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Penki Didieji ežerai užima milžinišką teritoriją Šiaurės 
Amerikoje, dengiančią beveik 100000 kvadratinių 

mylių. Įvairios Garlaivių kompanijos siūlo savo paslaugas 
kirsti Didįjį, Mičigano, Hurono, Erio ir Ontarijo ežerus 

bei švartuotis viename iš Uostų. Mėgaukitės saulėlydžiu, 
skęstančiu Mičigano ežere, stovėdami Čikagos pakrantėje, 
atraskite šerkšnotą Didžiojo ežero grožį ir sekite slaptu 

Vajandoto keliu į pergalę.

Žaidimo sudėtis 
Naudokite šias dalis:

u 1 Didžiųjų ežerų žaidimo lenta

● 140 Transporto kortų:

u 55 Tikslų/bilietų kortos

u  165 spalvoti Vagonai (po 33 mėlynus, raudonus, 
žalius, geltonus ir juodus)

u 160 spalvotų Laivų (po 32 kiekvienos spalvos)

u 15 Uostų (po 3 kiekvienos spalvos)

u 5 Taškų skaičiavimo žetonai

Pasiruošimas žaidimui
Padėkite žaidimo lentą stalo viduryje ➊  .
Atskirai išmaišykite Traukinių ir Laivų kortas. Kiekvienam 

žaidėjui išdalinkite po 2 Traukinių kortas ir po 2 Laivų 
kortas ➋. Atverskite po 3 kortas iš abiejų kaladžių ➌.

Kiekvienas žaidėjas išsitraukia po 5 Tikslų/bilietų kortas 
ir pasilieka bent po 3 ➍. Išmesti bilietai dedami į bilietų 
kaladės apačią.

Kiekvienas žaidėjas gauna po 33 savo spalvos Vagonus ir po 32 savo spalvos Laivus. Kai žaidėjai pasirenka 
savo bilietus, jie privalo išsirinkti 50 savo spalvos figūrėlių rinkinį, kurį naudos žaidime. Žaidėjai gali rinktis 

bet kokią 50 figūrėlių kombinaciją (pvz.: 33 Vagonai 
ir 17 Laivų). Visi likę Vagonai ir Laivai yra grąžinami 
atgal į dėžę. Žaidėjai rinkinius renkasi slapta ir atsklei-
džia juos vienu metu. Jei vienas ar daugiau žaidėjų 
žaidžia pirmą kartą, tuomet siūlome žaisti turint 27 
Vagonus ir 23 Laivus. Jokiu būdu negalima viršyti 33 
Vagonų ir 32 Laivų skaičiaus ➎.

Kiekvienas žaidėjas gauna po 3 Uostus ➏.

Žaidimo tikslas 
Tikslas - surinkti kuo daugiau taškų.
Taškus gaunate:
u  Nutiesę maršrutus tarp dviejų miestų;
u  Sėkmingai įvykdę Tikslų bilietus;
u  Statydami Uostus miestuose, kurie nurodyti 

Jūsų Tikslų bilietuose.
Taškai prarandami už neįvykdytus Tikslų bilietus.

Žaidėjo ėjimas
Labiausiai patyręs žaidėjas pradeda pirmasis. Toliau 

žaidimas vyksta pagal laikrodžio rodyklę.

Savo ėjimo metu žaidėjai gali atlikti tik vieną iš pen-
kių veiksmų:

Traukti transporto kortas. Žaidėjas ima dvi 
transporto kortas (arba tik vieną, jeigu žaidėjas ima 
atverstą Laukinę transporto kortą);

Tiesti maršrutą. Žaidėjai tiesia maršrutus, padėdami savo spalvos Vagonus ir Laivus ant tiesiamo marš-
ruto laukelių. Kiekviename langelyje padedamas tik vienas Vagonas ar Laivas. Taškų gaunama tiek, kiek 
nurodyta taškų skyrimo lentelėje, atsižvelgiant į maršruto ilgį;

Traukti Tikslų bilietus. Žaidėjas traukia 4 bilietus ir pasilieka bent vieną;

Statyti Uostą. Žaidėjas stato Uostą mieste, į kurį jau yra nutiesęs maršrutą;

Mainyti figūrėles. Žaidėjai gali keisti Vagonus į Laivus ar atvirkščiai.

