Regels voor een spel voor 1 persoon

SPELIDEE

Jij neemt het op tegen een voorgeprogrammeerde “robot” gangster en probeert meer overwinningspunten dan deze gangster te behalen.

VOORBEREIDING
De voorbereiding is identiek aan die bij een 2-speler spel. Zowel jij als de gangster krijgen de startkaarten. Kies daarbij een startspeler. Het spel is lastiger wanneer de gangster start.
Plaats 6 kaarten open in de straat.
De gangster verzamelt zijn kaarten open in zijn speelveld, gesorteerd op rang. De gangster kan geen gebruik maken van de speciale eigenschappen van de kaarten.

Belangrijk: Gedurende het spel moet je de kaarten in de straat in dezelfde volgorde laten liggen! Dus plaats een nieuw getrokken kaart altijd rechts van de oudere kaarten.

SPELVERLOOP
De beurt van de speler

Jouw beurt is precies hetzelfde als in het normale spel. Volg gewoon de stappen 1 t/m 4.

De beurt van de gangster
De gangster is voorgeprogrammeerd en neemt altijd 1 kaart, zonder daarvoor twee dezelfde kaarten nodig te hebben. Doorloop hierbij de volgende stappen:
Stap 1: Als de gangster nog niet 7 »0« kaarten heeft, dan neemt hij de meest linkse »0« kaart die in de straat ligt. Als er geen »0« in de straat ligt, dan legt hij de meest linkse
kaart af en pakt hij nieuwe kaarten. Hij herhaalt dit zolang de gewone regels dit toelaten en er wel minimaal een »0«.
Als de gangster geen nieuwe »0« kan krijgen of als hij er al 7 heeft, ga dan verder met stap 2.
Stap 2: Als de gangster nog niet 5 »1« kaarten heeft, dan neemt hij de meest linkse »1« kaart die in de straat ligt. Als er geen »1« in de straat ligt en ook geen »0«, dan legt hij de
meest linkse kaart af en pakt hij nieuwe kaarten. Wanneer er dan nog geen »1« ligt, maar inmiddels wel een »0«, dan pakt hij een rode »0«, als die er ook niet ligt, dan pakt
hij de meest linkse »0«.
Als de gangster geen nieuwe »0« kan krijgen of als hij al 5 »1« heeft, ga dan verder met stap 3.
Stap 3: Als de gangster nog niet 4 »2« kaarten heeft, dan neemt hij de meest linkse »2« kaart die in de straat ligt. Als er geen »2« in de straat ligt en ook geen »0«, dan legt hij
de meest linkse kaart af en pakt hij nieuwe kaarten. Wanneer er dan nog geen »2« ligt en hij volgens de gewone regels ook niet meer kaarten mag afleggen, dan pakt
hij de meest waardevolle kaart (bij verschillende meest waardevolle kaarten, pakt hij de meest linkse van die), die lager is dan »2«.
Als de gangster geen lagere kaart kan krijgen of als hij al 4 »2« heeft, ga dan verder met stap 4.
Step 4: Als de gangster nog niet 2 »3« heeft, dan …
Stap 5: De gangster pakt de kaart met het hoogst aantal overwinningspunten (bij verschillende pakt hij de meest linkse). De gangster legt alleen kaarten af als de hoogste rangen
nog niet in de straat liggen.

EINDE VAN HET SPEL EN SCORE-TELLING
Het spel eindigt netals in het gewone spel. Als de gangster meer overwinningspunten heeft, dan verlies je het spel. Als jij de gangster verslaat door meer overwinningspunten te
hebben, dan kan je als volgt je score (voor een high-score) berekenen:
2x jouw overwinningspunten – de overwinningspunten van de gangster.

GANGSTER LEVELS
Als je de regels te makkelijk of te moeilijk vindt, dan kan je het niveau van de gangster aanpassen door de gangster level te verhogen of verlagen. In deze regels betrof het een
gangster met level 3. Denk er ook aan dat het moeilijker is als de gangster de beginspeler is.

Gangster-Level
1
2
3
4

0
9
8
7
7

1
6
6
5
4

2
5
4
4
3

3
3
2
2
2

Auteur: Friedemann Friese
Regels: Henning Kröpke & Friedemann Friese
Vertaling regels: Arjan Romijn
Graphic & Illustraties: Maura Kalusky
© 2011 2F-Spiele, Bremen/Germany

Rocks Games

info@rocksgames.nl
www.rocksgames.nl
www.facebook.com/rocksgames

