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Ένα παιχνίδι γνώσεων με γρήγορο και διασκεδαστικό ρυθμό, για 2-4 «ξεναγούς», ηλικίας άνω 
των 8 ετών.

Συγγραφέας:    Markus Nikisch 
Εικονογράφηση:   Thies Schwarz
Συντάκτης:    Therese Schumann 
Διάρκεια παιχνιδιού:  περίπου 20 λεπτά

Περιεχόμενα
4 φιγούρες τουριστών, 1 ταμπλό παιχνιδιού, 4 πίνακες αναφοράς με 51 σημαίες χωρών,  
76 κάρτες παιχνιδιού (51 κάρτες χωρών, 16 κάρτες απαντήσεων, 8 κάρτες ρίσκου,  
1 κάρτα «Μην κοιτάς!»), οδηγίες παιχνιδιού.

Σκοπός Παιχνιδιού
Τέσσερις αποπροσανατολισμένοι τουρίστες ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη. Κάθε μέρα το 
λεωφορείο τους φτάνει και σε μια άλλη χώρα και οι καημένοι τουρίστες δεν γνωρίζουν που 
βρίσκονται. Βοηθήστε τους να ανακαλύψουν την σωστή τοποθεσία χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία που τους παρέχονται για κάθε χώρα. Όσο λιγότερα στοιχεία χρησιμοποιήσετε τόσο πιο 
μπροστά θα μετακινηθούν οι τουρίστες. Ο παίκτης του οποίου ο τουρίστας θα κάνει πρώτος 
τον γύρο της Ευρώπης, κερδίζει το παιχνίδι!

Προετοιμασία του παιχνιδιού
Τοποθετήστε το ταμπλό παιχνιδιού στο κέντρο του τραπεζιού. Κάθε παίκτης παίρνει έναν 
πίνακα αναφοράς, έναν τουρίστα, τις κάρτες απαντήσεων και τις κάρτες ρίσκου του αντίστοιχου 
χρώματος. Τοποθετήστε τους τουρίστες στην αφετηρία (πορτοκαλί τετράγωνο). Τοποθετήστε 
τις κάρτες σας μπροστά σας με την εικόνα προς τα κάτω. Ανακατέψτε τις κάρτες χωρών, πάρτε 
12 στην τύχη και τοποθετήστε τις σε μια στοίβα, με την πλευρά της απάντησης να είναι προς τα 
επάνω. Τέλος καλύψτε τη στοίβα με την κάρτα «Μην κοιτάς!» και τοποθετήστε τη στοίβα δίπλα 
στο ταμπλό παιχνιδιού. Οι κάρτες των υπολοίπων χωρών καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό 
που δε θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την παραλλαγή παιχνιδιού, θα επιστραφούν στο κουτί.

Τρόπος παιχνιδιού
Παίξτε σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης 
παίζει πρώτος. Αυτός προκαλεί τους υπόλοιπους παίκτες να δείξουν τις γνώσεις τους για τις 
χώρες της Ευρώπης. Παίρνει λοιπόν την πρώτη κάρτα κάτω από την κάρτα «Μην κοιτάς!» και 
ρίχνει κρυφά μια ματιά στα στοιχεία και διαλέγει ένα από αυτά.
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Μετά από κάθε στοιχείο που δίνει, τοποθετεί την κάρτα μπροστά του έτσι ώστε οι υπόλοιποι 
παίκτες να μπορούν να δουν καθαρά τις επιλογές με τα γράμματα A, B, C, και D. Το κάθε στοιχείο 
θα πρέπει να διαβαστεί δυνατά, αργά και να επαναληφθεί αν αυτό είναι απαραίτητο.

 
 Κάρτες χωρών
Μπροστινή πλευρά
Κάθε κάρτα περιέχει τέσσερα στοιχεία:

Ο Κωδικός της Χώρας: Ο παίκτης που παίζει διαβάζει δυνατά 
τον αριθμό δίπλα στα μικρά κιάλια. Οι υπόλοιποι παίκτες θα 
ψάξουν στο ταμπλό παιχνιδιού για την χώρα με αυτόν τον 
κωδικό.

