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REGLERREGLER

I dette hæfte lærer I alle reglerne, der skal til for at spille grundspillet.  
Vi foreslår, at I spiller de første løb efter disse regler, før I prøver de avancerede 

regler og mesterskabsreglerne, der findes i det andet hæfte.

Læs først dette hæfte!Læs først dette hæfte!
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Varmebølgerne skinner fra racerbanen og skjuler udsynet til det første sving. Du justerer dine 
beskyttelsesbriller, mens solens lys reflekteres i kromet på racerbilerne, der langsomt bliver 

skubbet i position omkring dig. Ly den fra publikum forstummer, flagene smælder i vinden, og din 
motor rumler stille. Sommerhimlen er blå, og du venter roligt og fredfyldt i poleposition.

Nedtællingen begynder, og pludselige dybe brøl skærer gennem luften, da alle bilerne sætter 
i gang ved startlinjen; grandprixet er startet. Støv og vind suser forbi din hjelm, da du kører ind 
i det første sving. Du presser din motor til det yderste og er tæt på at skride ud, men du strammer 
dit greb om rattet og lægger dig optimalt i svinget, stadig på førstepladsen. Du har styr på det!

DER ER INGEN PRÆMIE FOR DER ER INGEN PRÆMIE FOR 
AT KRYDSE MÅLSTREGEN I EN AT KRYDSE MÅLSTREGEN I EN 
BIL UDEN SKRAMMER, SÅ... BIL UDEN SKRAMMER, SÅ... 

Her er de komponenter, I skal bruge for at spille jeres første 
spil. I kan lade resten blive i æsken indtil videre. De vil blive 
beskrevet i det andet regelhæfte. 

���6 Spillerplader�
i spillerfarver

�6 Gearbrikker�
i spillerfarver

 Dette�regelsæt

  2 Dobbeltsidede�spilleplader�med�4 forskellige�racerbaner�
(USA,�Frankrig,�Storbritannien�og�Italien)

�6 Racerbiler�i spillerfarver

�72 Hastighedskort�(12 pr.�spiller)

�18 Start- 
opgraderingskort�
(3 pr.�spiller)

�37 Stresskort �48 Heat-kort

KomponenterKomponenter

TRYKTRYK  SPEEDEREN SPEEDEREN 
I BUND!!!!I BUND!!!!
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I HEAT styrer hver spiller en racerbil rundt på banen i et antal 
omgange for at finde ud af, hvem den bedste racerkører er. 
I starten af hver runde kan du skifte gear, hvilket dikterer, hvor 
mange kort du spiller den pågældende runde. Du styrer din 
racerbils hastighed ved at lægge værdien af disse kort sammen 
og flytte det antal felter frem på racerbanen, mens du forsøger 
at lægge dig i spidsen.

Hvis du spiller dette spil, elsker du med garanti også fart. Derfor 
vil du sikkert spille dine høje kort tit og ofte, men racerløb kræver 
finesse, når du manøvrerer rundt på banen. Pas derfor på ikke at 
overskride den anbefalede hastighed i svingene. Ellers begynder 
din bil at overophede. Presser du din bil og dig selv for hårdt, 
risikerer du at skride ud. Styr din hastighed, og pas på din motor, 
hvis du vil gøre dig håb om at komme på podiet!

●   Placér spillepladen  midt på bordet (til jeres første spil skal I bruge 
USA-banen og overveje kun at køre 1 omgang som en læringsoplevelse 
i stedet for de normale 2 omgange, som er trykt på pladen).

●   Hver spiller vælger en farve og tager racerbilen, spillerpladen, 
gearbrikken og 12 hastighedskort i sin farve. Hver spiller tager også de 
3 startopgraderingskort i spillerens farve.

●   Se på spillepladen  for at finde ud af, hvor mange heat- og stresskort 
hver spiller skal føje til sin bil (typisk vil det være 6 heat- og 3 stresskort 
som vist i eksemplet nedenfor).

●   Placér din spillerplade foran dig . Bland dine 12  hastighedskort, 
3 startopgraderingskort og 3 stresskort sammen, og læg denne kortstak 

med billedsiden nedad på feltet til venstre på din spillerplade . Placér 
de 6 heat-kort med forsiden opad på motorpladsen midt på spillerpladen 

 og din gearbrik i første gear .
●   Placér de resterende stresskort med billedsiden opad tæt på spillepladen 

som reserve .

●   Placér tilfældigt alle racerbiler, der deltager i  løbet, en ad gangen på 
startpositionerne, og fyld pladserne fra bagerst til forrest .

●   Træk 7 kort fra din kortstak op på din hånd. Det er disse kort, som du har 
til rådighed i spillets første runde. I er klar til at begynde! 

