Δεξιοτεχνία εναντίον βαρύτητας !
Ένα παιχνίδι ισορροπίας, δράσης και επιδεξιότητας
για 2-4 παίκτες από 5 χρονών και άνω.
Υλικά του Παιχνιδιού
l

1 πύργος αποτελούμενος από 1 βάση, 4 ορόφους και 4 δαχτυλίδια
(1 κόκκινο,1 πράσινο, 1 μπλε, 1 άσπρο)

l

24 τουρίστες

l

1 ζάρι (2 κόκκινες έδρες, 2 πράσινες, 1 μπλε, 1 άσπρη)

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Νο 1: Ο πύργος της Πίζας
Σκοπός του Παιχνιδιού
Να τοποθετηθούν όλοι οι τουρίστες ενός παίκτη πάνω στα δαχτυλίδια του πύργου,
χωρίς να γείρει πολύ και πέσουν.
Προετοιμασία
1. Ο πύργος τοποθετείται σε μια λεία επιφάνεια.
2. Οι παίκτες μοιράζονται τους τουρίστες:
l  2 παίκτες: 12 τουρίστες
l  3 παίκτες: 8 τουρίστες
l  4 παίκτες: 6 τουρίστες
3. Ξεκινάει ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης.
Τρόπος Παιξίματος
Κάθε παίκτης στη σειρά του, ρίχνει το ζάρι και βάζει έναν τουρίστα στο δαχτυλίδι
που έχει το ίδιο χρώμα με αυτό που έφερε το ζάρι. Αν δεν χωράει, ξαναρίχνει το

ζάρι. Ο σκοπός είναι να τοποθετήσει τον τουρίστα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη
πέσουν τουρίστες από τον πύργο. Αν κατά την τοποθέτηση ενός τουρίστα πέσουν
ένας ή περισσότεροι τουρίστες, ο παίκτης που τον έβαλε, πρέπει να πάρει όσους
έπεσαν και να τους προσθέσει στους δικούς του.
Νικητής
Κερδίζει ο παίκτης που θα τοποθετήσει πρώτος όλους τους τουρίστες του στον
πύργο.
Επίπεδα δυσκολίας
Αλλάζοντας τη σειρά των δαχτυλιδιών, αλλάζει το επίπεδο δυσκολίας του
παιχνιδιού.
Μερικά προτεινόμενα επίπεδα είναι:
Εύκολο: 1ος όροφος - πράσινο, 2ος - κόκκινο, 3ος - μπλε, 4ος - άσπρο.
Μέτριο: 1ος - μπλε, 2ος - πράσινο, 3ος - κόκκινο, 4ος - άσπρο.
Μέτριο προς Δύσκολο: 1ος - μπλε, 2ος - πράσινο, 3ος - άσπρο, 4ος - κόκκινο.
Δύσκολο: 1ος - άσπρο, 2ος - μπλε, 3ος - πράσινο, 4ος - κόκκινο.
ΠΡΟΚΛΗΣΗ Νο 2: Η Κατάβαση
Σκοπός του Παιχνιδιού
Να μαζέψει ένας παίκτης τουρίστες από τον πύργο ανάλογα με τον αριθμό των
παικτών:
l  2

παίκτες: 12 τουρίστες

l  3

παίκτες: 8 τουρίστες

l  4

παίκτες: 6 τουρίστες

Αυτή η πρόκληση μπορεί να παιχτεί αν έχει ήδη γεμίσει ο πύργος παίζοντας κάποια
άλλη πρόκληση ή στήνοντας από 6 τουρίστες σε κάθε όροφο.
Τρόπος παιξίματος
Κάθε παίκτης στην σειρά του, ρίχνει το ζάρι και αφαιρεί έναν τουρίστα από
το δαχτυλίδι που έχει το ίδιο χρώμα με αυτό που έφερε το ζάρι. Αν πέσουν
τουρίστες από τον πύργο, τους μοιράζει ισόποσα στους υπόλοιπους παίκτες.
Όσοι τουρίστες δεν μπορούν να μοιραστούν επιστρέφουν στο κουτί. Αν με αυτόν
τον τρόπο κάποιος παίκτης μαζέψει τους τουρίστες που χρειάζεται, κερδίζει (από
την απροσεξία των άλλων).

