Bezique
Regler til Bezique

Bezique kan spilles af 2 personer. Der spilles med to sæt kort (men ikke fra
2 og op til 6). Disse kort fjernes inden start.

Kortværdier

Esserne er de højeste kort i Bezique. Dernæst 10´ere, konger, damer o.s.v. 7´erne er dermed de laveste kort i spillet.

Formål med spillet

Formål med spillet er at samle points ved forskellige kombinationer og rækkefølger og vinde stik med værdikort. Se nedenstående
tabel for yderligere hjælp til point.

Point oversigt

Trumf sekvens
(5 højeste): 250 points
Kongeligt par (trumf): 40 points
Almindeligt par: 20 points
Trumf 7: 10 points
Bezique (sp.dame/ru.knægt): 40 points
Dobbelt Bezique: 500 points
Fire Esser: 100 points
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Fire Konger: 80 points
Fire Damer: 60 points
Fire Knægte: 40 points

Andre Points

I løbet af spillet opnås også points ved bestemte værdikort. For hvert es og ti´er gives 10 points. Sidste stik giver også 10 points.

Spillets gang

Hver spiller får 8 kort på hånden. de resterende lægges i en talon på bordet. Det øverste kort vendes, og bestemmer samtidig
trumffarven.
I første del af spillet er det ikke nødvendigt at bekende farve. Man kan også trumfe, selvom man kan bekende. Første del af spillet
slutter, når talon´en er brugt op. Når en spiller har taget et stik, så er det denne spillers tur til at spille ud. Forinden skal spilleren tage
det øverste kort i talonen. Modspilleren skal herefter ligeledes tage et kort fra talonen. Begge spillere skal have 8 kort på hånden,
sålænge der er kort tilbage i talonen.
Det er tilladt at lægge kombinationer og sekevenser frem på bordet i første afdeling, og herved score point for dem. Inden der tages et
kort fra talonen skal spilleren straks lægge op efter et stik. Alle stik lægges til side. Disse stik skal kun benyttes til optælling af vundne
værdikort (esser og 10´ere).
De kort der er lagt frem på bordet er stadig med i spillet. Disse kan spilles ud og bruges til at tage stik med. De fungerer præcis som
de kort, spillerne har på hånden. Begge spillere skal løbende notere deres point.

Slutspillet
Efter at alle kort i talonen er brugt, begynder slutspillet. Det er nu der skal bekendes farve og spillerne skal stikke, hvis de kan, samt
trumfe hvis man er i renonce i den udspillede farve.
Slutspillet indledes med, at begge spillere tager alle deres åbne kort (point-kombinationer) op på hånden. Der kan nu ikke længere
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meldes nye kombinationer. Derefter fortsætter spillet til alle kort er spillet. De enkelte stik har fortsat ingen betydning udover de
vundne værdikort. Det sidste stik giver dog 10 point.
Ved spillets afslutning tælles points sammen. Man kan enten vælge at spille f.eks 5 runder eller indtil en af spillerne når 1000 point.
God Fornøjelse !
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