SVARBI PASTABA
Jei jums jau teko žaisti „Pasaulio“ 

žemėlapį, tuomet perskaitykite tik vietas, 
pažymėtas „Didžiųjų ežerų“ simboliu. 

Visos kitos taisyklės lieka tokios pačios.

80 Traukinių kortų, tarp kurių
po 11 kiekvienos spalvos: violetinės, geltonos, žalios, 

raudonos, juodos ir baltos

60 Laivų kortų, tarp kurių
24 Viengubos Laivų Kortos  (po 4 kiekvienos spalvos)

36 Dvigubos Laivų Kortos (po 6 kiekvienos spalvos)

14 Laukinių kortų
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Transporto kortos
Transporto kortos yra padalinamos į 2 skirtingas kalades: Traukinių ir 

Laivų. Kiekviena kortėlė atitinka ant lentos esančių maršrutų spalvas – vio-
letinė, geltona, žalia, raudona, juoda ir balta.

Jeigu žaidėjas pasirenka traukti transporto kortas, jis pasiima 2 kortas. Jis 
gali rinktis iš atverstų (matomų) ar užverstų (aklų) viršutinių abiejų kaladžių 
kortų. Pasirinkus matomą kortą, ji iš karto yra pakeičiama nauja korta iš 
pasirinktos užverstos kaladės. Taigi, žaidimo metu gali susidaryti situacija, 
kuomet atverstos kortos bus tik Laivų ar tik Vagonų.

Jei žaidėjai pasirenka Laukinę kortą, tuomet tai vienintelė korta, kurią 
galima pasiimti šiuo ėjimu (plačiau „Laukinės kortos“ skyrelyje).

Jei bet kuriuo metu 3 iš 6 transporto kortų yra Laukinės, tuomet išmes-
kite visas 6 kortas ir atverskite 6 naujas, po 3 iš abiejų kaladžių.

Jei kaladėse baigiasi kortos, o išmestų kortų kaladės tuščios, nes visos 
kortos žaidėjų rankose, tuomet traukti kortų nebegalima. Privaloma atlikti 
vieną iš likusių veiksmų.

Žaidėjai rankose gali turėti neribotą kortų skaičių. Kai kaladė baigiasi, permaišykite panaudotų kortų 
kaladę ir naudokite ją. Maišykite atsakingai, nes išmestos kortos būna sudėtos vienos spalvos sekomis.

Laukinės kortos
Laukinės kortos - tai specialios transporto kortos. Ją galima sužaisti kaip 

bet kurią kortą (net Laivų) tiesiant maršrutus.

Jei Laukinė korta yra pasirenkama iš atverstų kortų, tuomet ji privalo būti 
vienintele pasirinkta korta. Ji negali būti pasirinkta kaip antroji, bet tik kaip 
pirmoji korta. Tačiau, jei žaidėjui pasiseka ją ištraukti aklai, ši taisyklė nega-
lioja ir jis gali rinktis antrą kortą iš atverstų ne Laukinių ar užverstų kortų.

Pastaba: Laukinės kortos gali būti naudojamos ir Uostams (plačiau „Uostai“).

Maršrutų tiesimas
Stačiakampiai maršrutų langeliai yra Traukinių langeliai, todėl jie tiesiami Traukinių 

kortomis ir figūrėlėmis. Ovalūs langeliai - Laivų maršruto langeliai, todėl tiesiami Laivų 
kortomis ir figūrėlėmis. Draudžiama viename maršrutine naudoti ir Vagonus, ir Laivus 
ar Laivus ir Vagonus dėti ne į jiems priklausančius langelius (pavyzdžiui, Traukinius į 
ovalius langelius).

Tiesiant maršrutą, privaloma iš rankos išmesti tiek ir tokių kortų, kiek ir kokie lan-
geliai sudaro maršrutą. Išmestos kortos turi priklausyti tam pačiam tipui ir spalvai. 
Dauguma maršrutų reikalauja tam tikros spalvos ar kortos. Pvz.: mėlynas maršrutas 
gali būti nutiestas tik mėlynomis kortomis. Pilkos spalvos maršrutai gali būti užimami 
naudojant bet kurios spalvos kortelių rinkinį.

