n o r sk

Et intrikat spill
for 2–4 spillere
fra 8 år fra
Thade Precht.

Spillmateriell
■ 112 brikker nummerert fra 1 til 14,

dobbelt i 4 farger

■ 4 handlingsbrikker (2x , 2x
■ 1 pose til spillebrikkene
■ Spilleregler

)

Spillets mål
Spillerne legger ut spillebrikker rundt omkring på bordet
og kombinerer dem med hverandre eller med brikker som
allerede er lagt ut. Eksisterende brikkegrupper kan gjøres
større eller mindre, omorganiseres fullstendig eller løses
helt opp. Den som får lagt ut alle sine spillebrikker først,
vinner spillet.

Forberedelser
Alle de 112 spillebrikkene samt de 4 handlingsbrikkene
legges i posen. Deretter trekker hver spiller blindt 15 spillbrikker og setter dem opp rett opp og ned foran seg slik at
de andre spillerne ikke kan se teksten. Trekk så 6 tilfeldige
spillebrikker ut av posen. Legg disse ved siden av hverandre i utkanten av spillområdet, åpent og lett tilgjengelig
for alle spillerne. Dette er de åpne brikkene. La de andre
spillebrikkene være i posen inntil videre.
Den yngste spilleren starter spillet.

Spillbeskrivelse
Når det er en spiller sin tur, må han utføre en av følgende 4
handlinger. Deretter er det neste spiller sin tur (i klokkeretningen).
1. Spilleren trekker 1 tilfeldig spillebrikke blant de åpne
brikkene og setter den foran seg. Deretter skal du fylle
på slik at det igjen ligger 6 åpne spillebrikker ute.
2. Spilleren trekker 1 tilfeldig spillebrikke fra posen og setter den foran seg.
3. Spilleren legger ut 1 handlingsbrikke. Handlingsbrikken
tas deretter ut av spillet og legges i esken. Følgende
handlingsbrikker er inkludert:
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Når denne handlingsbrikken legges ut,
velger hver spiller 2 av brikkene foran seg
og gir disse usett til spilleren til venstre for
seg. Først når en spiller har gitt sine brikker
videre, kan han se på brikkene han har fått
fra motspilleren til høyre for seg. Dersom en spiller bare
skulle ha igjen 1 spillebrikke, gir han denne videre. Spilleren
får likevel 2 spillebrikker fra motspilleren til høyre for seg.

4. Spilleren legger 1 eller flere av sine spillebrikker midt på
brettet sammen med spillebrikkene som allerede er lagt
ut. Spillebrikker som allerede er lagt ut, kan fritt omgrupperes og organiseres på nytt.
Reglene for sekvenser, rekker og grupper samt for
plassering og omgruppering må følges.

Denne handlingsbrikken legges ut mot en
utvalgt medspiller. Denne spilleren må så
trekke 3 spillebrikker blindt fra posen og
sette dem sammen med de andre brikkene sine.

Sekvenser, rekker og grupper
1) En sekvens består av 3 eller 4 spillebrikker med
samme verdi, men av ulik farge. En sekvens kan være
horisontal eller vertikal.

Eksempel på sekvens med 4 spillebrikker
2) En rekke består av 3–14 spillebrikker av samme
farge, hvis verdi gir en ubrutt stigende eller synkende
tallserie der differansen mellom tallene er nøyaktig 1. I
likhet med sekvenser kan også rekker være horisontale
eller vertikale.

3) Sammenhengende spillebrikker danner en gruppe.
En gruppe kan i sin tur bestå av et vilkårlig antall rekker og sekvenser. Ved 2–3 spillere deles spilleflaten
inn i maksimalt 3 grupper. Ved 4 spillere finnes det
maksimalt 4 grupper.
I begynnelsen av spillet finnes det ikke noen gruppe.
En gruppe åpnes ved at en spiller legger ut minst 3
spillebrikker på brettet. Brikkene kan enten danne
en sekvens eller en rekke.
En spiller må først åpne en «egen» gruppe før han
kan legge ut flere spillebrikker, f.eks. i andre grupper.
Ingen spillere kan legge ut flere grupper før hver
enkelt har lagt ut «sin» første gruppe. Når dette er
gjort, kan alle spillerne legge ut spillebrikker i eller
omgruppere de eksisterende grupper.
I et spill med 2 spillere kan 3. gruppe først åpnes når
begge spillerne har åpnet 1 gruppe hver.