Η Πρωτεύουσα: Ο παίκτης που παίζει διαβάζει δυνατά το 
όνομα της πρωτεύουσας.

Ο Κωδικός της Σημαίας: Ο παίκτης που παίζει διαβάζει δυνατά 
τον αριθμό δίπλα από την μικρή σημαία. Οι υπόλοιποι παίκτες 
ψάχνουν στον πίνακα αναφοράς για να βρουν την σημαία με 
τον αντίστοιχο αριθμό. 

Το στοιχείο 50:50: Ο παίκτης που παίζει διαλέγει, από το πίσω 
μέρος της κάρτας χωρών, 2 χώρες που δεν είναι σωστές και 
διαβάζει δυνατά τα αντίστοιχα γράμματα.   

Πρόταση: Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιήσετε από την αρχή το στοιχείο 50:50. 

 Πίσω όψη

Πως να δώσετε την απάντησή σας:
Μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα απάντησής σας, αφού 
σας έχει δοθεί ένα στοιχείο, είτε αυτό είναι το πρώτο, δεύτερο, 
τρίτο ή τέταρτο. 

Τοποθετήστε την κάρτας απάντησης κλειστή σε ένα από τα 
τετράγωνα στη περίμετρο του ταμπλό.

Κοπεγχάγη 
Copenhagen 
Kopenhagen

Δανία
Denmark
Dänemark

Δανία
Denmark
Dänemark

Ελβετία
Switzerland

Schweiz

Σουηδία
Sweden

Schweden

Νορβηγία 
Norway

Norwegen
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Κάρτα χώρας (πλευρά απάντησης)
 •  Μετά το πρώτο στοιχείο δίπλα στο τετράγωνο με τις τέσσερις κουκίδες. 
 •  Μετά το δεύτερο στοιχείο δίπλα στο τετράγωνο με τις τρεις κουκίδες.
 •  Μετά το τρίτο στοιχείο, δίπλα στο τετράγωνο με τις δύο κουκίδες.
 •  Μετά το τέταρτο στοιχείο, δίπλα στο τετράγωνο με τη μία κουκίδα. 

Ο παίκτης που δίνει τα στοιχεία, συνεχίζει
να δίνει στοιχεία εωσότου όλοι οι παίκτες να έχουν τοποθετήσει μία κάρτα απάντησης. Κάθε 
παίκτης πρέπει να έχει τοποθετήσει μία κάρτα απάντησης μετά από το τελευταίο δοθέν στοιχείο.

Σημαντικό! Μόλις μια κάρτα απάντησης έχει τοποθετηθεί πρέπει να παραμείνει εκεί! Δεν 
επιτρέπεται να μετακινηθεί, ακόμα και αν ανακαλύψατε ότι κάνατε λάθος μετά από άλλα 
στοιχεία που έχουν δοθεί! Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
κάρτες ρίσκου.

 Οι Κάρτες Ρίσκου
Κάθε παίκτης έχει 2 κάρτες ρίσκου.

«Περίμενε, το μετάνιωσα!»
Μπορείτε να διορθώσετε μια κάρτα απάντησης που έχετε 
ήδη τοποθετήσει καλύπτοντας την με την κάρτα ρίσκου. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσετε την νέα κάρτα 
απάντησης πάνω από την κάρτα ρίσκου.
Αν η απάντηση είναι σωστή, οι βαθμοί από την κάρτα 
απάντησης θα μετρήσουν. Αν ωστόσο ήταν σωστή η πρώτη 
απάντηση και η «διορθωμένη» απάντηση είναι λανθασμένη, 
τότε δεν κερδίζετε κανένα βαθμό.

• «Άρπαξε το βαθμό»
Τοποθετήστε την κάρτα ρίσκου πάνω στην κάρτα
απάντησης ενός άλλου παίκτη. Αν αυτή η απάντηση είναι 
σωστή κερδίζετε τους βαθμούς, ενώ ο άλλος παίκτης δεν 
παίρνει τίποτα και δεν είναι σε θέση να μετακινήσει την 
φιγούρα του σε αυτόν το γύρο.
Αν ωστόσο η απάντησή του είναι λανθασμένη, τότε η  
χρήση της κάρτας ρίσκου ακυρώνεται και δεν κερδίζετε 
κανένα βαθμό. 

