
CANNIBAL MONSTERS 

PRAVIDLA HRY:

1) Příšerky rozmístěte na hrací desku podle knihy zadání.  Číslo na každé příšerce
v knize zadání udává počet jejích očí a růžků (což slouží pouze pro případnou
kontrolu správnosti řešení).

2) Příšerky se požírají navzájem (tj. vrství se na sebe) podle těchto pravidel:

• spodek vyhládlé  příšerky  přesně zapadá na  příšerku,  kterou  hladové
monstrum hodlá sežrat (obr. a v knize zadání);

• každý  tah  končí  sežráním jedné  příšerky  jinou;  příšerka  se  může
pohybovat  i  po  prázdných  polích,  ale  nikdy  nemůže  svůj  tah  končit  na
prázdném poli (obr. b v knize zadání) => po každém tahu musí být na hrací
ploše o jednu příšerku míň;

• příšerky se pohybují pouze vodorovně a svisle, a to tak, aby na konci
každého  tahu přistály  na  nejbližší  příšerce  v dané  řadě,  tzn.  příšerky  se
nemohou pohybovat po úhlopříčkách a nemohou přeskakovat jiné příšerky
(viz obr. c v knize zadání);

• jakmile je příšerka sežrána, stává se automaticky nedílnou součástí nové,
větší  příšerky;  tuto  vyšší  (složenou) příšerku není  dovoleno znovu
dělit na jednotlivé, tj. menší příšerky;

• výška příšerky ani vzdálenost od jiné příšerky nehraje roli; jakkoli
veliká či malinká příšerka může bez skrupulí sežrat  jinou příšeru, pokud
jsou splněny základní podmínky - útočník zapadne přesně do své kořisti a
kořist je první příšerkou „na ráně“ v dané řadě či sloupci.

3) Úlohu  jste  vyřešili,  pokud  přežila  pouze  jedna  jediná  (vysoká)  příšerka.
Správná řešení všech úloh jsou uvedena na konci knihy zadání.

• Čísla na příšerkách v řešení neukazují počet tahů - vztahují se k počtu očí a
růžků, které má příšerka na tahu. Je-li tato příšerka horní příšerkou celého
sloupce (složeného z příšerek), pak je třeba pohnout celým sloupcem.

• Šipka  určuje  směr,  jímž  se  má daná  příšerka vydat.  Tah příšerkou vždy
končí na vršku první příšerky v řadě (tj. „sežráním“).
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