Pastaba: Daugelis Laivų kortų yra dvigubos. Tiesiant maršrutą šiomis kor-
tomis galima panaudoti 2 Laivus ir užimti 2 langelius. Pvz:. tiesiant 5 langelių 
Laivų maršrutą galima naudoti 2 dvigubas ir 1 viengubą Laivų kortas arba 
3 dvigubas kortas. Tokiu atveju, vienas Laivas yra prarandamas ir 
nepanaudojamas, nors ant lentos padėjote tik 5 figūrėles.

Tiesiant maršrutą žaidėjas padeda po vieną atitinkamą figūrėlę ant kiekvieno maršruto langelio. Visos panau-
dotos kortos išmetamos. Žaidėjas iš karto gauna taškų ir atitinkamai pastumia taškų skaičiavimo žetoną pagal 
nutiesto maršruto ilgį (kiek taškų gaunate nurodyta taškų skaičiavimo lentelėje).

Žaidėjai gali nutiesti bet kurį tuščią maršrutą ant žaidimo lentos. Neprivaloma, kad jis jungtųsi su anks-
čiau nutiestais maršrutais. Ėjimo metu galima nutiesti tik vieną maršrutą.

Dvigubi maršrutai
Kai kurie miestai yra sujungti dvigubų maršrutų. Vienas žaidėjas negali nutiesti 

abiejų. 

Pastaba: 2 ir 3 žaidėjų žaidime negalima nutiesti abiejų maršrutų, bet galima 
pasirinkti, kurį tiesti. Kitas maršrutas likusį žaidimą bus nebenaudojamas. 

Kai kurie miestai turi ir Traukinių, ir Laivų maršrutus tarp jų (Duluth - Thunder 
Bay ir Muskegon - Traverse City). Jie NĖRA laikomi dvigubais maršrutais.

Bilietų traukimas
Žaidėjas savo ėjimo metu gali traukti papildomus Tikslų bilietus. Jis traukia 4 naujus bilietus iš bilietų 

kaladės. Jei kaladėje nebėra kortų, žaidėjas traukia tiek, kiek kortų likę.

Žaidėjas privalo pasilikti bent vieną bilietą. Taip pat, jis gali pasilikti 2, 3 ar net visas 4 kortas. Visi nepasi-
rinkti bilietai padedami į Tikslo bilietų kaladės apačią. Pasirinkti bilietai yra laikomi iki žaidimo pabaigos. 
Jų negalima išmesti jokiu kitu metu, net jei kito ėjimo metu vėl traukiami Tikslo bilietai.

Miestai, pažymėti Tikslų bilietuose, žaidėjams nurodo kelionės tikslus. Žaidimo pabaigoje, priklausomai 
nuo to ar šie miestai sujungti, gausite papildomų taškų arba taškai bus atimti. Kad miestai būtu sujungti, 
žaidimo pabaigoje tarp šių miestų turi būti nutiesta nenutrūkstama žaidėjo spalvos figūrėlių grandinė. 
Taškų skaičius, kurį žaidėjas gauna ar praranda, yra nurodytas bilieto kampe.

Tikslų bilietai yra laikomi slaptai nuo kitų žaidėjų iki pat žaidimo pabaigos. Žaidimo metu žaidėjai gali 
turėti bet kokį jų skaičių.

Laivų 
maršrutų

Traukinių 
maršrutų

Traukinių

Laivų

Norėdamas nutiesti 3 langelių violetinį 
Traukinių maršrutą, žaidėjas sužaidžia 
3 violetines Traukinių kortas. Bet kuris 
jų skaičius gali būti Laukinės kortos.

Tiesiant baltą 4 langelių Laivų maršrutą, 
žaidėjas išmeta 2 dvigubas baltas Laivų 

kortas. Jis galėjo sužaisti ir 4 viengubas arba 
1 dvigubą ir 2 viengubas baltas kortas. Galima 
sužaisti bet kokią kortų kombinaciją tol, kol 

jos atitinka transporto tipą ir spalvą. Bet 
kuris jų skaičius gali būti Laukinės kortos.

Dvigubi maršrutai
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Uostai
Uostai statomi tik mėlynuose miestuose. 

