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INNEHÅLL
21 röda brickor, 21 gula 

brickor, 4 torn, 2 nätbrickor, 
1 röd brickavfyrare och 1 gul 

brickavfyrare.

Så här vinner du: Den spelare som får fyra-i-rad först i något av facken vinner. Om ingen får fyra-i-rad får ni spela igen!

Så här vinner du: Den första spelaren som får fem poäng vinner!

SNABBAVFYRNINGSTURNERING
För 2 spelare

SPEL

1. En spelare ropar: "Klara, färdiga, avfyra!"
2.  Båda spelarna avfyrar en bricka i sin färg 

samtidigt i något av facken så fort som 
möjligt.

3.  Den spelare som får fyra-i-rad först ropar 
"FYRA I RAD" och vinner spelet.

Du kan få fyra-i-rad bakifrån 
och framåt, från sida till sida 
eller diagonalt. 

Om två brickor landar på 
samma plats är det den 
översta som räknas!

För 2 spelare

MÅL:    Bli den första spelaren som får fyra-i-rad i något av facken.SUPERSNABB AVFYRNING SPEL

Tryck inte avfyraren ända ner om du vill avfyra lågt.

Placera spelet på en plan yta mellan spelarna. 
Spelarna kan avfyra varifrån som helst på sin egen sida 
av spelet.

AVFYRA BRICKOR
Innan spelet börjar kan du avfyra några övningsskott 
(ha alltid avfyrarna på spelområdet).

En spelare tar de röda brickorna och den röda 
avfyraren och den andra spelaren tar de gula brickorna 
och den gula avfyraren. Strunta i markeringarna 
på brickorna förutom i spelsätt 3.

FÖRBEREDELSER
Förbered spelet på samma sätt för alla 
tre spelsätten. Sätt ihop spelet så här:

Det snabba, skjutglada fyra-i-rad-spelet

MÅL:   Bli den första spelaren som får minst fem poäng.

SÅ HÄR SPELAR DU
Spela det här spelet i omgångar. 
Varje omgång är som att spela en 
hel omgång Supersnabb avfyrning. 
Du får poäng varje gång du får 
fyra-i-rad.

POÄNG

Skjut fram poängräknaren på avfyraren varje gång du får poäng. 

Börja alltid spela med poängräknaren på 0.

Var är det fyra-i-rad?
Övre facket
Nedre facket

Poäng
2
1

SÅ HÄR AVSLUTAR DU EN OMGÅNG
Omgången avslutas när en spelare får fyra-i-rad
ELLER
när båda spelarna får slut på brickor.

SÅ HÄR STARTAR DU EN NY OMGÅNG
Spelarna samlar ihop sina brickor från facken 
(eller var de nu har landat).

Avfyra 
högt

Tippa framåt 
för att avfyra 

lågt

Uppe

Nere

2+
SPELARE5+

ÅLDER
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MEN… VAD HÄNDER OM…?

LAGSPEL Lagkamrater ska sitta bredvid varandra.

LAGSPEL I SUPERSNABB AVFYRNING OCH 
SNABBAVFYRNINGSTURNERING – FÖR TVÅ LAG

Avfyra en bricka och ge sedan avfyraren till din lagkamrat (som genast 
avfyrar en bricka). Det går snabbt och vilt till – så avfyra och byt fort.

LAGSPEL I SPECIALAVFYRNINGSMATCH – FÖR TVÅ LAG

Avfyra en bricka och ge sedan avfyraren till din lagkamrat (som avfyrar 
en bricka nästa gång det är lagets tur). Vem som helst i laget kan 
bestämma om och när en specialbricka ska användas.

•  Om brickan är i luften när någon annan ropar 
"FYRA I RAD" och den sedan landar ovanpå 
fyra-i-rad-raden gäller inte vinsten! (Detta kan 
hända i spelsätt 1 eller 2.)

•  Om en bricka landar i facket, men inte på en 
plats, ska du låta den ligga kvar där.

• Om en specialbricka

• fi nns på en plats: då räknas den i en fyra-i-rad-rad.
• missar facket: avfyra den igen i en annan omgång.
•  landar i facket, men inte på en plats: specialegenskapen gäller inte 

(om den ramlar till en plats senare aktiveras inte egenskapen).
•  landar på en plats: då måste egenskapen användas under den 

omgången.

SPEL SPECIALAVFYRNINGSMATCH
För 2 spelare

MÅL:    Bli den första spelaren som får minst tre poäng.

SÅ HÄR SPELAR DU
Spela det här spelet i omgångar. Spelarna turas om att avfyra en bricka åt 
gången. Den yngsta spelaren avfyrar först.

SÅ HÄR AVSLUTAR DU EN OMGÅNG OCH RÄKNAR POÄNG
Omgången avslutas när en spelare får fyra-i-rad ELLER när båda spelarna får slut 
på brickor.

I Specialavfyrningsmatch äger spelaren med fl est brickor på en plats den platsen. 
Om båda spelarna har lika många brickor på en plats äger ingen den platsen.

När du får poäng skjuter du fram poängräknaren på avfyraren på det här sättet:

Börja alltid spela med poängräknaren på 0.

SÅ HÄR STARTAR DU EN NY OMGÅNG
Töm facken. Spelarna samlar ihop brickorna i sin färg och en ny omgång börjar. 
Turas om att börja avfyra.

Inte fyra-i-rad: röd 
äger inte platsen.

Nu äger röd platsen: 
röd har fyra-i-rad!

Så här vinner du: Den spelare som först får tre poäng vinner!

OLIKA SLAGS BRICKOR
VANLIGA BRICKOR: Det händer inget särskilt. Fortsätt spela som vanligt.

SPECIALBRICKOR: Om specialbrickan inte landar på en plats går turen vidare. 
Om den landar på en plats aktiveras en speciell egenskap.

Din tur igen: Avfyra en ny bricka direkt (till och med en specialbricka).

Dunderskott:
Ta bort alla brickor från 
alla platser som sitter ihop 
med platsen där brickan 
landar.
Ta bort en rad:
Ta bort alla brickor från den rad som brickan landar på. Välj raden som 
går framifrån och bakåt eller raden som går från sida till sida.

Superträff: 
Välj en plats som sitter ihop 
med platsen där brickan 
landar och ta bort alla 
brickor från den platsen!

Lägg borttagna brickor åt sidan: de får inte avfyras igen under den här omgången.

ELLER

Spela med någon av eller alla specialbrickorna. Alla har speciella egenskaper som förklaras nedan.
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•  Om en bricka missar facken helt och 
hållet kan den avfyras igen i nästa 
omgång (eller direkt i spelsätt 1 eller 2).

•  Om du inte har några brickor kvar 
att avfyra kan de andra spelarna 
fortfarande avfyra resten av sina brickor.

Var är det fyra-i-rad?
Övre facket
Nedre facket

Poäng
2
1

KVÄVNINGSRISK – Små delar. Ej för barn under 3 år.

0-3VARNING!


