Obrazový průvodce
ke hře EQUILIBRIX Connect
Pro ty z vás, kteří zrovna čelíte nástrahám prvních pokusů, nebo hru znáte,
ale nejste si nějakou situací jistí, je tu připraven tento doplňkový materiál=)

Hra ve dvou

Zahájení partie

Jeden z hráčů umístí svůj kámen na zcela libovolné pole. Druhý hráč na to
zareaguje tím, že svůj kámen umístí do protipozice vůči středu herního plánu.
Poté druhý hráč kamkoliv umístí svůj druhý tvar a první hráč obdobným
způsobem pozici zopakuje. Výchozí pozice jsou tak symetrické a spravedlivé.
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První tah prvního hráče
Začínající hráč hodí oběma kostkami
a z nich si pro svůj tah výjimečně může
vybrat jen jednu, kterou zahraje.

X

Další tahy
Druhý hráč
již hraje
obě kostky.

1.

Sám si určí
pořadí.

2.

Červený
hodí takto
a zvolí si
následující
pořadí. Tím
vytvoří 1
z útočných
formací:

1.

2.

Došlo tedy k obklíčení zvýrazněného kamene, který
se odstraní z plánu a vrátí do zásoby majitele.
Všimněte si, že není nutné, aby obě pozice oběti
vyznačené na přehledové kartě byly obsazené. Tato
formace funguje jako dva nezávislé útoky na dvě
vyznačená pole. Pokud je jedno z napadených polí
prázdné nebo obsazené kamenem útočníka, pořád
platí obklíčení druhého pole. Kromě odstranění
obklíčeného kamene si nyní může první hráč užít
svůj bonusový tah a zahrát znovu poslední kostku,
pomocí které provedl krok vedoucí k obklíčení.
Tento tah se první hráč rozhodne využít
k obraně a umístí svůj kámen tam, kam
by ho jinak rád umístil soupeř a tím
zkompletoval svou útočnou formaci.
bonus
Žlutý hráč
hodí takto,
připraví si
pozici a pak
umístí svůj
kámen tak,
aby obklíčil
2 kameny:

1.

2.

Všimněte si, že druhý hráč právě umístil svůj
kámen na obklíčené pole, což je však zcela
v souladu s pravidly. Jestli takový tah vede
k obklíčení či nikoliv, nehraje žádnou roli.
V tomto případě to však byl záměr, oba obklíčené
kameny soupeře se odstraní z plánu a útočníkovi
bonus
vzniká nárok na bonusový tah, zahraje tedy znovu

Vítězný tah
Hra končí ve chvíli, kdy se některému z hráčů podaří propojit všechny základny
ve své barvě, tedy všechny tři. Každá základna má pouze dva vnitřní body, které
lze pro napojení využít. Ty dva vzdálené body po stranách základen k vítězství
nestačí, byly by totiž společné pro oba hráče a celou hru by zjednodušovaly.

Hra ve třech
Varování úvodem: My nezastíráme, že je tato varianta o něco méně přehledná
a o dost méně seriózní. My to přiznáváme, protože o to větší zábavu to přináší!
Zkrátka doporučujeme nejdříve několikrát vyzkoušet hru ve dvou a pak teprve
nabyté zkušenosti zúročit v této zběsilé výzvě. Většina herních mechanismů je
stejná jako ve dvou, ale přítomnost třetí barvy s sebou přináší jisté důsledky.
Následující příklady se tedy budou věnovat pouze těmto novým situacím.

Zahájení partie
Postup je stejný jako ve dvou, jen jsou kameny hráčů vůči středu herního plánu
posunuty vždy o 120 stupňů místo 180. Rotace kamenů však musí respektovat
barevnou rotaci základen, jinak by výchozí postavení všech hráčů nebylo férové,
ikdyž by se na první pohled mohlo zdát, že je pěkně symetrické a tedy správné.
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První tah prvního hráče
Začínající hráč hodí oběma kostkami
a z nich si pro svůj tah výjimečně může
vybrat jen jednu, kterou zahraje. Černý
se rozhodl takto napadnout červeného.
Kdyby zvolil druhou kostku, musel by
svůj kámen umístit na ohrožené pole.

X

Další tahy
Červený již
hraje obě
kostky. Zkusí
zaútočit na
černý kámen
a potom si
pozici krýt.
Žlutý pak
hodí takto
a zvolí si
následující
pořadí. Tím
vytvoří 1
z útočných
formací:

1.

2.

1.

2.

Protože došlo k obklíčení, může žlutý pokračovat a
pomocí poslední hrané kostky provést bonusový tah.
Umístěním dalšího žlutého trojcípého kamene však
dojde k dalšímu obklíčení. Žlutý si totiž dva červené
dvojcípé kameny může započítat do útočné formace,
jako by byly jeho vlastní. Navíc má nárok na další tah.

bonusové tahy

a

Pochopení toho, co se právě stalo, je pro hru ve třech zcela klíčové. Každý čelí
koalici dvou jiných barev. Ve snaze obklíčit některý z kamenů druhého hráče je
tedy potřeba umět v hlavě přebarvit kameny třetího hráče a pro tyto účely je
považovat za své. Napadený hráč se však ani jediným kamenem nesmí podílet
na svém vlastním obklíčení, z čehož vyplývá strategie vlastního krytí.
Druhý bonusový tah žlutého již k novému obklíčení nevedl a tak jeho tah končí
a může hrát černý. Podívejme se však pozorně na jeho situaci. Na herním plánu
se nenachází žádný dvojcípý kámen černé barvy, jelikož byl v předchozím tahu
obklíčen a odstraněn. Černý tím vlastně přišel o případnou mateřskou pozici
pro Zrod dvojcípých kamenů. Zkrátka nemá na co navazovat, což by bylo pěkně
nepříjemné, kdyby hra tuto nouzovou situaci naopak nepřetvořila ve výhodu.
Hodí-li hráč na kostkách pozici, ke které nemá ani jeden potenciální mateřský
kámen, může výjimečně svůj kámen umístit na kterékoliv volné pole na plánu.
V tomto režimu lze umístit pouze jeden kámen, nikoliv jeden jako matku a z něj
pak ještě v rámci téže kostky narodit další. Než tedy příště někomu obklíčíte
poslední kámen určitého tvaru, uvědomte si, jak velkou výhodu mu tím dáváte.
Ukažme si nyní, jak s takovou situací černý může naložit a rychle nabrat dech.
Černý hodí
tyto pozice.
Nemá odkud
narodit, tak
kámen může
umístit kam
chce a zvolí
útočný tah.
Využít žluté
kameny pro
obklíčení
červeného
je smyslem
hry a černý
získal bonus.
2. Kostkou
potom černý
pro změnu
obklíčí žlutý
kámen díky
dvěma cizím
(červeným)
kamenům.

1.

bonus

2.

j

Bonus černý
využije tak,
že zvládne
zase obklíčit
a tím pádem
má nárok na
další bonus.
Umístěním
kamene bez
obklíčení
tah končí.

bonus

bonus

Dotazy rádi zodpovíme na

www.matymoves.com

