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 از دامنه کوه های ناهموار ادینبورگ تا اسکله نورانی قسطنطنیه !

 

 از کوچه های غبار گرفته پامپلونا تا ایستگاه باد زده برلین !

 

 پاریس ! ,از شهر مه گرفته لندن تا شهر عشاق اروپا 

 

 

     شما رو وارد یک ماجراجویی بزرگ از طریق قطارها و ریل های پیچ در پیچ Ticket To Ride : Europeبازی 

 شهرهای اروپا میکنه ! در بزرگترین

 

 

 آیا حاضرید برای سفر از تونل های تاریک سوییس ریسک کنید ؟!

 

 روی یک کشتی در دریای سیاه سرمایه گذاری کنید ؟!

 

 ایتخت های امپراطوری قدیم اروپا ولخرجی کنید ؟!یا برای ساختن ایستگاه های قطار در بزرگترین پ

 

 حرکت بعدی شما ممکنه باعث بشه شما بزرگترین تاجر قطار در اروپا بشید !!

 

 کفش و لباس مناسب بپوشید و آماده سفر بشید . . . !! ,پس چمدان خودتون رو ببندید 

 

 

 



 قطعات

 اروپا نقشه 1 •

 برای جایگزین ضافیا  یها اتومبیل عالوه به سفید، و سیاه و زرد سبز، قرمز، آبی، : یک هر عدد از45 )  رنگی قطار 042 •

 ( هررنگ

 قطار ) از هر رنگ سه عدد ( های ایستگاه رنگ 11 •

 

 : ازجمله کارت 851 •

 لکوموتیو 14عالوه ه ب عدد برای هر رنگ ، 10قطار :  کارت 112

 

 

 

 :مقصد  بلیط کارت 44

 

 آبی زمینه پس با طوالنی کارت مسیرهای 4

 

 کارت مسیرهای منظم 42

 

 

 کارت خالصه ) توضیح امتیاز شماری ( 1

 



 مسیر ترین طوالنی برای پاداش 1

 

 

 عدد ( 1شمار ) برای هر رنگ  امتیاز چوبی قطعه 1

 دفترچه راهنما 1

 

 : ویژگی های زیر بیشتر باید توجه کنند به بازیکنانی که برای اولین بار این بازی را بازی می کنند، : مهم نکته

 قطار های ایستگاه و ها تونل ها، کشتی

 

 چیدمان اولیه بازی 

ایستگاه و یک مهره امتیاز  3سپس  قطار رنگی دریافت می کند، 41 صفحه بازی را در وسط بازیکنان قرار بدهید. هربازیکن

 .مهره امتیاز شمار خود را در نقطه شروع قرار می دهدهر بازیکن  شمار همرنگ با قطار های خودش را بر می دارد.

 در طول بازی هر بازیکن مهره خود را با توجه به امتیازی که به دست می آورد پیش می برد.  . 1

 عدد کارت داده می شود. 4کارت های قطار را به خوبی بر زده و به هر بازیکن  . 0

کارت اول را به صورت رو در کنار صفحه بازی قرار  1بازی قرار می دهیم. سپس باقیمانده کارت ها را به پشت در کنار صفحه 

 می دهیم.

 کارت پاداش و کارت خالصه را در باالی صفحه بازی برای یادآوری بازیکنان در هنگام بازی قرار می دهیم.

 عدد داده می شود. 1کارت های بلیط مسیر طوالنی را هم خوب بر زده و به هر بازیکن 

 عدد داده می شود. 3کارت های مسیرهای معمولی را نیز خوب بر زده و به هر بازیکن 

باقیمانده کارت های مسیر طوالنی و مسیر های منظم را در کنار صفحه بازی به پشت قرار می دهیم طوری که کسی نتواند 

 آن ها را ببیند.

 هم اکنون شما آماده شروع بازی هستید.



 

 شروع بازی

 ، بازیکنان از میان کارت های بلیط دریافتی اولیه باید کارت های مورد نظر خودشون رو انتخاب کنند. نوبت شروع قبل از

در خارج از بازی قرار دهید بدون  را در دست خود نگهدارد. هر بلیط مقصدی را که الزم ندارید بلیط دو حداقل باید هربازیکن

بلیط های مسیرهای طوالنی یا  هر بلیطی را می توانید خارج از بازی قرار دهید )محتوای آن با خبر شود. شما آنکه کسی از 

 .بلیط هایی که انتخاب میکنید تا پایان بازی نزد شما میماند ( بلیط مسیرهای معمولی

 بازی هدف

 به باالترین امتیاز برسید. :  است این بازی ازاین هدف

 :روش های به دست آوردی امتیاز 

 مجاورشهر تکمیل مسیر بین دو  .

