Alternativní scénáře
ke hře EQUILIBRIX Connect
Určitě jste si na vlastní kůži již vyzkoušeli, že ačkoliv jsou pravidla poměrně
jednoduchá, nabízí tato hra spoustu možností. Charakter partie je pokaždé
trochu jiný a z toho vyplývají i různé strategie. Od spousty z vás jsme slyšeli,
že rádi hrajete hned několik partií v řadě, což nás moc těší a speciálně vám
by mohl následující materiál udělat radost. Najdete v něm totiž návod, jak
ze hry vytáhnout různé herní módy. Věřte, že vás čekají zcela nové výzvy=)

1. Skromná Hra
Jednotlivé varianty budou řazeny vzestupně podle míry haluznosti. Pro začátek
je tu tedy naprosto jednoduchý scénář, jehož důsledky však znatelně pocítíte.
Každý hráč má k dispozici pouze 10 dvojcípých a 6 trojcípých kamenů, toť vše.

2. Asymetrická Hra
Při této variantě se zapotíte hned od začátku, místo klasického zahájení totiž
své počáteční dva kameny na plán rozmístíte zcela libovolně, tedy bez ohledu
na pozici cizích kamenů. Nejdříve každý umístí na plán svůj trojcípý kámen (3),
pak v opačném pořadí kámen dvojcípý (2). Ve dvou hráčích (A a B) tedy bude
pořadí kamenů A3 - B3 - B2 - A2. Ve třech hráčích pak A3 - B3 - C3 - C2 - B2 - A2.

3. Spravedlivá Hra
Mezi hráči najdeme nemalou skupinku těch, kteří výskyt kostek ve hře považují
za výrazný nedostatek. Nejen pro ně je tu varianta, ve které se již není možné
vymlouvat na nepřízeň osudu. Kostky tedy nebudete potřebovat, můžete totiž
dělat zcela libovolné kroky. Jediným omezením je, že právě narozený kámen
musí být propojen s mateřským kamenem (cípy ukazující do středu ’’kytičky’’).

4. Překvapivá Hra
Zajímavé poziční manévry nabízí tento jednoduchý scénář, ve kterém můžete
při zahrání opačné akce svůj právě odebraný kámen rovnou umístit na plán.
Samozřejmě přitom však stále musíte respektovat hozenou pozici na kostce.

5. Paradoxní Hra
Pozor, v této variantě můžete obklíčit i svůj vlastní kámen. Jako v případě cizích
kamenů se napadený kámen vrací do zásoby hráče a následuje bonusový tah.
Domluvte se, zda je takováto sebevražda volitelná (obklíčený kámen můžu, ale
nemusím odstranit) či povinná (vždy musím svůj obklíčený kámen odstranit).

6. Blokační Hra
Jeden detail a co to udělá. Není totiž dovoleno umístit kámen na obklíčené pole!

7. Magická Hra
Velká magie..

8. Paralelní Hra
Velká paralela..

9. Přebarvovací Hra
Velká přebarvovačka..

10. Válečná Hra
Velká válka..

11. Relativní Hra
Velká relativita..

12. Zrádná Hra
Velká zrada..

