
INSTRUKSJONER DK 
 
SEQUENCE 
 
MÅL: Vinneren er den første spilleren som etablerer en rekke av fire egne sjetonger på rad. 
 
SEQUENCE: En sammenhengende rekke med fire sjetonger av samme farge inntil hverandre, enten opp og 
ned, bortover eller diagonalt på spillebrettet. 
 
OPPSETT: Hver spiller velger sin farge av sjetonger og plasserer disse nær seg. En spiller stokker kortene 
og deler ut tre kort, ett og ett om gangen og med kortsiden pekende ned, til hver av spillerne. Hver spiller ser 
på sine kort. Resten av kortstokken legges nær spillebrettet og skal brukes til å trekke nye kort fra. 
 
SPILLET: Spilleren til venstre for den som delte ut kort velger ett av kortene fra sin hånd og legger det 
framfor seg i en egen bunke (heretter kalt ut-bunken) med kortsiden opp, slik kortet er synlig. Hver spiller 
skal etter tur starte sin egen ut-bunke på denne måten. Etter at man har lagt et kort i ut-bunken, plasserer 
man en av sine sjetonger på tilsvarende kort på spillebrettet. Spilleren skal så trekke et nytt kort fra 
kortstokken, og så er turen over. Husk: Du skal alltid ha tre kort på hånden når din tur er over. 
Hvert kort er avbildet to steder på spillebrettet. En spiller kan spille på hvilket som helst av kortfeltene så 
lenge det ikke er opptatt av en annen sjetong. Hvis du har et kort som ikke har noe ledig felt på spillebrettet, 
legg kortet i ut-bunken, trekk et nytt kort fra kortstokken og spill din tur på vanlig måte. Når en sjetong har 
blitt plassert, kan den ikke tas bort, bortsett fra når man bruker et dragekort. Det er ingen enhjørningskort 
eller dragekort på spillebrettet. 
 
DRAGEKORT: Det er to dragekort i kortstokken. For å spille et dragekort, plasser det i ut-bunken din og ta 
bort en av motstanderens sjetonger fra spillebrettet. Så er turen din over. Du kan ikke plassere en av dine 
sjetonger på det samme feltet på spillebrettet på denne turen. 
 
ENHJØRNINGSKORT: Det er to enhjørningskort i kortstokken. For å spille et enhjørningskort, plasser det i 
ut-bunken og plasser en av dine sjetonger på et hvilket som helst ledig felt på spillebrettet. Så er turen din 
over. 
 
ÅPNE FELT: Det er trykket sjetonger i hvert av de fire hjørnene på spillebrettet. Disse kalles åpne felt. En 
hvilken som helst spiller kan bruke de åpne feltene som om det var plassert en sjetong med spillerens egen 
farge der. Når man benytter seg av et åpent felt, trenger man altså bare tre sjetonger på rad - med det åpne 
feltet som den fjerde - til å ha en godkjent SEQUENCE. Flere spillere kan bruke det samme åpne feltet som 
en del av sin SEQUENCE. Det skal aldri plasseres sjetonger på de åpne feltene. 
Hvis man bruker opp hele kortstokken gjennom spillet, skal alle kortene fra utbunkene legges sammen og 
stokkes til en ny kortstokk å trekke fra. 
Spillet fortsetter sin gang - med klokken - til en spiller får fire av sine sjetonger på rad, 
og da har vedkommende spiller vunnet. 
 


