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Med en overflate på nesten 250 000 kvadratkilometer, er De 
store sjøer et massivt landemerke i Nord-Amerika. Store 

dampskip konkurrerer om å frakte passasjerer over innsjøene 
Superior, Michigan, Huron, Erie og Ontario, og legge til kai ved en 
av de mangfoldige havnene i regionen. Nyt solnedgangen over 

Lake Michigan fra Chicagos havn, oppdag Lake Superiors kjørlige 
skjønnhet, og følg Wyandot-indianernes hemmelige stier til seier…

Innhold 
u 1 Spillbrett med kart over De store sjøer

● 140 transportkort:

● 55 Billetter  

u  165 fargede tog (33 av hver farge; blå, rød, grønn, gul og svart) 
u  160 fargede skip (32 av hver farge)
u  15 Havner
u  5 Poengmarkører

Forberedelser
Legg spillbrettet på midten av bordet ➊.

Stokk togkortene og skipskortene hver for seg, og del ut 2 togkort og 
2 skipskort til hver spiller som starthånd ➋. Snu 3 kort fra begge kort-
stokkene og legg dem med forsiden opp, rett ved siden av brettet ➌.

Hver spiller mottar 5 billetter ved start og må beholde minst 3 av dis-
se ➍. Billettene man ikke bruker, legges i bunn av bunken.

Hver spiller får 33 tog og 32 skip i samme farge. Etter at man har valgt de billettene man ønsker å bruke, får hver spiller velge ut en 
kombinasjon av til sammen 50 figurer. Man må velge sammensetningen av disse ut i fra de rutene man skal fullføre (for eksempel 

å bruke 33 tog og 17 skip). Dette er hemmelig, helt fram til alle 
har blitt ferdig med å plukke sin kombinasjon. Alle tog og skip som 
ikke skal brukes, legges tilbake i esken igjen. Hvis en eller flere 
spillere spiller for første gang, er det en god ide at alle starter med 
samme antall; 27 tog og 23 skip. Under ingen omstendighet kan en 
spiller ha flere enn 33 tog eller 32 skip. ➎.

Hver spiller får også 3 havner ➏.

Nå er dere klare til å sette i gang!

Spillets mål 
Målet med spillet er å få flest mulig poeng. 

Poeng får du på følgende tre måter:   

u Opprett ruter mellom to byer på kartet.

u Fullfør ruter og bind sammen byene på billettene dine.

u Bygg havner som forbinder byene på billettene dine.  

Du mister poeng dersom du har en billett med en rute som du 
ikke har fullført. 

 

En spillerunde
Spilleren som har besøkt flest land i verden, begynner 

først. Turen fortsetter deretter med klokka rundt bordet, helt 
til spillet er slutt. 

Når det er din tur kan du utføre én – og bare én – av følgen-
de fem handlinger: 

Trekke transportkort – Spilleren kan trekke to transportkort (eller ett, hvis han trekker et lokomotivkort som ligger blant de åpne 
kortene. Se “Lokomotivkort” for spesielle regler) 

Fullfør en strekning – Spilleren kan fullføre en rute mellom to byer ved å legge ut et sett togkort eller skipskort fra hånden som 
tilsvarer fargen og antallet felter mellom de to byene. Deretter legges det ut enten tog eller skip på hvert felt og spilleren får poeng 
for strekningen.

Trekke billetter – Spilleren kan trekke fire billetter fra toppen av bunken. Minst én av disse må beholdes.

Bygge en havn – Spilleren kan bygge en havn i en by, forutsatt at han har bygget en rute dit. 

Bytte tog og skip – Spilleren kan bytte tog mot skip, eller omvendt, i lageret sitt ut i fra hvilke oppdrag han har på billettene sine. 

Viktig merknad
Hvis dere allerede har spilt Verdensutgaven tren-

ger dere bare å lese de reglene markert med et 
lite “Store Sjøer”-ikon. Alle andre regler er like.  

80 Togkort, fordelt på
11 av hver farge; lilla, gul, grønn, rød, svart og hvit. 

60 Skipskort, fordelt på 
24 Enkle skipskort (4 av hver farge)

36 Doble skipskort (6 av hver farge)

14 Lokomotiver (Joker)
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Transportkort
Transportkort deles inn i to separate stokker: Togkortene og skipskortene. Fargene 

på forsiden av transportkortene korresponderer med de ulike rutene mellom byer på 
brettet. Disse er lilla, gul, grønn, rød, svart og hvit.

