A GAME BY MICHAEL KIESLING

Portúgalir kynntust gleruðum flísum, azulejos (upprunalega hvítar
og bláar postulínsflísar), í gegnum Máranna. Þegar portúgalski
konungurinn Manuel I heimsótti Alhambra höllina á Suður-Spáni varð
hann heillaður af ótrúlegri fegurð flísaskreytinga Máranna. Konungurinn,
dolfallinn fyrir fegurðinni inni í Alhambra, fyrirskipaði tafarlaust að
hans eigin höll í Portúgal skyldi skreytt með sams konar veggflísum. Í
Azul ferð þú í hlutverk flísalistamanns sem ráðinn er til að skreyta veggi
konungshallarinnar í Evora.

Undirbúningur
1. Gefðu hverjum leikmanni leikmannaspjald (A). Láttu hliðina
með litaða veggnum snúa upp. (Sjá Leiktilbrigiði til að leika
með gráu hlið leikmannaspjaldanna). Allir leikmenn verða
að nota sömu hlið.
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2. Taktu 1 stigatening (B) og leggðu á 0-reitinn á stigatöflunni
þinni.
3. Leggðu uppstillingarplöturnar (C) í hring á miðju borði:
• Í 2-manna leik eru notaðar 5 uppstillingarplötur.
• Í 3-manna leik eru notaðar 7 uppstillingarplötur.

Miðja borðsins

• Í 4-manna leik eru notaðar 9 uppstillingarplötur.

4. Fylltu pokann (D) með 100 flísum (20 í hverjum lit) (E).

5. Leikmaðurinn sem fór síðast til Portúgal tekur
byrjunarflísina (F) og setur nákvæmlega 4 flísar, dregnar af
handahófi úr pokanum, á hverja uppstillingarplötu.
Öllum ónotuðum leikmannaspjöldum, stigateningum og
uppstillingarplötum er skilað í kassann.
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Markmið-Ðð d leiksins

Síðan bætir þú flísunum sem þú valdir á eina af mynsturlínunum 5
á leikmannaspjaldinu þínu (í fyrstu línunni er 1 reitur fyrir 1 flís, 5.
línan hefur 5 reiti).

Að vera stigahæsti leikmaðurinn í leikslok. Leiknum lýkur þegar
minnst einum leikmanni hefur tekist að leggja 5 flísar í lárétta
röð á vegginn sinn.

• Leggðu flísarnar eina af annarri frá
hægri til vinstri í mynsturlínuna sem
þú valdir.
• Ef það eru þegar flísar á
línunni máttu aðeins bæta við flísum
í sama lit.

• Þegar búið er að fylla alla reiti línunnar telst hún
fullkláruð. Ef þú hefur tekið upp fleiri flísar en þú kemur
fyrir á mynsturlínunni sem þú valdir, verður þú að leggja
umframflísarnar á gólflínuna (sjá Gólflína).

Markmið þitt í þessu þrepi er að klára eins margar mynsturlínur og þú
getur, því í næsta þrepi Flísalagningunni, getur þú aðeins fært flísar úr
fullkláruðum línum á samsvarandi línur á veggnum þínum til að fá stig.

Gangur leiksins

Spilað er í nokkrum umferðum en hver þeirra samanstendur af
þremur þrepum:

Dæ mi um fyrstu umferð-d

A. Verksmiðjutilboð

1. Þegar Peter á leik velur
hann 2 svartar flísar af
uppstillingarplötu og
leggur hinar flísarnar á
mitt borðið.

B. Flísalagning

C. Undirbúningur næstu umferðar

A. Verksmiðjutilboð

Fyrsti leikmaðurinn leggur byrjunarflísina á mitt borðið og
byrjar fyrstu umferð. Síðan er leikið réttsælis.

2. Martin velur gulu flísarnar
af uppstillingarplötu og
leggur rauðu flísarnar
3 sem verða eftir á mitt
borðið.

Þegar þú átt leik, verður þú að velja flísar eftir einni af
eftirfarandi leiðum:
ANNAÐ HVORT

a) Velja allar flísar í tilteknum lit af einhverri
uppstillingarplötunni og færa síðan afgangsflísarnar af þeirri
plötu á miðju borðsins.
EÐA

b) Velja allar flísar í tilteknum lit af miðju borðsins. Ef þú ert
fyrsti leikmaðurinn í umferðinni sem velur flísar af miðju
borði, tekur þú einnig byrjunarflísina og leggur á næsta lausa
reit lengst til vinstri á gólflínunni þinni.

Leggðu niður flísar frá hægri
til vinstri.
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3. Síðan velur Andrea þessar 3 rauðu
flísar af miðju borðinu. Þar sem hún
er fyrst til að velja flísar af miðju
borði, tekur hún líka byrjunarflísina
og leggur hana á reitinn lengst til
vinstri á gólflínunni sinni.

