


Když kolem sviští jedna kulka za druhou, donutí vás to tančit jako
za mlada! Nebude to však jen tak obyčejný tanec – svými kroky totiž přímo
ovlivníte postavení soupeře. Ostřílení kovbojové tento tanec nazývají
INFLUDANCE a nejčastěji ho tančí právě ve dvou.

Hra INFLUDANCE Duel je svižná přestřelka pro dva kovboje, ve které
svými kroky ovlivníte i pozici protihráče. Zvládnete se dostat na druhou
stranu hrací desky jako první?

l 1x oboustranná hrací deska s 30 herními poli
l 2x světlý kovboj (malý a velký)
l 2x tmavý kovboj (malý a velký)
l 2x revolverový zásobník
l 12x žeton speciální munice
l Tištěná pravidla hry (pouze ve sběratelské edici)
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Cílem hry je prostřílet se na druhou stranu herního plánu do prostoru
za poslední řadou polí. Kdo jako první dosáhne této pomyslné řady
za herním plánem, vítězí.

1. Každý hráč si zvolí barvu, za kterou bude hrát.

2. Určete, zda budete hrát hru s malým nebo velkým kovbojem, a zvolte
si jeden z herních plánů na oboustranné hrací desce.

3. Každý hráč obdrží 1 kovboje ve zvolené barvě (velikost kovboje
závisí na zvoleném typu hry) a revolverový zásobník.

4. Zamíchejte 12 žetonů speciální munice lícem dolů – každý hráč si
vylosuje 6 žetonů speciální munice a naplní jimi svůj zásobník, aniž
by žetony otáčel a díval se na jejich lícovou stranu.

5. Zvolte začínajícího hráče – kdo naposledy držel v ruce střelnou
zbraň (ano, stříkací pistole se také počítá), bude začínat.

6. Počínaje začínajícím hráčem, umístěte svého kovboje na libovolné
pole do první řady na své straně hrací desky tak, aby se díval
dopředu na protilehlou stranu.

Tento krok může mít značný vliv na průběh hry, a proto si ho
dobře rozmyslete.

První řadu poznáte tak, že se před ní nachází tři symboly střely
ve vaší barvě.
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Hráči se střídají v tazích. Každý hráč provádí následující akce:

l Hráč musí provést pohyb o 1 pole směrem vlevo, vpravo, vzad
nebo šikmo (diagonálně) vzad. Pohyb vpřed nebo šikmo
(diagonálně) vpřed není povolen, stejně tak není povolen pohyb
na pole, které je obsazené kovbojem protihráče.

l Hráč může kdykoliv během svého tahu (před nebo po provedení
pohybu) vystřelit speciální munici a vyhodnotit její efekt, a to
maximálně jednou za tah.

Svou akcí pohybu na nové pole spustí hráč efekt nábojů znázorněných
na tomto poli a odstřelí oba kovboje tím směrem, kterým ukazuje náboj
v jejich barvě (příklad pohybu a efektů nábojů naleznete na "obrázku č.1"
na konci pravidel).

Pokud je na poli znázorněn pouze jeden náboj, bude odstřelen pouze
kovboj v barvě tohoto náboje.

Pokud hrajete variantu hry s velkým kovbojem, který stojí na dvou polích
současně, určete efekt jeho pohybu následujícím způsobem:

l Při pohybu vlevo nebo vpravo se spustí efekt nábojů pole,
na kterém figurka kovboje předtím nestála.

l Při pohybu vzad nebo šikmo vzad hráč vyhodnotí jedno ze dvou
polí, na které se pohnul, dle svého výběru.
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Jakmile hráč vyhodnotí efekty odstřelení a nechce nebo nemůže vystřelit
speciální munici (protože už v tomto kole jednou střílel nebo mu
speciální munice došla) je na tahu druhý hráč.

Všimněte si, že se efekt odstřelení nenásobí. K odstřelení
dochází pouze v důsledku akce pohybu kovboje, nikoliv
v důsledku jiného odstřelení.

Střelba speciální municí se provádí otočením žetonu v zásobníku
revolveru lícem nahoru a vyhodnocením jeho efektu.

Při prvním výstřelu zatočte zásobníkem a poté otočte žeton speciální
munice umístěný nejdále od vás (pomyslný sever na mapě).

Při dalších výstřelech je pořadí žetonů určeno pomocí šipek.

Vzájemná pozice kovbojů nehraje při střelbě žádnou roli.

Každý hráč má k dispozici 6 kusů speciální munice. Po jejich vystřílení
zůstává zásobník revolveru prázdný.

Efekty speciální munice se vyhodnotí okamžitě a mohou být následující:

Dobrá rána

Odstřelí soupeře o 1
pole vzad.

Dvojitá dávka

Mění pořadí hráčů.
Střelec hraje znovu.

Nakopnutí

Odstřelí oba kovboje
o 1 pole vpřed.

Slepá munice

Neudělá kromě
radosti soupeři nic.
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Při hře mohou v důsledku efektu nábojů znázorněných na herním plánu
nebo použití speciální munice nastat následující zvláštní situace:

l Oba kovbojové mají být odstřeleni na stejné pole: na toto pole se
posune pouze jeden kovboj dle volby hráče, který situaci vyvolal.

l Kovboj má být odstřelen mimo herní plán (ve směru dozadu,
doleva nebo doprava) nebo na pole, které blokuje druhý kovboj:
náboje i speciální munice ztrácí svůj efekt.

Pokud je blokující kovboj v rámci též akce pohybu odstřelen
jinam, je blokované pole uvolněno a druhý kovboj na ně bude
odstřelen dle normálních pravidel efektů nábojů.

Příklad: Hráč pohne světlým kovbojem do strany před tmavého kovboje
(viz obrázek 1 vlevo) v naději, že tmavého kovboje zablokuje. Nicméně
v důsledku efektu náboje bílé barvy je odstřelen zpět na pole, odkud vyšel,
a tmavý kovboj je odstřelen směrem vpřed (viz obrázek 1 vpravo).

Obrázek 1: Pohyb a efekty nábojů (vlevo) – výsledek pohybu (vpravo)
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Jakmile se některý z hráčů dostane do prostoru za poslední řadou polí
na protilehlé straně herního plánu, hra okamžitě končí a tento hráč se
stává vítězem hry.

Pokud se to v rámci jednoho tahu podaří oběma kovbojům najednou,
vítězí hráč, kterému v zásobníku zbývá více munice. V případě shody
vítězí oba hráči a patrně bude nutná odveta.

Poslední řadu poznáte tak, že se před ní nachází dva symboly
střely ve vaší barvě.

Všimněte si, že k výhře nestačí dostat se na poslední řadu
herního plánu, ale až do prostoru za ní.

l Autor hry: Matyáš Veselý
l Testeři: Jiří Špecián, Jakub Jiříkovský
l Grafická úprava: Matyáš Veselý
l Úprava pravidel: Vladimír Dražil
l Výrobce a nakladatel: MATY MOVES
l www.matymoves.com

Zvláštní poděkování patří Špécovi za to, že specifikoval toto nevšední
zadání: „Vymysli hru, ve které nebudou potřeba žádné figurky, karty ani
kostky. Zkrátka potřebujeme jen samostatně hratelnou desku.“
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