 به آن اشاره شده مقصد بلیط که در کارت شهر دو بین پیوسته مسیر یک آمیز موفقیت اتمام .

 تکمیل طوالنی ترین مسیر با استفاده از واگن های خود و در انتهای بازی گرفتن کارت طوالنی ترین مسیر به عنوان پاداش .

 بازی استفاده نشده باشد.هر ایستگاه قطاری که در پایان  .



 نکته : از هر بازیکنی که کارت بلیط خود را تکمیل نکرده باشد امتیاز کسر می شود.

 اعمال انجامی در هر دور بازی

بازیکنی که بیشتری سفر رو در بین کشورهای اروپایی داشته بازی رو آغاز می کند و از آن به بعد بازی از نفر سمت چپ او 

 ادامه پیدا می کند. 

 :از چهار حرکت زیر را انجام دهد  یکی و فقط یکیهر بازیکن در نوبت خود تنها می تواند 

                   عدد کارت رو شده و یا از کارت هایی که به پشت است بردارد.  1از  بازیکن می تواند دو یا یک کارت قطار  -1

دامه که در ا اگر بازیکنی تصمیم به برداشتن کارت های لکوموتیو داشته باشد برداشتن آن ها تابع قوانین خاصی است )

 ( .توضیح داده می شود

برای این کار او باید به تعداد و رنگ  .ای خود را قرار دهدبازیکن می تواند در یک مسیر واگن ه :تکمیل یک مسیر  -0

مشخص اون مسیر کارت قطار بدهد تا اجازه ساخت واگن به او داده شود. او می تواند واگن خود را در هر مکانی که بخواهد 

هرچقدر طول این قرار دهد. هر مسیر به تعداد مشخصی واگن نیاز داردکه امتیازات آن در صفحه بازی مشخص شده است و 

 مسیر بلندتر باشد امتیاز کسب شده بیشتر خواهد بود.

 انها رآیکی از بازیکن می تواند سه بلیط از باالی کارت های بلیط مقصد بردارد ولی باید همیشه  : برداشتن کارت بلیط مقصد

 .نگه دارد

توسط بازیکن های دیگر اشغال شده است برای هر بازیکن می تواند در مسیرهای بین شهرهایی که  : قطار ایستگاه یک ساخت

باز شدن مسیر خود ایستگاه قطار قرار دهد. برای ساخت اولین ایستگاه قطار بازیکن باید از هر رنگ یک کارت قطار بدهد تا 

 ساخت برای و رنگ، یک کارت از دو باید بازیکن خود، دوم ایستگاه ساخت اجاره ساخت ایستگاه قطار به او داده شود. برای

 بدهد.رنگ را تحویل  یک از کارت سه خود سوم ایستگاه

 بازی کردن کارت های قطار

رنگ هر کارت قطار مطابق با رنگ  کوموتیو در بازی وجود دارد.کارت ل 14عدد به اضافه  10کدام  نوع کارت قطار و از هر 8

 مسیرهای بین شهر ها در صفحه بازی است. 

 قرمز ( هستند. و سیاه زرد، سبز، سفید، نارنجی، آبی، ) بنفش، این رنگ ها

او میتواند از کارت های رو شده  کارت قطار در هر نوبت بردارد. 0اگر بازیکنی تصمیم به کشیدن کارت قطار بگیرد، میتواند 

 0ها  سته کارتکارتی بردارد، که در این صورت باید بالفاصله یک کارت از دسته کارت ها جایگزین کارت قبلی کند و یا از د

 کارت بردارد.

                                         پذیرید. کوموتیو بود، نوبت او بالفاصله پایان میدارد ل می ن کارت رو شده براگر کارتی که به عنوا

 کوموتیو مراجعه شود() به قمست ل

کارت را خارج از بازی قرار  1کوموتیو باشد بالفاصله این عدد از آن ها ل 3که رو می شوند  کارتی 1در هر زمان از بازی اگر 

 کارت جدید را به جای آن ها در قرار می دهیم. 1می دهیم و 



 بازیکنان در هر زمان از بازی به هر تعدادی که بخواهند میتوانند کارت قطار در دستان خود داشته باشند.

ی را که خارج از بازی هستند را بر زده و مجددا دسته کارت های زمانی که ستون کارت های قطار خالی شد باید کارت های

 قطار را تشکیل بدهیم.

