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ed en yta på nästan 250 000 km² är de fem Stora sjöarna ett viktigt
landmärke i Nordamerika. Ångbåtar från en mängd företag
erbjuder skeppningstjänster över sjöarna Lake Erie, Lake Huron, Lake
Michigan, Lake Ontario och Lake Superior med dockning i det otal
hamnar som finns i regionen. Njut av solnedgången över Michigansjön
från hamnen i Chicago, upptäck det vackra kalla landskapet kring Övre
sjön och följ Wyandotfolkets hemliga stigar till seger…

Innehåll
Använd följande komponenter:
u 1 spelbräde över Stora sjöarna

● 140 transportkort:

Förberedelser

Viktig Notering

Lägg spelbrädet i mitten av bordet ➊.
Blanda tågkorten och skeppskorten var för sig. Dela ut 2 kort från
tåghögen och 2 kort från skeppshögen till varje spelares starthand ➋. Vänd upp 3 kort från varje hög och lägg bredvid högen ➌.

Om ni redan har spelat Världen behöver ni bara
läsa de stycken som är markerade med Stora
sjöarnaikonen. Alla andra regler är oförändrade.

Varje spelare får i starten 5 biljettkort och måste behålla minst 3 av dessa ➍. Kastade biljettkort läggs alltid tillbaka i
botten av biljettkortshögen.
Varje spelare tar 33 tågvagnar och 32 skepp i samma färg. Efter att spelaren valt sina biljetter ska hen bestämma en mix
på 50 pjäser av dessa som spelaren ska använda sig av under spelet. En spelare kan välja vilken kombination som helst till
summan av 50 (t.ex. 33 tåg och 17 skepp). Överblivna tåg och
skepp läggs tillbaka i lådan. Spelarnas valda fördelning hålls
hemliga och visas inte förrän alla spelare har valt klart sin
kombination. Om en eller flera spelare spelar för första gången föreslår vi att alla spelare börjar med 27 tågvagnar och 23
skepp. En spelare kan aldrig ha mer än 33 tågvagnar eller 32
skepp ➎.
Varje spelare får också 3 hamnar ➏.

80 tågkort, inklusive
11 av varje färg: lila, gul, grön, röd, svart och vit

Målet med spelet
Målet med spelet är att få mest poäng av alla.
Du kan få poäng genom att:
u Muta in en sträcka mellan två intilliggande städer på kartan.
u Lyckas fullfölja dina biljettkort.
u Bygga

hamnar som förbinder städer som anges på dina
biljettkort.

14 jokerkort

Du blir av med poäng för varje biljettkort du samlat på dig
men inte lyckas fullfölja sträckan på.

60 skeppskort, inklusive

24 enkla skeppskort (4 i varje färg)

En spelrunda

Den mest bereste spelaren börjar. Spelet fortsätter sedan i
medurs ordning.

● 55 biljettkort

36 dubbla skeppskort (6 i varje färg)

Dra transportkort – Spelaren får dra två transportkort (eller bara ett om spelaren tog ett uppvänt jokerkort. Se reglerna
för jokerkort.)
Muta in en sträcka – Spelaren kan muta in en sträcka på spelbrädet genom att spela ett set med tågkort eller skeppskort
från sin hand som matchar färgen och antalet rutor på sträckan. Hen placerar ut ett av sina färgade tåg (eller skepp) på
varje ruta och får sedan så många poäng som visas på tabellen för poäng enligt sträckans längd.

u 165 färgade tågvagnar (33 st. av varje färg; blå, röd, grön,

gul och svart)
u 160 färgade skepp (32 av varje färg)
u 5 poängmarkörer
u 15 hamnar
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På sin tur måste en spelare utföra en (och endast en) av
följande fem handlingar:

Dra biljetter – Spelaren drar fyra biljettkort överst från biljetthögen och behåller minst ett av dem.
Bygga en hamn – Spelaren bygger en hamn i en stad (förutsatt att hen redan har en inmutad sträcka till den staden).
Byta spelpjäser – Spelaren får byta tåg mot skepp eller tvärtom.

3

När en sträcka är inmutad placeras spelaren ett tåg (eller skepp) på varje ruta längs sträckan. Alla kort som användes
för att muta in sträckan kastas sedan.

