Blokus Heilabrot
Innihald:
· Spilaborð með 400 ferhyrningum
· 84 leikpeð í fjórum mismunandi litum
· 21 leikpeð í lit.
Öll leikpeðin hafa 21 mismunandi lögun. Það er 1 leikpeð með einum ferhyrningi, 1 leikpeð með
tveimur ferhyrningum, 2 leikpeð með þremur ferhyrningum 5 leikpeð með fjórum ferhyrningum
og 12 leikpeð með fimm ferhyrningum sjá mynd 1

Markmið
Markmið leiksins er að leggja niður eins mörg leikpeð og hægt er, á spilaborðið.

Leikreglur
Allir leikmenn velja sér einn lit og fá 21 leikpeð í þeim lit sem hann valdi sér.
Leikmenn skiptast á að leggja eitt leikpeð í einu á spilaborðið, í eftirfarandi litaröð. Blár byrjar
leikinn síðan gulur þá rauður og loks grænn. Þegar leikur er hafin á alltaf að byrja að setja leikpeðin
í eitt horn spilaborðsins og síðan er haldið áfram að raða leikpeðunum, þetta gildir fyrir alla
leikmenn. Sjá mynd 2
Hvert nýtt leikpeð sem lagt er á spilaborðið á að tengjast öðru leikpeði í sama lit. Leikpeð í sama lit
mega ekki liggja samhliða hvort öðrum, þau mega eingöngu tengjast á einu horni.
Sýnishorn af leik sem náð hefur 5. Umferð. Sjá mynd 3
Þegar leikpeð hefur verið lagt á spilaborðið er hægt að færa það aftur

Leikslok
Þegar leikmaður getur ekki lengur lagt leikpeð á leikborðið á hann að láta umferðina halda áfram,
leiknum er lokið þegar allir leikmenn eru orðnir stop. Þá er tími komin til að telja stigin, 1
ferhyrndur telur 1 stig. Vinningshafin er sá sem er með flest stigin. Ef leikmaður hefur náð að
leggja öll leikpeðin á spilaborðið og leikpeðið með 1 ferhyrningi er síðasta leikpeðið sem lagt var
niður telur það 20 stig.
Ef leikmaður hefur náð að leggja öll leikpeðin á spilaborðið telur það 15 stig.
Hvert leikpeð sem ekki er lagt niður á spilaborðið telur minus, hver ferhyrningur er -1 stig
Mynd 4 sýnir leik þar sem blár hefur unnið leikinn.

Leikmaðurinn með bláu leikpeðin hefur náð að leggja öll leikpeðin á spilaborðið og leikpeðið með
einum ferhyrningi var síðast leikpeði sem hann lagði á spilaborðið og hefur hann þar með náð 20
stigum.

Leikmaðurinn með gult náði ekki að leggja öll leikðein á spilaborðið og voru 2 leikðeð með 4
ferhyrningum á eftir og hlýtur hann þess vegna -8 stig

Leikmaðurinn með rautt náði ekki að leggja niður 1 með 3 ferhyrningum ,4 með 4 ferhyrningum og
1 með 5 ferhyrningum og hlýtur hann -25 stig
Leikmaðurinn með grænt náði ekki að leggja niður 1 með 3 ferhyrningum 3 með 4 ferhyrningum
og 1 með 5 ferhyrningum og hlýtur hann -20 stig.

Sem sagt leikmaðuirnn með blatt vann leikinn .
Tími leiksins er um það bil 20-30 mín á leik.
Leikmöguleikar
A tvö lið
Allir leikir byrja eins blár fulur rauður síðan grænn. Leikmenn byrja allir með því að velja sér horn
blár og rauður á móti gulu og grænu. Þegar leiknum er lokið telja liðin stigin sín o gvinnur liðið
með flestu stigin.

B. Tveir leikmenn
Ef leikmenn eru tveir verða þeir að vera með tvo liti hver, annar með bláan og rauðna og hinn með
gulan og grænan.
C. Þrír leikmenn.
Ef leikmenn eru þrír velja þeir sér lit og skiptast leikmenn á að leggja niður fjórða litnum eftur
umferum. Stigatalning fer frame ins og ef fjórir leikmenn væru að spila enn stigin frá fjórða litnum
eru ekki talin með.

D. Einn leikmaður
Ef leikmaður vill vera einn í leiknum er hann með alala litina og er makmiðið þá að ná að koma
öllum leikpeðunum á spilaborðið.

Hægt er að heimsækja heimasíðuna www.blokus.com Þar geta leikmenn spilað á móti tölvunni,
fengið ráð um spilið, pantað leikpeð sema hafa týnst, hit aðra leikmenn og athugað hver staða
þeirra er á alþjóðalegum vetvangi.

Þetta Blokus spil er hannað og framleitt af mikilli nákvæmni, enn skyldi það vera gallað eða það
vantar leikpeð er hægt að hafa samband við dreifingaraðila spilsins.
Góða skemmtun.