در مواقعی نادر، هنگام به پایان رسیدن دسته کارت های قطار، کارتی برای ساختن دسته جدید کارت های قطار وجود ندارد و 

ددا کارتی دیگری انجام دهند تا زمانی که مجید اعمال همه کارت ها در دست بازیکنان قرار دارند، در این هنگام، بازیکنان با

 برای برداشتن موجود شود.

 

 کارت های لکوموتیو

 

 

 کوموتیو کارت های رنگارنگی هستند که میتوانند به عنوان هر رنگی بازی شوند.کارت های ل

 کارت لکوموتیو را می توان همراه با کارت های دیگر بازی در زمانی که می خواهید مسیری را بسازید، استفاده کنید. 

 نها الزامیست.آبرای ساختن مسیرهای کشتی داشتن  همچنین

ارت اجازه ندارید ک و دنوقت نوبت شما به پایان میرسآن اولین کارت، یکی از کارت های لکوموتیو رو بردارید، اگر شما به عنوا

 دوم رو بردارید.

 .ندارید ان رآم اجازه برداشت ه ، بازدبرداید و جایگرین اون یک کارت لکوموتیو باش یک قطار معمولی ,همچنین اگر کارت اول

د اشبنها لکوموتیو آنها یا یکی از آه پشت گذاشته بردارید و هردو خوش شانس باشید و دو کارت از دسته کارتهای ب ری اگلو

 دارید. انها رآشما اجازه برداشتن 

 تصاحب مسیر ) ساختن مسیر (

است.  نقشه روی بر مجاور شهر دو ( بین خاکستری های فضا موارد، برخی در رنگی ) پیوسته های فضا از ای مجموعه مسیر

م تعداد با تعداد فضای برای به دست آوردن یک مسیر بازیکن باید مجموعه ای از کارت های قطار خود را که هم رنگ و ه

 مسیر مشخص شده است را بازی کند.

نوان د به عنته شدن احتیاج دارند، کارت های لکوموتیو میتوانبیشتر مسیر ها، تعداد مشخصی از کارت های رنگی برای ساخ

 .ببینید اردر پایین  1هر رنگی استفاده شوند. مثال 

 .ببینید اردر پایین  0مسیر های خاکستری میتوانند توسط هر رنگی ) به تعاد مشخص( ساخته شوند. مثال 



در  اواگن های پالستیکی خودش ر بازیکن می بایست به ازای هر جای خالی مسیر یکی از ,هنگامی که مسیری ساخته شد 

خارج از بازی  از احداث مسیر،ده می شوند پس اسیر استف. تمامی کارت هایی که برای به دست آوردن یک مدبده نجا قرارآ

 بکند. امتیاز ثبت بالفاصله باید با حرکت مهره امتیاز شمار خود اقدام به آن از پس قرار داده می شوند. بازیکن

نیازی نیست که به واگن های قبلی اتصال  غال کند وک مسیر از بازی را با واگن های خود اشیبازیکن می تواند در هر لحظه 

 داشته باشد. 

                                                                                    در همان نوبت، تکمیل کنند. ابازیکنان باید یک مسیر ر

 .واگن در نوبت بعدی تکمیل کرد 1 واگن در یک نوبت و 0توان با گذاشتن  نمی اواگنی ر 3به عنوان مثال یک مسیر 

 دارند. امسیر ردر هر نوبت بازیکنان فقط اجازه ساختن یک 

 

 1مثال  عنوان به

این ترکیبات کارت قطار برای قرار دادن واگن  بی رنگ که سه فضای واگن دارد، بازیکن می تواند ازآبرای ساختن مسیری 

 لکوموتیو. سه یا لکوموتیو؛ دو و آبی کارت یک لکوموتیو؛ یک و آبی کارت دو آبی؛ کارت خود استفاده کند : سه

 

 

 

 

 



 0مثال  عنوان به

واگنی به رنگ خاکستری، بازیکن می تواند از این ترکیبات برای قرار دادن واگن خود استفاده کند :  0برای  ساختن مسیر 

 لکوموتیو. دو یا لکوموتیو؛ یک و زرد کارت یک قرمز؛ کارت دو

 

 

 

 های دوتایی ) جفت (مسیر 

موازی هم و از نظر تعداد واگن برابر و یک شهر رو به شهری دیگر  ,این مسیر ها  برخی از شهر ها دو مسیر جفت دارند.