Eksempel på rekke med 5 spillebrikker
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Plassering og omgruppering

2. Eksempel:

1. Eksempel:

Plassering : En spiller kan legge ut 1 eller flere spillebrikker sammen med de spillebrikkene som allerede er lagt ut.
Sekvensene og rekkene må alltid bestå av minst 3 spillebrikker.
En spiller vil legge ut en gul «5»-spillebrikke samt
en rød «5»-spillebrikke loddrett i forhold til den blå
«5»-spillebrikken. Dette er ikke tillatt, da resultatet ville
blitt vannrette rekker med bare 2 spillebrikker (
og
).

Isteden bestemmer spilleren seg for å legge ut den røde
«5»-spillebrikken og den gule «5»-spillebrikken loddrett
under den blå «5»-spillebrikken. Dermed oppstår en sekvens bestående av 3 spillebrikker (
).
Her finnes det bare en ny sekvens bestående
av 3 spillebrikker – i motsetning til ovenfor.
Dette er tillatt. Det er ikke dannet ekstra
sekvenser eller rekker som er for korte.

I et spill med 3 spillere har foreløpig
bare 2 spillere lagt ut spillebrikker.
Derfor er det foreløpig også bare lagt
ut spillebrikker i 2 grupper:
1. gruppe

2. gruppe

1. gruppe

2. gruppe

Den tredje spilleren legger ut spillebrikker for første gang når det blir
hans tur. Han åpner 3. gruppe med
4 grønne spillebrikker (
),
som han legger i rekke. Deretter
legger han 2 gule spillebrikker
(
) i 1. gruppe. Dette kan han
gjøre nå som han har åpnet en gruppe. Når kan alle spillerne legge ut
spillebrikker i og rundt 3. gruppe.
3. gruppe
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3. Eksempel:

Omgruppering: En spiller kan omgruppere spillebrikker i alle grupper som allerede er lagt ut, fritt. Han kan legge dem
ut på nytt på en slik måte at det etterpå blir lettere å legge ut egne spillebrikker. Spilleren må imidlertid følge reglene
for plassering av spillebrikker samt for sekvenser, rekker og grupper. Videre må ingen spillebrikker være til overs
etter omgruppering. Alle spillebrikkene må settes inn i gruppene igjen.
1) En spiller vil legge ut disse 3 spillebrikkene i gruppene vist til høyre

2) Han legger først ut den røde
«4»-spillebrikken i den røde rekken.

3) Deretter tar spilleren en rød
«3»-spillebrikke og en grønn
«3»-spillebrikke fra gruppen til
venstre og legger dem vertikalt
i den røde rekken. Han plasserer
den blå «3»-spillebrikken under
den grønne «3»-spillebrikken.
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4) Til slutt legger spilleren
den røde «2»-spillebrikken
ved siden av den røde
«3»-spillebrikken og skyver
den gule rekken til den
gule «6»-spillebrikken.

5) Spilleren har nå slått sammen to
grupper til én, slik at det er for få
grupper. Spilleren kan derfor starte
en ny gruppe hvor som helst.

Slutt
Spillet er over når en spiller har lagt ut alle sine spillebrikker
på brettet. Denne spilleren er vinneren.
Dersom det spilles flere spill fortløpende, legger de andre
spillerne sammen tallverdiene for spillebrikkene de ikke har
fått lagt ut. Hver spillebrikke teller 20 poeng. Vinneren får
alltid 0 poeng.
Vinneren er den som etter et visst antall spill har minst
poeng.

Spillforfatter og forlag takker alle testspillere og regellesere.
Spillforfatter: Thade Precht
Redaksjon: Thorsten Gimmler og Matthias Karl
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