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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 eða lið 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 ‚HUNDAKOFASPILINU,‘ sjá að neðan.
‚BRUNAHANINN‘ & ‚HUNDAKOFINN‘: Í stokknum eru tvö spjöld með ‚BRUNAHANA‘ og tvö spjöld með ‚HUNDAKOFA.‘ Til að spila 
út ‚BRUNAHANANUM‘ skaltu setja spilið í kastbunkann þinn og síðan setja leikpeð á einhvern lausan reit á borðinu. Til að spila út 
‚HUNDAKOFANUM‘ 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 á 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 borðinu 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.

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 sine.
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 markørspiller har blitt spilt, kan den 
ikke fjernes av en motstander unntatt når «DOGHOUSE»-kortet, som forklart nedenfor.
«FIRE HYDRANT»- OG «DOGHOUSE»-KORTENE: Det er to «FIRE HYDRANT»- og to «DOGHOUSE»-kort i kortstokken. For å spille 
et «FIRE HYDRANT»-kort, plasser det i avkastbunken og plasser én av brikkene dine på hvilket som helst åpent felt på spillebrettet. For 
å spille et «DOGHOUSE»-kort, plasser det i avkastbunken og fjern ett av konkurrentens 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.
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SPIL

KORT BERNESE MOUNTAIN DOG
BERNESKUR FJALLAHUNDUR
Þessi hundur er upphaflega frá 
Svissnesku Ölpunum og elskar 
útiveru, sérstaklega í köldu veðri.
AIREDALE TERRIER
Airedale is harðgerðasta og 
hávaxnasti Terrier-hundurinn og því 
stundum kallaður „konungur Terrier 
hundanna.“
BASENJI
Besenji hundar gelta ekki, heldur 
spangóla og jóðla í staðinn!
AKITA
Hundur af þessari tegund kom fyrst 
til Bandaríkjanna frá Japan árið 
1937 með Helen Keller sem fékk 
hann að gjöf.
BULL TERRIER
Bull Terrier hundurinn er með 
áberandi egglaga höfuð og 
var vinsæll á 9. áratugnum í 
auglýsingum.
BEDLINGTON TERRIER
Þessi tegund líkist lömbum, með 
krullaðan feld sem er eins og ull.
GREYHOUND GRÁHUNDUR
Gráhundurinn er ljúfur, klár og 
þekktastur fyrir ótrúlegan hraða.
BULLDOG BOLABÍTUR
Þrátt fyrir gróft útlit er bolabíturinn 
skapgóður.
CAVALIER KING CHARLES 
SPANIEL  
CAVALIER KÓNGA SPANIEL
Þessi blíðlyndi kjölturakki er 
nefndur eftir Karli 2. Bretakonung.
CAIRN TERRIER
Þessi skoski hundur var notaður til 
að veiða smá rándýr í steingildrur 
þar til bóndinn gat náð þeim.
BOSTON TERRIER
Boston terrier er vinsæl 
tegund, upprunnin í Boston, 
Massachusetts.
BORDER COLLIE
Þessi bráðgreindi hundur er 
þekktur fyrir frábæran hæfileika 

sinn til að smala húsdýrum, 
sérstaklega sauðfé.
BLOOD HOUND BLÓÐHUNDUR
Þessi tegund er svo fær í að rekja 
slóðir að hægt er að nota þá til að 
finna sönnunargögn sem nota má 
fyrir dómi.
SCOTTISH TERRIER  
SKOSKUR TERRIER
Franklin Roosevelt Bandaríkja-
forseti átti ævintýragjarnan Skota 
sem hét Fala.
MASTIFF
Mastiff er í eðli sínu varðhundur 
en þrátt fyrir stærðina er hann 
blíðlyndur.
GREAT DANE
STÓRI DANI 
Þessi hundur er oft kallaður „blíði 
risinn“ en er ástríkur og orkumikill 
félagi.
IRISH SETTER ÍRSKUR SETTER
Orkubolti með fágað útlit og 
Mahoní-litaðan feld.
LHASA APSO
Fornt hundakynd sem var notað 
sem varðhundar í þorpum og 
klaustrum í Tíbet.
MINIATURE-SCHNAUZER
DVERG-SCHNAUZER
Þessi tegund er verndari að eðlis-
fari og auðþekkjanleg á skegginu 
og úfnum augabrúnum.
NEWFOUNDLAND 
NÝFUNDNALANDSHUNDUR
Nýfundnalandshundurinn er vinnu-
þjarkur og frábær sundhundur sem 
getur bjargað lífum.
OLD ENGLISH SHEEPDOG 
ENSKUR FJÁRHUNDUR
Enski Fjárhundurinn var notaður 
til að smala sauðfé í gamla daga 
og var þá rúinn á sama tíma og 
kindurnar, enda mjög loðinn.
HAVANESE 
HAVANESKUR HUNDUR
Eina hundategundin sem á rætur 
að rekja til Kúbu. Hann var áður fyrr 
vinsæll sýningarhundur.