  Opsætning af spilletOpsætning af spillet  

Hall of Fame

Omgange pr. løb

Sving pr. omgang

Felter pr. omgang

Hvis du er en erfaren racerkører og spiller 
med nybegyndere, kan du overveje at fjerne 
1 eller 2 heat fra din egen bil for at give dig 

selv et handicap.

Målet i spillet Målet i spillet 
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Heat spilles over flere runder. I hver runde gennemfører alle spil-
lere ALTID disse 4 trin:  

➊�-�Justér�gear

➋�-�Spil�kort

➌�-�Flyt�racerbil�

➒�-�Træk�op�til�syv�kort�tilbage�på�hånden
 

Disse obligatoriske trin er fremhævet ved hjælp af følgende  
ikon  . De resterende trin (4-8) er alle situationsbestemte og 
spilles ikke altid i en tur.

Alle spillere gennemfører trin 1 og 2 på samme tid (handlingerne 
udføres i rækkefølge, men I skal ikke vente på hinanden). Når 
alle har udført disse to handlinger, fortsætter I til trin 3-9. Gentag 
denne sekvens, indtil alle biler har gennemført løbet (tjek antallet 
af omgange på spillepladen for den bane, I kører på).

Afslør og 
flyt 

Justér gear  

➊

Spil kort 

➋
Adrenalin

➍

Reagér➎

Slipstrøm➏

Tjek svinget
➐

Kassér
➑

Genopfyld 
hånd 

1. Justér gear 
Tjek først, hvilket gear din bil er i fra den 

foregående runde, og beslut dig for, om du 
vil blive i samme gear, eller om du vil skifte 
et gear op eller ned fra den position.

Bemærk: Du kan vælge at skifte to gear op/ned, men hvis du 
gør det, skal bilen tage et heat, hvilket du kan læse mere om på 
side 7: Heat-kort.

2. Spil kort 
Dit aktuelle gear bestemmer præcis, hvor 

mange kort du spiller fra din hånd. Første 
gear betyder, at du skal spille 1 kort, andet 
gear betyder 2 kort osv. Behold de 1-4 spil-
lede kort med billedsiden nedad i dit eget spilleområde.

Når alle er færdige med trin 1 og 2, går I videre til trin 3: Afslør 
og flyt.

I trin 3 til 9 flytter spillerne deres biler og afslutter deres tur, én 
spiller ad gangen. Start med den forreste bil, tættest på banens 
inderste kant og fortsæt tilbage gennem positionerne én bil ad 
gangen.

Hastighedsgrænse Pladser

Banens inderste kant

Legendelinje (bruges 
kun i spil efter de 
avancerede regler)

Linje i svinget

Felt

Antal felter frem til 
næste sving

Sådan spilles en rundeSådan spilles en runde
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3.  Afslør og flyt 
Vend kortene i dit spilleområde, så kortenes 

værdier er synlige, og læg derefter alle værdi-
erne sammen for at finde din hastighed. Flyt 
din bil fremad med præcis det antal felter på banen. Placér altid 
din bil på det felt, der ligger tættest på banens inderste kant, hvis 
det er muligt.

  Biler forhindrer dig aldrig i at køre igennem dem, selv når 
det ser ud som om, at banen er blokeret. Men hvis du ville 
afslutte dit træk på et felt, hvor der er biler på alle pladser, 
er du blokeret og skal sætte din bil på det første felt med en 
ledig plads (så tæt på banens inderste kant som muligt) bag 
de biler, der blokerede dig.
  Hvis der er to biler ved siden af hinanden, anses den bil, der 
er tættest på banens inderste kant, for at være foran i alle 
henseender.

Stress  ➤ 
Alle spillere starter med tre stresskort blandet 

i deres kortstak, og i løbet af spillet vil disse kort 
havne på hånden. Stresskort repræsenterer kon-
centrationssvigt, mens du kører rundt på banen. 

Hver gang du spiller et stresskort  for at få kortet ud af hån-
den, anvender du en ukendt hastighed mellem 1 og 4. 

Hastigheden findes ved at vende det øverste kort i din kortstak. 
  Hvis det er et hastighedskort  , føjes det til dine spillede 
kort for runden. 
  Hvis det ikke er et hastighedskort, skal du straks lægge det 
i bunken med brugte kort og blive ved med at vende kort, 
indtil du finder et hastighedskort. 

Gør dette for hvert stresskort, du har spillet. Dette udføres, før 
I går videre til Adrenalin-trinnet.

4. Adrenalin
Gælder kun, hvis du er den sidste bil, der 

kører i denne runde (eller to sidste biler i et 
løb med 5 biler eller flere).

