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Sjáið veggina vaxa! Leikmenn skreyta veggi með flísum – 
sá leikmaður sem notar verðmætustu flísarnar ávinnur sér 
virðingu (og stig). En gætið að, konungurinn hafnar flísunum 
ef honum finnst of mikið af þeim – það er of glingurslegt! 
Veljið flísarnar ykkar vandlega, vitið hvenær á að taka áhættu 
og hvernig á að lesa í andstæðingana til að sigra!

Innihald
100 spil, 20 í hverjum hinna 5 lita. Á meðal þessara spila, eru 5 með hana
tákni* en fyrir hvert þeirra fæst 1 stig, 2 stig fást fyrir 6 spil, 3 stig fást fyrir 
5 spil, 4 stig fást fyrir 2 spil, 5 stig fást fyrir 1 spil og 6 stig fást fyrir 1 spil.

Undirbúningur
Stokkið spilin og fjarlægið af handahófi 
ákveðinn fjölda spila með framhliðina 
niður eftir fjölda leikmanna (sjá töflu). 
Kastið þessum spilum í kassann. Þau 
verða ekki notuð í leiknum
Gefið hverjum leikmanni 5 spil með 
framhliðina niður. Myndið bunka af af
gangs spilunum með framhliðina niður. 
Leggið þennan dragbunka á mitt borðið 
þar sem allir leikmenn ná til hans.

Yfirlit
Leikurinn er spilaður í nokkrum umferðum. Í hverri umferð, spilar hver 
leikmaður samtals 4 spilum í 3 leikjum: 2 spilum í fyrsta leik, og 1 í 
tveimur leikjum á eftir. Eftir hverja umferð draga leikmenn spil, svo þeir 
hafi alltaf 5 spil á hendi.
Stigatalning fer fram í lok hverrar umferðar. Er nákvæmur fjöldi 
hanaspila á borðinu? Ef ekki, hvaða litur er í meirihluta?
Leikurinn heldur svona áfram þar til dragbunkinn er tómur og hver 
leikmaður á aðeins eftir 1 spil á hendi.
Leikmaðurinn með flest stig í leikslok sigrar.

UPPSETNING

 2 10

 3 13

 4 0

 5 15

Fjarlægð 
spilLeikmenn

*Haninn frá Barcelos er portúgölsk þjóðsaga um sanngirni, örlög og ævintýri.
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Gangur leiksins

2.1 – Hanaspil
Ef nákvæmum fjölda hanaspila var leikið, eru 
aðeins talin stig fyrir hanaspilin. Nákvæmi fjöldinn 
samsvarar fjölda leikmanna + 2 (sjá töflu). Hver 
leikmaður sem lék út hanaspilum, bætir þeim við 
stigabunkann fyrir framan sig með framhliðina 
niður. Hinum spilunum sem var leikið, er kastað. 
Síðan hefst næsta umferð.

Fyrsta umferð

Hver leikmaður velur 2 spil 
af hendi sér og leggur fyrir 
framan sig með framhliðina 
niður. Þegar allir leikmenn
irnir hafa gert eins, eru spilin 
öll sýnd samtímis. Hver leik
maður dregur síðan 2 spil til 
að fylla á hendina. 

Önnur og þriðja umferð

Í hvorri umferðinni velur hver 
leikmaður eitt spil og leggur það 
fyrir framan sig með framhliðina 
niður. Þegar allir leikmennirnir hafa 
gert eins, eru spilin öll sýnd samtímis. 
Í lok hvorrar umferðar dregur hver 
leikmaður 1 spil.

Í lok 3. umferðar á hver leikmaður 
að hafa 4 spil fyrir framan sig með 
framhliðina upp og 5 spil á hendi.

1. Setja út spil

2. Stigagjöf fyrir umferð
Í lok umferðarinnar fer fram stigatalning. Er nákvæmur fjöldi hanaspila 
á borðinu? Ef ekki, hvaða litur er í meirihluta? Hvernig sem er, geymir 
leikmaður verðmætu spilin í stigabunka með framhliðina niður. Hin 
spilin sem spilað var, eru sett í kastbunkann. Næsta umferð hefst.
Stigatalningin í lok umferðar fer fram í þessari röð:

2.1 – Í fyrsta lagi, er nákvæmur fjöldi hanaspila á borðinu?

2.2 – Ef ekki, hvaða litur er í meirihluta?

