HAC-KING
Spelregels

Pionen

Doel spel
Met één Virus op de Server van de tegenstander terecht
komen. Wanneer dit gebeurt zal er een roodlampje branden,
dit betekent dat de tegenstander gehackt is en dus af is.

- Elke speler kiest met welke stenen hij gaat spelen. Dit kan zijn: White-hat
(witte stenen) of Black-hat (zwarte stenen).
- Elke speler begint met 6 Virussen, 2 Sweepers, 2 Logic-Bombs en
5 Coins.
- De Virussen en Sweepers beginnen bij Start (zie: Voorbeeld Bordspel).
- De Black-hat speler begint met spelen en mag als eerst één Virus plaatsen op
het bord.
- Virussen en Sweepers mogen per beurt één vakje verplaatsen.
- Per beurt moet er één Virus of één Sweeper verplaatst worden.

Voorbeeld Bordspel
Met de Virus hack je,
je tegenstander.

- Virussen en Sweepers kunnen alleen naar voren gespeeld worden, niet naar
achter.
- Virussen kunnen andere Virussen niet slaan, een Sweeper kan dit echter wel.
- Wanneer een Sweeper een Virus slaat moet de Virus terug naar Start.
- Sweepers en Logic-Bombs kunnen alleen gebruikt worden als deze worden
verkregen via een kanskaart.
- De Logic-Bomb mag alleen op eigen helft geplaatst worden en blaast alle
direct omliggende Pionen op. Behalve van de persoon die hem plaatst. De
Logic-Bomb kan na ontploffing niet nog eens gebruikt worden.

Blaas meerdere Virussen op.

- Op het bord kunnen er maximaal twee Virussen in één vakje. Dit kan zowel
een White-hat steen alswel een Black-hat steen zijn. Staan er twee Virussen in
één vakje dan betekent dit dat een andere Virus om het vakje heen moet.
- Je mag de Schijf gebruiken wanneer: een speler hier 2 Coins voor betaald of
als de speler met een Virus of Sweeper in de Neutrale zone komt (zie:
Voorbeeld Bordspel).
- Als je een Kanskaart hebt verkregen moet deze meteen gebruikt worden.
- De witte streep op het bord bepaald de keuze van de Schijf voor de Black-hat
en de zwarte streep voor de White-hat.
- Als de Schijf op de Firewall terecht komt, moeten alle Pionen die op de
Firewall (rode vakken) staan zowel van jou als de tegenstander terug naar Start.
- Als de Schijf op Freeze staat, betekent dit dat de desbetreffende speler de
eerstvolgende beurt moet overslaan.

Met de Sweeper versla je
andere Sweepers en Virussen.
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