SVENSKA

Ett klurigt spel för
2 till 4 spelare
från 8 år av
Thade Precht.

Spelmaterial
■ 112 pjäser numrerade 1-14,

två av varje siffra i 4 färger

■ 4 händelsepjäser (2x , 2x )
■ 1 tygpåse med spelpjäserna
■ Spelregler

Spelets mål
Spelarna turas om att lägga spelpjäser på bordet för att
kombinera dem med varandra eller med redan liggande
pjäser. Redan befintliga grupper kan utökas och minskas,
men också en helt ny kan sorteras eller upplösas. Den som
först blir av med alla sina spelpjäser vinner spelet!

Spelförberedelse
Alla 112 spelpjäser och de 4 händelsepjäserna läggs i tygpåsen. Nu blundar varje spelare och drar 15 spelpjäser och
ställer dessa framför sig, så att de andra spelarna inte kan se
sidan med siffran på. Nu tas ytterligare 6 valfria spelpjäser
slumpmässigt ur påsen och läggs öppet och till alla spelare
lättillgängligt vid sidan av spelytan. Detta är den öppna
gruppen. De övriga spelpjäserna stannar kvar i påsen tills
vidare.
Den yngsta spelaren börjar spelet.

Spelbeskrivning
Om det är en spelares tur, måste spelaren genomföra en av
följande 4 händelser. Sedan är det nästa (medurs) spelares
tur.
1. Spelaren tar 1 valfri spelpjäs från den öppna gruppen
och placerar den framför sig. Därefter fylls den öppna
gruppen på så att det blir 6 spelpjäser igen.
2. Spelaren tar 1 valfri spelpjäs ur tygpåsen och placerar
den framför sig.
3. Spelaren spelar ut 1 händelsebricka. När händelsepjäsen
har spelats lämnas den tillbaka i lådan. Det finns följande
händelsepjäser:
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När händelsepjäsen spelas ut väljer varje
spelare 2 av sina spelpjäser (utan att någon
kan se siffrorna) och lämnar över dessa till
sin medspelare till vänster om sig. Först när
en spelare har lämnat vidare sina pjäser får
den titta på spelpjäserna som kom från spelaren från höger.
Om en spelare endast har 1 spelpjäs, lämnas bara den ena
vidare. Men spelaren får ändå 2 spelpjäser från sin högre
motspelare.

4. Spelaren lägger till en eller flera av sina spelpjäser till befintliga pjäskombinationer på mitten av bordet. Spelaren
får bygga nytt eller omgruppera befintliga pjäskombinationer.
Reglerna för sekvenser, rader och grupper liksom för
att lägga till en pjäs och för omgruppering måste
beaktas här.

Den här händelsepjäsen spelas mot valfri
motståndare. Motståndaren blundar och tar
3 valfria spelpjäser ur tygpåsen och lägger
de till sina andra pjäser.

1) En sekvens består av 3 eller 4 spelpjäser av samma
värde men olika färg och kan ligga horisontellt eller
vertikalt.

3) Sammanliggande spelpjäser bildar en grupp som
kan bestå av ett valfritt antal rader och sekvenser.
Spelplanen (för 2-3 spelare) är uppdelad i max 3
grupper. För 4 spelare är det max 4 grupper.
Det finns ingen grupp vid spelstart. En grupp öppnas när en spelare lägger minst 3 spelpjäser på
bordet antingen som en sekvens eller som en rad.

Exempel på en sekvens av fyra spelpjäser
2) En rad består av 3-14 spelpjäser av samma färg vars
siffror bildar en kontinuerlig stigande eller fallande
sekvens av siffror (intilliggande siffran är alltid 1 värde
större eller mindre). Även raden får – liksom sekvensen
– ligga horisontellt eller vertikalt.