Η κάθε κάρτα ρίσκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Οι κάρτες ρίσκου που έχουν ήδη παιχτεί βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. 
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Τέλος ενός γύρου
Ένας γύρος τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες έχουν τοποθετήσει μια κάρτα απάντησης. Ο παίκτης 
που δίνει τα στοιχεία ανακοινώνει την λύση και οι υπόλοιποι παίκτες αναποδογυρίζουν τις 
κάρτες απάντησής τους. 

Είναι σωστή η απάντηση;

• Ναί!
  Τέλεια! Μετακινήστε τον τουρίστα σας τόσα τετράγωνα όσες και οι κουκίδες που εικονίζονται 

στο αντίστοιχο τετράγωνο της απάντησης.

• Όχι!
 Κρίμα! Ο τουρίστας σας συνεχίζει να είναι εντελώς αποπροσανατολισμένος και δεν μπορεί να  
 κινηθεί. Μην απελπίζεστε! Θα έχετε και άλλη ευκαιρία στον επόμενο γύρο.

Νέος γύρος
Όταν όλοι οι παίκτες οι οποίοι απάντησαν σωστά μετακινήσουν τους τουρίστες τους, ξεκινάει 
ένας νέος γύρος. Βγάλτε εκτός παιχνιδιού την κάρτα της χώρας από τον προηγούμενο γύρο.  
Στη συνέχεια είναι η σειρά του επόμενου παίκτη να πάρει μία νέα κάρτα χώρας και να 
προκαλέσει, δίνοντας στοιχεία τους συμπαίκτες του, να μαντέψουν που βρίσκονται!

Τέλος παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας τουρίστας κάνει τον γύρο και φτάσει στην αφετηρία (ή 
την περάσει) και έτσι κερδίζει το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας αυτός που πέρασε με 
περισσότερες θέσεις την αφετηρία, είναι ο νικητής του παιχνιδιού. Εάν ένας ή περισσότεροι 
τουρίστες έχουν διανύσει την ίδια απόσταση το παιχνίδι τελειώνει με ισοπαλία. 

 Εάν μετά την 12η ερώτηση δεν έχει φτάσει στην αφετηρία κανένας τουρίστας, τότε ο παίκτης 
που βρίσκεται πιο μπροστά από όλους κερδίζει το παιχνίδι.

Σημείωση: Μπορείτε φυσικά να πάρετε πιο πολλές κάρτες χωρών από το κουτί του παιχνιδιού 
και να συνεχίζετε να παίζετε μέχρι ένας τουρίστας να φτάσει πρώτος στην αφετηρία.
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Ευρώπης
Αυτή η παραλλαγή παίζεται όπως το βασικό παιχνίδι, αλλά με τις ακόλουθες αλλαγές:

• Θα χρησιμοποιήσετε χαρτί και μολύβι αντί για τις κάρτες απάντησης.

• Ο παίκτης που δίνει τα στοιχεία, θα πρέπει να κρατήσει την κάρτα μιας χώρας με τέτοιο   
 τρόπο ώστε οι υπόλοιποι παίκτες να μην βλέπουν τις επιλογές απάντησης.

• Θα δίνονται μόνο 3 στοιχεία, χωρίς να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο 50:50.

• Για αυτό το λόγο τοποθετήστε την απάντηση σας στα τετράγωνα που δείχνουν 4, 3, ή 2   
 κουκίδες.

•  Μετά από κάθε στοιχείο οι παίκτες θα πρέπει να γράψουν κρυφά από τους υπόλοιπους την 
χώρα που πιστεύουν πως είναι η σωστή και να βάλουν το χαρτάκι τους δίπλα στο αντίστοιχο 
τετράγωνο απάντησης.

Ο νικητής αυτής της εκδοχής είναι ένας αληθινός παντογνώστης της Ευρώπης και μπορεί 
να ξεκινήσει τα ταξίδια του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία ανησυχία!

