
MAKE FIVE

A játék célja

Az egyik játékos arra törekszik, hogy a vízszintes sorokban a korongok minél inkább egyszínűek legyenek, a
másik játékos arra törekszik, hogy ezt minél inkább megakadályozza.

Előkészületek

A játéktáblát az asztal közepére helyezzük. A korongokat a zsákba tesszük, és jól összekeverjük, majd csukott
szemmel kihúzunk 5 korongot, és egyet-egyet a tábla egy-egy barázdájába teszünk, ahogyan az 1. ábra mutatja.

A játék menete

A „Rendes” játékos kezd. Kiveheti bármelyik korongot, és átteheti egy másik barázdába. A korong csak a
barázda tetejére helyezhető, a már bennlevő korongok fölé (lásd 2. ábra). A „Rendes” játékosnak nem kell
áthelyeznie korongot, ha elégedett az állással.
Ezután a „Káosz” játékos jön, ki kell vennie egy korongot a zsákból, anélkül, hogy látná, milyen lesz az, és
valamelyik barázda tetejére kell helyeznie. A „Káosz” játékosnak arra kell törekednie, hogy a vízszintes sorokba
különböző színű korongok kerüljenek (lásd 3. ábra).
Ezután megint a „Rendes” játékos jön, egy korongot (bármelyiket) áthelyez, ha akar, majd ismét a „Káosz”
játékos húz a zsákból, és tesz egy korongot, amíg mind a 25 korong a táblára nem kerül. A „Rendes” játékosé az
utolsó lépés, miután a „Káosz” játékos kitette az utolsó korongot, még egyet áthelyezhet.

Értékelés

Minden vízszintes sort egyenként értékelünk és az értékek összege adja a végeredményt. Ha egy sorban három
vagy több van egy színből, akkor a „Rendes” játékos kap annyi pontot, ahány korong van abból a színből a
sorban. Ha csak két egyforma színű van egy sorban, akkor azért a sorért nem jár pont (lásd 5. ábra). A „Káosz”
játékos nem kap pontot.

Ki lesz a győztes?

A játék mindig páros számú játszmákból álljon, a játékosok cserélgessék a szerepeket („Káosz”-„Rendes”).
Például álljon egy mérkőzés háromszor két játszmából, mindkét játékos háromszor lesz „Káosz” és háromszor
„Rendes”, aki a hat játék folyamán több pontot szerez, az nyer.
Ha azonban egy játékosnak sikerül a MAKE 5 (a maximális 25 pont egy játszmában), akkor rögtön nyer.

*******

Ha megtetszett a küzdelem a Káosz és a Rend között, ajánlhatjuk Eric Solomon Hyle nevű játékát is.

A fordító email címe: kerekeskr@yahoo.co.uk