Hvis en spiller velger å trekke transportkort under sin tur, kan han trekke to kort. 
Disse kan trekkes enten fra sin egen bunke eller fra de seks kortene som ligger åpne. 
Dersom man trekker et av de åpne kortene, må man umiddelbart erstatte det med et 
nytt kort fra hvilken som helst av bunkene. Det betyr at sammensetningen på disse 
åpne kortene alltid vil endre seg gjennom spillet. Hvis en spiller trekker et lokomo-
tivkort fra de åpne kortene, er det kun dette kortet han får lov til å trekke og må 
avslutte sin tur (se ”Lokomotivkort”).

Hvis det på et punkt finnes tre lokomotivkort blant de seks åpne kortene, skal alle 
seks kortene forkastes og erstattes av seks nye kort; tre fra hver bunke.

Dersom det ikke finnes flere kort å trekke, kan man ikke velge dette som en hand-
ling under sin tur.   

En spiller kan ha så mange kort på hånden han ønsker. Alle kort som blir kastet må stokkes godt før de blir en trekkbun-
ke, da de som regel blir lagt ut i sett.   

Lokomotivkort
Lokomotivkort er en spesiell type togkort som fungerer som en joker. Disse kortene kan spilles med både togkort og 

skipskort når man skal fullføre ruter. 

Hvis en spiller trekker et lokomotivkort fra de åpne kortene, er det kun dette kortet 
han får lov til å trekke. Hvis et lokomotivkort blir trukket ut som en erstatning for 
et av de andre, vanlige åpne kortene kan det likevel ikke trekkes. Det gjelder også 
dersom man først trekker et vanlig kort fra de åpne kortene, og skal trekke et til. Men 
hvis man er heldig og trekker et lokomotivkort fra bunken med ”blindkort”, kan man 
trekke et nytt slik at man har fått sine to kort på turen.

Merk: Lokomotivkort kan også brukes som havner (se “Havner”).  

Fullføre en rute
Rektangulære felter på spillbrettet skal man kun plassere tog på, mens ovale felter skal kun skip 

plasseres på. Man kan ikke bruke både skip og tog på samme ruten.

For å fullføre en rute, må spilleren legge ut et sett togkort eller skipskort fra hånden som tilsvarer 
fargen og antallet felter mellom de to byene. Et sett kort må alltid være av samme farge og type. 
De fleste ruter krever en spesifikk sammensetning kort.

For eksempel må man ha grønne togkort for å fullføre en grønn togrute. Enkelte ruter, det vil si 
de gråfargede, kan fullføres ved å bruke et sett med kort i en hvilken som helst farge. 
Men settet må være ensfarget.

Merk: Mange skipskort er doble skip. Når man skal fullføre ruter, telles disse kor-
tene som to vanlige skipskort. For eksempel, hvis du skal fullføre en skipsrute med 
5 felter, kan du bruke to doble skipskort og ett enkelt. Du kan også bruke tre doble 
skipskort (teller 6 enkle), men du får ikke tilbake veksel for det ekstra kortet. 

Når en rute fullføres, plasseres figurene på sine felter og alle kortene i settet legges vekk i en egen kastebunke. Denne 
stokkes godt senere og brukes på nytt som trekkebunke. 

En spiller kan velge hvilken som helst åpen rute på brettet som han ønsker å fullføre. Den trenger ikke være forbundet 
med tidligere ruter. Det er kun lov til å fullføre én rute, og aldri flere, under sin tur.   

Parallelle ruter
Noen byer er forbundet med parallelle ruter. En spiller kan ikke okkupere begge feltene og legge 

to ruter til byene. 

Merk: I to- eller tremannsspill kan bare én av strekningene i de parallelle rutene benyttes. En 
spiller kan fullføre én av rutene, og da blir den andre stengt resten av spillet.

Flere byer har både en togrute og en skipsrute mellom seg (Duluth-Thunder Bay og Mu-
skegon-Traverse City), disse er ikke regnet som parallelle ruter.  