PUG
Kjölturakki sem er oft lýst sem 
„Multum in Parvo,“ sem þýðir „mikið 
í litlu.“
AUSTRALIAN SHEPHERD
ÁSTRALSKUR FJÁRHUNDUR
Þessi tegund ber af í keppnum 
í hlýðni, smölun og fimleika. 
Þeir voru áður vinsælir í 
kúrekasýningum og sýndu brellur.
SIBERIAN HUSKY 
SÍBERÍSKUR SLEÐAHUNDUR
Þessir hundar eru stórir, sterkir 
og elska kulda. Þeir fylgdu Byrd 
Aðmírál í leiðangur á Suðurpólinn 
árið 1933.
AFGHAN HOUND
AFGAN HUNDUR
Feldur hans er fíngerður, silkimjúkur 
og þykkur, sem er ekki óalgengt hjá 
dýrum sem lifa í mikilli hæð.
BOXER
Boxerinn er þekktur fyrir að geta 
staðið á afturlöppunum og notað 
framlappirnar eins og hann sé að 
boxa.
SAINT BERNARD
SANKTI BERNHARÐSHUNDUR
St. Bernharðshundurinn hefur verið 
frægur fyrir björgunarafrek sín í 
Svissnesku Ölpunum frá 19. öld.
POODLE PÚÐLI
Púðlar eru stundum snyrtir og 
klipptir í sérstökum púðlastíl.
GERMAN SHEPHERD
ÞÝSKUR FJÁRHUNDUR
Þessi fjölhæfa tegund getur 
unnið ýmis störf, hann getur verið 
lögregluhundur, herhundur og 
leiðsöguhundur.
COCKER SPANIEL
Þessi tegund er glaðvær og ávallt 
tilbúin til að þóknast eigendum 
sínum, enda þekkt sem káti 
Cockerinn. 
CHIHUAHUA
MEXÍKÓSKUR SMÁHUNDUR
Mexíkóski smáhundurinn er 
minnsta og elsta hundategundin í 
Norður-Ameríku.

DALMATIAN
DALMATÍUHUNDUR
Dalmatíuhvolpar eru fæddir alhvítir 
en þróa með sér svarta depla síðar.
LABRADOR RETRIEVER 
LABRADOR 
Labradorar eru ljúfir og greindir 
og vinsælir veiðihundar, en einnig 
notaðir í hernum.
BASSET HOUND
BASSET HUNDUR
Góðhjartaður hundur sem hefur 
slegið met í eyrnalengd á hundum.
COLLIE
Þokkafullur hundur sem er bæði 
tryggur og ástríkur. „Lassie“ er 
þekktasti Collie hundurinn úr 
kvikmyndum og sjónvarpi.
DACHSHUND LANGHUNDUR
Stuttfættur veiðihundur sem getur 
elt smávaxna bráð sína inn í holur 
og greni!
DOBERMAN PINSCHER
Doberman-hundurinn er nefndur 
eftir skattheimtumanni á 19. öld 
sem þurfti varðhund til að gæta sín 
þegar hann fór á milli húsa.
GOLDEN RETRIEVER
GULLINSÆKIR  
Gullinsækirinn er ein greindasta og 
vinsælasta hundategund Norður-
Ameríku.
BEAGLE
Þessi litli veiðihundur getur elt nefið 
á sér út í ótrúlegustu aðstæður. 
Vinsæl tegund í bandaríkjunum.
YORKSHIRE TERRIER
„Yorkie-Terrierinn“ var upphaflega 
rottuveiðari í fataverksmiðjum en 
er nú vinsæll sem gæludýr og 
sýningarhundur.
POMERANIAN
Pommarinn varð vinsæll með hjálp 
Viktoríu Bretadrottningar seint á 
19. öld.
HUNDAKOFA-SPIL
Fjarlægðu eitt leikpeð 
andstæðingsins
BRUNAHANA-SPIL
Settu eitt af leikpeðum þínum á 
hvaða lausa reit sem er

BERNESE MOUNTAIN DOG
Denne hunden stammer 
opprinnelig fra de sveitsiske alpene 
og elsker å være utendørs, særlig 
i kaldt vær.
AIREDALE TERRIER
Som den høyeste og hardeste 
av terriene er airedale kjent som 
«Kongen av Terriene».
BASENJI
Basenji bjeffer ikke, men uler og 
jodler!
AKITA
Denne rasen ble først fraktet til 
USA fra Japan i 1937 av Helen 
Keller, som fikk én av dem til gave.
BULL TERRIER
Med sitt særegne eggformede 
hode ble bull terrieren 
populær på 198o-tallet som et 
markedsføringssymbol.
BEDLINGTON TERRIER
Med sin ullaktige, krøllete pels, 
ligner denne rasen på et lam.
GREYHOUND
Greyhounden er vennlig, intelligent 
og mest kjent for sin enorme 
hurtighet.
BULLDOG
Til tross for sitt tøffe utseende har 
bulldogen et vennlig temperament.
CAVALIER KING CHARLES 
SPANIEL
Denne kjærlige lapphunden er 
oppkalt etter King Charles II av 
Storbritannia, «Kavalér-Kongen».
CAIRN TERRIER
Denne hunden ble brukt til å 
fange små rovdyr i deres «cair» 
(steinhule) til bøndene kunne 
fange dem.
BOSTON TERRIER
Boston Terrieren er en veldig 
populær rase oppkalt etter 
fødestedet sitt i Boston, MA. 

