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Første variant: Fire på stribe
Opsætning af spillet: Spillerne vælger hver en farve og 
placerer deres kort i en bunke foran sig. Du behøver ikke 
missionskort. Vælg personen, som vil starte spillet.

Spillets gang: Den første spiller lægger et kort med 
billedsiden opad på bordet. Den næste spiller kan 
placere sit kort til venstre eller højre, over eller under 
dette kort (ikke diagonalt). Hver spiller udspiller derefter 
et kort efter tur i hans eller hendes egen farve. Målet 
med dette spil er at få fire kort i din egen farve på stribe 
så hurtigt som muligt (en stribe kan være vandret, 
diagonal eller lodret).

Afslutning af spillet: Vinderen er den spiller, der først 
lægger 4 kort på stribe ned i egen farve.

Anden variant: Fem på stribe
Du kan også spille ”Fem på stribe”, selvfølgelig med de 
samme kort. Reglerne for dette spil er de samme som 
for ”fire på stribe”, men her skal du lægge 5 kort ned 
på stribe. Vinderen er den spiller, der først får ”fem på 
stribe”.

Ekstra regler for avancerede 
spillere:
Opsætning af spillet: Hver spiller vælger en farve og 
placerer kort i en bunke foran sig.
Hver spiller trækker derefter også et hemmeligt 

missionskort fra bunken med missionskort. Læg de 
andre kort væk. De skal ikke bruges i dette spil. Derefter 
vælger du personen, der skal starte spillet, og beslutter, 
om du vil kombinere de hemmelige kort med spillet ”fire 
på stribe” eller ”fem på stribe”.

Spillets gang: Hver spiller ser på eget missionskort og 
holder det skjult. Udover at lave en stribe med 4 eller 5 vil 
du få en ekstra opgave, som du skal udføre med hensyn til 
disse hemmelige missionskort.

Figur-mission:          Foto-mission:

Afslutning af spillet: Spil 3 spil i træk og optæl point. 
Spilleren med flest point vinder! Du optjener 1 point for 
hver gennemført stribe og mission. Hvis I har samme 
pointtal, er det personen, der har gennemført flest 
missioner, der vinder.

Spilleregler
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Disse kort har en figur 
på dem, som du skal 
forsøge at arbejde 
ind i spillet. Hvis du 
kan kopiere/spille 
denne figur i spillet 
i din egen farve, har 
du gennemført din 
mission.

Du skal opnå 4 med 
det samme foto på 
stribe for at vinde 
et point med dette 
missionskort.
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