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Et ikke så lige til spil 
for 2 til 4 spillere fra 8 år 
af Thade Precht.

Spillets indhold
■ 112 spillebrikker nummereret

fra 1-14 x 2 i 4 farver
■ 4 handlingsbrikker (2x  , 2x  )
■ 1 pose til spillebrikkerne
■ Spilleregler

Spillets formål
Spillerne lægger på skift spillebrikker ud på bordet for at 
kombinere dem med hinanden eller med spillebrikker, som 
allerede ligger på bordet. I den forbindelse må eksisteren-
de grupper ikke kun gøres større eller mindre, de må også 
omgrupperes komplet eller nedlægges. Den første, der har 
lagt alle sine spillebrikker, har vundet.

Spilopsætning
Alle 112 spillebrikker og de 4 handlingsbrikker lægges i 
posen. Derefter tager hver spiller 15 spillebrikker uden at 
kunne se dem, og stiller dem oprejst foran sig på bordet, 
så de øvrige spillere ikke kan se brikkernes påtrykte side. 
Desuden tages der endnu 6 spillebrikker vilkårligt ud af 
posen og lægges langs kanten af spillefladen synligt ved 
siden af hinanden og så de er nemme at nå for hver spiller. 
Det er den åbne oplægning. De øvrige spillebrikker bliver 
indtil videre i posen.

Den yngste spiller starter.

Spillets gang
Når det er en spillers tur, skal han udføre én af følgende 
4 handlinger. Så fortsættes der med uret, og det er næste 
spillers tur.

1. Spilleren tager 1 vilkårlig spillebrik fra det åbne oplæg
og stiller den foran sig. Derefter fyldes det åbne oplæg
igen op med 6 spillebrikker.

2. Spilleren tager 1 vilkårlig spillebrik ud af posen og stiller
den foran sig.

3. Spilleren spiller 1 handlingsbrik. Handlingsbrikken tages
derefter ud af spillet og lægges i æsken. Der findes føl-
gende handlingsbrikker:
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Hvis denne handlingsbrik spilles, vælger hver 
spiller 2 af de spillebrikker, som står foran 
ham, og giver disse med billedsiden nedad 
til spilleren til venstre for ham. Først når en 
spiller har givet sine brikker videre, må han 

kigge på spillebrikkerne, som han har fået fra medspilleren 
til højre for ham. Hvis en spiller kun har 1 spillebrik, så 
giver han kun den videre. Han modtager dog alligevel 2 
spillebrikker fra medspilleren til højre for ham.

Denne handlingsbrik spilles mod en vilkårlig 
medspiller. Denne skal tage 3 spillebrikker 
ud af posen, uden at kunne se dem, og stille 
dem ved siden af sine øvrige spillebrikker. 

4. Spilleren lægger 1 eller flere af sine spillebrikker i midten 
af bordet til spillebrikker, som allerede ligger på bordet. I 
den forbindelse kan spillebrikker, som allerede ligger på 
bordet, vilkårligt omgrupperes eller arrangeres på en ny 
måde.

 Der skal i den forbindelse tages hensyn til reglerne for 
sekvenser, rækker og grupper samt for at lægge til og 
omgruppere. 

2) En række består af 3 til 14 spillebrikker i samme 
farve, hvis værdier danner en uafbrudt stigende eller 
faldende talrækkefølge og hvor brikkerne på hver side 
af en spillebrik adskiller sig i værdi med 1. Rækken må 
– ligesom sekvensen – gå vandret eller lodret.

Eksempel på en sekvens af 4 spillebrikker

Eksempel på en række bestående af 5 spillebrikker

3) Spillebrikker, som er lagt ud på bordet samlet, dan-
ner en gruppe, som kan bestå af vilkårligt mange 
rækker og sekvenser. Spillefeltet opdeles ved 2-3 
spillere i maksimalt 3 grupper. Ved 4 spillere er 
der maksimalt 4 grupper. 

 Ved spillets start er der endnu ingen grupper. En 
gruppe åbnes ved at én spiller lægger mindst 
3 spillebrikker ud på bordet, enten som sekvens 
eller som række.

 Hver spiller skal først åbne sin “egen” gruppe, før 
han kan lægge flere spillebrikker til en anden grup-
pe. Ingen anden spiller må lægge endnu en grupper 
ud på bordet, før alle spillere har lagt “deres” første 
gruppe ud på bordet. Derefter må alle spillere lægge 
spillebrikker til grupperne, som ligger på bordet, 
eller omgruppere grupperne.