Adrenalin kan hjælpe den sidste spiller i hver runde til at flytte 
sig fremad. Hvis du har adrenalin, kan du føje 1 til din hastighed 
(flytte din bil 1 ekstra plads) før eller efter dit boost (se nedenfor). 
Du får også mulighed for 1 ekstra afkøling. Du kan bruge begge 
disse fordele under dit Reagér-trin.

Bemærk: Adrenalin kan ikke gemmes til fremtidige runder.

5. Reagér 
Gælder kun, hvis du har adgang til symboler 

fra spillede kort værkstedsmodul, Adrenalin 
eller dit nuværende udstyr.

I dette trin kan du aktivere de symboler, du har adgang til, i den 
rækkefølge, du ønsker. Generelt har du adgang til symboler fra 
dit nuværende udstyr eller takket være Adrenalin, men i Værk-
stedsmodulet kan du også få adgang til symboler fra spillede kort. 
De symboler, du får adgang til i grundspillet, er afkøling og boost.

For hvert spillet stresskort vendes og kasseres kort 
fra toppen af den aktive spillers stak, indtil der duk-
ker et hastighedskort op. Dette kort lægges derefter 
oven på det stresskort, som det erstatter.

I dette eksempel kasserer den aktive spiller 2 heat-
kort, et stresskort og et startopgraderingskort og 
ender med en hastighed på 8.

Den aktive spiller afslører disse kort.

Hastig-
hedskort
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Afkøling  
Afkøling er et vigtigt aspekt af spillet, fordi det giver dig mu-

lighed for at tage et heat-kort fra din hånd og lægge det tilbage 
i din motor (så du kan bruge heat-kortet igen). Tallet i afkølings-
symbolet angiver, hvor mange heat-kort du kan flytte på denne 
måde. Du optjener afkøling på flere forskellige måder, men den 
mest almindelige er ved at køre i første gear (afkøling 3) og andet 
gear (afkøling 1).

Boost  ➤ 
Du kan booste én gang pr. tur for at øge din hastighed. Hvis du 

beslutter dig for at booste, skal du betale 1 heat (side 7: HEAT-kort) 
for at vende det øverste kort i din kortstak, indtil du trækker et 
hastighedskort (kassér alle andre kort, som når du spiller stress-
kort). Flyt din racerbil fremad på banen svarende til hastigheden 
på kortet.

Bemærk: Boost øger din samlede hastighed i forhold til trinnet 
Tjek svinget.
 
6. Slipstrøm 

Gælder kun, hvis du afslutter dit træk ved 
siden af eller bag en anden bil.

Det er valgfrit at benytte slipstrømmen, og det er muligt, hvis 
du lander ved siden af en anden bil eller i en plads bag en eller 
flere biler. Hvis du vælger at bruge slipstrømmen, bevæger du dig 
2 felter fremad.  

Bemærk: At bruge slipstrømmen øger IKKE din samlede hastig-
hed i forhold til trinnet Tjek svinget

7. Tjek svinget 
Gælder kun, hvis du er kørt igennem et sving 

i denne runde. 
Hvis du kører gennem et sving i din tur (krydser en linje i et sving), 

skal du nu kontrollere, om din samlede hastighed for runden over-
stiger hastighedsgrænsen for det pågældende sving.

  Hvis din samlede hastighed for runden er lig med eller lavere 
end hastighedsgrænsen, sker der intet.
  Hvis din hastighed er højere end hastighedsgrænsen, beta-
ler du heat svarende til forskellen mellem din hastighed og 
hastighedsgrænsen (side 7: HEAT-kort).

Bemærk: Hvis du kører gennem flere sving i samme runde, skal 
du betale for hvert af dem separat, begyndende med det første 
sving, du er kørt igennem.

Skrid ud
Hvis du ikke har nok heat til at betale for din overskydende 

hastighed, betaler du al den heat, du har, og skrider straks ud:
  Flyt bilen tilbage til den første ledige plads før det sving, der 
forårsagede, at du skred ud.
  Tag 1 ekstra stresskort på hånden, hvis du er i første/andet 
gear, eller 2 ekstra stresskort, hvis du er i tredje/fjerde gear.
  Flyt din gearbrik til første gear.

 
8. Kassér 

Dette er et valgfrit trin.
Du kan kassere kort fra din hånd, hvis du 

ikke ønsker at gemme dem til fremtidige 
runder. Det gør du ved at lægge dem med 
billedsiden opad i din bunke med brugte 
kort. Ingen kan dog kigge i bunkerne med 
brugte kort; kun det øverste kort er offent-
ligt kendt.

Bemærk: Du kan aldrig vælge at kassere 
stress- eller heat-kort (ej heller opgrade-
ringskortene). 

