Menhirs dans le Brouillard

Voorbereiding:

Menhirs dans le Brouillard

De Rondemarker:
Bouw het speelveld op door de
tegels (Menhirs en Bos)
willekeurig over het spelbord
te verdelen.

We raden je aan om tijdens het spel gebruik te maken van de Rondemarker. Het spel
bestaat dan uit maximaal 12 rondes. Per ronde is elke speler 1 x aan de beurt. Steeds eerst
speler 1 (de startspeler) en dan speler 2.
Op de Rondemarker zie je precies wat er per ronde gebeurt.
In Ronde 1 & 2 plaatsen de spelers de overgebleven mist. (Dit
gebeurde dus eigenlijk al in de voorbereiding.) Vanaf Ronde 3
verplaatsen de spelers de mist. (Zie regels voor verplaatsen.)

Vanaf Ronde 7 (beginnend bij speler 2) begint de opklaring:
Vanaf nu nemen de spelers aan het eind van hun beurt een
misttegel van het bord weg.
Dit mag echter nooit een tegel zijn waardoor de laatste Menhir
wordt ontbloot, want dat zou te gemakkelijk zijn ;)

Dek alle Menhirs af met een
misttegel. En plaats vervolgens
om en om de overgebleven
misttegels.

Regels voor het verplaatsen van Mist:

Speldoel:
Tijdens het spel verplaats je de mist volgens de regels op het spelbord. Zie ook hieronder
bij “Regels voor het verplaatsen van Mist”. Het gaat erom dat, door het verplaatsen van de
mist, alle Menhirs uit de mist worden gehaald. Zodra dit gebeurd is het spel afgelopen. Het
is echter geen coöperatief spel. Want alleen degene die de laatste Menhir(s) uit de mist
haalt, wint het spel.
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1) Een misttegel mag nooit het hexagon gedeelte van het bord verlaten.
2) Je mag nooit precies dezelfde misttegel(s), die zojuist door je tegenstander is/zijn
verplaatst, naar precies dezelfde plek terugplaatsen. (Meer of minder misttegels
terugplaatsten mag wel.)
Let op: Als je tegenstander, in de opklaringsfase, van de door haar/hem zojuist
verplaatste misttegel(s) er één weg haalt, mag je het overgebleven deel wel
terugplaatsen.
3) Per beurt kies je één mistcluster (Dat zijn alle mist tegels die aan elkaar liggen.)
dat je verplaatsen wilt. En deze verplaats je dan één positie in de richting: N, NO,
ZO, Z, ZW of NW. NB één losliggende misttegel noemen we ook een cluster. Zeg van
tevoren hardop welk cluster je in welke richting verplaatsen wilt en doe dan
precies dat.
4) Alleen als een cluster uit 6 of meer misttegels bestaat, kan er iets worden
afgesplitst. Maar hierbij, moet elk nieuw te ontstane deel (dwz het deel dat je
afsplitst, maar ook het deel/de delen die je laat liggen) te allen tijde (dus ook
tijdens het afsplitsen), uit minstens 3 misttegels bestaan.
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Menhirs dans le Brouillard
De Puntentelling:
Een puntentelling is niet nodig. Het gaat immers om wie de laatste
Menhir ontbloot. Maar als je bijvoorbeeld een toernooitje spelen
wilt is het soms handig om toch een ranking te kunnen maken van
spelers die even vaak gewonnen hebben.
De Puntentelling werkt dan als volgt: Zodra iemand gewonnen
heeft, kijk je naar het aantal misttegels dat nog in het spel is en dit
aantal is dan de score van de winnaar.
Leuke variant: Iemand die reeds weet te winnen in de eerste
verplaatsingsronde (ronde 3) scoort niet 11, maar zelfs 21 punten!
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