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A játék célja
A  játékosok  megpróbálnak  minél  több  szigetet építeni  a  játéktáblán  és  ezeket 
hidakkal összekötni.

A játék tartozékai
80 lapocska két színben; 15 szürke híd; 1 játéktábla; 1 vászonzacskó

A játék előkészületei
A  játéktáblát a két játékos közé helyezzük. A  játék tartozékait színek szerint külön 
választjuk és készenlétbe helyezzük.
A  kezdési  szabály  Alex  Randolph  szerint: Az  idősebbik  játékos  kiválaszt  két 
világos  lapocskát és  a játéktábla tetszőleges  mezőire helyezi. A  másik játékosnak 
most választania kell, hogy a világos vagy pedig a sötét lapocskákkal játszik.

A játék kezdete
Az  a  játékos, amelyik a  sötét lapocskákkal játszik, két sötét lapocskát helyez el a 
játéktáblán.

A játék szabályai és menete

1. szabály: Lapocska  elhelyezése
A soron lévő játékos 
- vagy a színének megfelelő két lapocskát helyez el a játéktábla két üres 

mezőjére (a két lapocskát nem kell szomszédos  mezőkre elhelyezni)
- vagy egy hidat helyez két saját lapocskájára.

2. szabály: Szigetek és homokzátonyok
Szigetnek  nevezünk  egy  képződményt  a  táblán  négy  azonos  színű  olyan 
lapocskából, amelyek  egymással  oldalt érintkeznek. Egy  sziget mindig  pontosan 
négy lapocskából áll, nem lehet benne sem több, sem kevesebb lapocska. A formája 
tetszőleges.
Homokzátonynak nevezünk minden olyan képződményt a táblán, amelyik 1, 2 vagy 
3 lapocskából áll. 

(A szöveg mellett jobbra, az ábra alatt)
Ez  az ötféle szigetforma, valamint ezek tükörképei lehetségesek.

Sziget nem érintkezhet egy ugyanolyan színű másik szigettel vagy ugyanolyan színű 
homokzátonnyal, még átlósan sem. (távolsági szabály, lásd 1. példa)
A  homokzátonyok  átlósan  érintkezhetnek  egymással.  (lásd  1.  és  4.  példa) 
Homokzátonyokat csak  akkor lehet szigetté átalakítani, ha ezáltal nem érintkeznek 
másik ugyanolyan színű szigettel vagy homokzátonnyal, vagy nem állnak több mint 4 
lapocskából. (lásd 2., 3. és 5. példa)
A  távolsági  szabály  nem  vonatkozik  különböző  színű  szigetekre  vagy 
homokzátonyokra. (lásd 6. példa)



(A szöveg alatt az ábrák balról jobbra)

1. példa:
A távolsági szabály megvalósul. (Az ábrán felül dőlt betűvel sziget, alul dőlt betűvel 
homokzátony a nyilak alatt.)

2. példa
A játékos ezen a mezőn a két homokzátonyból nem alakíthat ki egy szigetet, mivel 
ezáltal a  távolsági  szabály  sérülne. (Az  ábrán  az  X  mellett dőlt betűvel: újonnan 
elhelyezett lapocska.)

3. példa
A játékos ily módon szigetet képezhet. (Az ábrán az X  mellett dőlt betűvel: újonnan 
elhelyezett lapocska.)

4. példa
A játékos megnövel egy homokzátonyt. (Az ábrán az X  mellett dőlt betűvel: újonnan 
elhelyezett lapocska.)

5. példa
A  játékos ide nem helyezhet lapocskát, mivel így öt azonos  színű lapocskából álló 
képződmény alakulna ki. Ez  nem megengedett. (Az ábrán az X  mellett dőlt betűvel: 
újonnan elhelyezett lapocska.)

6. példa
Eltérő színű lapocskák korlátozás nélkül érintkezhetnek egymással.

3. szabály: Hidak és blokkolt mezők
Egy  híd  két azonos  színű  lapocskát  köt össze,  amelyek  1  mezőnyi  távolságra 
helyezkednek el egymástól. (lásd  7. példa) Egy  lapocska csak egy hídpillért tarthat. 
(lásd  8. példa) Híd  építésekor az  alatt nem helyezkedhet el lapocska, függetlenül 
annak  színétől. (lásd  8. példa) Megépített híd  alá  nem  helyezhető el lapocska. 
Ezeket  a  mezőket nevezzük  blokkolt mezőknek.  (lásd  9. példa)  Egy  híd  alatt 
legfeljebb két blokkolt mező helyezkedik el. 

