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Spilleregler

For 3-8 spillere fra 7 år og op

Indhold:
72 spillekort (9 kort med 8 forskellige dyr: kylling, æsel, ged,
gris, hane, får, ko, hest)
2 specialkort (vagthund og bondemand)
1 bordklokke

Spillets formål:
I hver omgang skal man forsøge at samle point ved hurtigt og snedigt at udskifte
de kort på hånden, som man ikke har brug for, for at blive den første, der sidder
med 9 kort med samme slags dyr på hånden. Hvis det lykkes, får du det antal
point, der er angivet på kortet. Den første spiller, der efter et antal omgange når
op på det antal point, der er aftalt på forhånd, har vundet.

Sådan starter du:
Til basisudgaven af PIT-spillet skal kortene med vagthunden og bondemanden ikke
bruges, så bare lad dem ligge i æsken. Sæt klokken på midten af bordet, og hav
papir og blyant klar til at skrive pointene ned på.
Vælg en spiller, der skal give kort. Den person tager et sæt á 9 kort for hver
spiller. De resterende kort skal ikke bruges til spillet og lægges tilbage i æsken.
Den person, der giver kort, blander kortene grundigt og deler 9 kort ud til hver
spiller med bagsiden opad.
Tag kortene op på hånden, og sortér dem efter dyr.
Taktisk tip: Vælg hvilket dyr, du vil samle alle 9 kort for – sandsynligvis et dyr,
som du allerede har mange kort med på hånden,
eller et dyr, der er mange point værd. I løbet
af spillet kan du selvfølgelig bestemme dig
for at samle på et andet dyr.
Når alle er klar, begynder den
person, der gav kort. Han slår på
klokken og råber: „Markedet er
åbent!“

Sådan spiller man spillet:
Alle spillere bytter kort samtidig! Du vælger 1-4 kort fra hånden med én slags dyr,
som du ikke vil samle på, og forsøger at bytte dem til andre kort. Hold kortene
op således, at de andre spillere kun kan se bagsiden, og råb: „Byt et kort! Byt et
kort!“ eller „Byt tre kort! Byt tre kort!“, alt efter hvor mange kort, du holder frem.
Du kan nu bytte kort med en hvilken som helst anden spiller, som holder det
samme antal kort frem som dig. Alle spillere agerer samtidig og råber i munden på
hinanden – de tilbyder, råber og bytter kort på én og samme tid. Så snart du har
udvekslet kort og fået de nye på plads på hånden, kan du komme med eller tage
imod et nyt tilbud. Hver spiller bestemmer selv, hvem han/hun vil bytte kort med.
Hvis der ikke er nogen spillere, der har det samme antal kort, kan du når som
helst tage dine kort tilbage og komme med et nyt tilbud. Hvis du vil bytte med
en spiller, der tilbyder flere eller færre kort, skal du først justere dit eget antal af
kort. Men husk: Du kan kun tilbyde kort med en slags dyr i hver udveksling.
Udvekslingen fortsætter, indtil én spiller har samlet alle 9 kort med samme
slags dyr. Spilleren slår med det samme på klokken med hånden, så ingen anden
kommer ham/hende i forkøbet, og dermed er omgangen slut.

Sådan får du point og vinder:
Den spiller, der først slog på klokken, lægger sine 9 kort med samme slags dyr
frem med billedsiden opad. Hans point er kortenes valør, f.eks. 85 point hvis han
har samlet 9 køer. Hvis han ikke kan vise 9 kort med det samme dyr på, får han 20
minuspoint, og kortudvekslingen fortsætter med det samme. Den spiller, som efter
et antal omgange, først når op på 500 point eller flere, vinder spillet. Hvis man vil
gøre spillet kortere, kan man spille til 300 point.

Sådan spiller du med specialkortene:
Hvis du vil spille med specialkortene, får to af spillerne et ekstra kort. De kan
stadig afslutte omgangen, når de har 9 dyr af samme slags på hånden. I så fald
kan det tiende kort være et hvilket som helst kort. Derudover spilles spillet som
beskrevet ovenfor. Du kan bytte specialkortene separat eller sammen med andre
kort. Men ligesom før må du aldrig bytte mere end 4 kort ad gangen.

Pointgivningen er dog anderledes: Kortet med vagthunden bruges som joker. Hvis
du har 8 kort med det samme dyr plus vagthunden, kan du afslutte omgangen. Du
får det antal point, som dyret giver. Hvis du har 9 kort med samme slags dyr plus
vagthunden, får du det dobbelte antal point for det pågældende dyr! Men hvis du
har kortet med vagthunden på hånden, og en anden spiller afslutter omgangen,
tæller vagthunden som 20 minuspoint.
Taktisk tip: Når omgangen nærmer sig sin afslutning, bør du bytte vagthunden
væk, hvis du ikke længere tror, at du kan vinde omgangen. Det indebærer dog den
risiko, at en anden spiller bruger den som joker.
Kortet med bondemanden tæller altid som 20 minuspoint for den spiller, der har
det på hånden, når omgangen afsluttes. Du må ikke afslutte omgangen, så længe
du har det kort på hånden. Du skal derfor forsøge at komme af med det i god tid.
Hvis en spiller både har kortet med vagthunden og kortet med bondemanden på
hånden, når omgangen afsluttes, får han 40 minuspoint.

Sådan spiller du uden ord:
For at få et mindre støjende spil kan man lade være
med at råbe sine tilbud og i stedet vise med fingrene,
hvor mange kort du vil bytte: Hvis du vil komme med
et tilbud, rækker du hånden frem med håndfladen
fremad og det antal fingre udstrakt, som du har
kort, du ønsker at bytte – hvis du vil acceptere
et tilbud, vender du hånden, så håndfladen
er indad og viser det pågældende antal
fingre.
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