Negalima statyti Uostų miestuose, kurie jau turi 
Uostą. Norėdamas pastatyti Uostą, žaidėjas 
privalo turėti bent vieną maršrutą (Traukinių 
ar Laivų), sujungtą su atitinkamu miestu.

Norėdamas pastatyti Uostą, žaidėjas turi išmesti 2 Traukinių IR 
2 Laivų kortas. Visos kortos privalo būti tos pačios spalvos ir turėti 
Uosto simbolį. Bet kuris jų skaičius gali būti ir Laukinės kortos.

Kiekvienos spalvos yra po 4 Traukinių ir po 4 Laivų kortas (tik 
viengubas) su Uosto simboliais.

Žaidimo pabaigoje Uostai suteikia papildomų taškų:
✦  10 Taškų, jei žaidėjas turi 1 įvykdytą bilietą į šį miestą;

✦  20 Taškų, jei žaidėjas turi 2 įvykdytus bilietus į šį miestą;

✦  30 Taškų, jei žaidėjas turi 3 (ar daugiau) įvykdytus bilietus į 
šį  miestą.

  Jei žaidėjas turi daugiau nei vieną Uostą įvykdytame biliete, 
tuomet kiekvieną Uostą skaičiuokite atskirai.

Statyti Uostus nėra privaloma, bet už kiekvieną nepastatytą 
Uostą žaidimo pabaigoje žaidėjai gauna po -4 taškus.

Figūrėlių keitimas
Žaidėjai savo ėjimo metu gali keisti figūrėles. Žaidėjas 

paima bet kokį skaičių savo turimų Laivų ar Vagonų ir grą-
žina į dėžę. Tuomet pasiima tokį pat skaičių figūrėlių iš dėžės 
atgal. Tokiu būdu jis gali keisti Laivus į Vagonus ir atvirkščiai. 
Už kiekvieną iškeistą figūrėlę žaidėjui suteikiama bauda -1 
taškas. Žaidimo metu šį veiksmą galite atlikti tiek kartų, kiek 
tik norite, tačiau jokiu būdu negalima viršyti esamų (Trau-
kinių ar Laivų) figūrėlių skaičiaus, t.y. jei žaidėjas turi visus 
Vagonus, tuomet papildomų Vagonų gauti nebegalima.

Žaidimo pabaiga
Jei bet kuriam iš žaidėjų lieka 6 ar mažiau figūrėlių (nesvarbu Laivų ar Vagonų), tuomet visiems žaidė-

jams, net ir šiam, lieka po DU ėjimus. Po jų žaidimas baigiamas ir suskaičiuojami taškai. Žaidėjas, surinkęs 
daugiausiai taškų, laimi žaidimą.

Šiame žaidime nėra papildomų ilgiausio maršruto ir daugiausiai maršrutų nutiesusio žaidėjo taškų.

 Žaidėjas, surinkęs daugiausiai taškų, laimi žaidimą.

Čikagos Uostas vertas 20 
taškų, nes abu Čikagos 

bilietai įvykdyti.

Montrealio Uostas tai 
pat vertas 20 taškų dėl 

tų pačių priežasčių.
Ji įvykdė šiuos bilietus: Čikaga į Timminsą, 
Čikaga į Montrealį, Montrealis į Niujorką.Mėlynoji žaidėja pastatė Uostą 

Čikagoje ir kitą Montrealyje.

Mėlynoji žaidėja panaudoja Laukinę 
kortą, geltoną Laivo kortą ir dvi 

geltonas Traukinių kortas tam, kad 
pastatytų Uostą Perry Sound mieste.

Žaliasis žaidėjas iškeičia 2 Laivus į 2 Vagonus 
ir, praradęs 2 taškus, pabaigia savo ėjimą.

Maršruto ilgis Suteikiami taškai

Kai žaidėjas užima maršrutą, Traukiniais arba Laivais, 
jis iškart gauną atitinkamą taškų skaičių.

Yra po keturias kiekvienos spalvos 
Traukinių ir Laivų kortas su Uosto 
simboliu (visos viengubos kortos).

Galutinio rezultato skaičiavimas

Galutinis 
rezultatas

+ /-  taškai už 
Tikslų bilietus

-4 taškai už 
kiekvieną 

nepastatytą UostąTurimi taškai Uostai
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