Quarto!
Indhold

Spillebræt med 16 spillefelter, 16 forskelligt udseende spillebrikker (lys eller mørk, firkantet eller rund, høj eller lav, med- ellern uden
hul).

Antal spillere

2, 2 x 2 eller hold. Spillet kan &rdquo;gå på omgang&rdquo; Spillets varighed: Fra 5 til 20 minutter.

Spillets formål

At få lavet 4 brikker på stribe med mindst 1 fælles træk. Dette kan ske vandret, lodret eller diagonalt og ikke nødvendigvis i samme
farve.

Spillets start

Spillerne trækker lod om hvem, der skal begynde, og der vælges farve. Brikkerne stilles ved siden af brættet i de 2 farvegrupper (lys
og mørk). Den første spiller vælger en brik i modstanderens farve og giver den til modstanderen
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Spillets gang

Modstanderen spiller sætter brikken på et af spillefelterne, og giver derefter en brik til den første spiller, som sætter den på et af de
resterende 15 spillefelter o.s.v.

Spillets vinder

Spillet vindes af den, der først siger &rdquo;quarto!&rdquo; Der skal siges QUARTO! i det øjeblik den brik sættes, der danner 4 på
stribe, d.v.s
- 4 lyse brikker, 4 mørke brikker, 4 runde brikker, 4 firkantede brikker, 4 brikker med hul i, 4 brikker uden hul i, 4 høje brikker eller 4
lave brikker.
Vinderen behøver ikke at have sat alle 4 brikker selv. Opdager en spiller ikke, at der er lavet en QUARTO! kan modspilleren i det
øjeblik han modtager en brik i hånden sige QUARTO! og derved vinde spillet. Ser ingen af spillerne en vindende kombination mister
den sin gyldighed når begge spillere hver har sat en brik, og spillet fortsættes.
Såfremt der ikke er fundet en QUARTO når alle brikker er sat, er spillet uafgjort.

Børn & Begyndere

Der kan spilles med så mange udseende muligheder som ønsket, fx kun at lave QUARTO med de mørke brikker og hvor formen er
ligegyldig.

Trænede spillere
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Spillet spilles også uden at vælge farve. Spillerne rækker således hinanden brikkerne uden hensyn til farve. Endelig kan man spille
med endnu en type QUARTO hvor 4 brikker , der danner en firkant på 4 felter, og har et fælles udseende, også er en QUARTO.
God fornøjelse!
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