Toszkána gyönyörű színei inspirálták ezt a
játékot. A tábla a toszkán vidék színét mutatja, az
egyik játékos a tetők színével van, a másik a
terekkel.

Tartalom
Egy 17 x 17-es tábla,
32 lapka, 16 szürke és 16 vörös,
30 zseton.
2 vétó érme (egy mindegyik színből)
A játék célja
Úgy tedd le a táblára a lapkáidat, hogy a játék végén a nagyobb
EGYBEFÜGGŐ terület a TE SZÍNEDBŐL álljon.
A lapkák
Amit fontos tudni a lapkákról az az, hogy
mindegyik 2 x 4 = 8 egységből (zónából) áll,
amiből csak 6 a te színed, 2 az ellenfélé! Tehát
minden szürke lerakása befolyásolja a vörös
helyzetét és fordítva. A 16 lapka mindegyike más
összeállítású.
A játék
A játékosok összekeverik a saját lapkáikat, majd lefordítva feltornyozzák.
Körönként mindig a legfelső lapkát kell a táblára letenni. Az első lapkát a
tábla közepét jelző térre kell tenni; minden ezután következőnek érintkeznie
kell – egy saját színű zónával – a táblán fekvő legalább egy lapkával.
Érintkezni annyit jelent, hogy nemcsak szögben, de a lapka legalább egy
zónájának mentén.
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Vétó jog
A játék alatt egyszer mindenkinek van joga vétózni:
Ha nem akarod, hogy ellenfeled pont a legfelső lapkát rakja le (talán mert túl
erőssé válna az adott helyzetben), megtilthatod, a vétó korong bedobásával,
mielőtt még letenné a lapkát. Ő a vétózott lapkát a torony aljára teszi, és a
következőt húzza fel és helyezi le.
A játék vége
Ha az egyik játékosnak már nincs lehetősége lerakni
a saját lapkáját, elveszíti a körét, és nézi ahogy az
ellenfél pakolászik, amíg ő is hasonló helyzetbe nem
kerül.
Ekkor mindkét játékos (egyszerre csak egy)
megszámolja az egybefüggő területén levő lapkák
saját színű zónáit.
Figyelem: mindig több területünk lesz, csak a LEGNAGYOBBAT lehet
beszámítani. A könnyebb számolás kedvéért rakj egy zsetont a már
megszámolt lapkára.
A nagyobb területet birtokló játékos nyer.
Játszma
Toszkána játszmája két játékból áll; a játékosok felváltva kezdenek. Ha
mindegyik játékos megnyert egy játékot, a játszma győztese az lesz, akinek a
legtöbb az összes pontja.
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