TAKTIKK OG FLAKS PÅ REKKE OG RAD - INSTRUKSJONER

SPILLERE: 2 til 6 spillere. Opptil 3 spillere kan spille individuelt. Et lag må inneholde flere enn 3 spillere.
UTSTYR: Spillbrett, spillekort, spillebrikker, spilleinstrukser. Når to spillere eller to lag spiller, skal bare to sett med brikker brukes.
Tre sett med brikker brukes når det er tre spillere på tre lag.
SEQUENCE: En uavbrutt serie med fem brikker i samme farge i retningen opp, ned, vannrett eller diagonalt på spilleflaten.
MÅLET MED SPILLET: Én spiller eller ett lag må lage ÉN SEQUENCE før motstanderne
OPPSETT: Plasser spillebrettet på en flat overflate med nok rom rundt spillebrettet til å plassere kortstokken, brikkene og forkastede kort
fra hver spiller.
For lag: Spillere må deles inn i lag av samme størrelse. Lagmedlemmene må veksle sine fysiske posisjoner med motstanderne rundt
spilleflaten.
Giveren må stokke kortene og dele ut samme antall kort til hver spiller som følger: For 2-3 spillere: 5 kort hver; for 4-6 spillere: 4 kort
hver. Hver spiller eller lag velger brikker i samme farge. (Sørg for at alle medlemmene i laget bruker brikker i samme farge)
SPILL: Begynn med spilleren til venstre for giveren og fortsett til høyre. Hver spiller velger et av kortene de har i hånden og plasserer
det med bildet opp på avkastbunken (spillere bør starte sin egen bunke foran seg som er synlig for alle de andre spillerne) og plasserer
deretter markørbrikkene sine på det matchende bildet på spillebrettet. Hvert kort er avbildet to ganger på spillebrettet.
En spiller kan spille på hvilket som helst av feltene så lenge den ikke er dekket med en annen markørbrikke. Spilleren trekker deretter et
kort fra kortstokken og venter til neste tur. Spillet fortsetter på samme måte med neste spiller. Når en markørbrikke har blitt spilt, kan den
ikke fjernes av en motstander bortsett fra når han/hun bruker et «MEOW»-kort, som forklart nedenfor.
«PURRR»- OG «MEOW»-KORT: Det er to «PURR»- og to «MEOW»-kort i kortstokken. For å spille et «PURRR»-kort, plasser det i
avkastbunken og plasser én av brikkene dine på hvilket som helst åpent felt på spillebrettet. For å spille et «MEOW»-kort, plasser det i
avkastbunken og fjern én av motstanderens brikker fra spillebrettet. Turen din er nå over. Du kan ikke plassere én av brikkene dine på
samme felt i løpet av denne turen.
Du kan heller ikke fjerne en markørbrikke som allerede er en del av en FULLFØRT SEQUENCE. Når en spiller eller et lag har oppnådd
en SEQUENCE, kan den ikke bli brutt.
DØDT KORT: Hvis du holder et kort i hånden som ikke har et åpent felt på brettet fordi begge feltene som representerer kortet er
dekket av en brikke, holder du et DØDT KORT som må byttes inn mot et nytt kort. Når det er din tur, plasserer du det døde kortet på
avkastbunken, kunngjør at du bytter et DØDT KORT og tar et nytt kort (ett kort per tur). Fortsett deretter turen din som normalt.
TAP AV KORT
Når du har fullført turen din og plassert markørbrikken på spillebrettet, må du ta et kort fra kortstokken. Hvis du ikke tar et kort før den
neste spilleren gjør et trekk OG tar hans/hennes kort, mister du retten til å ta et kort og må fullføre spillet med færre kort enn andre
spillere – en ulempe.
Når kortstokken blir tom i løpet av spillet, skal alle avkastbunker blandes sammen for å lage en ny kortstokk. Spillet fortsetter mot høyre
til én spiller eller et lag oppnår en SEQUENCE. Spilleren eller laget vil da vinne spillet.

