Inhoud
- 1 spelbord
- 5 rekjes

- 140 tegels (28 van elke kleur)
- Deze regels

Voorbereiding
Plaats het bord tussen de spelers zodat iedereen er gemakkelijk aan kan. Kies
een kleur en leg alle tegels van jouw kleur blind voor je neer. Trek daarna vijf
tegels en plaats ze op je rekje zodat enkel jij ze kan zien. Kies een willekeurige
startspeler en vervolgens verloopt het spel in uurwijzerzin.

Doel

“Blockers!” joker

Het doel van het spel is aaneengesloten groepjes te maken met tegels van je
eigen kleur, zonder al te veel tegels van je tegenstanders te vangen. Tegels
liggen aaneengesloten als ze horizontaal of verticaal grenzen aan elkaar.
Diagonaal telt dus niet. Een tegel die niet aansluit aan een andere groep,
vormt een nieuwe groep op zichzelf. Aan het einde van het spel is elke
groep van jouw kleur een strafpunt. Daarnaast tel je ook van elke kleur
hoeveel tegels je gevangen hebt. De kleur waar je de meeste tegels van
gevangen hebt, zal meetellen voor je strafpunten. Wie uiteindelijk de minste
strafpunten heeft, wint het spel.

Regels voor 3 tot 5 spelers
Als je aan de beurt bent, neem je een tegel van je rekje en plaats je deze op
het bord. Een tegel met een nummer moet steeds in de kolom met het
overeenstemmende nummer komen. Letters moeten in de
overeenkomstige rij gelegd worden en figuren moeten op de
overeenkomstige figuur gelegd worden. (Zie figuur A)

Voorbeeld vangen: In dit
scenario mag de blauwe speler
zowel de “maan” tegel, de “G”
tegel als de “2” tegel gebruiken
om de “G” tegel van de gele
speler te vervangen.

Als je geen enkele tegel op een leeg veld kan plaatsen, dan moet je een tegel
vangen. Het is niet toegestaan om te passen. Wanneer je een tegel vangt,
moet je hem open neerleggen voor je rekje zodat iedereen het kan zien.
Aan het einde van je beurt trek je een nieuwe tegel van je trekstapel
en zet je hem op je rekje.

Einde van het spel
Als alle spelers hun laatste tegel hebben getrokken uit de voorraad,
mag iedereen nog één keer een tegel leggen. Aan het einde van het
spel zit je dus met 4 tegels op je rekje die niet gespeeld zullen worden
(Zie figuur C).
Je eindscore is afhankelijk van het aantal groepen van jouw kleur die op
het bord liggen. En ook de kleur waar je de meeste tegels van hebt
gevangen telt mee voor je eindscore. Tel het aantal groepen van je kleur
en tel hier het aantal tegels bij op van de kleur waarvan je er de meeste
hebt gevangen. Dit samen geeft je jouw eindscore. Wie de laagste score
heeft, wint het spel. Als je van twee verschillende kleuren evenveel tegels
hebt gevangen, dan tel je slechts het aantal van één van de twee kleuren. Bij
een gelijkspel wint die speler die de minste tegels in totaal heeft gevangen.
Op figuur C heeft geel een score van 5 (4 groepjes plus 1 gevangen tegel);
Blauw scoort 5 punten (3 groepjes plus 2 gevangen tegels); En groen scoort 2

De Blockers! tegel is een joker en mag op eender welk vakje geplaatst
worden. Je mag een tegel op een leeg vakje plaatsen, of je mag tegels van
je tegenstanders vangen die niet grenzen aan een tegel van dezelfde kleur.
Een tegel die je vangt vervang je onmiddellijk door een eigen tegel. Het is
ook toegestaan om tegels te vangen die wel in een grotere groep liggen,
op voorwaarde dat je deze groep niet in verschillende groepen splitst. (Zie
figuur B)