• Í öllum síðari umferðum verður þú líka að fylgja eftirfarandi
reglu: Þú mátt ekki leggja niður flís í tilteknum lit á mynsturlínu
ef að þegar er flís í sama lit á samsvarandi línu á veggnum þínum.

B. Flísalagning

Allar flísar sem þú hefur valið sem þú getur ekki eða vilt
ekki leggja niður samkvæmt reglunum, verður þú að leggja
á gólflínuna, og fylla reitina frá vinstri til hægri. Þessar
flísar teljast hafa dottið í gólfið og stig verða dregin frá þér í
Flísalagningarþrepinu. Ef allir reitir gólflínunnar þinnar eru
uppteknir, skilaðu þá föllnum flísum í kassalokið og geymdu þær
þar í bili.

A) Farðu í gegnum
Fullkláruð
mynsturlínurnar, byrjaðu
Ókláruð
efst og haltu áfram niður.
Færðu flísina lengst til hægri
Fullkláruð
í hverri fullkláraðri línu yfir
Ókláruð
á samlitan reit á samsvarandi
línu á veggnum þínum. Í hvert
sinn sem þú færir flís, teldu stigin (sjá Stigatalning).

Í þessu þrepi geta allir leikmenn leikið samtímis þar sem
þeir færa flísar frá kláruðum mynsturlínum yfir á veggina
sína.

Gólflína

Þrepinu lýkur þegar engar flísar eru eftir á miðju borði OG
uppstillingarplötunum.

B) Síðan fjarlægir þú allar flísar úr línum sem ekki hafa
flísar lengst til hægri. Settu þær í kassalokið til
geymslu í bili.

Síðan er haldið áfram í flísalagningarþrepið.

Þegar því er lokið, eru allar afgangsflísar á mynsturlínunum
hafðar áfram á leikmannaspjöldunum fyrir næstu umferð.

A

B

C
Andrea velur 2 gular flísar af uppstillingarplötu. Hún má ekki leggja
þær í aðra eða þriðju mynsturlínuna sína þar sem þegar eru gular
flísar í samsvarandi línum á veggnum hennar.

A) Önnur mynsturlína Peters er fullkláruð með 2 rauðum flísum.
Svo hann færir flísina lengst til hægri á mynsturlínunni yfir á
rauða reitinn á veggnum (og fær strax 1 stig, sjá Stigatalning).

Hún má ekki leggja þær í fjórðu mynsturlínuna heldur því þar er
þegar 1 blá flís og hún má ekki bæta við flís í línu í öðrum lit.

Þar sem þriðja línan er ekki fullkláruð, er hún hunsuð.

Hún má hins vegar leggja 1 í fyrstu línuna og umfram flísina á
gólflínuna (A).

Úr fjórðu fullkláruðu mynsturlínunni færir hann bláu flísina
lengst til hægri yfir á bláa reitinn á veggnum (og skorar strax 1
stig).

Eða hún má leggja báðar flísar á fimmtu línuna (B).

Hann hunsar fimmtu línuna þar sem hún er ókláruð.

Hún mætti jafnvel velja að leggja báðar flísarnar á gólflínuna (C).

B) Eftir það tekur hann afgangsflísarnar úr annarri og fjórðu
línum og setur í lokið. Flísarnar í þriðju og fimmtu línum eru
áfram á spjaldinu hans.
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Stigatalning
Að lokum, í lok Flísalagningaþrepsins, athugaðu hvort einhverjar
flísar eru á gólflínunni þinni. Fyrir hverja flís á gólflínunni,
missir þú þann fjölda stiga sem sýndur er fyrir ofan hana. Færðu
stigateninginn á stigatöflunni í samræmi við það (en þú getur
aldrei farið niður fyrir 0 stig).

 ver flís sem þú færir yfir á vegginn þinn er alltaf lögð á reit í
H
sama lit og stigin eru talin strax á eftirfarandi hátt:
• Ef það eru engar flísar
aðliggjandi (á öllum hliðum)
við nýlögðu flísina, skorar þú 1
stig á stigatöflunni.

Þú færð 1
stig þegar þú
leggur niður
rauðu flísina.

• Ef einhverjar flísar eru 				
hinsvegar aðliggjandi, gerðu þá eftirfarandi:

Athugaðu fyrst hvort 1 eða fleiri flísar eru til hliðar við nýlögðu
flísina öðru hvoru megin. Ef svo er, teldu allar þessar tengdu
flísar (þ.á.m. þá nýlögðu) og þú skorar þann fjölda stiga.

