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Leikmenn: 2–6

eftir Heinz Meister, teikningar eftir Jan Saße
Aldur: 8 ára og eldri Spilatími: U.þ.b. 15 mínútur

Components
36 playing cards

36 hlutir

Markmið spilsins
Nú reynir á! Leikmenn skiptast á að fletta upp spilum. Ef þeir halda að
mynd af hlut sé að koma upp í annað skipti eiga þeir að grípa hlutinn af
borðinu eins fljótt og þeir geta. Geri þeir mistök eru þeir hinsvegar úr
leik í þessari umferð. Sá sigrar sem nær að safna flestum hlutum í þremur
umferðum.

Undirbúningur spilsins
Stokkið spilin og leggið þrjú til hliðar án þess að skoða þau. Þau eru
notuð í lok umferðarinnar. Leggið hin spilin á hvolf í bunka á mitt borðið
og skiljið eftir pláss við hliðina fyrir kastbunka.
Hlutunum 36 er raðað á borðið í kringum bunkann þannig að allir nái
auðveldlega til þeirra. Síðan hefst leikurinn!

Kastbunki

Gangur spilsins
Leikmenn skiptast á að gera og farið er
réttsælis í kringum borðið. Hver leikmaður
flettir upp spili og setur það í kastbunkann
þannig að það snúi upp. Reynið að leggja
á minnið hvaða hlutir eru á spilunum.
Þegar spil er sett í kastbunkann þarf að
gæta þess að bara efsta spilið sjáist.
Alltaf á að fletta upp spili þannig að það
snúi frá viðkomandi!

Að grípa hluti
Hver hlutur kemur fyrir nákvæmlega tvisvar á spilunum í bunkanum. Þegar
leikmönnum finnst að mynd af hlut sé að koma upp í annað skipti í þessari
umferð, þurfa allir við borðið að vera fljótir og grípa hlutinn af borðinu
áður en einhver annar nær honum! Sá sem nær honum má setja hann fyrir
framan sig þar sem allir sjá hann. Það má grípa hlut hvenær sem er, hann
þarf ekki endilega að vera á spilinu sem síðast var snúið við.
Barbara
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Bára, Sara, Vigdís og Jón skiptast á um að fletta upp spilum. Þegar mynd
af blævæng kemur upp í annað skipti bregst Bára fljótt við og grípur
blævænginn og leggur hann fyrir framan sig.
MIKILVÆGT: Þegar búið er að taka hlut af borðinu má ekki skila honum!

Greipstu rangan hlut?
Fylgstu vel með þeim hlutum sem hinir leikmennirnir eru búnir að taka.
Ef einhver snýr við spili með mynd af hlut sem annar leikmaður er þegar
með fyrir framan sig, hefur sá leikmaður gert mistök: hann hefur tekið
hlut sem bara hafði komið upp mynd af einu sinni. Sá sem gerir mistök
er úr leik í þeirri umferð. Hann má ekki taka fleiri hluti og fær engin stig
í lok umferðarinnar. Hlutirnir, sem hann var búinn að ná, liggja þó áfram
fyrir framan hann og hinir leikmennirnir mega ekki taka þá.
Jan
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Leikmenn halda áfram að snúa við spilum og Jón grípur umferðarkeiluna. Hins vegar var þetta ekki í annað skiptið sem hún kemur upp.
Hinir leikmennirnir taka eftir því stuttu síðar þegar spilið með seinni
keilunni kemur upp. Jón er þá úr leik í þessari umferð.

Stigin talin!
Þegar síðasta spilinu í bunkanum hefur verið snúið við og enginn vill
taka fleiri hluti er umferðinni lokið. Þá eru spilin þrjú, sem geymd voru í
upphafi, skoðuð. Ef einhver leikmanna hefur tekið hlut sem er að finna
á einhverju þeirra er hann líka úr leik í þessari umferð. Allir leikmenn,
sem enn eru með, fá eitt stig fyrir hvern hlut sem þeir náðu.

Næsta umferð
Spilaðar eru þrjár umferðir alls. Áður en hver ný umferð hefst er spilinu
raðað upp aftur eins og í upphafi. Allir sem duttu út í fyrri umferð eru
með í næstu umferð.

Lok spilsins
Eftir þrjár umferðir lýkur spilinu og sá sigrar sem fengið hefur flest stig.
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