کنند. یک بازیکن هرگز نمی توانند این دو مسیر را تصاحب کنند بلکه تنها در یکی از این دو مسیر می توانند  متصل می

 دهند.واگن های خود را قرار 

 



کنند، این  توجه داشته باشید که بعضی از مسیر ها تا اندازه ای موازی هستند ولی شهر های متفاوتی رو به هم متصل می

 شوند. مسیرها به عنوان مسیر های جفت حساب نمی

 

نها توسط آبعد از ساختن یکی از  کرد و استفاده توان می راه موازی را دو یا یک نفره، تنها 3و یا  0نکته مهم : در حالت های 

 شود. بازیکنی، راه دیگر تا آخر بازی غیر قابل ساخت می

 

 کشتی ها ) مسیرهای دریایی (

 مسیرهای کشتیرانی با رنگ خاکستری در مجاورت آّب بر روی صفحه بازی نشان داده شده اند.

 

ی کوموتیوی که  بر روی مسیر کشتلکوموتیو به ازای هر عالمت لارت برای قرار دادن واگن در مسیر کشتیرانی باید یک عدد ک

د تا اجازه ساخت واگن در این یبدهبعالوه کارت های قطار همرنگی برای بقیه جاهای خالی قرار  .مشخص شده بازی کنید

 مسیر به شما داده شود.

 

 



 تونل ها

ل راحتی قابه در فضای مسیر آنها کشیده شده است، ب تونل ها مسیر های ویژه ای هستند که با توجه به عالمت تونلی که

 شناسایی هستند.

 

 

 دکه قص یکه این مسیرتواند حدس بزند  ست که بازیکن نمیاشود، این  ص شدن مسیرهای تونلی میموردی که باعث خا

 شود. را دارد تا چه اندازه طوالنی می نآاحداث واگن روی 

ن، از کارتهای دست آا باید به اندازه خانه های خالی در مسیر تونلی قرار دهید، ابتد اخواهید واگن های خود ر هنگامی که می

  خود بازی کنید.

 کنید. کارت باالیی از دسته کارت های کنار صفحه بازی را رو می 3سپس 

همان رنگ از دست ن با رنگ کارت های بازی شده ی شما برابر باشد، شما باید یک کارت دیگر از آبه ازای هر کارتی که رنگ 

 صورت شما اجازه ساختن مسیر تونلی رو دارا هستید. خود بازی کنید، تنها در این

    دارد  یم بر اکردن کارتها نباشد، کارت های خود رکار نداشته باشد و یا راغب به بازی  اگر بازیکنی کارت کافی برای انجام این

 رسد. بازیکن به پایان می شود و نوبت کارت رو شده هم از بازی خارج می 3و 

کوموتیو کارت رو شده ل 3پس اگر کارتی از  یند.آ حساب میه کوموتیو، کارت های رنگارنگ بتوجه داشته باشید که کارتهای ل

 بود، بصورت اتوماتیک با رنگ بازی شده برابر خواهد بود و بازیکن باید یک کارت بازی کند.

اندازه کافی در دسته کارت ها وجود نداشته باشد و یا اصال کارتی نباشد و همه کارت ها در مواردی نادر و خاص، اگر کارتی به 

تواند بدون در نظر گرفتن شرایط باال و فقط با کارت های خودش مسیر تونلی را احداث  در دستان بازیکنان باشد، بازیکن می

 کند.

 

 

 

 

 



 1مثال 

 شودی کارت قرمز بازی م 0

 ) دسته کارت ها ( شود کارت قرمز رو می 1

 کارت قرمز دیگر بازی کند 1پس بازیکن باید 

 

 0مثال 

 شود کارت سبز بازی می 0

 شود کوموتیو رو میکارت ل 1

 سبز دیگر بازی کندکارت  1پس بازیکن باید 

 



 3مثال 

 شود کوموتیو بازی میکارت ل 0

 شود کوموتیو رو میکارت ل 1

 بازی کند کوموتیو دیگرکارت ل 1د پس بازیکن بای

 

 

 بازی کردن کارت های بلیط

 

 

 

 بازیکن در نوبتش میتواند کارتهای بلیط دیگری بردارد.

عدد بود، بازیکن  3دارد، اگر تعداد کارتها کمتر از  می کارت بلیط از دسته کارتهای کنار بازی بر 3برای این منظور بازیکن 

 دارد. می بر را همان مقداری که باقی مانده است

                                       را هم نگه دارد. 3یا هر  0کارت را نگه دارد ، البته میتواند  3بازیکن حداقل باید یکی از این 

 گرداند. می دارد و مابقی را پایین دسته کارتهای بلیط بر کارت های انتخابی را نگه می



از بازی خارج کنند، تمام کارت های انتخاب شده باید تا آخر بازی نزد  اکارتهای  انتخابی خودشان ر توانند بازیکنان نمی

 بازیکنان باقی بمانند.

