
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε παίκτης έχει µπροστά του 4 κλειστές κάρτες µε αξίες από 0 έως 9. Κατά τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού, οι παίκτες προσπαθούν να µαζέψουν κάρτες µε µικρή αξία, και να
αποφύγουν εκείνες που έχουν µεγάλη αξία. Θα πρέπει όµως να θυµούνται τις αξίες των
καρτών, οι οποίες µετακινούνται συνέχεια, και µετά από λίγο καµία κάρτα δεν βρίσκεται
εκεί που ήταν αρχικά. 
Στο τέλος κάθε παρτίδας, κάθε παίκτης ανοίγει τις κάρτες του και προσθέτει τις αξίες
τους. Το σύνολο καταγράφεται στο µπλοκ βαθµολογίας. Ο παίκτης µε το µικρότερο σύνο-
λο µετά από έναν αριθµό παρτίδων είναι ο νικητής.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο µεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης ανακατεύει όλες τις κάρτες και µοιράζει τέσσερεις σε
κάθε παίκτη. Όλοι οι παίκτες πρέπει να τοποθετήσουν τις κάρτες τους κλειστές µπροστά
τους πάνω στο τραπέζι, τη µια δίπλα στην άλλη, χωρίς να τις δουν (µην κλέψετε!) 

Τοποθετήστε τις υπόλοιπες κάρτες στο κέντρο του τραπεζιού σε µια κλειστή στοίβα. Τρα-
βήξτε την πρώτη κάρτα της στοίβας και τοποθετήστε τη ανοιχτή δίπλα της: είναι η πρώτη
κάρτα των σκάρτων. 
Κάθε παίκτης πρέπει τώρα να κρυφοκοιτάξει την πιο αριστερή και την πιο δεξιά από τις
4 κάρτες του, και να προσπαθήσει να αποµνηµονεύσει τις αξίες τους.

Σηµείωση: Μπορεί στις κάρτες ενός παίκτη να υπάρχουν ειδικές κάρτες – όχι µόνο στο
ξεκίνηµα του παιχνιδιού, αλλά και κατά τη διάρκεια του ή ακόµα και στο τέλος µιας
παρτίδας. Το τι συµβαίνει µε αυτές περιγράφεται στο κεφάλαιο «Ειδικές Κάρτες». 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο παίκτης στα αριστερά του µεγαλύτερου σε ηλικία παίκτη ξεκινάει, και οι υπόλοιποι ακο-
λουθούν δεξιόστροφα. Στη σειρά του, ένας παίκτης πρέπει να επιλέξει µια από τις δυο ακό-
λουθες ενέργειες (Α ή Β).

Ενέργεια A: 
Ο παίκτης παίρνει την ανοιχτή κάρτα στην κορυφή των σκάρτων και την ανταλλάσσει µε µια
από τις τέσσερεις κάρτες του. Ο παίκτης µπορεί ελεύθερα να αποφασίσει ποια από τις τέσ-
σερεις κάρτες θα δώσει, δεν επιτρέπεται όµως να τη δει. Η κάρτα που ανταλλάχτηκε τοποθ-
ετείται ανοιχτή στα σκάρτα. Σηµείωση: Αν η πρώτη κάρτα των σκάρτων είναι µια ειδική
κάρτα, ο παίκτης δεν µπορεί να την πάρει. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επιλέξει την
ενέργεια Β.

Η Τζένη παίρνει την   κάρτα στην κορυφή των σκάρτων (αξία 2) και την ανταλλάσσει με μια
από τις δικές της (τη δεύτερη από τα αριστερά). Τοποθετεί την ξεσκαρταρισμένη κάρτα
ανοιχτή στα σκάρτα. Μετά την ανταλλαγή, υπάρχουν και πάλι τέσσερεις κλειστές κάρτες
μπροστά από τη Τζένη. 

Ενέργεια B:
Ο παίκτης παίρνει την κάρτα στην κορυφή της κλειστής στοίβας και την κοιτάει. 
Τώρα έχει τρεις επιλογές, από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξει µια:

k Μπορεί να ξεσκαρτάρει την κάρτα, δηλ. να την τοποθετήσει ανοιχτή στα σκάρτα.

k Αν δεν είναι ειδική κάρτα, µπορεί να την ανταλλάξει µε µια από τις κλειστές του κάρ-
τες.

k Αν είναι ειδική κάρτα, µπορεί να την παίξει και να κάνει ότι λέει η κάρτα. 

Σηµείωση: Φυσικά, µια ειδική κάρτα µπορεί να ξεσκαρταριστεί, αν ο παίκτης δεν θέλει
να τη χρησιµοποιήσει. Μια ξεσκαρταρισµένη ειδική κάρτα δεν κάνει τίποτα.