Transportkort

Transportkorten är uppdelade i två separata högar, tågkorten (grön bakgrund) och
skeppskorten (blå bakgrund). Färgen på varje sorts transportkort motsvarar färgen på
rutorna mellan städer på kartan - lila, blå, orangea, gröna, gula och röda.
Om en spelare väljer att dra transportkort får hen dra 2 kort. Vart och ett av dessa
kan antingen dras från de sex uppvända korten eller det översta kortet från någon av
draghögarna (dra blint). Om en spelare väljer att dra ett uppvänt kort ersätter spelaren det genast med ett nytt kort från valfri draghög. Så under ett parti är det möjligt
för de sex uppvända korten att bara vara tågkort, bara skeppskort, tre av varje, två av
en sort och 4 av den andra eller en av en sort och 5 av den andra.

Tågkort

Om en spelare väljer ett uppvänt jokerkort är det bara det kortet hen får dra (se
Jokerkort). Så fort tre av dem sex uppvända transportkorten är jokerkort ska alla sex
korten kastas och ersättas med sex nya uppvända kort, tre från varje hög.
Om det osannolika skulle hända att det inte finns fler transportkort i draghögarna
och inga kastade kort att blanda om på grund av att spelarna samlar på sig kort kan
spelaren inte välja att dra kort. Istället måste hen muta in en sträcka, dra biljetter,
bygga en hamn eller byta spelpjäser.

Skeppskort

En spelare får alltid ha obegränsat med kort i sin hand. När en draghög är slut blandas de kastade korten om och bildar
en ny draghög. Se till att blanda korten ordentligt eftersom de har kastats i set.

Jokerkort

En spelare får muta in valfri fri sträcka på brädet. Det finns inget krav på att koppla ihop med sina tidigare inmutade
sträckor. Under sin tur kan spelaren endast muta in en sträcka, aldrig fler.

Jokerkorten är en speciell sorts tågkort. De kan spelas tillsamman med vilket annat
set av transportkort (inklusive skeppskort) när en sträcka mutas in.
Om ett jokerkort plockas från de uppvända korten när en spelare drar transportkort
är detta det enda kort som får dras. Om ett jokerkort vänds upp som en ersättning för
ett draget kort eller om det finns ett jokerkort bland de uppvända korten men som inte
valdes som första kort kan detta kort inte väljas som det andra kortet. Däremot kan
en spelare ha tur och dra ett jokerkort (blint) från draghögen. Detta räknas som ett
vanligt kort och spelaren får fortfarande dra totalt två kort den rundan.

Dubbelsträckor
Vissa städer är sammankopplade med dubbelsträckor. Samma spelare får inte muta in båda
sträckorna mellan två städer.
Notera: I ett spel med två eller tre spelare får bara en av dubbelsträckorna användas. En spelare
får muta in vilken av de två sträckorna hen vill, men sen är den andra sträckan låst för alla spelare
under resten av spelet.

Notera: Jokerkort kan även användas till hamnar (se Hamnar).

Dra biljetter

Tågsträcka

För att muta in en sträcka måste spelaren spela ut ett kortset av rätt typ och med lika många kort
som antal rutor på sträckan. Ett kortset måste bestå av samma färg och typ. De flesta sträckor
kräver ett specifikt kortset. Till exempel måste en grön tågsträcka mutas in med gröna tågkort.
Vissa sträckor, markerade med grått på kartan kan mutas in med ett kortset i en valfri färg.
Notera: Många skeppskort är dubbla skepp. När du mutar in en sträcka med sådana kort får du
placera upp till två skepp per dubbelt skeppskort. Till exempel, om du mutar in en
skeppssträcka med 5 rutor kan du använda dig av två dubbla skeppskort och ett enkelt
skeppskort eller tre dubbla skeppskort (notera dock att du inte får några skepp tillbaka
i detta fall. Du placerar bara 5 skepp på brädet även om du ”betalade” för 6.)
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Dubbelsträckor

Flera städer har både en tågsträcka och en skeppssträcka mellan dem (Duluth-Thunder Bay och Muskegon-Traverse City). Dessa räknas INTE som en dubbelsträcka.

Muta in sträckor

Sträckor med rektangulära rutor är tågsträckor och kan bara fyllas med tågpjäser. Sträckor med
ovala rutor är skeppssträckor och kan bara fyllas med skeppspjäser. Du kan aldrig använda tåg och
skepp på samma sträcka, eller fel pjäser på en sträcka (t.ex. tåg på en skeppssträcka).

För att muta in en lila tågsträcka som är 3 rutor lång spelar
spelaren tre lila tågkort. Ett valfritt antal av dessa kan
bytas mot jokerkort om det finns behov.