(A szöveg alatt az ábrák balról jobbra)

7. példa
Ezen a három módon lehet hidat építeni.

8. példa
A baloldali hidakat nem lehet így építeni, mivel egy lapocska csak egy hidat tarthat. A  
jobboldali  hidat  nem  lehet  megépíteni, mivel  akkor  a  híd  alatt egy  lapocska 
helyezkedne el. 

9. példa
Az 1-4-es mezők blokkoltak.

A játék vége



Ha a világos játékos nem tud már két lapocskát elhelyezni és lemond arról, hogy egy 
hidat építsen, akkor a sötét játékosnak még van egy köre. Ha a sötét játékos nem tud 
már két lapocskát elhelyezni és  lemond  arról, hogy  hidat építsen, akkor a  játék 
azonnal véget ér.

Értékelés és a győztes
Mindegyik  játékos  megszámolja  a  szigeteit. Egy  olyan  sziget,  amelyik  másik 
szigetekkel  hídon  keresztül  nincsen  összekötve,  1  pontot ér. Egymással  hídon 
keresztül  összekötött szigetek  (akár  homokzátonyokon  át) a  következők  szerint 
számítanak:

Szigetcsoportok 
összekötött 
szigetekkel

2 3 4 5 6 7 8

Pontok 3 6 10 15 21 28 36

Aki több pontot ért el, az  nyeri a  játékot. Egyenlő pontszám esetén az  a győztes, 
akinek több szigete van. Ha  a játék ekkor is döntetlen, akkor az nyer, akinek több 
hídja van. Ha ez is azonos számú volna, akkor mindkét játékos nyert.

(A jobboldali ábra alatt)
Példa az értékelésre egy kicsinyített játéktáblán:
A  világos  játékosnak négy összekötött szigete van, ez 10 pont. A  sötét játékosnak 
(egy homokzátonyon keresztül) két összekötött szigete van, ez  3  pont. Ezen  kívül 
van még  két egyedülálló szigete: ez  2  pont. A  sötét játékosnak  összesen  tehát 5 
pontja van. 

A szabályokkal ellentétesen elhelyezett lapocskák
Ha  a  szabályokkal ellentétesen elhelyezett lapocskákat az  elhelyezést követő két 
körben egyik játékos  sem  veszi  észre, akkor a  játékot meg  kell szakítani és  újra 
kezdeni. 

Alex  Randolph  (1922  Arizona  –  2004  Velence)  volt ez  egyik  legsikeresebb  és  
legnagyobb hatású játékszerző. Született amerikaiként kozmopolita volt, folyékonyan 
beszélt  négy  nyelvet,  a  világ  számos  országában  élt,  mielőtt  Velencében 
letelepedett. Függetlenül attól, hogy  gyerek-, családi vagy  komplex taktikai játékról 
van  szó, játékai egyszerűek, ám sosem  egysíkúak, mindig valamilyen különleges 
csavar van bennük. Több mint 100  megjelent játéka közé olyan sikerek tartoznak, 
mint a  SAGALAND, HOL’S GEIER, TEMPO KLEINE SCHNECKE, RASENDE ROBOTER, RÜSSELBANDE  és 
TWIXT, amelyen a PONTE  DEL  D IAVOLO  alapszik. 

A  Ponte  del  Diavolo  szerzője,  Martin  Ebel:  „Alex  Randolph-ot  csak  kevéssé  
ismertem, de nagyra becsülöm. Amikor a halála után számba vettem a játékait, egy 
játékötletem támadt az ő klasszikusa, a TWIXT  alapján. A huszárugrás  problematikája 
ebben a  játékban ugyan  remekül megvalósul, de elég erős  taktikai érzéket kíván. 
Ezért egy  valamilyen másik  kiindulópontot akartam keresni, amely több alternatív 
megoldást kínál, amelyik több intuíciót követel, mint logikát. Ennek  ellenére ezt a 
játékot Alex Randolph emlékének ajánlom.”