*  Ενώ τα δυτικά, και νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης καθορίζονται ξεκάθαρα από τη θάλασσα, το ανατολικό 
τμήμα που συνορεύει με την Ασία δεν είναι τόσο εύκολο να καθοριστεί. Ένας πιθανός προσδιορισμός, ο οποίος 
είναι γενικά αποδεκτός μέχρι και σήμερα, δόθηκε από τον Σουηδό γεωγράφο Philip Johan von Strahlenberg (1676 
– 1747). Σύμφωνα με αυτόν, το γεωγραφικό σύνορο ακολουθεί τα Ουράλια όρη, τον ποταμό «Emba» και τη λεκάνη 
«Manych» στη βόρεια πλευρά του Καυκάσου και έχει αναγνωριστεί έτσι από το 1730, από τον Ρώσο Τσάρο και τους 
επιστήμονες. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό 47 χώρες βρίσκονται ολοκληρωτικά ή εν μέρει εντός των ευρωπαϊκών 
συνόρων. Εν τω μεταξύ η Ευρώπη πολιτικά έχει οργανωθεί σε διάφορους θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ο 
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα κράτη της 
Κύπρου, της Γεωργίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, γεωγραφικά ανήκουν στην Ασία, αλλά πολιτικά ανήκουν 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον η Κύπρος από το 2004, είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι σε αυτό το 
παιχνίδι θα βρείτε 51 κάρτες χωρών.
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Game Designer: Markus Nikisch 
Illustrated by:    Thies Schwarz
Editor:      Therese Schumann 
Playtime:     approx. 20 minutes

Contents:
4 tourist figures, 1 game board, 4 reference boards showing flags, 76 playing cards (51 coun-
try cards, 16 answer cards, 8 risk cards, 1 Do-Not-Look! card, 1 Rulebook

Game idea
Four disoriented tourists are traveling around Europe. Each day the tour bus arrives in another 
country – and the poor tourists no longer know where they are. Help them discover their 
whereabouts by using clues provided about each country. The fewer clues you need, the 
further ahead you can move the tourists. 
The aim of the game is to be first to complete the tour of Europe with your tourist!

Preparation of the Game
Place the game board in the center of the table. Each player gets a reference board, a tourist 
and the answer and risk cards of the corresponding color. Place the tourists on the orange 
start square. Place the answer and risk cards face down in front of you. Shuffle the country 
cards and place twelve of them in a pile, with the answer side face up. Then cover the pile 
with the Do-Not-Look! card and place the pile, ready to use, next to the game board. The 
remaining country cards and any other unused game materials are to be returned to the box.

How to Play
Play in a clockwise direction. The oldest player starts. You challenge the other players about 
their expert knowledge of Europe. Take the card underneath the Do-Not-Look! Card, from 
the pile. Secretly take a look at the clues and choose one of them. After each clue you give, 
place the country card in front of you so that the other players can clearly see the options 
marked with the letters A, B, C and D. The clue should be read out loud slowly and repeated 
as necessary.  

THE COUNTRIES  
OF EUROPE
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The country cards
Front view
Each card contains four clues:

The Country Code: Read out loud the number next to the 
little binoculars. The other players now search for the country 
with this code on the game board.

The Capital: Read out loud the name of the capital.

The Flag Code: Read out loud the number next to the little 
flag. The other players look on the reference board for a flag 
with the corresponding number.

The 50:50 Clue: Choose two countries on the back of the 
country card that are not correct and say the corresponding 
letters.

Suggestion: Try not to give the 50:50 clue at the beginning.

Rear view

How to give your answer:
You can place your answer card after a clue has been given, 
that is after the first, second, third or fourth clue.

 Place your answer card face down next to one of the squares on the outside of the board.

 •  After the first  clue next to the square showing four dots
 •  After the second  clue next to the square showing three dots
 •  After the third  clue next to the square showing two dots
 •  After the fourth  clue next to the square showing one dot
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The challenging player keeps giving out clues until all the players have placed an answer card. 
Each player must place an answer card after the last clue.

Important! Once an answer card has been placed it has to stay there! You are not allowed 
to move it, even if you find out that you were wrong after other clues have been given! How-
ever, in such a situation you can also use your risk cards.

