Επιτέλους η άδεια περιπτέρου είναι δική σου! Η δουλειά δεν είναι εύκολη και ο δρόμος προς την
επιτυχία είναι μακρύς. Στην πλατεία εκτός από το δικό σου περίπτερο υπάρχουν και αυτά των
ανταγωνιστών σου. Για να μπορέσεις να προσελκύσεις τους πελάτες στο δικό σου θα πρέπει
να διαθέτεις τα απαραίτητα προϊόντα και εξοπλισμό. Πάρε σωστές αποφάσεις και κάνε καλές
επενδύσεις.
Ήρθε η ώρα να αποδείξεις ότι εσύ είσαι... ο πιο καλός περιπτεράς!

Περιεχόμενα

153 κάρτες
Προϊόντων

10 κάρτες Αρχικών
Προϊόντων

35 κάρτες
Αναβαθμίσεων

40 Μάρκες Αξίας 1 20 Μάρκες Αξίας 5 12 Μάρκες Αξίας 10

2 κάρτες
Σύνοψης Γύρου

8 Μάρκες Αξίας 20

1 Βιβλίο Κανόνων

2 Ζάρια

Σκοπός του Παιχνιδιού
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να φτιάξεις το καλύτερο περίπτερο, αγοράζοντας πρώτος τις 6 διαθέσιμες Αναβαθμίσεις:
Καταψύκτης, Υπάλληλος, Κάμερες Ασφαλείας, Παιχνίδια με Νόμισμα, Στάση Λεωφορείου και Πολυτελές Στέγαστρο.
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Κάρτες Προϊόντων

Είδος κάρτας

Κάρτες Αναβαθμίσεων
Αριθμός ζαριάς που
ενεργοποιεί την κάρτα

Όνομα κάρτας

Είδος κάρτας
Όνομα κάρτας

Εικόνα κάρτας
Χρώμα κάρτας

Εικόνα κάρτας
Ιδιότητα κάρτας

Κόστος αγοράς

Κόστος κάρτας
Ιδιότητα κάρτας

Πριν Ξεκινήσετε
Κάθε παίκτης παίρνει 3 νομίσματα, 2 κάρτες Αρχικών Προϊόντων (μία κάρτα Κρουασάν και μία κάρτα Εφημερίδες),
μία κάρτα Έκτακτο Εισόδημα και τις 6 διαφορετικές κάρτες Αναβάθμισης. Όλες οι κάρτες Αναβάθμισης τοποθετούνται
μπροστά του με την γκρι πλευρά προς τα πάνω και δεν είναι διαθέσιμες στην αρχή του παιχνιδιού. Η κάρτα Έκτακτο
Εισόδημα τοποθετείται δίπλα τους και είναι ενεργή από την αρχή. Εάν παίζετε με λιγότερους από 5 παίκτες,
επιστρέψτε στο κουτί τις κάρτες Αναβάθμισης και τις κάρτες Αρχικών Προϊόντων που περισσεύουν.
Ανακατέψτε όλες τις κάρτες Προϊόντων και τοποθετήστε τις σε μια κλειστή τράπουλα στο κέντρο του τραπεζιού,
αφήνοντας χώρο δίπλα της.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: Αν παίζετε το παιχνίδι με μικρά παιδιά, μπορείτε εφόσον το επιθυμείτε να αφαιρέσετε από την
τράπουλα των Προϊόντων όλες τις κάρτες Είδη Καπνιστού, Μπύρες και Διαφημιστική Πινακίδα πριν ξεκινήσετε.
Ανοίξτε την πρώτη κάρτα από την τράπουλα και τοποθετήστε την στο χώρο δίπλα της. Στη συνέχεια ανοίξτε μια
νέα κάρτα από την τράπουλα. Αν είναι ίδια με μια κάρτα που έχει ήδη ανοίξει, τοποθετήστε την από πάνω της
δημιουργώντας μία στοίβα, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται πόσες κάρτες είναι από κάτω. Αν δεν υπάρχει
άλλη ίδια, τότε δημιουργήστε μια νέα "στοίβα" δίπλα της. Συνεχίστε να τραβάτε κάρτες ακολουθώντας αυτή τη
διαδικασία έως ότου να υπάρχουν 12 διαφορετικές στοίβες καρτών Προϊόντων στο κέντρο του τραπεζιού. Αυτές οι
12 στοίβες αποτελούν την Αγορά.
Οι κάρτες Προϊόντων έχουν έναν αριθμό στο πάνω μέρος. Για μεγαλύτερη ευκολία κατά τη διάρκεια της παρτίδας,
σας προτείνουμε οι στοίβες στην Αγορά να τοποθετούνται με αριθμητική σειρά.
Συγκεντρώστε τα νομίσματα σε έναν σωρό στο τραπέζι,
εύκολα προσβάσιμο σε όλους τους παίκτες. Εκεί θα
είναι η Τράπεζα.
Ο παίκτης που αγόρασε πιο πρόσφατα
οτιδήποτε από ένα περίπτερο παίζει πρώτος.
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Κάρτες Αρχικών Προϊόντων για κάθε
παίκτη (δεν έχουν κόστος αγοράς και
είναι ίδιες και στις δύο τους όψεις).