BORDER COLLIE
Denne intelligente hunden er kjent 
for sin utmerkede evne til å gjete 
buskap, særlig sau.
BLOOD HOUND
Den rasen er så flinkt til å spore at 
bevisene den finner har blitt godtatt 
i retten.
SCOTTISH TERRIER
President Franklin Roosevelt 
hadde en dristig «scottie» kalt Fala.
MASTIFF
Selv om den er vennlig av natur, er 
Mastiffen en stor, naturlig forsvarer.
GREAT DANE
Denne hunden kalles ofte den 
«vennlige kjempen» og er en 
kjærlig og energisk følgesvenn.
IRISH SETTER
Med sin stilige mahognipels har 
denne sportsrasen et aristokratisk 
utseende.
LHASA APSO
Denne hunden er en gammel rase 
som hovedsakelig ble brukt som 
vakthund i landsbyene og klostrene 
i Tibet.
MINIATURE SCHNAUZER
Denne rasen er en naturlig 
beskytter. Den gjenkjennes etter 
skjegget, barten og de bustete 
øyebrynene sine. 
NEWFOUNDLAND
Newfoundland er en arbeidshund 
og en utmerket svømmer med et 
instinkt for livredding.
OLD ENGLISH SHEEPDOG
Denne hunden er kjent for å gjete 
sauser i det Gamle England og 
pelsen til sheepdogen skjæres 
sammen med sauen.
HAVANESE
Dette var en gang i tiden en 
populær showhund og er den 
eneste rasen fra Cuba. 
PUG
Denne lekehunden er ofte 
beskrevet som «multum in parvo», 
som betyr «mye i lite».

AUSTRALIAN SHEPHERD
Denne rasen var før en populær 
showhund i rodeoer, og utmerker 
seg når det gjelder lydighet, gjeting 
og smidighetskonkurranser. 
SIBERIAN HUSKY
På grunn av deres størrelse, styrke 
og sans for kaldt vær, fulgte disse 
hundene med Admiral Byrd på 
hans reise til Sydpolen i 1933.
AFGHAN HOUND
Denne rasen har fint, silkemykt og 
tykt hår, som er vanlig blant hunder 
som holder til i høyden.
BOXER
Boxeren er kjent for å stå på 
bakbena og «bokse» med de 
fremste labbene sine.
SAINT BERNARD
St. Bernarden er kjent for å være 
en redningshund i de sveitsiske 
alpene så tidlig som det 18. 
århundre.
POODLE
Puddelen blir noen ganger stelt i en 
unik «puddelklemme»-stil.
GERMAN SHEPHERD
Denne allsidige rasen kan håndtere 
mange jobber, og blant annet 
brukes som politihund, krigshund 
og førerhund.
COCKER SPANIEL
Denne rasen er kjent som den 
«muntre» cockeren og er munter 
og villig til å tilfredsstille eierne sine.
CHIHUAHUA
Chihuahuaen er den minst og 
eldste hunderasen i Nord-Amerika.
DALMATIAN
En dalmatinerhvalp blir født 
fullstendig hvit og utvikler de sort 
prikkene sine senere.
LABRADOR RETRIEVER
Den vennlige og intelligente 
Labradoren er en populær 
jegerhund og fungerer ofte også 
som en tjenestehund.

BASSET HOUND
Denne godmodige Basset-Hunden 
har rekorden for de lengste ørene 
på en hund.
COLLIE
Denne grasiøse hunden er både 
lojal og kjærlig. «Lassie» er navnet 
på en berømt Collie fra filmer og tv.
DACHSHUND
Som en jegerhund med korte ben, 
kan Dachshunden følge småvilt rett 
inn i hiet!
DOBERMAN PINSCHER
Dobermannen er oppkalt etter en 
skatteinnkrever fra 1800-tallet som 
trengte en vakthund for beskyttelse 
når han gikk fra dør til dør.
GOLDEN RETRIEVER
Golden Retriever er en av de mest 
intelligente og populære rasene i 
Nord-Amerika.
BEAGLE
Denne lille jegerhunden er svært 
populær i USA og kan følge nesen 
sin inn i all slags trøbbel.
YORKSHIRE TERRIER
«Yorkien» begynte som en 
rottejeger i klesmøllene. Den har 
blitt et/en populær(t) kjøledyr og 
showhund.
POMERANIAN
Denne rasen kalles av og til en 
«Pom» og ble populær takket 
være Dronning Victoria sent på 
1800-tallet.

«DOGHOUSE»-KORT
Fjern én av motstanderens brikker

«FIRE HYDRANT»-KORT
Plasser brikken din på hvilket som 
helst åpent felt
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