Όταν ο παίκτης εκτελέσει την ενέργειά του, ξεκινάει η σειρά του επόµενου παίκτη. Αν
η στοίβα εξαντληθεί κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανακατέψτε τα σκάρτα και βάλτε
τα στο τραπέζι κλειστά ως τη νέα τράπουλα. 

Παίκτες:         2 – 6
Ηλικία:           6 ετών και άνω
∆ιάρκεια:        περίπου 20 λεπτά
Περιεχόµενα:   66 κάρτες, 
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Εάν ένας παίκτης ο οποίος τραβήξει µια ειδική κάρτα από τη στοίβα λόγω της ενέργειας Β,
µπορεί να εκτελέσει µια ειδική ενέργεια. Αφού η ενέργεια εκτελεστεί, η κάρτα τοποθετείται
στα σκάρτα. 

∆υο Ευκαιρίες
Ο παίκτης σηκώνει την κάρτα στην κορυφή της στοίβας και την κοιτάζει.
Αν του αρέσει, µπορεί να την χρησιµοποιήσει µε κάποιον από τους τρό-
πους που περιγράφονται στην Ενέργεια Β, και η σειρά του τελειώνει. Αν
η κάρτα δεν του αρέσει, την ξεσκαρτάρει και τραβάει άλλη µια από τη
στοίβα. Πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτή τη δεύτερη κάρτα µε κάποιον
από τους τρόπους που περιγράφονται στην Ενέργεια Β.

Σηµαντική σηµείωση: Οι ειδικές κάρτες δεν έχουν αξίες. Αν µια ειδική κάρτα είναι µια
από τις τέσσερεις κάρτες ενός παίκτη στο τέλος µιας παρτίδας, θα πρέπει να την αντι-
καταστήσει µε µια άλλη κάρτα από τη στοίβα. 
Αν τραβήξει άλλη µια ειδική κάρτα, συνεχίζει να τραβάει µέχρι να βρει µια κάρτα µε αξία.
Αν ένας παίκτης έχει περισσότερες από µια ειδικές κάρτες στις τέσσερεις κάρτες του, θα
πρέπει να τις αντικαταστήσει όλες. 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ  ΠΑΡΤΙΔΑΣ
Αν ένας παίκτης στο τέλος της σειράς του πιστεύει ότι η συνολική αξία των τεσσάρων
καρτών του είναι αρκετά χαµηλή, χτυπάει το τραπέζι και λέει «Τέλος της Παρτίδας».

Σηµείωση: ∆εν επιτρέπεται σε κανένα να χτυπήσει το τραπέζι αν πρώτα δεν έχουν
παίξει όλοι οι παίκτες τουλάχιστον µια φορά.Όταν ένας παίκτης χτυπήσει το τραπέζι,
όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν µια τελευταία φορά πριν τελειώσει η παρτίδα. Ο
παίκτης που χτύπησε το τραπέζι δεν παίζει άλλη φορά.

Κατόπιν, όλοι οι παίκτες ανοίγουν τις τέσσερεις κάρτες τους και προσθέτουν τις αξίες τους.
Μην ξεχνάτε ότι οι ειδικές κάρτες πρέπει να αντικατασταθούν µε κάρτες από τη στοίβα. Αν
περισσότεροι του ενός παίκτες πρέπει να αντικαταστήσουν ειδικές κάρτες, το κάνουν µε
δεξιόστροφη φορά, ξεκινώντας από αυτόν που χτύπησε το τραπέζι.

Η Τζένη έχει 11 πόντους (4+2+0+5). Η Αλίκη έχει επτά πόντους (1+2+1+3). Ο Ντίνος έχει
μια ειδική κάρτα. Την αντικαθιστά με την κάρτα στην κορυφή της στοίβας (8). Τελικά έχει
12 πόντους (0+4+8+0).

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Η βαθµολογία κάθε παίκτη σηµειώνεται στο µπλοκ βαθµολογίας. Κατόπιν, ανακατέψτε
όλες τις κάρτες για να ξεκινήσετε µια νέα παρτίδα.
Το παιχνίδι συνεχίζεται για τόσες παρτίδες, όσοι είναι οι παίκτες. Εξαίρεση: σε παιχνίδι δυο
παικτών, παίζετε τέσσερεις παρτίδες. Ο παίκτης µε τη µικρότερη βαθµολογία µετά την
τελευταία παρτίδα είναι ο νικητής.
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Ανταλλαγή
Ο παίκτης παίρνει µια από τις
τέσσερεις κλειστές κάρτες
του και την ανταλλάσσει µε
µια από τις κάρτες ενός
άλλου παίκτη. ∆εν επιτρέπε-
ται να δει καµία από τις δυο
κάρτες. 

Ματιά
Ο παίκτης µπορεί να
σηκώσει και να κοιτάξει µια
από τις τέσσερεις κλειστές
κάρτες του. Κατόπιν την
επιστρέφει κλειστή στη
θέση της. 
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