The Risk Cards
Each player has two risk cards.

“Hang on, afterthought!” 
You can correct an answer card you have already  
placed by covering it with this risk card. Then you  
place your new answer card on top of the risk 
card. If the answer is right, the score of the an-
swer card is valid. If, however the first answer was  
right and the “corrected” answer is wrong, there 
is no score for you.

“Score stealing!” 
You place the risk card on top of the answer card 
of another player. If this answer is right, you get 
the points while the other player gets nothing and 
will not be able to move his/her tourist figure in 
this round. If, however, his/her answer was wrong, 
then the use of your risk card is voided and you 
receive no points.

Each risk card may be used only once during the game. Risk cards that have been played are 
then taken out of the game.
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End of a Round
A round ends as soon as all the players have placed an answer card. The challenging player 
reveals the answer, and the other players turn over their answer cards.

Right answer?

• Yes!
  Great! Move your tourist as many squares as dots are shown on the corresponding  

answer square.

• No!
  Never mind! Your tourist continues to be totally disorientated and cannot move. Don’t 

despair! You will have another chance in the next round.  

New round
Once all the players who were right have moved their tourists, a new round starts. Take the 
country card from the previous round out of the game. Now it’s the turn of the next player to 
challenge the other players.  They take a new country card and give a clue.

End of the Game
As soon as one of the players moves his/her tourist onto or past the start square, the round 
that has begun continues until everyone has had a turn. If more than one player reaches or 
passes the start/finish square, victory goes to the player whose tourist figure has gone the 
furthest. If two or more tourists have covered an equal distance, the game is tied.

If, after the 12th question, still no tourist has reached the start square then the player who is 
furthest ahead wins the game.

Note: Of course, you can also take more country cards from the game box and continue 
playing until the first tourist has reached the start square.
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Variation for European experts
This variation is played like the basic game with the following changes:

• You help yourself to little slips of paper and pencil instead of the answer cards.

•  The challenging player has to hold the country card in such a way that the other players 
cannot see the answer options!

• Only three clues are given. The 50:50 clue is dropped.

• For this reason, answers may only be placed on squares showing four, three or two dots.

•  After each clue the players can secretly write down the country they think is being 
searched for and place their slip of paper next to the corresponding answer square. 

The winner of this variation is a true expert on Europe!  

*  While the west, east and south of Europe are all clearly defined by water, the eastern border with Asia 
cannot be defined so easily. One possible definition, which has been generally accepted up until now, was 
that given by the Swedish geographer Philip Johan von Strahlenberg (1676 - 1747). According to him, the 
geographic boundary follows the Urals, the Emba River and the Manych Depression, at the North of the 
Caucasus Mountains and was acknowledged as such in 1730 by the Russian Tsar and academics. According 
to this definition, 47 countries lie entirely or partly within the boundaries of Europe. 
In the meantime, Europe has been politically organized into a number of institutions, such as the European 
Union (EU), the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and the European Council. 
Since 2004, Cyprus has also been a member of the European Union. So you will find 51 country cards in 
this game.
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Ein rasantes Wissensspiel für 2 - 4 Reiseführer von 8 - 99 Jahren.

Autor:   Markus Nikisch 
Illustration:  Thies Schwarz
Redaktion:  Therese Schumann 
Spieldauer:  ca. 20 Minuten

Spielinhalt
4 Touristen-Spielfiguren, 1 Spielplan, 4 Flaggen-Übersichtstafeln, 76 Spielkarten  
(51 Länderkarten, 16 Antwortkarten, 8 Risikokarten, 1 „Gucken-verboten!“-Karte), 
1 Spielanleitung

Spielidee
Vier etwas orientierungslose Touristen befinden sich auf Europa-Reise. Jeden Tag fährt der 
Reisebus ein anderes Land an – und die armen Touristen wissen nicht mehr, wo sie sich über-
haupt befinden. Helft ihnen! Bestimmt ihren Aufenthaltsort anhand der Hinweise, die es zum 
jeweiligen Land gibt. Je weniger Hinweise ihr benötigt, umso weiter könnt ihr eure Touristen 
vorrücken. Ziel des Spiels ist es, Europa mit seinem Touristen als Erster zu umrunden!

