
Předem bych rád poděkoval vám všem, kteří jste sebrali odvahu vyzkoušet
mou nevšední hru a zároveň se neostýchali klást všelijaké otázky. Protože
to byly dotazy smysluplné a spousta z nich se často opakovala, usoudil jsem,
že by se leckomu mohla hodit tato nápověda, moderně řečeno TOP 10 FAQ=)

Ne. Narozený kámen vždy musí navazovat na mateřský kámen stejné barvy.

Ne, základny pouze definují body, které je vaším úkolem propojit.

Kdykoliv v průběhu hry můžete provést opačnou akci a místo umístění kamene
si jeden stáhnout zpět do své zásoby.

Ne, hráč se nikdy nemůže, byť jediným kamenem, podílet na vlastním obklíčení.

Ano, žádní zajatci ve hře nejsou.

Ne, vždy jen jednu. Smyslem bonusové akce je kompenzace kostky vynaložené
k jinému účelu, než je samotné propojování základen.

Ne, návaznost dvou kamenů je zcela nezávislá na okolní situaci.

Ne, kámen se vrací do zásoby hráče a tím je daná kostka v tomto tahu využita.

Jednu, a to tu, kterou hráč právě využil k umístění útočného kamene. Kostkou
se však již znovu neháže, pouze se odehraje další akce pomocí té samé pozice.

Ano, to je nejen povolené, ale dokonce doporučené, protože taková pozice je
relativně bezpečná. Zpětně se totiž obklíčení nikdy nevyhodnocuje, dochází
k němu pouze v okamžiku vytvoření obkličovací formace během tahu útočníka.

10 nejčastěji kladených otázek
ke hře EQUILIBRIX Connect

1. Můžu přikládat ke kamenům jiné barvy?

2. Můžu narodit kámen ze základny?

4. Co když mi dojdou kameny?

6. Můžu obklíčit i svůj vlastní kámen?

10. Mám obklíčený kámen vrátit napadenému hráči?

7. Když obklíčím víc kamenů najednou, získám za to víc akcí?

8. Přeruším propojení kamenů jiného hráče,
    když je protnu svými propojenými kameny?

9. Můžu rovnou umístit na plán kámen,
    který stahuji pomocí opačné akce?

5. Kolik kostek mám hrát znovu jako bonus za obklíčení?

3. Můžu umístit kámen na obklíčené pole?
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