
Det forrykte kortspil for hele familien.
For 2-10 spillere fra 6 år

Indhold
112 kort
1 sæt regler

SPILLET IDE

Det gælder om at være at komme af med alle kort fra hånden, for
derved at score så få minuspoint som muligt.

Kort sagt: Man spiller et kort - og kan man ikke det, så trækker
man et kort!

FORBEREDELSE

En spiller blander kortene og deler 8 kort ud til hver spiller.
Resten af kortene lægges i en bunke midt på bordet med billedsi-
den nedad. Det øverste kort vendes og danner starten på en
åben bunke ved siden af.
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SPILLETS FORLØB

Spilleren til venstre for kortgiveren begynder, og derefter går
turen videre til næste spiller i rækken.

NB!
Denne rækkefølge kan blive ændret — enten ved at spillets ret-
ning vendes, eller ved at nogle spillere bliver sprunget over.

1. At spille et kort.
Når man har tur skal man spillet et kort fra hånden hvis det passer.

Et kort passer hvis:
· det har samme farve som det øverste åbne kort.
· det har samme værdi som det øverste åbne kort
· det er et sort specialkort.

Eksempel:
Det øverste åbne kort er en rød 5’er. Der kan nu spilles et hvilket
som helst rødt kort, eller en 5’er af enhver farve, eller et sort speci-
alkort. Bliver der spillet en grøn 5’er, så har næste spiller samme
valg bortset fra at de farvede kort nu skal være grønne.

2. Ingen kort passer
Kan man ikke spille et kort, trækkes det øverste kort fra den luk-
kede bunke.

Kan dette kort heller ikke spilles, går turen videre til næste spiller.  

3. Tur uden for nummer.
Hvis man sidder med et kort på hånden der er nøjagtig magen til
det kort der ligger øverst i den åbne bunke, så kan man skynde
sig at spille det ud, og dermed få tur udenfor den normale række-
følge.
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(Specialregel gælder for det sorte specialkort ”Træk 4” + ”skift
farve”).

Turen fortsætter herefter videre med spilleren til venstre fra den
spiller der afbrød rækkefølgen.
På denne måde kan nogle spillere risikere at blive sprunget
over...

RUNDEN SLUTTER

Før man lægger sit næstsidste kort, skal man huske at sige
»SOLO«. 
Dette advarer de andre spillere om at man nu kun har et kort til-
bage, og dermed snart er færdig. Glemmer man at sige »SOLO«,
skal man trække to kort op på hånden.
Når en spiller lægger sit sidste kort, ender runden og der tælles
point.

Alle spillere tæller hvor mange minuspoint deres tilbageværende
kort på hånden giver:

Talkortene 1-9 tæller deres værdi
”Vend retningen” 10 point
”Spring over” 20 point
”Træk 2” 30 point
”Byt kort med en medspiller” 30 point
”Alle bytter kort” 40 point
”Skift farve” 40 point
”Træk 4 + skift farve” 50 point

Pointene noteres og en ny runde begynder.
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SPILLET SLUTTER

Spillet stopper når en spiller når 500 minuspoint. Spilleren med
færrest point vinder.

SPECIAL KORT

Der findes to typer specialkort:

Farvede Specialkort

”Spring over”
For at spille dette kort, skal farven på kortet
passe. 
Kortet betyder at den næste spiller mister sin tur.

”Vend rækkefølgen”
For at spille dette kort, skal farven på kortet
passe. 
Kortet betyder at spillerne får  tur i modsat række-
følge. Hvis det var spilleren til venstre der skulle
have haft tur, så bliver det nu i stedet spilleren til
højre. Spillet fortsætter i den nye retning indtil et
nyt ”Vend rækkefølgen”-kort spilles.
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”Træk 2”
For at spille dette kort, skal farven på kortet
passe. 
Kortet betyder at den næste spiller skal trække to
kort fra den lukkede bunke uden at han må spille
kort ud; turen går i stedet videre til den næste
spiller.
Man kan forlænge kortet ved selv at spille et
”Træk 2” kort. Derved skal man ikke selv trække
ekstra kort op, og den næste spiller skal nu træk-
ke fire kort op på hånden, osv.

Sorte specialkort

”Skift farve”
Dette kort kan spilles ovenpå alle kort. Spilleren
vælger en ny farve når kortet spilles. Den næste
spiller skal nu  spille et kort i denne farve.

”Træk 4 + skift farve”
Dette kort kan kun spilles i spillerens egen tur.
Kortet betyder at spilleren kan vælge en ny farve
og at den næste spiller derefter skal trække fire
kort op på hånden.
Dette kort kan også forlænges, så næste spiller
istedet skal trække 8 kort op.
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”Byt kort med en medspiller”
Dette kort betyder at man kan bytte hele sin 
korthånd ud med en anden spillers hånd.

”Alle bytter kort”
Dette kort betyder, at alle spillere skal sende hele
deres korthånd videre til den næste spiller i spil-
lets retning.

God fornøjelse
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