Trekke billetter
En spiller kan under sin tur, trekke flere billetter med oppdrag og ruter. Når han velger å gjøre dette, så trekker han fire 

kort fra toppen av bunken med disse kortene. Hvis det er færre enn fire igjen, så får han ta de som er igjen.  

Etter at man har trukket fire kort må man beholde mist ett av dem. Men man kan selvfølgelig beholde så mange man vil. 
Dersom noen skal velges bort, må dette gjøres umiddelbart. Det kan ikke skje under en annen runde.

På hver billett finner du oppgitt to byer og en poengsum. Dersom du klarer å forbinde de to byene med en sammenhen-
gende serie ruter, får du den angitte poengsummen når spillet er over. Hvis du ikke klarer å koble byene sammen, mister 
du det angitte antallet poeng på kortet. 

Billetter skal holdes skjult for de andre spillerne frem til den endelige opptellingen i spillet. Det er ingen begrensning 
på hvor mange billetter en spiller kan ha. 

Skipsrute

Togrute

Togkort

Skipskort

For å fullføre en lilla togrute som er 3 felter lang, bruker 
spilleren tre lilla togkort. Alle disse kan erstattes av 

lokomotivkort hvis det er behov for det.

For å fullføre en gul skipsrute som er 4 felter lang, 
bruker spilleren 2 doble skipskort. Han kunne 
brukt 4 enkle skipskort eller en kombinasjon 
av enkle og doble. Lokomotivkortene kunne 

også erstattet enkle skipskort ved behov. 

Parallelle ruter
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Havner
Havner kan bare bygges i blå byer. Når man har bygd 

én havn i en by, kan man ikke bygge en til. Spilleren som 
ønsker å bygge havnen må ha minst en tog- eller skipsrute 
inn til byen før han kan gjøre det. 

For å bygge en havn må man ha to togkort og to 
skipskort i samme farge og hver av de må ha et havnesymbol på seg. Man kan 
bruke lokomotivkort som erstatning for alle disse. 

For hver farge er det 4 togkort og 4 skipskort som har et havnesymbol (alle 
de enkle skipskortene) 

Ved spillets slutt får man poeng for hver havn: 

✦  10 poeng hvis man har fullført én billett inn til havnen. 

✦20 poeng hvis man har fullført to billetter inn til havnen.

✦30 poeng hvis man har fullført tre eller flere billetter inn til havnen. 

Hvis en spiller har to eller flere havner på samme billett, får han alle 
poengene for disse. 

Det er ikke obligatorisk å bygge havner, men for hver havn du lar vær å 
bygge – blir du trukket fire poeng for.

Bytte inn tog og skip
En spiller kan bruke turen sin på og bytte inn brikker. Han kan bytte 

skip mot tog fra lageret sitt og omvendt. For hver figur man bytter, 
mister man ett poeng. Man kan bytte så mange ganger man vil og så 
mange figurer man vil, gitt at de finnes i lageret ditt.  

Spillets slutt
Når en spiller har 6 eller færre figurer, uavhengig om det er tog eller skip, starter de TO siste rundene av spillet. Når 

rundene er over regner man sammen poeng og kårer vinneren!

 

Chicago havna er verdt 
30 poeng siden to 

billetter med Chicago 
har blitt fullført.  

Havna i Montreal er 
også verdt 30 poeng av 

samme grunn.
Dermed fullførte hun: Chicago til Timmins, Chicago til 

Montreal, Montreal til New York.
Rød bygger en havn i Chicago 

og en i Montreal. 

Janet bruker et lokomotivkort og et gult 
skipskort sammen med to gule togkort for 

å bygge havnen i Perry Sound.

Grønn bestemmer seg for å bytte 2 skip for 
2 tog. Han mister derfor 2 poeng og hans 
tur er over. Til gjengjeld kan han nå byg-

ge en rute han manglet figurer til.  

Rutens lengde Poeng

Når en spiller oppretter en rute enten med tog eller skip, får han 
umiddelbart poeng for den etter poengtabellen. 

Hver farge har fire togkort og 
fire skipskort med et havnesymol 

(alle de enkle skipskortene).

Endelig poengberegning

Endelig 
poengsum

+/- Poeng for 
billetter 

-4 Poeng for 
ubygde havner

Nåværende 
poengsum Havner
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