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte. Jeder von euch bekommt eine Übersichtstafel, einen 
Touristen und die farblich passenden Antwort- und Risikokarten. Stellt den Touristen auf das 
orangefarbene Startfeld. Die Antwort- und Risikokarten legt ihr verdeckt vor euch ab. Mischt 
die Länderkarten und legt zwölf davon mit der Antwortseite nach oben auf einen Stapel. 
Verdeckt den Stapel mit der „Gucken-verboten!“-Karte und haltet ihn neben dem Spielplan 
bereit. Die übrigen Länderkarten und nicht benötigtes Spielmaterial kommen zurück in die 
Schachtel.

Spielablauf
Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Der älteste Spieler beginnt. Du bist der Herausforderer und 
testest das Europa-Expertenwissen deiner Mitspieler. Nimm die oberste Länderkarte unter der 
„Gucken-verboten!“-Karte vom Stapel. Schau dir die Hinweise geheim an und wähle einen 
aus. Lege die Länderkarte nach jedem Hinweis, den du gibst, so vor dich, dass deine Mitspie-
ler die vier Antwortmöglichkeiten A, B, C und D gut lesen können. 
Ein Hinweis soll langsam und wenn nötig mehrmals vorgelesen werden.

LÄNDER EuROpAs
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Die Länderkarten
Vorderseite
Es gibt vier Hinweise:

Der Ländercode: Lies die Zahl neben dem kleinen Fernglas 
vor. Die anderen Spieler suchen nun auf dem Spielplan nach 
dem Land mit der entsprechenden Zahl.

Die Hauptstadt: Lies die genannte Hauptstadt vor.

Der Flaggencode: Lies die Zahl neben der kleinen Flagge vor. 
Die anderen Spieler schauen auf der Übersichtskarte nach der 
Flagge mit der entsprechenden Zahl. 

Der 50:50-Hinweis: Wähle zwei Länder auf der Rückseite der 
Länderkarte aus, die nicht richtig sind und nenne die entspre-
chenden beiden Buchstaben.   

Tipp: Gib den 50:50-Hinweis möglichst nicht gleich zu Beginn.

Rückseite

So gebt ihr als Mitspieler eure Antwort:
Nach jedem Hinweis habt ihr die Möglichkeit eine eurer  
Antwortkarten (A, B, C, D) abzulegen. 

Das kann nach dem ersten, zweiten, dritten oder auch nach 
dem vierten Hinweis sein.

Eure Antwortkarte legt ihr nun verdeckt an ein Feld des Spielfeldrandes vor euch, und zwar:

 •  Nach dem ersten Hinweis auf das Feld mit vier Punkten.
 •  Nach dem zweiten Hinweis auf das Feld mit drei Punkten.
 •  Nach dem dritten Hinweis auf das Feld mit zwei Punkten.
 •  Nach dem vierten Hinweis auf das Feld mit einem Punkt.
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Der Herausforderer gibt so lange Hinweise, bis alle Spieler eine Antwortkarte abgelegt haben. 
Spätestens nach dem vierten Hinweis muss jeder Spieler seine Antwortkarte ablegen.

Wichtig! Eine einmal gelegte Antwortkarte muss liegen bleiben! Ihr dürft sie nicht mehr 
verschieben, auch wenn ihr nach weiteren Hinweisen merken solltet, dass ihr falsch getippt 
habt. In einem solchen Fall kann euch aber eine eurer Risikokarten weiterhelfen.

Die Risikokarten
Jeder Spieler hat zwei Risikokarten.

„Achtung, Einfall!“
Ihr könnt eine bereits gelegte Antwortkarte korrigieren,  
indem ihr sie mit der Risikokarte abdeckt. Auf die  
Risikokarte legt ihr dann eine neue Antwortkarte.  
Ist diese Antwort richtig, zählt die Punktzahl dieses  
Antwortfelds. War die vorherige Antwort richtig  
und die „verbesserte“ Antwort ist falsch, gibt es  
natürlich keine Punkte.