KORT
ABYSSINIAN
Den livfulle og nysjerrige
abyssinian er kjent som «klovnen»
av katteverdenen.
RAGAMUFFIN
Denne særdeles vennlige katten
har en myk, harelignende pels som
kan ha mange farger og mønstre.
AMERICAN CURL
American curl er oppkalt etter sine
unike krøllete ører.
AMERICAN SHORTHAIR
American shorthair kom fra Europa
til Nord-Amerika med de første
bosetterne.
SAVANNAH
Denne lojale katten er en krysning
mellom en serval (en afrikansk
villkatt) og en huskatt.
BALINESE
Balineserkatten har siamesiske
kjennetegn med en elegant,
bølgende pels og luksuriøs hale.
BENGAL
Bengal-kattens pels har en
regnbueglans som skyldes en av
egenskapene til håret som kalles
«glitter».
LA PERM
La perm-katten er en smart og
kjærlig katt. Pelsen er lett, luftig og
krøllete.
CORNISH REX
Med sin silkemyke, bølgete pels,
er Cornish rex-katten flink på spill
som går ut på hopping, løping og
smidighet.
CHARTREUX
Chartreux er veldig intelligent og
rolig. Den tykke blå pelsen føles
som saueull.
BURMESE
Burmeser-katten har en hese
«stemme», som om den har
snakket for mye.

BRITISH SHORTHAIR
British shorthair-katten har
et tilsynelatende «smilende»
ansikt. Og en luksuriøs, tykk,
fløyelslignende pels.
BOMBAY
Bombay-katten er en intelligent
katt som elsker å leke. Den har en
kullsort pels med nydelig glans og
kobberfargede øyne.
BIRMAN
Birman-katten er en veldig forsiktig,
kjærlig katt. Den en rolig med en
myk, kvitrende stemme.
DEVON REX
Devon rex er en intelligent,
nysjerrig og aktiv katt med en myk,
bølgete pels.
EGYPTIAN MAU
En av de eldste huskattrasene.
Man kan se forfedrene til denne
katten i kusten fra det gamle Egypt.
EXOTIC SHORTHAIR
Denne katten har egenskapene
og personligheten til den persiske
katten, bortsett fra at pelsen er
kort og tett.
TABBY
«Tabby» er ikke en rase, men
referer til fargemønsteret som
finnes i mange typer katter.
HIMALAYAN
Denne forsiktige katten har
en nydelig persisk pels med
siamesiske farger.
JAPANESE BOBTAIL
Japanese bobtail har blitt skildret
i japansk kunst og litteratur i over
1000 år. Den er kjent som Japans
«lykkekatt».
TURKISH VAN
Turkish van refereres blir ofte kalt
«den svømmende katten». Pelsen
er vanntett, som betyr at den fint
kan svømme og leke i vannet.
OCICAT
Ocicat ligner på en villkatt, men er
en huskatt og kjærlig av natur.

NORWEGIAN FOREST CAT
Katten er kjent som «skogkatt»
i Norge, der den har eksistert i
århundrer.
NEBELUNG
«Nebelung» kommer fra det tyske
ordet som betyr mist eller tåke.
Ordet beskriver kattens «kjølige»,
silkeblå pels.
MUNCHKIN
Munchkin-katten er rask og smidig
til tross for sine korte ben.
MANX
Den sjarmerende og intelligente
manksen er kjent for sin
manglende hale.
MAINE COON
Denne store, langhårede rasen
hører til i Nord-Amerika, og er den
offisielle katten til delstaten Maine.
KORAT
Korat er en gammel katt fra Siam
(nå Thailand). Pelsen har et snev
av glitrende sølvfarge.
ORIENTAL
Oriental-katten er en elegant, lang,
og smal katt som finnes i over 300
farger og fargekombinasjoner.
PERSIAN
Denne vennlige katten kan
gjenkjennes ved dens flate ansikt,
store runde øyne og luksuriøse
pels.
RAGDOLL
Denne glade, vennlige katten vil
ofte bli helt slapp når man holder
den, som den utstoppede dukken
til et barn.
RUSSIAN BLUE
Denne rasen er også kjent som
«erkeengelkatten» og har bare én
pelsfarge, i sølvblått. Øynene er
smaragdgrønne.
SCOTTISH FOLD
Denne katten gjenkjennes ved at
ørene er brettet fremover. Katten er
født med rette ører som bretter seg
når den er omtrent 3 uker gammel.