Eftir það fjarlægir þú allar flísar af gólflínunni og setur í
kassalokið. Ath: Ef þú ert með byrjunarflísina á gólflínunni
þinni, telst það sem venjuleg flís þar. En í stað þess að setja hana
í lokið, hafðu hana fyrir framan þig.

Í þessu dæmi leggur þú niður
gulu flísina og færð 3 stig fyrir
láréttu flísasamsetninguna úr
3 flísum (þ.á.m. þá gulu sem þú
varst að leggja niður).

Athugaðu síðan hvort það er 1 eða fleiri flísar fyrir ofan eða
neðan nýlögðu flísina. Ef svo er, teldu allar þessar tengdu flísar
(þ.á.m. þá nýlögðu) og þú skorar þann fjölda stiga.

Peter missir alls 8 stig þar sem hann er með 4 flísar og byrjunarflísina
á gólflínunni sinni.

C. Undirbúningur fyrir næstu umferð
Ef engum hefur enn tekist að klára lárétta línu úr 5
flísum á veggnum sínum (sjá Leikslok), er næsta umferð
undirbúin. Leikmaðurinn með merki fyrsta leikmanns fyllir á
uppstillingarplöturnar með því að draga 4 flísar úr pokanum
fyrir hverja plötu, eins og í Undirbúningnum. Ef pokinn er
tómur, er hann fylltur með öllum flísunum sem settar hafa
verið í kassalokið og síðan eru flísarnar notaðar til að fylla á
plöturnar. Síðan hefst ný umferð.

Í þessu dæmi leggur þú niður bláu
flísina og færð 3 stig fyrir lóðréttu
flísasamsetninguna.

Í þessu dæmi leggur þú
niður gulu flísina og færð
ekki aðeins 4 stig fyrir
láréttu samsetninguna,
heldur einnig 3 stig fyrir þá
lóðréttu.

Ef svo ólíklega vill til að flísarnar klárist aftur og engar eru eftir
í kassalokinu, hefst ný umferð eins og venjulega þótt ekki séu
nógu margar flísar á öllum uppstillingarplötum.
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Leikslok

Leiknum lýkur eftir Flísalagninguna ef a.m.k. einn leikmaður
hefur klárað a.m.k. eina lárétta línu af 5 flísum í röð á veggnum
sínum.

TEYMI

Þegar leiknum er lokið, eru aukastig talin ef leikmanni hefur
tekist að ná eftirfarandi markmiðum:

• Leikmaður fær 2 stig fyrir hverja fullkláraða lárétta línu úr 5
flísum í röð á veggnum
sínum.

Leikjahönnuður: 	Michael Kiesling

Framkvæmdastjóri: Sophie Gravel

Þróun: 	Viktor Kobilke &
Philippe Schmit

• Leikmaður fær 7 stig
fyrir hverja fullkláraða
lóðrétta línu úr 5 flísum
í röð á veggnum sínum.

Listræn stjórnun: Philippe Guérin
Mynskreytingar: Chris Quilliams

Grafísk hönnun:	Philippe Guérin,
Karla Ron &
Marie-Eve Joly

• Leikmaður fær 10 stig
ef hann er með 5 flísar í
sama lit á veggnum sínum.

Samhæfing: Mike Young

Leikmaðurinn með flest stig á stigatöflunni sinni sigrar leikinn.
Ef það verður jafntefli, sigrar
sá leikmaður sem hefur fleiri
láréttar línur. Ef það leysir ekki
jafnteflið, deila leikmennirnir
sigrinum.

Samskiptamál: 	Andrea Ahlers &
Katja Wienicke

Ritstjórn: Sophie Gravel,			
		 Viktor Kobilke
Markaðsmál: Martin Bouchard

Íslensk þýðing: Ragna Ó. Guðmundsdóttir

Leiktilbrigði

Þróun:

Til að spila dálítið öðruvísi útgáfu,
má notast við gráu hliðar leikmanna
spjaldanna. Reglurnar eru alveg eins og í
venjulegum leik, nema að þegar þú færir flís
af mynsturlínu yfir á vegginn, máttu leggja
hana á hvaða reit sem er í samsvarandi
vegglínu. Hinsvegar eftir því sem leiknum
vindur fram má ekki leggja nema eina flís í hverjum lit í hverja
lóðrétta línu.

Sérstök tilfelli: Það gæti gerst í flísalagningaþrepinu að þú getir
ekki fært flísina lengst til hægri í tiltekinni mynsturlínu yfir á
vegginn vegna þess að það er enginn leyfilegur reitur eftir fyrir
hana. Í slíku tilfelli verður þú strax að leggja allar flísarnar úr
þeirri mynsturlína á gólflínuna þína (sjá Gólflína).
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Íslensk útgáfa:

Nordic Games
Ísland

Sími 896 8888

Leikreglur