„Punkteklau!“
Diese Risikokarte könnt ihr auf die Antwort eines  
Mitspielers legen. Ist seine Antwort richtig,  
bekommt ihr dessen Punkte. Er selbst geht leer  
aus und darf in dieser Runde seine Figur nicht  
vorwärts ziehen. Sollte er jedoch falsch getippt  
haben, hat sich der Einsatz der Risikokarte nicht  
gelohnt und es gibt keine Punkte. 

Jede Risikokarte kann im gesamten Spiel nur einmal eingesetzt werden. Ausgespielte Risiko-
karten kommen anschließend aus dem Spiel. 
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Rundenende
Nachdem alle Mitspieler ihre Antwortkarte abgelegt haben, ist eine Runde zu Ende. Jetzt gibt 
der Herausforderer die Lösung bekannt und alle decken ihre Antwortkarten auf. 

Ist die Antwort richtig?

• Ja
  Toll! Rücke deinen Touristen so viele Felder vor,  

wie Punkte auf dem entsprechenden Antwortfeld abgebildet sind.

• Nein
  Schade! Dein Tourist ist nach wie vor völlig orientierungslos und darf nicht  

weiterrücken. Aber lass den Kopf nicht hängen, denn in der nächsten Runde  
hast du eine neue Chance!

Neue Runde
Wenn alle Spieler, die richtig getippt haben, ihre Touristen weitergerückt haben, beginnt eine 
neue Runde. Die Länderkarte der letzten Runde kommt aus dem Spiel. Der nächste Spieler ist 
jetzt der neue Herausforderer und nimmt eine neue Länderkarte.

Spielende
Sobald ein Spieler mit seinem Touristen auf oder über das Startfeld zieht, wird die angefange-
ne Runde noch bis zum Startspieler zu Ende gespielt. Möglicherweise erreichen jetzt mehrere 
Spieler das Ziel. Es gewinnt der Spieler, der am weitesten vorgerückt ist. Bei Gleichstand 
teilen sich diese Spieler den Sieg. 

Hat nach der zwölften Frage kein Tourist das Startfeld erreicht, gewinnt derjenige, der am 
weitesten vorn liegt.

Tipp: Natürlich könnt ihr zusätzlich Länderkarten aus der Schachtel nehmen und so lange 
weiterspielen, bis der erste Tourist das Startfeld erreicht.
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Europa-Experten-Variante
Diese Variante funktioniert wie das Grundspiel, jedoch mit folgenden Änderungen:

• Statt der Antwortkarten nehmt ihr kleine Zettel und einen Stift zur Hand.

•  Der Herausforderer muss die Karte so halten, dass seine Mitspieler  
die vier Antwortmöglichkeiten nicht sehen!

• Jetzt gibt es nur noch drei Hinweise. Der 50:50-Hinweis entfällt.

•  Deshalb dürfen die Antworten nur auf die Felder mit vier, drei oder zwei Punkten gelegt 
werden.

•  Nach jedem Hinweis können die Mitspieler heimlich aufschreiben, welches Land ihrer 
Meinung nach gesucht wird und ihren Zettel an das entsprechende Antwortfeld legen. 

Der Gewinner dieser Spielvariante ist ein echter Europa-Experte!

*  Während Europa im Westen, Norden und Süden klar durch Meere begrenzt ist, ist die Grenze zu Asien 
im Osten nicht so leicht zu bestimmen. Eine mögliche und bis heute allgemein gültige Definition hat der 
schwedische Geograph Philip Johan von Strahlenberg (1676 – 1747) gegeben. Ihm zufolge bilden das 
Uralgebirge, der Fluss Emba und die Manytschniederung nördlich des Kaukasusgebirges die geographische 
Grenze, die so 1730 von dem russischen Zaren und von der Wissenschaft anerkannt wurde. Dieser Grenz-
ziehung nach liegen 47 Länder ganz oder teilweise in Europa. 
Inzwischen hat sich Europa auch politisch in verschiedenen Institutionen organisiert, so z.B. in der Europäi-
schen Union (EU), der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) oder dem Europa-
Rat organisiert. Zypern ist zudem seit 2004 auch EU-Mitglied. In diesem Spiel findet ihr also insgesamt  
51 Länderkarten.
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