SELKIRK REX
Denne kjærlige katten har store,
runde øyne og en elegant pels
med krøller.
SIAMESE
Denne rasen er kjent for sine
mandelformede, dype og rike blå
øyne og sitt spisse fargemønster.
TURKISH ANGORA
Turkish angora-katten er kjent for
sin halvlange, myke, silkeaktige
pels.
TONKINESE
Denne kjærlige katten er veldig
sosial og livlig. Og en krysning
mellom en siameser- og burmeisk
katt.
SPHYNX
Sphynx-katten er ikke alltid hårløs.
Den kan en fin, nærmest semsket
pels som er varm å ta på.
SOMALI
Somali er en veldig aktiv og
nysjerrig katt, med en nydelig
halvlang pels.
SNOWSHOE
Snowshoe gjenkjennes ved sine
fire hvite poter og hvite «inverterte»
fargemønster på ansiktet.
SINGAPURA
Disse kattene som av og til blir kalt
«puras» er små med en topppvekt
på omtrent 2,7 kilo.
SIBERIAN
Med en full hårkrage rundt
halsen, blir pelsen til denne katten
tykkere i kaldt vær og tynnere om
sommeren.
MEOW
Fjern én av motstanderens brikker
PURRR
Plasser brikken din på hvilket som
helst åpent felt

