
Εισαγωγή
Ολοκληρώστε τ ις παραγγελίες των 
πελατών σας πριν από τους άλλους 
παίκτες! Μετακινήστε τ ις μπάλες 
παγωτού από το ένα χωνάκι στον 
άλλο, χωρίς να τ ις αγγίξετε ή να 
σας πέσουν κάτω! Βεβαιωθείτε ότ ι 
έχετε ολοκληρώσει την παραγγελία 
ακριβώς όπως εμφανίζεται στην κάρτα 
παραγγελίας, αλλ ιώς θα χάσετε τον 
πελάτη! Ο πιο γρήγορος παγωτατζής 
ε ίναι ο ν ικητής!

Σκοπός του παιχνιδ ιού
Ο σκοπός του παιχνιδ ιού είναι ο ι  παίκτες 
να ολοκληρώσουν ίδ ιες παραγγελίες 
παγωτού πιο γρήγορα σε σχέση με 
τους υπόλοιπους παίκτες, έτσι ώστε ο ι 
μπάλες παγωτού και τα χωνάκια τους 
να είναι τοποθετημένα ακριβώς όπως 
εμφανίζονται στην κάρτα παραγγελίας 
του γύρου. 

Προετοιμασία
 Όλοι οι παίκτες παίρνουν απο 4 
χωνάκια και 3 μπάλες παγωτού (ένα 
από κάθε χρώμα) και τα τοποθετούν 

μπροστά τους. Στην συνέχεια, ταιρ ιάζουν 
και τοποθετούν τ ις μπάλες πάνω στα 
χωνάκια πού έχουν το ίδ ιο χρώμα, όπως 
φαίνεται στο παράδειγμα (Σημείωση: Το 
μπλε χωνάκι δεν έχει μπάλα) .
 Οι παίκτες πρέπει τώρα να αποφασίσουν 
πώς θέλουν να προχωρήσουν μετά από 
κάθε γύρο. Μπορείτε ε ίτε να:
•  Επαναφέρετε τα χωνάκια και τ ις 
Μπάλες πίσω στην αρχική τους θέση 
(βάση χρώματος)
 Ή
 •  Κρατάτε τα χωνάκια και τ ις μπάλες 
στη θέση που τελείωσαν το γύρο (χωρίς 
επαναφορά)

Ανακατέψτε τ ις κάρτες παραγγελίας και 
τοποθετήστε αυτές σε μία στοίβα με 
την όψη προς τα κάτω στη μέση του 
τραπεζιού, έτσι ώστε να είναι ορατές 
από όλους.

Παίζοντας το παιχνίδ ι
Όταν όλοι ε ίναι έτοιμοι ,  ένας παίκτης 
γυρίζε ι την πρώτη κάρτα παραγγελίας 
από την κορυφή της στοίβας. Έπειτα όλοι 
ο ι  παίκτες, ταυτόχρονα, προσπαθούν 
να μεταφέρουν τ ις μπάλες από το ένα 
χωνάκι στο άλλο, χωρίς να τ ις αγγίξουν 
ή να τους πέσουν κάτω! 

Σημαντικό : 
Εάν, σε κάποιο παίκτη, πέσει μια μπάλα, θα 
πρέπει να την σηκώσει  χρησιμοποιώντας 
μόνο 2 χωνάκια (δεν μπορείτε να αγγίξετε 
τη μπάλα με τα χέρια σας).

Ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει 
την παραγγελία, ταιρ ιάζοντας την κάρτα 
παραγγελίας με τα παγωτά του, φωνάζει 
«ΠΑΓΩΤΑΚΙΑΣ». Αν είναι σωστός, 
κερδίζε ι την κάρτα ως πόντο νίκης . 
Αν είναι λάθος, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες 
συνεχίζουν την προσπάθεια τους για να 
ολοκληρώσουν την κάρτα παραγγελίας μέχρι 
κάποιος άλλος να την ολοκληρώσει σωστά.

Περιεχόμενα
• 16  χωνάκ ια  
 (4 πράσινα, 4 ροζ, 4 κ ίτρ ινα, 4 μπλε)
 •  12 μπάλες παγωτού
 (4 πράσ ινες ,  4  ροζ ,  4  κ ί τρ ινες )
 •  54 κάρτες Πρόκλησης με παραγγελ ίες
 •  Κανόνες

Α ρ χ ι κ ό  Σ τ ή σ ι μ ο

Τέλος του παιχνιδιού 
Ο πρώτος παίκτης που θα 
συγκεντρώσει 5 πόντους 
νίκης κερδίζει!
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