Spil enten det højeste kort ’TOP’ eller det laveste kort ’DROP’.
Specielle kort booster din hånd. Den spiller der først slipper af
med alle sine kort vinder.
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GØR KLAR TIL AT SPILLE
Spillet består af to typer kort: FARVE-kort som afgør hvilke farver der må spilles i en runde og SPIL-kort som spillerne får på
hånden og skal forsøge af slippe af med. Læg FARVE-kortene i
en bunke med bagsiden op. Del så 8 SPIL-kort til hver og læg de
resterende i en bunke med bagsiden op.
SPILLET
TOP OR DROP spilles i runder, der starter ved at et FARVE-kort
vendes og slutter når ingen kan eller vil lægge SPIL-kort fra hånden. Der spilles runder indtil én spiller slipper af med alle sine
kort fra hånden og dermed vinder spillet.
Spilleren til venstre for kortgiveren starter spillet ved at vende det øverste FARVE-kort fra bunken og lægge det ved siden af
bunken. Kortet afgør hvilke farver SPIL-kort det er tilladt at spille
i runden. Samme spiller bestemmer nu om der i runden spilles
TOP eller DROP. Dette siges højt så andre spillere ved det.
Om der skal meldes TOP eller DROP afhænger af kortene på
spillerens hånd. Er der meldt TOP vindes runden ved at være den
spiller der ender med at lægge det højeste kort. Er der meldt
DROP vindes runden ved at lægge det laveste kort.
EKSEMPEL: Der er meldt TOP og lægges ud med en 5’er. Næste spiller skal nu lægge kort med højere værdi end 5. Der lægges en 6’er og en 7’er. Næste spiller skal dermed lægge en 8’er
eller højere.
Spillerne skiftes til at lægge kort fra hånden efter tur. Der må
højest spilles 3 kort ad gangen. Hvis en spiller ikke kan eller
ikke ønsker at lægge kort fra hånden, skal der trækkes fra bunken
med SPIL-kort – 2 kort hvis man er to spillere og 1 kort hvis man
er flere. Kortene må spilles med det samme. Hvis spilleren stadig
ikke spiller, skal der meldes ”pas” og spilleren er dermed automatisk ude af denne runde. Vinderen af runden er den der har
lagt det bedste kort og alle andre spillere har meldt ”pas”.
TALRÆKKER: Kort med værdi i rækkefølge kan spilles samtidig (fx 1 og 2 eller 5,6 og 7). Alle kort skal dog være bedre end det
sidst spillede kort på bordet. Alle farver på rundens FARVE-kort
må benyttes blandet i talrækkerne.
Når vinderen af runden er fundet, lægges de spillede SPIL-kort
til side. Vinderen vender et nyt FARVE-kort og bestemmer om
der spilles TOP eller DROP i næste runde.
Hvis alle SPIL-kort er brugt, blandes alle de der er lagt fra og
starter en ny bunke. Det samme gælder FARVE-kort når alle har
været vendt. Spillet fortsætter indtil én spiller slipper af med alle
sine kort fra hånden og dermed vinder.
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SPIL-kort består af TAL-kort med værdi fra 1-8, to i hver af de fire
farver. Derudover følgende specielle kort:
TOP/DROP-kort
Når kortet spilles er det bedst – altså bedre end alle TAL-kort,
også hvis disse er kombineret med BOOST- kort. Der kan kun
spille ét TOP/DROP-kort ad gangen. Det kan kombineres med
MATCH-, BOOST- og CONTRA-kort. Det må ikke spilles i kombination med TAL-kort. Der er kun ét kort i hver af de fire farver.
MATCH-kort
Spilles sammen med TAL-kort eller TOP/DROP-kort og gør at
disse kan spilles i en farve der ellers ikke matcher det gældende
FARVE-kort. Det skifter altså ikke farverne på FARVE-kortet, men
gælder kun den spiller der lægger kortet. Det gælder for kort i
samme farve, når de spilles samtidig. Af strategiske årsager kan
der spilles to MATCH-kort samtidig, dog uden ekstra effekt. Der
er 3 MATCH-kort i spillet.
BOOST-kort
Dette kort lægger 1 til eller trækker 1 fra ét enkelt kort. Spilles det
fx sammen med en 4’er bliver den til enten en 5’er eller en 3’er.
Spilles det med et TOP/DROP-kort gør det kortet bedre end et
magen til. Der må gerne bruges flere sammen, så værdien af et
TAL-kort fx øges med 2. Kortet ændrer kun ét korts værdi. Der er
6 BOOST-kort i spillet.
CONTRA-kort
Når kortet spilles vender spillet fra TOP til DROP og omvendt. Er
der fx meldt TOP og forrige spiller har lagt en 5’er kan der med
CONTRA-kortet samtidig spilles en 4’er eller lavere og runden er
nu DROP for de næste spillere. Af strategiske årsager kan der
spilles to CONTRA-kort samtidig og de har dermed ingen effekten på runden. Der er 6 CONTRA-kort i spillet.
MATCH-, BOOST- og CONTRA-kort kan skal spilles sammen
med TAL- eller TOP/DROP-kort. Har du kun disse kort på hånden, må du trække fra bunken når det er din tur.
X-kort
Dette kort vinder altid og afslutter en runde. Der er kun 1 X-kort
i spillet.
FARVE-kort 15 forskellige, 30 ialt: De har mellem 1 og 4 farver
der afgør, hvilke farver der må spilles i runden.
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