Sequence
Sequence Regler

For 2 - 12 spillere fra 7 år.

Indhold

50 grønne brikker
50 blå brikker
35 røde brikker
1 spillebræt
104 Sequence kort

Spillets Formål

At lave sammenhængende sekvenser à 5 ensfarvede brikker enten vandret, lodret eller diagonalt.
- Ved 2 spillere eller hold skal hver spiller/hold lave 2 sekvenser inden modstanderen.
- Ved 3 spillere eller hold skal hver lave 1 sekvens før modstanderne.

Vigtig Detalje

I hvert hjørne af brættet ses et specielt symbol som fungerer som en joker. Laver man en sekvens i forlængelse af disse jokere, er det
kun nødvendigt at lægge 4 brikker istedet for 5. Jokerne kan bruges af flere spillere ad gangen og på alle tidspunkter i spillet.
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Forberedelse

Brættet lægges ud og brikkerne fordeles ud til spillerne. Der skal være plads på bordet til en korttalon samt en bunke til kasserede
kort.
Det er vigtigt at folk der er på hold sammen, ikke sidder ved siden af hinanden!

korttabel

Nedenunder ses en oversigt over, hvor mange kort hver spiller skal have på sin hånd.
2 spillere: 7 kort hver
3 spillere: 6 kort hver
4 spillere: 6 kort hver
6 spillere: 5 kort hver
8 spillere: 4 kort hver
9 spillere: 4 kort hver
10 spillere: 3 kort hver
12 spillere: 3 kort hver

Selve spillet

Træk lod om, hvem der begynder. Første spiller starter med at vælge et kort fra sin hånd, som han lægger på bordet med billedsiden
opad. Dette er begyndelsen til bunken med de kasserede kort. Derefter lægger spilleren en brik i sin farve på feltet med det symbol,
vist på det valgte kort. Bemærk at alle kort findes to gange på brættet med undtagelse af knægte. Brikker, som er placeret kan ikke
flyttes eller fjernes, medmindre man har en knægt på hånden. Se senere forklaring om knægtenes funktion.
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Knægte med to øjne

Der er 8 knægte i et spil kort. De fire af knægtene viser begge deres øjne. Disse knægte kan bruges som jokere. Dvs. at når man
lægger et kort med en to-øjet knægt i bunken, kan man lægge sin brik et hvilket som helst sted på brættet som ikke er optaget i
forvejen.

Knægte med et øje

Knægte med et øje har en anden funktion. Med dette kort, kan man fjerne en hvilken som helst brik på brættet. Foretager man dette
træk, ender ens tur. Man kan altså ikke i samme tur lægge en af sine egne brikker på feltet. Brikker, som allerede danner en sekvens,
kan ikke fjernes.

Døde kort

Mistede kort

Efter ens tur er det vigtigt at huske at tage et nyt kort fra bunken. Når man ikke dette, før den næste spiller har startet sin tur, mister
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man chancen for at få suppleret sin hånd med et nyt kort. Spilleren må da fortsætte resten af spillet med et kort mindre end de andre i
spillet, hvilket kan vise sig at blive katastrofalt.

Snak over bordet

Holdkammerater må ikke aftale strategi over bordet. Der må ikke gives tegn eller på anden måde signaleres til hinanden indbyrdes.
Sker dette, straffes spillerne på holdet ved at miste et kort hver fra hånden.

Andet info

Slipper bunken op, blandes de brugte kort og der startes forfra.
God fornøjelse!
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