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Przygotowanie gry

Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze losują 
z  zakrytej  puli  po  osiem  kamieni  i 
umieszczają  je  przed  sobą  w  ten  sposób, 
aby  były  niewidoczne  dla  przeciwnika. 
Następnie losuje się jeszcze jeden kafelek i 
kładzie  odkryty  na  środku  stołu.  Jest  to 
kafelek początkowy. 

Jeden  z  graczy  wybiera  kolor,  drugi 
decyduje, kto wykonuje ruch jako pierwszy. 

Tura gracza

W swojej  turze  gracz  dokłada jeden lub  – 
jeśli to możliwe (zobacz -> Premie) – więcej 
kafelków  ze  swojej  „ręki“  do  kafelków 
leżących  już  na  stole.  Kafelki  dokłada  się 
tak,  aby kolorystycznie pasowały do siebie 
fragmenty  białych  i  czarnych  linii  na  ich 
krawędziach. 

Gracz  musi  przedłużyć  przynajmniej  jedną 
linię  swojego  koloru,  nie  wolno  mu 
natomiast tworzyć "kropek" w swoim kolorze 
ani  zamykać  istniejących  linii  w  swoim 
kolorze  przez  dołożenie  półkolistego 
zakończenia.  Może  jednak  połączyć 
istniejącą otwartą linię z inną, zamkniętą, lub 
tylko  z  półkolem  będącym  zakończeniem 
linii.  Może  również  dołożyć  półkoliste 
zakończenie do jednej linii w swoim kolorze, 
o  ile  przedłuża  jednocześnie  drugą  linię 
własnej  barwy.  Na  pierwszym  rysunku  - 
dwie możliwości ruchu czarnego. Na drugim 
- ruchy niedozwolone dla czarnego (z lewej - 

utworzenie kropki, z prawej - zamknięcie linii 
w swoim kolorze) 

Premie

Bonus za kropkę w kolorze przeciwnika. 
Jeśli  graczowi  uda  się  dołożyć  kafelek 
zgodnie z powyższą zasadą i jednocześnie 
utworzyć  kropkę w kolorze przeciwnika,  to 
za  każdą utworzoną w ten  sposób kropkę 
przeciwnik  musi  dobrać  do  ręki  jeden 
kafelek z puli.

Bonus  za  pętlę  we  własnym  kolorze. 
Utworzenie pętli z linii własnego koloru jest 
premiowane  dodatkowym  ruchem.  Jeśli  w 
jego  wyniku  powstanie  kolejna  pętla,  to 
gracz  może  wykonać  kolejny  ruch. 
Najprostszą  pętlą  jest  oczywiście  kółko 
utworzone z dwóch płytek - jak na rysunku 
poniżej.

Bonus za „klin”. Jeśli gracz w swoim ruchu 
umieści na stole kafelek w ten sposób, że 
będzie on pasował jednocześnie do dwóch 
innych  leżących  już  na  stole,  to  może 
przekazać  przeciwnikowi  do  ręki  jeden  z 
kafelków ze swojej  ręki.  Przykładowy "klin" 
na rysunku poniżej.

Wszystkie  te  bonusy  mogą  się  oczywiście 
kumulować  –  taką  sytuację  przedstawiono 
na rysunku poniżej: po swoim ruchu czarny 
gracz  przekazuje  przeciwnikowi  jeden  z 
kamieni ze swojej ręki (za "klin"), przeciwnik 
dobiera  jeszcze  jeden  kamień  z  puli  (za 
utworzenie  kropki  w  jego  kolorze),  gracz 
czarny  wykonuje  dodatkowy  ruch  (za 
utworzenie pętli).



Szczególna sytuacja

Jeśli  gracz  nie  może  wykonać  ruchu 
zgodnego  z  regułami,  musi  dobrać  z  puli 
kafelek.  W  tej  kolejce  nie  może  go  już 
wyłożyć  na  stół.  Po  dobraniu  kafelka  jego 
tura kończy się.

Zakończenie gry

Grę  wygrywa  gracz,  który  jako  pierwszy 
pozbędzie się wszystkich kafelków ze swojej 
„ręki”.

Warianty

Wypróbuj jeszcze!:

Gra  w  otwarte  karty:  Kafelki  graczy  leżą 
odkryte  przed  nimi  i  widoczne  dla 
przeciwnika.

Gra z odsłoniętym jednym kamieniem z 
puli: Jeśli gracz musi dobrać kafelek z puli, 
bierze ten odkryty kafelek, a na jego miejsce 
natychmiast odkrywa się nowy.

Wariant:  Kropnę  sobie  jednego:  Każdy 
gracz może – jeśli chce – tworzyć kropki w 
swoim kolorze, musi jednak za każdą taką 
kropkę  dobrać  natychmiast  kafelek  z  puli. 
Innymi słowy - za każdą zamkniętą kropkę 
na stole kafelek do ręki dobiera gracz, który 
gra kolorem zamkniętej właśnie kropki.
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