اعث توانند ب که می دیگر هستندیکف بازیکنان برای اتصال آنها به شهر هایی که در کارت بلیط نشان و مشخص شده، هد

 طور کسر امتیاز شوند. امتیاز پیروزی و یا همین

را با واگن های خودشان و به صورت پیوسته به هم متصل  نآدر انتهای بازی، بازیکنان به ازای هر کارت بلیطی که دو شهر 

و از طرفی هر کارتی که نتوانسته اند تکمیل کنند، به  کنند. دریافت می ان کارت رآه باشند، امتیاز درج شده بر روی کرد

 شود. همان میزان از امتیازشان کسر می

 کارت های بلیط باید تا انتهای بازی از دید سایر بازیکنان مخفی بماند.

 هر بازیکن میتواند به هر تعدادی در طول بازی کارت بلیط داشته باشد.

 قطار ساختن ایستگاه

یر های مسفقط و فقط یکی از مسیر های سایر بازیکنان را به یکی از  که یک ایستگاه قطار به بازیکنان این اجازه را می دهد

تصل ن مآل احداث هستند، حتی اگر مسیر به خودش متصل کند، ایستگاه ها تنها در شهر هایی که فاقد ایستگاه باشند قاب

 گاه بنا کنند.ستد در یک شهر اینتوان داث هستند ولی دو بازیکن نمینباشد هم قابل اح

 دهد.ایستگاه قرار  3هر بازیکن در هر نوبت یک ایستگاه و در طول بازی 

که ا ربرای ساخت اولین ایستگاه بازیکن باید یک کارت قطار خود را کنار بگذارد و سپس در هر کدام از مسیرهای قطار خود 

 خواست قرار دهد.

کارت  3کارت قطار یک رنگ را کنار بگذارد و همچنین برای ساخت ایستگاه سوم  0برای قرار دادن ایستگاه دوم بازیکن باید 

 را نیز به جای کارت های قطار استفاده کنید. ( کوموتیوهمچنین شما می توانید کارت های لا کنار بگذارد. ) قطار یک رنگ ر

همچنین اگر  ,اگر شما چندین مسیر خود را به ایستگاه قطار خود متصل نمودید باید برای هر مسیر کارت قطار کنار بگذارید 

                                    ید برای استفاده از آن نیز کارت قطار کنار بگذارید.کنان دیگر استفاده می کنید بایاز ایستگاه باز

 برای استفاده از ایستگاه بازیکنان دیگر آن ها باید این اجازه را به شما بدهند.

 تیاز محسوب می شود.ن ایستگاه در پایان بازی برای شما امدقرار دادن ایستگاه در بازی امری کامال اختیاری است و قرار ندا

 



 بازی پایان

 قطار یا کمتر در دست داشت، بازی به پایان می رسد. 0زمانی که هر بازیکن 

 

 محاسبه امتیازات

بازیکنان با توجه به واگنهایی که در طول بازی احداث کرده اند امتیازاتی گرفته اند، شاید برای مطمئن شدن از امتیازات، 

 دوباره امتیازات رو شمارش کنند.بازیکنان تصمیم بگیرند 

 

ند و از گیر ن کارت را میآه به هر مسیر تکمیل شده، امتیاز کنند و با توج سپس بازیکنان کارتهای بلیط خود را نمایان می

 دهند. طرفی به ازای هر مسیر تکمیل نشده و ناقص همان مقدار امتیاز از دست می

 امتیاز می گیرد. 4استفاده نکرده باشد هر بازیکن به ازای هر ایستگاهی که 

امتیاز به بازیکنی که طوالنی ترین مسیر را داشته باشد داده می شود. هنگام محاسبه طوالنی ترین قطار شما  12در نهایت 

 واگن هایی که از ایستگاه های بازیکنان دیگر عبور کرده اند در این باید طول قطار های پیوسته یک رنگ را حساب کنید.

 .یندآ حساب نمیه شمارش ب

 د.نامتیاز دریافت می کن 12اگر چند بازیکن تعداد قطار مساوی در یک مسیر طوالنی خود داشتند هر یک 

در نهایت بازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد برنده بازی است. اگر بازیکنان امتیاز یکسان داشتند بازیکنی که بلیط مقصد 

است برنده بازی است و باز اگر بازیکنان در این یکی هم مساوی بودند بازیکنی که کمترین تعداد  بیشتری را به اتمام رسانده

ایستگاه قطار را که استفاده کرده است برنده بازی است و باز هم اگر شرایط مساوی بود، بازیکنی که کارت طوالنی ترین مسیر 

 .را دارد برنده بازی است

 