9.  Træk kort op på 
hånden   

Husk, at dette er et af de obligatoriske trin 
i din tur.

Tag alle kortene fra dit spilleområde, og læg dem på din bunke 
med brugte kort.

Træk kort, så du har 7 kort på hånden igen, hvorefter den næste 
spiller kan fortsætte med trin 3-9.

Hvis du løber tør for kort
Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt skal trække eller vende 

kort, og der ikke er flere kort tilbage i din kortstak, skal du straks 
blande din bunke med brugte kort og lægge den med billedsiden 
nedad som din nye kortstak. Træk eller vend derefter de kort, du 
manglede.

Hvis dette sker i løbet af din tur (før dette sidste trin, hvor du 
skal trække kort), må du ikke blande kortene i dit spilleområde 
sammen med kortene i bunken, da de ikke er blevet kasseret/
brugt endnu.

Kortet kan 
ikke kasseres
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Når du kører rundt på banen, skal du bruge heat 
til at køre hurtigere på lige strækninger og i sving. 
Som en konsekvens heraf flyttes heat-kort fra 
din motor til din bunke med brugte kort. Senere 
vil de blive blandet i din kortstak igen, og du vil 
få dem op på din hånd. Den eneste måde at få 
heat-kort ud af din hånd og tilbage til motoren 

på er at køle ned, typisk ved at skifte til lavere gear. Denne cyklus 
betyder, at det samme heat-kort kan blive brugt flere gange i et 
løb, afhængigt af hvor hurtigt du bruger det, trækker det og køler 
det ned igen.

Heat-kort kan aldrig smides eller spilles fra din hånd. De redu-
cerer effektivt din hånd ved at fylde den op med ubrugelige kort. 

Betal heat 
Hver gang du bliver bedt om at betale 1 heat, skal du tage 1 heat-

kort fra din motor og flytte det til din bunke med brugte kort. Hvis du 
ikke har et heat-kort til rådighed, kan du ikke vælge at booste. Hvis 
du kørte gennem et sving og overskred hastighedsgrænsen, men 
ikke har nok heat til at betale, skrider du ud (se side 6)

Skift op/ned 2 gear
Hvis du under trin 1: Skift gear ønsker at flytte dit 

gear et ekstra trin op eller ned (f.eks. mellem gear 
1 og 3 eller 2 og 4), skal du betale 1 heat med det 
samme. Da alle skifter gear på samme tid, skal du 
blot fortælle de andre spillere, at du gør det, betale 
heat-kortet og flytte din gearbrik i overensstem-
melse hermed.

Rodet hånd
I sjældne tilfælde kan du ende op med så mange heat-kort på 

hånden, at du ikke har nok spilbare kort til det gear, du er i. Hvis 
dette sker, skal du bruge så mange spilbare kort som muligt og 
betale forskellen med heat-kort. 

I dette tilfælde bevæger din bil sig ikke i denne omgang. Flyt 
i stedet din gearbrik til første gear, læg kortene fra dit spilleom-
råde i din bunke med brugte kort, og gå direkte til trin 9 (Træk 
kort op på hånden).

I er nu klar til at spille. 
Vi foreslår, at I spiller et par spil, før I læser om Værksteds- & 

Legendemodulerne i det andet regelhæfte.
Træk 7 kort op på hånden, hvis I ikke allerede har gjort det, og 

begynd at spille første runde (begynd ved trin 1: Skift gear).

Du vinder løbet (og spillet) ved at være den første spiller, der 
kommer over målstregen efter det antal omgange, der er angivet 
på spillepladen. Hvis to eller flere racerbiler kommer i mål i samme 
omgang, er vinderen den spiller, hvis bil er længst fremme (det 
felt, der er tættest på den inderste kant af banen, er afgørende, 
hvis to biler ender side om side).

Når du har krydset målstregen på den sidste omgang:
  Det er ikke tilladt at bruge slipstrømmen (du kan heller ikke 
krydse målstregen ved hjælp af slipstrømmen).

  Se bort fra hastighedsbegrænsninger i svingene efter mål-
stregen, og kør så langt du kan.

I slutningen af runden skal I fjerne alle de biler, der har krydset 
målstregen, fra banen og placere dem i rækkefølge på Hall of 
Fame-pladsen på spillepladen. Fortsæt spillet, indtil alle biler når 
i mål (giv adrenalin til den sidste bil/de sidste to biler baseret på 
antallet af biler, der startede løbet, ikke antallet af biler, der stadig 
er med i løbet).

Sådan vinder duSådan vinder du

HEATHEAT-kort-kort

START JERES MOTORER!START JERES MOTORER!
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