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 Bán Dubh 

1 D-f6 R-g7 

2 D-h5 R-g6 

3 E-c2+ Rxh5 

4 D8=B! D-f7+ 

5 R-e6 DxB 

6 R-f5 e2 

7 E-e4! e1=D 

8 E-d5!! c2 

9 E-c4 c1=D 

10 E-b5! E-c7 

11 E-a4  

12 E-d1 1-0 

Ficheall 
        

Úna O Boyle  

Fadhbanna Fadhbanna 

FichilleFichille  

7 
Ainm: 
 

Rang: 
 

Scoil: 



Fadhb Dheacair & 
Scéal Aisteach ón Nua-Shéalainn! 

 

Freagra ar chluiche aimsithe, suite sa tarracóir! 
 

Bhí mo dheartháir Donal O Boyle, ficheallaí iontach, ina chónaí i Nua Shé-
alainn cúpla bliain ó shin agus chonaic sé an scéal deas suimiúil seo i 
nuachtáin na tíre sin.   

 

Tháinig an scéal suimiúil seo ó Israel Parry, cuairteoir go Nua-Shéalainn ó 
Mheiriceá. 
 I mbaile beag ins an Rúis thart ar dhaichead bliain go ham seo, bhí 
beirt mháistir fichille ag imirt i gcumann áitiúil. Shíl Bán go raibh an cluiche 
caillte aige agus ghéill sé. Bhí feirmeoir as an fhearann sa seomra agus bhí 
suim mhór aige ins an suíomh deireanach sa chluiche agus scríobh sé síos é 

chun féachaint níos déanaí air . 
 Ní bhfuair sé réiteach air i dtús agus chuir sé i mbosca ina tharracóir é. 
Ar feadh blianta bhí an cluiche ansin ins an tarracóir leis, ‘s é ag féachaint air 
ó am go ham.    
 I ndiaidh thart ar fiche bliain tháinig smaoineamh dochreidte chuige, 
smaoineamh ina mbuann Bán. Scríobh sé litir chuig an gcumann ag cur síos 
ar an fhionnachtain seo. Fuair duine sa chumann é, léigh sé é, agus chuir sé i 
mbosca deas sábháilte é!!  
 I Mí na Nollag 1986, bhí Mikhail Tal, seanchuradh fichille an domhain, 
ins an fhearann. Bhí sé ag cuardach tríd nótaí an chumainn nuair a tháinig sé 
ar an litir. Leamh sé go fiosrach agus shocraigh sé go raibh an fíorcheart ag 
an fheirmeoir. Bhí an méid sin ionadh air 
gur chur sé litir chuig an chlann ag iar-
raidh cruinniú leis an fheirmeoir. Ach go 
mífhortúnach fuair Tal amach go bhfuair 
an feirmeoir bás cúpla bliain roimhe sin. 

  

Seo an suíomh deireanach ar an léaráid 
ar dheis.  

  

 Bán le bogadh agus bua.  
  

Tá freagra na faidhbe seo iontach ion-
tach deacair ach má tá am agat, bain 
triall as. Is ceann de na fadhbanna agus 
comhcheangal is galánta i bhficheall í.   

 

Freagra ar an chéad leathanach eile... 

 
 
 
 
 
 
 

 

Léaráid 1 

Freagra ar an Fhadhb ón  
Nua Shéalainn 

 

Freagra sa tarracóir 
 

An freagra: 
1. DD--f6+f6+,   RR--g7g7; (má 1. ...Rg6   2. Eh5+ agus 3. d8=B) 
2. DD--h5+h5+,  RR--g6g6; (má 2. … Rh7  3. Ec2) 
3. EE--c2+!!c2+!!, (An príomh bheart sa chéad chuid den chomhcheangal). 
3. …, RxDRxD; (3. ...Rf7  4. d8=B) 
4. d8=B! Dd8=B! D--f7+f7+;  (Nó cailleann Dubh arbhar).  
5. RR--e6e6,    DxB+DxB+;     
6. RR--f5f5, (Tá an chéad chruth críochnaithe. Tá bagairt ag Bán le 7. Ed1+ agus 
marbhsháinn; tá neart ar bheart Dubh). 
6. …, e2e2; 
7. EE--e4!e4!,  (Tosú beartanna grinn na hEaspaig den dara chuid).  
7. …, e1=De1=D;  (an chaoi amháin chun stad a chur le 8. Ef3 marbhsháinn). 
8. EE--d5!!d5!!,  (Tá Bán trí phíosa síos agus Rí amach san aer ach tá go leor ama 
aige bagairt le  Ec4-e2+ agus marbhsháinn. Cuireann na chéad dhá bheart 
eile ó Dhubh cosc leis an marbhsháinn seo. Go haisteach, níl sé ábalta an Rí 
Bán a chur i sáinn [chun ealú amach ón ionsaí] cé go bhfuil níos mó píosaí 
aige chun rud a dhéanamh). 
8. …, c2c2;   
9. EE--c4c4,    c1=Dc1=D; 
10. EE--b5!b5!,    EE--c7c7;  (chun cosc a chur ar 11. Ee8+) 
11. EE--a4a4, le 12. EE--d1d1 ina dhiaidh agus 
marbhsháinn. Tá dubh gan taca! Tá an t-
Easpag Bán amháin ag rith ciorcal thart 
ar na ceithre Ridire! 
 
  

Is é seo turas dochreidte an Easpaig 
Bháin:  
   
  d1-c2-e4-d5-c4-b5-a4-d1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Léaráid 2 