FJÖLDI  
HANASPILA
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2.2 – Litameirihluti
Ef nákvæmum fjölda hanaspila var ekki leikið, finnið út hvaða lit 
af spilum var mest spilað út. Fyrir hvern lit, teljið fjölda spila þ.á.m. 
hanaspilin, sem allir leikmenn léku í þessari umferð. Hver leikmaður 
tekur spilin af litnum í meirihluta og bætir í stigabunkann fyrir framan 
sig með framhliðina niður. Gildið á hverju spili samsvarar áunnum 
stigum. Afgangsspilum á borðinu er kastað í kastbunkann. Síðan hefst 
næsta umferð.

Athugið!
Tvenns konar aðstæður geta haft áhrif á mat á litameirihluta:
- liturinn eða litirnir í meirihluta ná eða fara yfir hámarkið;
 jafntefli á milli nokkurra lita um meirihluta.

Leikmaður 1 Leikmaður 3Leikmaður 2 Leikmaður 4

Leikmaður 1 Leikmaður 3Leikmaður 2 Leikmaður 4

Dæmi:
Í 4-manna leik, var nákvæmlega 6 hanaspilum leikið. Því eru aðeins talin stig fyrir 
þessi spil.

Hámark
Hámarkið er breytilegt miðað við fjölda leikmanna. 
Það samsvarar fjölda leikmanna + 3 (sjá töflu).
Ef fjöldi spila í sama lit sem leikið er af öllum leik-
mönnum, er sá sami eða fram yfir hámarkið, 
ávinnast engin stig í þessari umferð. Öllum 
spilum í þessum lit er kastað. Ákvarðið í framhald
inu næsta litameirihluta á borðinu.

Leik- 
menn
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 5 8

Hámark

HÁMARK

Dæmi: 
Í 4-manna leik, er 8 grænum spilum leikið. Þetta er yfir hámarkinu sem er 7 spil. Því er 
öllum grænu spilunum kastað. Næsti meirihlutinn er gulur með 4 spil. Aðeins eru talin stig 
fyrir þessi spil.
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Leikslok
Um leið og dragbunkinn tæmist, er síðasta umferðin spiluð þar sem 
leikmenn hafa 5 spil á hendi, án þess auðvitað að geta bætt á hendina 
á milli leikja. Kastið síðasta spilinu á hendi. Hver leikmaður leggur 
saman stigagildi spilanna í stigabunkanum sínum.

Leiktilbrigði lengri leikur
Í hvert sinn sem dragbunkinn tæmist, skrifið niður stig leikmanna á 
blað. Ef engin hefur á þeim tímapunkti náð eða farið yfir 50 stig, haldið 
áfram að spila. Stokkið öll 100 spilin, fjarlægið jafnmörg spil og sagt 
er til um á töflunni á bls. 2 með tilliti til fjölda leikmanna, og hefjið nýja 
umferð.
Eftir það lýkur leiknum um leið og leikmaður nær eða fer yfir 50 stig í 
lok umferðar. 

Sigur
Leikmaðurinn með flest stig í leikslok sigrar. Ef það er jafntefli, sigrar sá 
leikmaður sem er með flest spil í stigabunkanum sínum. Ef það er enn 
jafntefli, deila leikmennirnir sigrinum.

Jafntefli
Ef það er jafntefli um meirihluta á meðal fleiri en eins litar, er öllum 
spilum í þessum litum kastað. Ákvarðið næsta litameirihluta á borðinu. 
Ef það er ekki hægt að finna þann lit, fær engin stig og öllum spilum 
sem búið er að leika er kastað.
Dæmi 1:
Það er jafntefli á milli gulra og grænna spila, með 5 spil af hvorum lit. Næsti 
litameirihluti er appelsínugulur með 3 spil. Aðeins eru talin stig fyrir þessi 3 
appelsínugulu spil.

Dæmi 2:
Í þessu tilfelli er jafntefli á milli gulra og grænna spila. Ekki er hægt að ákvarða næsta 
litameirihluta þar sem dökkblá, appelsínugul og blágræn spil eru líka jafnmörg, svo 
engin stig fást fyrir spilin í þessari umferð.

Leikmaður 1 Leikmaður 3Leikmaður 2 Leikmaður 4
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Allur réttur áskilinn.
Ekki má endurgera neinn hluta þessarar 
vöru án tilskilins leyfis.
Varðveitið þessar upplýsingar.
Framleitt í Þýskalandi.
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