
Kezdő állás. A zöld színnel árnyékolt mezők alkotják a 
kezdőterületet. Megjegyzés: a szabályban szereplő 
ábrák az érthetőség kedvéért leegyszerűsítettek.

A REPELLO-ban a játékosok célja a korongok és az 
ellenfelek tornyainak letolása a játékfelületről. A 
tábláról lelökött korongok pontokat érnek és a 
játékot az nyeri, akinek a legtöbb pontot sikerül 
összegyűjtenie.

A REPELLO-ban a korongok és tornyok mind 
taszítják egymást, ha túl közel kerülnek. A 
tornyok léptetésével láncreakciók indulhatnak 
be, melyek végiggyűrűznek akár az egész játék-
területen és így értékes korongok hullhatnak le a 
tábla szélein. A tornyok lépésük kezdetekor 
mindig maguk mögött hagynak egy-egy korongot, 
és ezzel a tábla egyre zsúfoltabbá válik. Aki jól 
használja ki a láncreakciókat, könnyen a játék 
nyertesévé válhat. 

A tornyok egyenesen vagy átlósan mozoghatnak. Az 
adott irányban elhelyezkedő első mezők mutatják 
meg a lépés hosszát. Annyi mezőt kell lépnünk 
ahányas szám a torony melletti mezőn látható. (Lásd 
az alábbi ábrát!) A torony nem érkezhet és nem is 
haladhat át foglalt mezőn ezért előfordulhat, hogy 
bizonyos irányokba való lépése gátolva van.

Lépése folyamán a torony a tábla széléről visszapat-
tanhat, ahogy az a fenti ábrán látható. Ha átlósan (45 
fokos szögben) érkezik a szélhez, akkor átlósan 
verődik vissza a másik irányba. Ha merőlegesen (90 
fokban) érkezik a falhoz vagy a sarokba vezet az útja, 
akkor egyenesen (ugyanarra, ahonnan érkezett) 
pattan vissza. Vigyázat, induláskor a legalsó korong a 
kiinduló mezőn maradt, és lehet hogy megakadály-
ozza a visszaverődést!

Abban a ritka esetben, ha a torony lépése minden 
irányba gátolva van, akkor át kell vele ugrani a zöld 
kedzőterület bármelyik szabad mezőjére. Ebben az 
esetben is a kiinduló mezőn kell hagyni egy korongot 
majd folytatni kell a lépést a feszültség oldásával (lásd 
alább) és a nyeremény begyűjtésével.

A játék kezdete

Válasszunk kezdőjátékost, és az óramutató járásának 
megfelelő irányban mindenki helyezze el a tornyát a 
-zölddel jelölt- kezdőterületen úgy, hogy a tornyok 

között legalább egy szabad hely maradjon.

Lehelyezéskor óvatosan nyomjuk le 
a színes fedőlapot, így a torony 

alja hozzásimul a felülethez és 
stabilan áll. Amikor minden 

torony lehelyezésre 
került, a kezdőjátékos 
megkezdi a három 
részből álló lépését.

Lépés a toronnyal

Amikor a toronnyal lépünk a legalsó korongot mindig 
magunk mögött kell hagynunk a kiinduló mezőn. Ez 
automatikusan megtörténik, ha előzőleg jól helyeztük 
le a tornyunkat. 

Előkészületek

Minden játékos választ egy színes tetejű tornyot és 
leül a tábla ennek megfelelő oldalára. A tornyokon a 
következő mennyiségű (sötétszürke) korongnak kell 
lennie:

2 játékos - 15 korong/torny
3 játékos - 12 korong/torny
4 játékos - 10 korong/torny

A következő ábrának megfelelően 1 arany, 4 ezüst és 4 
sötétszürke korongot kell elhelyezni a táblára.

REPELLO röviden

1) Lépj a toronnyal!
2) Old fel a feszültségeket!
3) Gyűjtsd be a nyereményed!

A tornyok lehetséges lépéseit bemutató ábra. Mint 
látható, több irányban is gátolva van a tornyok lépése. 
Pédául a Piros egyenes irányú visszaverődése megenge-
dett, míg a Zöldé nem, mert az induláskor otthagyott 
korong akadályozza a mozgását.

A nagy következmények játéka!

Sötétszürke, ezüst és arany korongok.

Torony.

Játékszabály