För att muta in en gul skeppssträcka som är 4 rutor
lång spelare spelaren 2 gula dubbla skeppskort.
Hen kunde spelat fyra enkla skeppskort, eller
två enkla skeppskort och ett dubbelt skeppskort,
eller vid behov en annan kombination med
jokerkort som matchar denna färg och antal.

En spelare kan använda sin tur till att dra fler biljettkort. Hen drar då fyra biljetter överst från biljettkortshögen. Om det
finns färre än fyra kort kvar drar spelaren så många som finns kvar.
En spelare som drar biljetter måste behålla minst en av dem, men kan välja att behålla två, tre eller alla fyra. De biljetter
som inte behålls läggs tillbaka underst i biljettkortshögen. De dragna biljetterna som inte kastas behåller spelaren till
spelet är slut. De kan inte kastas i en senare tur när spelaren drar biljetter.

Skeppssträcka

De städer som listas på biljettkortet representerar resmål för spelaren och kan i slutet på spelet resultera i poäng eller
minuspoäng för spelare. Om en spelare i slutet av spelet har förbundit de två städerna som anges på ett biljettkort med
en obruten linje av spelpjäser får spelaren den poängsumma som anges på biljetten. Om spelaren har misslyckats med
att bygga en obruten väg mellan dessa städer förlorar hen lika många poäng som biljetten anger.
Biljetterna hålls hemliga för alla andra spelare tills det är dags för poängräkning i slutet av spelet. En spelare får ha
obegränsat med biljettkort under spelet.
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Spelets slut

Hamnar

Hamnar kan endast byggas på blå städer. När en hamn
är byggd på en stad kan ingen annan hamn byggas där.
För att få bygga en hamn måste spelaren ha minst en
sträcka in i staden (sträckan kan vara en tågsträcka eller
en skeppssträcka).

För att bygga en hamn måste spelaren kasta två tågkort OCH två skeppskort
i samma färg och alla kort måste ha en hamnsymbol. Jokerkort kan användas
som ersättning för vilket som helst av dessa kort.
I varje färg finns det 4 tågkort och 4 skeppskort som har en hamnsymbol
(alla enkla skeppskort).

När en spelares antal spelpjäser är nere på sex eller färre pjäser (oavsett vilken typ) får alla spelare, inklusive den
spelaren TVÅ turer till. Därefter avslutas spelet och alla spelarna räknar ut sin slutpoäng.

Sträckningen

Poäng som vunnits

Varje färg har fyra tågkort och
fyra skeppskort med hamn symbol (alla är enkla skeppskort).

I slutet på spelet ger alla hamnar följande poäng:
✦ 10 poäng om ägaren har en avklarad biljett in i den.
✦ 20 poäng om ägaren har två avklarade biljetter in i den.
✦ 30 poäng om ägaren har tre (eller fler) avklarade biljetter in i den.
Om en spelare har två eller fler hamnar som anges på samma biljett
räknas biljetten in i antalet för alla hamnars poängberäkning.
Det är inte nödvändigt att bygga hamnar, men för varje hamn en spelare
inte har byggt blir spelaren av med fyra poäng i slutet av spelet.

Jens använder en joker och ett gult
skeppskort plus två gula tågvagnskort för
att bygga en hamn i Perry Sound.

När en spelare mutar in en rutt med antingen tåg eller skepp
får hen poäng direkt enligt poängtabellen.

Det finns inga bonuspoäng för längsta sträckan eller flest avklarade biljetter.
Hamnen i Chicago är
värd 20 poäng eftersom
två biljetter till Chicago
är avklarade.

Röd har byggt en hamn i Chicago
och en till i Montreal.

Hon har avklarat följande biljetter: Chicago till Timmins,
Chicago till Montreal, Montreal till New York.

Hamnen i Montreal är
också värd 20 poäng av
samma anledning.

Byta spelpjäser

En spelare kan använda sin tur till att byta spelpjäser. Hen kan byta
tågvagnar mot skepp och vice versa. Spelaren plockar ut nya pjäser ur
lådan och lägger tillbaka de hen inte längre vill ha i lådan. För varje
figur som byts ut förlorar spelaren 1 poäng. Spelaren får byta valfritt
antal spelpjäser så många gånger hen vill, men kan så klart bara byta
till sig vad som finns tillgängligt i lådan.
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Beräkna slutpoäng

Slutliga
Poäng
nuvarande poäng

Poäng
+/för biljetter

hamnar

-4

PPoäng per
obebyggda hamna

Grön bestämmer sig för att byta 2 skepp
mot 2 tåg. Han blir av med 2 poäng
för bytet och hans tur är slut.
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