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Νο 3: Τα δαχτυλίδια του καιρού
Αυτή η πρόκληση προσθέτει επιπλέον δοκιμασίες στην πρόκληση Νο 1. Παίζοντας
τα δαχτυλίδια του καιρού, κάθε παίκτης στη σειρά του πρέπει να αντιμετωπίσει
μια διαφορετική δοκιμασία, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ζαριού. Οι υπόλοιποι
κανόνες της πρόκλησης Νο 1 παραμένουν ίδιοι.
Κόκκινο – Φωτιά: Αυτό το δαχτυλίδι καίει. Ο παίκτης για να βάλει τουρίστα στο κόκκινο δαχτυλίδι πρέπει
να χρησιμοποιήσει μόνο το μικρό
δάχτυλο και τον παράμεσο του ενός
χεριού.

l

l Πράσινο – Δάσος: Οι φυλλωσιές του
δάσους μπερδεύουν. Ο παίκτης για να
βάλει τουρίστα στο πράσινο δαχτυλίδι
πρέπει, αν είναι δεξιόχειρας, να τον
πιάσει με το αριστερό ή αντίστροφα.
l Μπλε – Νερό: Η ροή του νερού θέλει
ισορροπία. Ο παίκτης για να βάλει
τουρίστα στο μπλε δαχτυλίδι διαλέγει
έναν άλλο παίκτη για να βάλουν
μαζί από ένα τουρίστα ο καθένας
ταυτόχρονα. Αν θέλουν, μπορούν να
βάλουν τους τουρίστες ξαπλωτούς.
Αν πέσουν τουρίστες, οι δύο παίκτες
τους μοιράζονται ισόποσα. Αν είναι
μονός αριθμός, ο ένας που περισσεύει
επιστρέφει στο κουτί.
l Άσπρο – Χιόνι: Μηδέν ορατότητα
λόγω χιονοθύελλας. Ο παίκτης για να
βάλει τουρίστα στο άσπρο δαχτυλίδι
πρέπει αφού δει το δαχτυλίδι να βάλει
τουρίστα με κλειστά μάτια. Μπορεί
ένας άλλος παίκτης να τον βοηθήσει
να κρατήσει κλειστά τα μάτια του.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Νο 4: Η πρόκληση της Βαβέλ
Προετοιμασία
Αφαιρέστε τη βάση του πύργου και χωρίστε τους 4 ορόφους. Αφήστε το ζάρι στο
κουτί. Τοποθετήστε στο κέντρο του τραπεζιού τη βάση του πύργου.
Σκοπός του Παιχνιδιού
Να χτιστεί ο πύργος με τους εξής τουρίστες σε κάθε τμήμα του:
l

1ος όροφος: 6 τουρίστες

l

2ος όροφος: 5 τουρίστες

l

3ος όροφος: 4 τουρίστες

l

4ος όροφος: 3 τουρίστες

l

Κορυφή: 2 τουρίστες

Τρόπος παιξίματος
Το παιχνίδι ξεκινάει βάζοντας έναν όροφο στη βάση. Μέτα κάθε παίκτης στη
σειρά του τοποθετεί έναν τουρίστα στον πρώτο όροφο, μέχρι να συμπληρωθούν
6, προσπαθώντας να αφήσει χώρο για να μπει ο επόμενος όροφος. Μόλις
τοποθετηθούν οι 6 τουρίστες, ο επόμενος παίκτης προσπαθεί να βάλει τον 2ο
όροφο, αντί να τοποθετήσει τουρίστα. Μετά τοποθετούνται τουρίστες στον 2ο
όροφο μέχρι να τοποθετηθούν 5. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να
χτιστεί ο πύργος ως την κορυφή.
Νικητής - Νικητές
Αν ο πύργος ολοκληρωθεί χωρίς να γκρεμιστεί, κερδίζουν όλοι οι παίκτες μαζί. Αν
από τον πύργο πέσει έστω και ένας τουρίστας, κερδίζει ο παίκτης που έπαιξε πριν
από τον παίκτη που έπεσε έστω ένας τουρίστας στην σειρά του.
Τυχαία επιλογή πρόκλησης
Δεν είστε σίγουροι ποια πρόκληση να παίξετε; Ρίξτε το ζάρι και ακολουθήστε το
αποτέλεσμα ως εξής:
l
l
l
l

Κόκκινο: Τα δαχτυλίδια του καιρού
Πράσινο: Η πρόκληση της Βαβέλ
Άσπρο: Η κατάβαση
Μπλε: Ο πύργος της Πίζας
Προϊόν της Παιχνίδια Δεσύλλας
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