IS

HEPPNI OG HUGSUN Í RÖÐUN - LEIÐBEININGAR

LEIKMENN: 2 til 6 leikmenn. Allt að 3 leikmenn geta spilað sem einstaklingar. Ef leikmenn eru fleiri en 3 þarf að skipta þeim í lið.
INNIHALD: Leikborð, spil, leikpeð, leikreglur. Þegar tveir leikmenn spila þarf aðeins að nota tvo liti af leikpeðum. Þrír litir eru
aðeins notaðir þegar þrír leikmenn eða þrjú lið spila.
SEQUENCE: Röð af fimm leikpeðum í sama lit, lárétt, lóðrétt eða á ská á leikborðinu.
MARKMIÐ LEIKSINS: Að einn leikmaður geti myndað EINA SEQUENCE RÖÐ á undan andstæðingum sínum.
UNDIRBÚNINGUR: Leggðu leikborðið á slétt yfirborð. Spilabunki, peð og kastbunki fyrir hvern leikmann þurfa að rúmast á
fletinum í kring um leikborðið.
Lið: Skipta verður leikmönnum jafnt í lið. Liðsfélagar eiga ekki að sitja hlið við hlið heldur andspænis hvor öðrum. Sá sem gefur
stokkar spilin og gefur þau á eftirfarandi hátt: Fyrir 2-3 leikmenn: 5 spil hver; Fyrir 4-6 leikmenn: 4 spil hver. Hver leikmaður
eða lið velur einn lit af leikpeðum. (Gætið þess að allir sem eru saman í liði noti sama lit af leikpeðum.)
LEIKREGLUR: Leikmaðurinn vinstra megin við þann sem gaf byrjar og síðan er haldið áfram réttsælis. Veldu eitt af þeim
spilum sem þú ert með á hendi, leggðu það á borðið fyrir framan þig með framhliðina upp. Þannig myndar þú kastbunka
(leikmenn mynda eigin kastbunka sem er sýnilegum öllum leikmönnum). Næst skaltu taka eitt leikpeðið þitt og leggja á reit
á leikborðinu sem samsvarar spilinu sem þú valdir. Hvert spil á tvo samsvarandi reiti á borðinu. Leikmaðurinn má leggja út
á hvorn þessara reita sem hann vill svo framarlega sem ekki sé annað leikpeð þar fyrir. Leikmaðurinn dregur síðan spil úr
bunkanum. Næsti leikmaður endurtekur síðan leikinn. Þegar búið er að leggja út leikpeð getur andstæðingur ekki fjarlægt það
nema með ‚PURR,‘ sjá að neðan.
‚PURR‘ & ‚MEOW‘ spil: Í stokknum eru tvö spil með ‚PURR‘ og tvö spil með ‚MEOW.‘ Til að spila út ‚PURR‘ skaltu setja
spilið í kastbunkann þinn og síðan setja leikpeð á einhvern lausan reit á borðinu. Til að spila út ‚MEOW‘ skaltu setja spilið í
kastbunkann þinn og síðan fjarlægja eitt af leikpeðum andstæðingsins af borðinu. Þú hefur lokið leik í þessari umferð. Þú mátt
ekki setja leikpeðið þitt á reitinn í sömu umferð. Þú mátt heldur ekki fjarlægja leikpeð sem er hluti af SEQUENCE röð sem búið
er að mynda. Þegar heil röð með fimm leikpeðum hefur verið mynduð má ekki breyta henni á nokkurn hátt.
DAUÐ SPIL: Ef þú ert með spil á hendi sem samsvarar engum lausum reit á borðinu er það Dautt spil. Þegar þú átt leik skaltu
segja hinum leikmönnunum að þú sért að skila Dauðu spili, setja það í kastbunkann, draga nýtt spil efst úr stokknum og leika
svo þinn leik.
TAPAÐ SPIL: Þegar þú hefur leikið og sett leikpeð á borðið áttu að draga spil úr stokknum. Ef þú gleymir að draga áður en
næsti leikmaður gerir, missirðu réttinn til að draga spil og þarft að klára leikinn með færri spil en hinir leikmennirnir – og stendur
verr að vígi. Þegar stokkurinn klárast er öllum kastbunkunum safnað saman í nýjan stokk. Leikmenn leika réttsælis þar til einn
leikmaður eða lið myndar SEQUENCE röð. Sá leikmaður eða lið hefur þá unnið leikinn.
andlit sem virðist alltaf vera „bros
andi.“ Hann er með íburðamikinn,
þykkan, flauelsmjúkan feld.
BOMBAY
ABYSSINIAN
Bombaykötturinn er greindur köttur
ABESSINÍUKÖTTUR
Glaðvær og forvitinn köttur, þekktur sem elskar að leika sér. Svartur
feldurinn hefur fallegan gljáa og
sem „trúðurinn“ í kattaheiminum.
hann er með koparlituð augu.
RAGAMUFFIN
BIRMAN
Þessi sérlega vingjarnlegi köttur
Birmankötturinn er afar ljúfur
er með mjúkan feld sem líkist
og ástúðlegur köttur. Hann er
kanínu-ull og er til í mörgum litum
mjúkraddaður og virðist tísta.
og mynstrum.
DEVON REX
AMERICAN CURL
Devon rex-kötturinn er greindur,
Þessi köttur er nefndur eftir
forvitinn og fjörmikill köttur með
sérstæðum krullum á eyrunum.
mjúkan, liðaðan feld.
AMERICAN SHORTHAIR
EGYPTIAN MAU
Köttur sem kom frá evrópu til
EGYPSKUR MÁKÖTTUR
norður-ameríku með fyrstu
Ein af elstu ræktuðu
landnemunum.
kattartegundunum og forfeður
SAVANNAH
Þessi trygglyndi köttur er blanda af þeirra má finna í listaverkum Fornserval ketti (viltur afrískur köttur) og Egypta.
EXOTIC SHORTHAIR
heimilisketti.
Þessi köttur hefur útlit og
BALINESE BALIKÖTTUR
persónuleika persnesks kattar,
Köttur með síamskt útlit og
nema feldur hans er stuttur og
glansandi fallegan feld og
þykkur.
íburðamikla rófu.
TABBY BRÖNDÓTTUR
BENGAL BENGALI
„Bröndóttir“ kettir eru ekki ein
Bengalinn hefur feld með
tegund heldur er átt við grá-eða
miklum litbrigðum sem stafa af
gulbröndótta litamynstrið sem
„glitureiginleika“ í hári þeirra.
margar kattartegundir hafa.
LA PERM
HIMALAYAN HIMALAJI
La perm er greindur og ástríkur
Þessi ljúfi köttur er með glæsilegan
köttur með léttan, loftkenndan og
feld eins og persneskur köttur en liti
hrokkinn feld.
eins og síamsköttur.
CORNISH REX
JAPANESE BOBTAIL
Cornish rex-kötturinn er leikinn í
JAPANSKUR BOBTAIL
að stökkva, spretta og sýna fimi
Þessi köttur hefur verið túlkaður
sína. Hann er með silkimjúkan,
í japanskri mynd-og ritlist í yfir
liðaðan feld.
1000 ár. Hann er þekktur sem
CHARTREUX
„lukkuköttur“ Japans.
Chartreux-kötturinn er afar greindur
en þögull. Bláleitur, þykkur feldurinn TURKISH VAN
TYRKNESKUR VANKÖTTUR
minnir á lopa.
Oft kallaður „sundkötturinn.“
BURMESE BURMAKÖTTUR
Feldurinn hans er vatnsheldur sem
Burmakötturinn er með hrjúfa
gerir honum kleift að synda og leika
„rödd“ sem hljómar eins og hann
sér í vatni.
hafi „talað“ of mikið.
OCICAT OCIKÖTTUR
BRITISH SHORTHAIR
Köttur sem lítur út eins og villiköttur
British shorthair-kötturinn er með
en er í raun ástríkur heimilisköttur.

