
Moszkitó

Ugyanúgy kell letenni mint bármelyik másik Hive rovart, de mikor játékban van úgy mozog 
mint valamelyik rovar,  akivel a mozgása kezdetén érintkezik.  Az egész játék alatt  minden 
mozgásának  a  kezdetén  változtathatja  a  mozgási  képességét.  Vagyis  minden  körben 
eldöntheted, hogy melyik bogár tulajdonságát veszi fel, amelyikkel érintkezik. Az a jó, ha több 
különböző bogárral  tud érintkezni,  mer akkor van választási  lehetőség.  De csak egy lépés 
erejéig viselkedik kaméleon módjára, a következő lépésnél már megint az határozza meg a 
lépéstulajdonságát,  amien rovarokkal  érintkezik,  kivéve,  ha felmászik  egy  bogárra,  akkor 
amíg le nem jön addig bogár módjára a kaptáron mászik. Bár ezt nemtom hogy lehet fejben 
tartani. Ha hozzáér egy bogárblokkhoz, akkor nem számít mi van a felső alatt, csak a legfelső 
tulajdonságát veheti fel, ha egy másik moszkitóval érintkezik csak (nincs más rovar), akkor 
nem tud mozogni, még akkor sem, ha a moszkitó alatt más bogár van.



Katicabogár

A Katica pontosan hármat léphet: kettőt a kaptár tetején (nem fontos, hogy egyenes vonalban, 
lehet  tört  vonalban  is)  és  egy  lépést  a  kaptárról  való  lelépéssel  egy  szabad  helyre.  Nem 
blokkolja még a Bogár sem, annak a hátára is felmászik ha kell.

Szitakötő

Egyet lép egyenesen előre, majd egyet jobra vagy balra srégen, de csak előre. Fel tud lépni a  
kaptárra sőt, ha egy ellenfél bábujára lép, azt a bábublokkot elmozdíthatja az elmozgatási 
szabályok  betartása  mellett,  tehát  nem  okozhat  szétszakadást.  Ha  viszont  nem  tud  a 
bábublokkal szabad helyre lépni, akkor csak a szitakötő mozog, az alatta lévő bábu(k) nem. 
Úgy sem léphet, hogy a lépése során nem érintkezik már lent lévő bábuval, vagyis lépéskor 
nem szakadhat el a kaptártól. Nézzétek meg a képet a köv. oldalon.

A moszkitó fel tudja venni a szitakötő mozgását is, de csak ha nem rajta áll, hanem mellette. 
Asszem  nálunk  nem  kapható,  de  semmi  gond,  mer  veszel  egy  moszkitót,  nyomtatsz  egy 
öntapot és felragasztod ;)




