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Cúpla Marbhsháinn 
 

Chun marbhsháinn a fháil le céile comhraic nach bhfuil fágtha aige nó aici ach 
Rí, caithfidh na píosaí seo a bheith agat, ar a laghad le do Rí:  
1. Banríon nó 
2. Caiseal nó 
3. Dhá Easpag nó 
4. Easpag agus Ridire nó 

5. Trí ridire. 
 
Tá sé soiléir, má tá níos mó píosaí agat tá an troid i bhfad níos éasca arís! 
 
Os comhair Rí ní féidir marbhsháinn a fháil mura bhfuil agat ach 
1. Rí agus Easpag nó 
2. Rí agus Ridire nó 
3. Rí agus dhá Ridire. 
 
Má tá Ceithearnach agat, ní féidir marbhsháinn a fháil leis an gceithearnach 
amháin ach is féidir é a athrú go Banríon nó Caiseal sa chéim dheireanach 
(leath. 48 “Dul chun Banríona”) agus ansin marbhsháinn a fháil.  
Ar na leathanaigh seo a leanas gheobhaidh tú amach na caíonna is éasca le 
marbhsháinn a fháil leis na píosaí seo.  

 

 
 

DHÁ CHAISEAL AGUS RÍ IN AGHAIDH RÍ 

1. Tá an Rí Bán i sáinn. Caithfidh sé bogadh as sáinn láithreach.  
2. Tá an Rí Bán i sáinn agus toisc go bhfuil céimeanna 5 agus 6 faoi smacht 

ag na gCaiseal Dubh bogann an Rí go céim-7 ag dul i dtreo na gCaiseal ag 
déanamh iarracht mhall ionsaí a chur orthu, ach aistríonn an fear bocht 
seo chomh mall sin. Ach bfhéidir!  

3. Déanann an Caiseal dubh sáinn arís ar an Rí.  
4. Faoi dheireadh, an Rí ag déanamh ionsaí ar an gCaiseal  
5. Tá an Caiseal ró-chliste dó, seo ró-éasca, RITH! ÉALAIGH!    

 (Ach fós ag coinneáil smacht ar na cearnóga san am céanna).  
6. Tá an Rí Bán ag ionsaí cearnóg g8, an chearnóg arbh mhaith le an Caiseal 

Dubh ar g6 dul isteach inti chun marbhsháinn a fháil. Á bhuel! Is féidir leis 
RITH chomh maith!  

7. An Rí bocht tuirseach ag iarraidh dul i dtreo na gCaiseal arís!  
8. Aistríonn an Chaiseal Dubh go a8-(C-a8++) agus anois an sáinn marfach: 

marbhsháinn.  

 
 

BANRÍON, CAISEAL AGUS RÍ IN AGHAIDH RÍ 
 

1. Tá an Rí Bán i sáinn. Caithfidh sé bogadh as sáinn láithreach.  
2. Bogann sé go céim-7 ag dul i dtreo an Chaisil ag déanamh iarracht mall 

ionsaí a chur air; ach aistríonn an fear bocht seo chomh mall sin. Ach b'f-
héidir!  

3. Déanann an Caiseal dubh sáinn ar an Rí.  
4. Ní dóigh liom go mbeadh an Rí ábalta ionsaí i ndáiríre a dhéanamh an uair 

seo. Aistríonn sé go e8 ach tá an Bhanríon Dubh ró-cumhachtach  
5. B-g8++ agus marbhsháinn.  
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Léaráid 8 (C-a8++) 

Is é an tuairim  

chéanna i ndeireadh 

chluiche mar seo: 

Rith an Rí isteach i 

gcúinne nó taobh - 

agus marbhsháinn sa 

chúinne nó sa taobh. 