 Ved et spil med 2 spillere kan den 3. gruppe først 
åbnes, når begge spillere har åbnet 1 gruppe.

Sekvenser, rækker og grupper

1) En sekvens består af 3 eller 4 spillebrikker med 
samme værdi, men i forskellig farve, og kan gå vandret 
eller lodret. 
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I stedet for beslutter spilleren sig for at lægge de røde ”5-
tal” og de gule ”5” til under det blå ”5-tal”. Derved opstår 
der en sekvens, som består af 3 spillebrikker (    ).

I den forbindelse dannes der – i modsætning til det 
førnævnte – kun én ny sekvens af 3 spillebrik-
ker, hvilket er tilladt. Der er ikke blevet dannet 
ekstra sekvenser eller rækker, som er for korte. 

En spiller ønsker at lægge et gult ”5-tal” og et rødt ”5-
tal” lodret til det blå ”5-tal”. Det er ikke tilladt at gøre 
det på denne måde, da der ellers ville opstå vandrette 
rækker med kun 2 spillebrikker (   og   ).

I et spil med 3 spillere er det hidtil kun to 
2 af spillerne, som har lagt spillebrikker 
ud på bordet. Derfor er der også kun 2 
grupper, som der er lagt spillebrikker ud i:

Den tredje spiller lægger, når det er hans 
tur, spillebrikker ud for første gang og 
åbner den 3. gruppe med 4 grønne 
spillebrikker (     ), som han 
lægger ud som en række. Derefter 
supplerer han den 1. gruppe med 2 gule 
spillebrikker (   ). Det har han ikke haft 
mulighed indtil nu, fordi han ikke havde 
åbnet en gruppe. Når han er færdig, kan 
alle spillere også lægge brikker til ved den 
3. gruppe eller omgruppere den.

1. gruppe

1. gruppe

2. gruppe

2. gruppe 3. gruppe

1.
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pe
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2.
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Lægge til og omgruppere

Lægge til: En spiller kan lægge 1 eller flere spillebrikker til spillebrikker, som allerede er lagt ud på bordet. I den for-
bindelse skal man være opmærksom på, at sekvenser og rækker altid mindst skal bestå af 3 spillebrikker.
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Omgruppere: En spiller kan omgruppere spillebrikker i alle grupper vilkårligt og lægge dem igen, så han efterfølgende 
kan lægge egne spillebrikker til. I den forbindelse skal spilleren overholde regler for at lægge til og for sekvenser, ræk-
ker og grupper. Desuden må der ikke være spillebrikker i overskud efter omgrupperingen. Alle spillebrikker skal igen 
være brugt i grupperne.

1) En spiller ønsker at lægge disse 
3 spillebrikker til gruppen, der 
vises til højre.

3) I det næste trin tager spilleren 
et rødt ”3-tal” og et grønt ”3-tal” 
fra gruppen til venstre og læg-
ger dem lodret til ved den røde 
række. Under det grønne ”3-tal” 
placerer han spillebrikken med 
det blå ”3-tal”.

2) Hertil lægger han først de røde 
”4-tal” til den røde række.

3.
 E

ks
em
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l: 
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4) Til sidst lægger spilleren 
det røde ”2-tal” ved siden 
af det røde ”3-tal” og 
flytter den gule række til 
det gule ”6-tal”.

5) Spilleren har samlet to grupper 
til én gruppe med sit træk. 
Derfor ligger der nu færre 
grupper på bordet end det er 
tilladt. Han kunne derfor starte 
med at lægge en ny gruppe ud 
et eller andet sted.

Spillets afslutning
Spillet slutter, når én spiller har lagt alle sine spillebrikker ud 
på bordet. Denne spiller er vinderen.

Hvis der spilles flere spil efter hinanden, lægger de øvrige 
spillere talværdierne på deres brikker, som ikke er lagt ud 
på bordet, sammen. Hver af de 4 specialbrikker tæller i den 
forbindelse 20 point. Vinderen får altid 0 point.

Den, der efter et forinden fastlagt antal spil har fået færrest 
point, er vinderen. 

Forfatteren og forlaget takker alle testspillere og dem, der har 
læst spillereglerne igennem.

Forfatter: Thade Precht
Redaktion: Thorsten Gimmler & Matthias Karl
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