
Mozgás: bármilyen irányba 3 lépés.

Csak Saját bábukat lehet átlépni.

Minden MOZGÁS elött fizetni kell
1 PONT-ot, amit bármely saját 
bábutól elvehetünk...

A JÁTÉK MENETE:
A Játékosok felváltva egymás után jönnek.

A soronkövetkezõ játékos vagy MOZOG 
akár leütve egy ellenséges bábut is. 
Vagy TERMEL egy békés HEX-en.

Bekerítés: 
Ha a játékos bábuja olyan
helyzetbe kerül, hogy nem tudna ellépni
semmilyen irányba egy TRI-rõl.
Akkor a beszorított bábu illetve bábuk
kiesnek a játékból, 
azaz le kell venni azokat a tábláról...

Harc: Ellenséges BÁBU kiütése, egy saját bábu ugyanazon TRI-re lépésével... 

A játékos csak olyan TRI-rõl tud kiütni ellenséges BÁBUT,
ahol a szomszédos TRI mezõkön legalább annyi saját bábuja
van, mint ahány ellenséges bábu.

Ha a kiütött bábunak volt pontja, azt a támadó bábu kapja meg.

Termelés: Békés HEX-en lehet csak termelni,
ahol csak az egyik játékos bábui állnak.
Azon a HEX-en minden ott álló bábu,
Akinek még nincs PONT-ja kap 
1-1 PONT-ot, amit a bábun jelölni kell.

Magyarázat:
TRI - háromszög mezõ
HEX - 6 egymás melleti fehér TRI
BÁBU - 1 TRI mezõt foglal el, pontokat tárol...

Max. 1 PONT-ot lehet ezen a HEX-en termelni
Max. 3 PONT-ot lehet ezen a HEX-en termelni
Nem lehet ezen a HEX-en termelni
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A JÁTÉK CÉLJA:  
Olyan egymással szomszédos, békés HEX-eket birtokolni,
Amik összekötik a játéktábla két -egymással párhuzamos-
átellenes szélét.
Vagy kiütni annyi bábuját az ellenfélnek, hogy már
csak 4 maradjon a játéktáblán.

A JÁTÉK KEZDETE:
Minden játékos felváltva 1-1 bábut helyez fel a játéktábla 
egy tetszõleges üres TRI mezõjére.
Bekerített TRI-re nem léphet be a játékos.

Ha mind a 18 bábuját felrakta a játékos, 
elkezdhet termelni, mozogni és harcolni...

Ha egyik játékos sem tud se termelni, se lépni, 
akkor egymás után kapnak 1-1 pontot 
egy tetszõleges bábujukra.

1 pont
2 pont

nincs pont
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