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Čistě logická hra pro jednoho hráče od 7 do 99 let.

Autor: Linda Wächter

Devět tvarů - devět políček! Co zpočátku zní jednoduše, je ve skutečnosti

docela složité. Stejně jako u  sudoku, každá barva a každý tvar se může v  každém

sloupci a v  každém řádku nacházet pouze jednou. Například, pokud se v  řádku

již nachází dva tvary, můžete logicky určit třetí tvar.

Logix je opravdová výzva pro milovníky logických her! 70 úkolů pro začátečníky

až pro pokročilé. Stanete se mistrem Logixu? Dokážete vyřešit všechny úkoly?

Obsah

1 herní plán, 9 tvarů (vždy tři stejné tvary ve třech různých barvách), 70 karet

úkolů, 1 pravidla

Karty úkolů

Každá karta úkolu obsahuje jeden Logix úkol. Na kartě je zobrazen částečně

zaplněný herní plán o  velikosti mřížky 3 x 3. Prázdná políčka musíte zaplnit

vhodnými tvary použitím zdravé logiky. A  opravdu napínavé je, že pro každou

hádanku existuje pouze jedno správné řešení! Všechna řešení naleznete na

konci originálních  pravidlel.

Stupeň obtížnosti

Všechny úkoly jsou rozděleny do různých úrovní. Ve hře je sedm úrovní

obtížnosti , od úrovně A  až po úroveň G. Úkoly každé úrovně jsou očíslovány

(například A1, A2 atd.). Karty úkolů mohou být také lehce roztříděny podle

svých barevných okrajů.

Hra:

Položte herní plán před sebe. Vyberte si úkol a příslušnou kartu položte lícem

nahoru vedle herního plánu. Nyní na správná políčka herního plánu položte ty

tvary, které jsou již na kartě úkolu zobrazeny. Zbývající tvary položte před sebe

vedle herního plánu.

Existuje jedno pravidlo, které musíte vždy dodržovat:

Každá barva a každý tvar se v  každém sloupci a v  každém řádku smí nacházet

pouze jednou. Například, pokud se již v  řadě nachází dva tvary, můžete logicky

určit třetí tvar.



Příklad (úroveň A):

Úkol: Postup: Řešení:

Ve třetím řádku je jediná možná volba červená hvězda.

Ve druhém sloupci je jediná možná volba žlutá hvězda.

Modré srdce musí být položeno do prvního políčka první řady a sloupce,

protože podle pravidel nemůže být umístěno do žádného jiného prázdného

políčka.

Nyní mohou být všechny zbylé tvary logicky umístěny do zbývajících políček.

Doplňující podmínky:

S každou vyšší úrovní je hra obtížnější. V pokročilejších úrovních jsou pro určitá

políčka nebo na celé řádky či sloupce předepsány doplňující podmínky.

Příklad:

1) Toto políčko vyžaduje žlutý tvar, který není přímo

definován!

2) Toto políčko vyžaduje srdce, jehož barva není

přímo definována!

3) Toto políčko nesmí obsahovat žádný modrý tvar!

4) První řádek musí obsahovat modrou hvězdu!

Poznámka:

Čím déle budete hrát a čím více se budete s hrou seznamovat, tím více pravidel,

zákonitostí a hlavně řešení budete schopni rozpoznat, což pro vás bude

užitečné v pokročilejších úrovních!

Český překlad pravidel:

Svět deskových her

www.svet-deskovych-her.cz
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