Конане - Хавайски шашки
Конане (Konane) е стратегическа игра от
Хавайските острови. Капитан Кук я описва
през осемнадесети век.
Цел на играта: Победител в играта е
този
играч,
който
първи
остави
противника си без валиден ход.
Брой играчи: 2
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Възраст: Играта е подходяща за деца над 5 години.
Съдържание на играта:
1 игрално поле 8х8 квадрата, коeто се сглобява от 4 части като
пъзел.
64 копчета в 2 различни цвята – по 32 от цвят.
Правила:
Всеки играч избира цвят копчета, с които ще играе. Всички копчета
се нареждат на игралното поле шахматно, както е показано на
картинката.
Първи играе по-младият играч, като взима
копче в своя цвят от централните четири
квадратчета на игралното поле или от някой
от ъглите. Другият играч взима копче в своя
цвят, съседно на освободеното квадратче.
При следващите ходове играчите се редуват
да прескачат противникови копчета със свое
копче. Всяко прескочено копче се отстранява
от игралното поле. Скоковете може да са
само по хоризонтала или вертикала. Всеки
играч мести само по едно копче на ход.
С един "скок" може да се прескочи само едно копче. Играчът може да
направи няколко "подскока" в един ход, стига те да са в една посока
по хоризонтала или вертикала. Многократните скокове в един ход не
са задължителни – играчът може да избере да спре със скоковете,
дори и да има още противникови копчета за прескачане.
Играчите могат да изберат да не спазват това правило, а да е
възможно да се прескача само по едно копче на ход.
Победител в играта е този играч, който първи остави противника си
без валиден ход. Броят на взетите копчето от играчите не оказва
влияние върху резултата от играта.

Konane - Hawaiian checkers
Konane is a a traditional strategy board
game from Hawaii. It was described by
Captain Cook, who observed the islanders
playing it in the eighteenth century.
Objective: When one player is unable to
jump during his turn, his opponent wins the
game.
Number of players: 2
Age: 5-99
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Contents:
one 8x8 uncheckered board – a 4 piece puzzle.
2 sets of 32 buttons in two different colours.
Rules:
Each player chooses a colour to play with. The game begins with all the
buttons placed on the board in an alternating pattern of the two colors –
as shown in the picture.
The younger player begins by taking a button in
his color from one of the 4 squares in the
middle of the board or from one of the squares
in the 4 corners of the board. The other player
removes one of his buttons that is adjacent
orthogonally to the empty square created by
the first player.
Then, players take turns to hop over one
another's buttons, capturing them. Captured
buttons are removed from the board. Buttons
jump only horizontally or vertically - not
diagonally. Players move a single button of their
own colour per turn.
Each hop must be over one adjacent button and into the vacant position
directly beyond it.
A series of jumps may be made in one turn as long as you use the same
button for all the jumps and you move in the same horizontal or vertical
direction. You may decide to stop hopping in a turn for strategy reasons
(even though more jumps are possible).
The players may choose not to include the multiple-jumps-rule in their
game and only allow a single jump per turn.
The first player unable to hop and capture is the loser - his opponent is
the winner. The number of captured buttons is not relevant to the result
of the game.

Камъчета – Petteia
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Petteia е стратегическа игра на древните
гърци, спомената още от Омир.
Цел на играта: Да оставиш противника си
само с едно копче, или да го обградиш
така, че да не може да направи ход.
Брой играчи: 2
Възраст: Играта е подходяща за деца над 5 години.
Съдържание на играта:
1 игрално поле 8х8 квадрата, което се сглобява от 4 части като
пъзел; 2х16 копчета в 2 различни цвята.
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Правила:
Всеки играч избира цвят, с който ще играе и
подрежда копчетата си на два реда в единия
край на полето така, както е показано на
картинката. Започва по-младият играч.
Всеки играч мести само по едно копче на
ход, по хоризонтала или вертикала,
неограничен брой полета до празно
квадратче. Не могат да се прескачат
копчета.
Играчът пленява противниково копче, като
го загради между две свои копчета по
хоризонтала или вертикала, а също и в
ъгъла на игралното поле. Плененото копче
се отстранява от полето.
С едно движение може да се заградят и
пленят няколко копчета. Играчът може да
премести
свое
копче
между
две
противникови копчета, което НЕ води до
пленяването на преместеното копче.

Тези
възможни
движения
илюстрирани на картинката.

са

Когато единият играч остане само с
едно копче или копчетата му са
блокирани, така че той не може да ги
мести, играта приключва. Другият
играч е победител.

Petteia
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Petteia is a strategic game of the ancient
Greeks with references to it abounding from
Homer onwards.
Objective: Reduce your opponent to a single
button or trap all his buttons to leave him
without a valid move.
Number of players: 2
Age: 5-99
Contents:
one 8x8 uncheckered board – a 4 piece puzzle.
2 sets of 16 buttons in two different colours.
Rules:
Each player chooses a colour to play with. The
game begins with all the buttons placed on the
board in the way shown in the picture.
The younger player begins. Players move a
single button per turn from one square to
another (vacant) square. All buttons move as
far as the player wishes, in a straight line
horizontally or vertically. Jumps are not
allowed. An enemy button is captured by
surrounding it with two of the player's own
buttons, in a straight line horizontally or
vertically or by trapping it in the corner of
the board. Captured buttons are immediately
removed from the board. A player may trap
and capture a row of several enemy buttons
between two of his buttons. A player may
voluntarily place a button between two enemy
buttons without harm.
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These moves are illustrated in the
picture above.
The game ends when one of the players
is reduced to a single button or all his
buttons are completely trapped and
unable to move. The other player is the
winner.
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Боен строй – Lines of Action
Боен строй е абстрактна стратегическа
игра, в която резултатът зависи изцяло от
уменията на играчите, а не от шанса.
Цел на играта: Да свържеш всички свои
копчета заедно в една група – по
хоризонтала, вертикала или по диагонал.
Брой играчи: 2
Възраст: Играта е подходяща за деца над 6 години.
Съдържание на играта:
1 игрално поле 8х8 квадрата, коeто се сглобява от 4 части като
пъзел.
24 копчета в 2 различни цвята – по 12 от цвят.
Правила: Всички копчета се нареждат на игралното поле в
изходната позиция, показана на картинката.
Първи играе по-младият играч и след това
играчите се редуват. Всеки играч мести свое
копче в която и да е посока (по хоризонтала,
вертикала
или
по
диагонал)
толкова
квадратчета, колкото копчета (независимо от
цвета) има на линията, по която се движи –
както е показано за зеленото копче на втората
картинка (то може да се премести само по две
квадратчета в показаните посоки, защото по
избраните линии има по две копчета).
Играчът може да премести копчето си в
квадратче, в което има противниково копче.
Ако зеленото копче от примера се движи по
диагонала нагоре, то ще „залови“ жълтото
копче и ще заеме мястото му, а жълтото копче
ще бъде премахнато от дъската.
Играчите могат да прескачат копчета, но само
ако те са от техния цвят. Не могат да се
прескачат противникови копчета.
Играта завършва, когато всички останали на
дъската копчета на единия играч образуват
свързана група - този играч е победителят.
Единият играч побеждава: 1) когато направи печеливш ход,
свързвайки последното си отделно копче с групата останали; или 2)
когато противникът му направи грешка и залови последното му
останало несвързано копче, а останалите вече са свързани в група.
Това означава още, че и играчът останал с само с едно копче печели
играта, защото то е свързано само със себе си. Ако играч направи
ход, в резултат на който и жълтите и зелените копчета образуват
едновременно свързани групи, играта завършва наравно.
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