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Pentagrammen
The World of Draghan is plek vol met draken, wonderen en magie.
Tovenaars proberen poorten te openen voor het Duistere Rijk.
Tovenaars trekken aardlijnen in pentagrammen om ze te activeren met verboden magie.
De eerste speler die 3 poorten kan openen wint het spel.
Doel van het spel:
Maak een driehoek door 3 stippen te verbinden en een pentagram te scoren.
De eerste speler die 3 pentagrammen scoort, wint het spel.
Wat staat er op het papier?
Scoreveld: Speler A tekent met volle lijnen. Speler B tekent met een stippellijn.
Dit is zodat spelers kunnen zien wie welke lijn heeft getrokken.
Spelers vinken gescoorde pentagrammen hier aan.
Pentagrammen: De plekken waar de spelers het uitvechten.
Stippen: Deze stippen proberen de spelers met elkaar te verbinden.
Gelijkspelstippen: Sommige lijnen hebben een stip.
Deze breken gelijkspel waneer beide spelers geen driehoek kunnen maken.
Het spel klaarzetten
Beide spelers spelen op hetzelfde blad.
De jongste speler zal speler A zijn en de andere speler is dan speler B.
In plaats van een volle of gestippelde lijn te trekken kunnen spelers ook twee verschillende kleuren pen gebruiken.
De jongste spelers begint en kiest één van de vijf pentagrammen waar het eerste gevecht begint.
Tijdens je beurt
Waneer je aan de beurt bent, verbind je 2 stippen met elkaar.
Dan is je tegenspeler aan de beurt.
Je mag geen stippen verbinden met een lijn als ze al reeds verbonden zijn.
Je scoort een pentagram als je er in slaagt om 3 stippen te verbinden die samen een driehoek vormen.
Als je dit doet, mag een overwinning in je scoreveld aanduiden.
Als niemand er in slaagt om een driehoek te maken en alle punten zijn verbonden,
dan wint de speler die de meeste lijnen over de gelijkspel stippen heeft getrokken.
En de winnaar is...
De eerste speler die 3 pentagrammen scoort, wint het spel.
Veel plezier!
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