
TAKTiK OCH TUR PÅ TVÅ RADER
iNSTRUKTiONER

innehåll
Spelplan, 104 Sequence-kort, 48 blåa spelbrickor, 48 gröna spelbrickor, 48 röda spelbrickor.

2 till 12 spelare kan deltaga i spelet. Dela upp i 2 eller 3 lag med lika många personer 
i varje lag. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 eller 12 personer kan alltså deltaga i spelet.

SPEL FÖR 2 SPELARE ELLER FÖR 2 LAG

Vad spelet går ut på
Att bli den spelare eller det lag som först lyckas få två „Sequencer“.
En Sequence består av en obruten rad av fem spelbrickor i samma färg som löper vågrätt, lodrätt 
eller diagonalt över spelplanen.

Gör i ordning för spel
Välj två uppsättningar av brickor. Lägg de övriga brickorna åt sidan.
Dela upp i två lag med lika många i varje lag. Spelarna ska sitta växelsvis så att varannan spelare 
tillhör samma lag.
Drag varsitt kort för att få fram vem som ska dela ut: den som får lägst kort delar ut - ess värderas 
som högsta kortet.
Den som ska dela ut blandar korten och delar sedan ut lika många kort till varje spelare (enligt 
tabellen nedan) och lägger sedan de återstående korten i en hög nedåtvända på bordet. Spelarna tar 
upp sina kort och tittar på dem men håller dem så att de andra spelarna inte kan se korten.
Placera spelplanen, kortleken och spelbrickorna inom räckhåll för alla spelarna.

Antal kort per spelare
2 spelare - 7 kort vardera 8 spelare - 4 kort vardera 
4 spelare - 6 kort vardera 10 spelare - 3 kort vardera 
6 spelare - 5 kort vardera 12 spelare - 3 kort vardera 

Spelets gång
Spelaren till vänster om givaren börjar spelet. Spelet fortsätter sedan medurs runt spelplanen.

När det blir din tur
Tag ett av korten på hand och lägg det med framsidan uppåt bredvid dig på bordet.
Tag sedan en spelbricka och lägg den på en ruta som har samma spelkort som det kort du lagt på 
bordet.
Tag därefter ett nytt kort från kortleken.
Se upp! Om du glömmer att ta ett kort från kortleken innan nästa spelare har placerat sin spelbricka 
OCH tagit ett kort från kortleken har du missat din möjlighet att ta ett nytt kort och måste fortsätta 
spelet med färre kort än de övriga spelarna.
NOTERA: Spelet ska spelas med spelbrickornas färgade sidor upp och den vita, tryckta sidan neråt. 
När en Sequence uppstått bör spelbrickorna vändas så att den vita, tryckta sidan visas. På så sätt ser 
alla spelare att det är en Sequence och att dessa spelbrickor inte får röras.

Spelplanen. Varje kort förekommer två gånger på spelplanen. Enda undantaget är knektarna (se 
nedan). Du kan lägga en spelbricka på vilken som helst av de två matchande kortrutorna så länge 
som de inte är täckta av någon annan spelbricka.

SE



Bonusrutor. Korten i de fyra hörnen är Bonusrutor. Varje lag har rätt att räkna hörnrutorna som sina 
egna utan att behöva placera en spelbricka på någon av dessa rutor.
De här två lagen håller på att bygga upp en Sequence, en vågrätt och den andra lodrätt. Båda lagen 
kan dela på samma Bonusruta i hörnet på spelplanen och räkna den till sin Sequence.

Knektar. Det finns åtta knektar i kortleken. Några av dem har två ögon medan några bara har ett.
Knektarna med två ögon är frikort! När det är din tur kan du lägga en bricka på vilken ruta du vill som 
inte redan är ockuperad efter att du lagt din två-ögda knekt bredvid dig på bordet.
Knektarna med ett öga är bovar. När det är din tur kan du ta bort en av din motspelares spelbrickor 
från spelplanen genom att spela ut ett kort med en en-ögd knekt. Men du får inte ta bort en spelbricka 
som ingår i en redan komplett Sequence. När en Sequence en gång väl har blivit komplett kan den 
inte på något sätt ändras.

Dött kort. Om du har ett kort på hand för vilket det inte finns någon motsvarande fri ruta kvar på 
spelplanen kallas det kortet för Dött Kort. När det blir din tur säger du till de andra spelarna att du 
lägger ut ett Dött Kort. Lägg det i högen bredvid dig på bordet och dra ett nytt kort från kortleken och 
spela sedan vidare som vanligt.

Att vinna spelet
Den spelare eller det lag som först lyckas få två Sequencer vinner spelet! Tänk på att en bricka som 
ingår i en av dina Sequencer kan användas för att ingå som del i din andra Sequence.

Grundregel. Ingen får säga något under spelets gång eller instruera de andra lagmedlemmarna. Om 
en lagmedlem säger något för att uppmärksamma en annan lagmedlem på att han/hon häller på att 
göra fel måste alla medlemmarna i det laget plikta ett valfritt kort.

Avancerad regel. I den här spelversionen är det tillåtet att ta bort en spelbricka från din motspelares 
kompletta Sequence när du spelar ut en en-ögd knekt.

SPEL FÖR 3 SPELARE ELLER FÖR 3 LAG
Spelet går till på samma sätt som vid spel med 2 spelare  

eller 2 lag dock med följande undantag:

Vad spelet går ut på
Att bli den spelare eller det lag som först lyckas få en Sequence.
Spelarna måste dela upp sig i tre lag med lika många i varje lag. Spelarna ska fördela sig runt bordet 
på ett sådant sätt att var tredje spelare runt spelplanen tillhör samma lag. Alla tre uppsättningarna av 
spelbrickorna ska användas.

Antal kort per spelare
3 spelare - 6 kort vardera 9 spelare - 4 kort vardera
6 spelare - 5 kort vardera 12 spelare - 3 kort vardera

Att vinna spelet
Den spelare eller det lag som först lyckas få en Sequence vinner spelet.