SPIL

NORWEGIAN FOREST CAT
NORSKUR SKÓGARKÖTTUR
„Skogkat“ er aldagömul kattategund
frá Noregi.
NEBELUNG
„Nebelung“ er komið úr þýsku
og þýðir mistur eða þoka og lýsir
möttum, mjúkum bláleitum feldi
kattarins.
MUNCHKIN
Stuttir fætur munchkin kattarins
aftra honum ekki frá því að vera
snar og lipur.
MANX MANARKÖTTUR
Manarkötturinn er sjarmerandi og
greindur og þekktur fyrir rófuleysi
sitt.
MAINE COON
Stór og síðhærður köttur sem er
uppruninn í Norður-Ameríku og er
einkennisköttur Maine-fylkis.
KORAT KÓRAT
Kórat-kötturinn er fornt kattakyn
upprunið í Síam (nú Taíland).
Feldur hans hefur yfir sér silfraðan
gljáa.
ORIENTAL
Fágaður, langur og grannvaxinn
köttur með yfir 300 samsetningar af
litum og mynstrum.
PERSIAN PERSI
Þessi skapgóði köttur þekkist á
flötu andlitinu, stórum kringlóttum
augum og íburðamiklum feldi.
RAGDOLL
Þessi glaðværi, vingjarnlegi köttur
linast upp þegar haldið er á honum,
eins og tuskudýr.
RUSSIAN BLUE BLÁRÚSSI
Einnig þekktur sem
„erkienglaköttur.“ Tegundin hefur
aðeins eitt litatilbrigði sem er
silfraður svarblár. Hann er með
smaragðsgræn augu.
SCOTTISH FOLD
SKOSKUR FLIPI
Þekkist á samanlögðum eyrunum.
Kettlingarnir fæðast með bein eyru
en þau leggjast saman þegar þeir
verða 3 vikna gamlir.

SELKIRK REX
Ástríkur köttur með stór kringlótt
augu og flottan, hrokkinn feld.
SIAMESE SÍAMSKÖTTUR
Tegundin er þekkt fyrir möndlulaga,
djúp, skærblá augu og sérkennandi
litamynstur.
TURKISH ANGORA
TYRKNESKUR ANGÓRAKÖTTUR
Tyrkneski angórukötturinn hreyfir
sig eins og dansari og er líka
þekktur fyrir millisíða, silkimjúka
feldinn.
TONKINESE TONKINKÖTTUR
Þessi ástúðlegi köttur er mjög
félagslyndur og líflegur. Hann er
blanda af Burmese og Síamsketti.
SPHYNX
Spynx-kötturinn er ekki alltaf
hárlaus. Hann er stundum með
fíngerðan feld sem minnir á rúskinn
og er hlýr viðkomu.
SOMALI SÓMALI
Sómalski kötturinn er orkumikill
og forvitinn köttur með fallegan
millisíðan feld.
SNOWSHOE
Köttur sem þekkist á fjórum hvítum
loppum og auðkennandi litamynstri
í andliti.
SINGAPURA SINGAPÚRA
Þessir kettir eru einnig kallaðir
„púrur“ og eru mjög litlir, þeir vega
mest 2-3 kg.
SIBERIAN SIBERÍSKUR
Þekkist á hálskraganum. Feldur
hans verður þykkari í kulda en
þynnist á sumrin.
MEOW
Fjarlægðu eitt leikpeð
andstæðingsins
PURRR
Settu eitt af leikpeðum þínum á
hvaða lausa reit sem er
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