti a vagon lapokat, amikor az 

útvonala olyan városba csatlakozik be, amin neki van depója. És a játékos 

2 raktárból is felveheti a lapokat, ha a letett útvonala 2 olyan várost köt 

össze, amin mindkettőn van depó, persze ilyenkor neki 2 saját depóját kell 

megsemmisítenie. 

✦A raktárban tárolt vagon lapkák száma nyílt információ 
(azaz bárki megkérdezheti, hogy hány darab van ott). 

✦Abban a valószínűtlen esetben, ha nem marad a vagon 

kártya a húzásra vagy újra keverésre és egy vagy több 

játékosnak elfogy a depója is, akkor az összes raktárt azon- 

nal ki kell üríteni és a vagon lapokat új húzó paklinak össze kell keverni. 

Miközben számtalan lehetőség van, hogy az új menetjegyek 
használatával felfedezzétek Európát e kiegészítőben, mi a három 

kedvenc variációnkat mutatjuk meg: 

Kibővített Európa 

✦ Tegyétek a 19 új normál útvonalat (az 1912 

logóval) az eredeti menetjegy paklihoz (az 1912 

logó nélküli kártyákhoz). 

✦ Az összes többi szabály változatlan marad. 

Mega Európa 

✦  Keverjétek meg egyben mind a 12 hosszú 

útvonalat, és osszatok 2-t minden játékosnak. 

Minden játékos legfeljebb egyet megtarthat  

belőle, de mindkettőt nem. Az összes hosszú útvonal, ami nem került 

megtartásra, dobásra kerül, kikerül a játékból. 

✦ Keverjétek meg a kiegészítő összes többi jegyét együtt (a normált és 

a nagy városost, az újat és az eredetit is), és osszatok 5 lapot minden 

játékosnak. Ha a játékos megtartott egy hosszú útvonalat, akkor 

legalább 2 lapot kell megtartania a többi lapból. Ha nem tartott meg egy 

hosszú útvonalat sem, akkor most helyette 3 lapot 

kell megtartania. 

✦ Az összes többi szabály változatlan marad. 

Európa nagy városai 

✦ A hosszú útvonalak ebben a verzióban nem játszanak. 

✦ Tegyétek az Európa nagy városai lapot mindenki számára láthatóan. 

✦ Keverjétek meg az összes nagy városos lapot (a nagy város logós 

lapok). Osszatok 5 lapot mindenkinek. Legalább 2 lapot meg kell 

tartaniuk a játékosoknak. 

✦ A játék folyamán, ha a játékos a menetjegy húzása akciót  

választja, akkor 4 lapot kell húznia, és abból legalább 1 lapot 

meg kell tartania. 
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