En spelare måste först öppna sin „egen“ grupp innan
den får lägga till flera spelpjäser till andra grupper.
Ingen spelare får lägga ut flera grupper förrän varje
spelare har lagt ut „sin“ första grupp. Dessa utspelade grupper kan sedan användas av varje spelare för
att lägga till pjäser eller för omgrupperingar.
I ett spel med 2 spelare kan den tredje gruppen
inte öppnas förrän båda spelarna har öppnat var sin
grupp.

Exempel på en rad av fem spelpjäser
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Att lägga till och omgruppering

2. Exempel:

1. Exempel:

Att lägga till: En spelare kan lägga till en eller flera spelpjäser till befintliga spelpjäser. Obs! Sekvenserna och raderna
måste bestå av minst tre spelpjäser.
En spelare vill lägga till en gul „5“ och en röd „5“ vertikalt till den blåa „5“. Det är inte tillåtet på detta sätt, då
det ju skulle uppstå horisontella rader med endast 2
spelpjäser (
och
).

Istället bestämmer sig spelaren för att lägga till den röda
„5:an“ och den gula „5:an“ vinkelrätt under den blå „5:an“.
På så sätt uppstår en sekvens av tre spelpjäser (
).
Här blev det – till skillnad från ovan – bara en
ny sekvens av 3 spelpjäser, vilket är tillåtet.
Det uppstod inga ytterligare – för korta –
sekvenser eller rader.

I ett spel med 3 spelare har hittills bara
2 spelare spelat ut spelpjäser. Därför finns det bara 2 grupper som har
byggts ut och lagts till:

Den tredje spelaren lägger i sin tur för
första gången ut spelpjäser och öppnar
så den tredje gruppen med fyra gröna
spelpjäser (
), som bildar en
rad. Sedan kompletterar han den första
gruppen med 2 gula spelpjäser (
).
Detta var ännu inte möjligt eftersom
spelaren ännu inte hade etablerat en
grupp. Efter avslutad tur är nu även den
tredje gruppen tillgänglig för alla spelare
för omgruppering och för att lägga till.

1. grupp

2. grupp

1. grupp

2. grupp

3. grupp
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3. Exempel:

Omgruppera: En spelare får helt fritt omgruppera befintliga spelpjäser i alla grupper som ligger ute. Spelaren får lägga
ut dessa pjäser på så sätt att han sedan kan lägga till sina egna spelpjäser. Spelaren måste så klart följa reglerna för att
lägga till liksom för sekvenser, rader och grupper. Efter omgrupperingen får inga spelpjäser bli över. Alla spelpjäser
måste byggas i grupper igen.
1) En spelare vill lägga till dessa 3
spelpjäser till gruppen som visas
till höger.

2) Spelaren börjar med att lägga
den röda „4:an“ till den röda
raden.

3) I nästa steg tar spelaren en röd
„3:a“ och en grön „3:a“ ur den
vänstra gruppen och placerar
den vertikalt på den röda raden.
Under den gröna „3:an“ lägger
spelaren spelpjäsen med den
blåa „3:an“.
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4) Till sist lägger spelaren
den röda „2:an“ bredvid
den röda „3:an“ och flyttar över den gula raden
till den gula „6:an“.

5) Spelaren har nu sammanfogat
två grupper till en. Resultatet
blir att det finns färre grupper än
tillåtet. Därför skulle han istället
kunna starta en ny grupp någonstans.

Spelets slut
Spelet slutar när en spelare har lagt alla sina spelpjäser på
bordet. Denna spelare är vinnaren.
Om flera omgångar spelas skall de andra spelarna räkna
ihop antalet värden av sina spelpjäser de har kvar. Var och
en av de fyra specialpjäserna räknas med 20 poäng. Vinnaren får alltid 0 poäng.
Den som efter ett förutbestämt antal omgångar har minst
antal poäng är vinnaren.

Spelförfattaren och förläggaren tackar alla testspelare och alla
som har läst igenom reglarna.
Författare: Thade Precht
Redaktion: Thorsten Gimmler & Matthias Karl
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