Παράδειγμα αρχικού
στησίματος για 3
παίκτες

Περιγραφή Γύρου
Ο παίκτης στο γύρο του κάνει τα εξής:
1.
2.
3.
4.

Ρίχνει ζάρια
Όλοι οι παίκτες ελέγχουν ποιες κάρτες Προϊόντων τους ενεργοποιούνται
Αν θέλει αγοράζει μια κάρτα Προϊόντων από την Αγορά ή μια κάρτα Αναβάθμισης.
Δίνει τα ζάρια στον επόμενο παίκτη

Αναλυτικά το κάθε βήμα:

1. Ο παίκτης ρίχνει 1 ζάρι και το αποτέλεσμα της ζαριάς του ενεργοποιεί τις κάρτες Προϊόντων για αυτόν το γύρο.
Αν έχει την Αναβάθμιση Υπάλληλος και το επιθυμεί, μπορεί να ρίξει 2 ζάρια αντί για 1 - το αποτέλεσμα σε αυτή
την περίπτωση είναι το άθροισμα των δύο αριθμών που θα φέρουν. Αν μια ιδιότητα επιτρέπει στον παίκτη να ρίξει
ξανά τα ζάρια του, τότε ρίχνει ακριβώς τόσα όσα έριξε την πρώτη φορά.

2. Όλοι οι παίκτες ελέγχουν ποιες από τις κάρτες Προϊόντων τους έχουν τον αριθμό του αποτελέσματος της ζαριάς
και εκτελούν την ιδιότητα τους, παίρνοντας το εισόδημα που αναγράφουν. Ανάλογα με το χρώμα των καρτών,
κάποιες από τις ιδιότητες εκτελούνται σε οποιουδήποτε παίκτη τον γύρο (Μπλε), άλλες μόνο στο γύρο του παίκτη
που ρίχνει τα ζάρια (Πράσινες και Μωβ) και άλλες μόνο στους γύρους των άλλων παικτών (Κόκκινες).

Αν ένας παίκτης έχει πολλές φορές την ίδια κάρτα, τότε παίρνει εισόδημα για κάθε μία από αυτές. Επιπλέον,
είναι δυνατόν πολλές διαφορετικές κάρτες να ενεργοποιηθούν την ίδια στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση οι κάρτες
ενεργοποιούνται με την εξής χρωματική σειρά:
α) Κόκκινες β) Μπλε και Πράσινες γ) Μωβ
Αν ένας παίκτης πρέπει να δώσει χρήματα σε άλλον παίκτη και δεν έχει όσα πρέπει, τότε δίνει ότι έχει χωρίς να
χρωστάει στο μέλλον τη διαφορά. Τα χρήματα ενός παίκτη δεν μπορούν να πέσουν κάτω από το μηδέν. Αν ένας
παίκτης πρέπει να πληρώσει πολλούς παίκτες ταυτόχρονα τότε τους πληρώνει με τη σειρά, με πρώτο τον παίκτη
στα δεξιά του και συνεχίζει αριστερόστροφα.

3. Ο παίκτης αν το επιθυμεί, μπορεί να αγοράσει α) μία κάρτα Προϊόντων από την Αγορά ή β) μία κάρτα Αναβάθμισης.
α) Αν ο παίκτης επιλέξει να αγοράσει κάρτα από την Αγορά, τότε πληρώνει στην Τράπεζα το κόστος που
αναγράφεται στην κάρτα Προϊόντος της επιλογής του και την τοποθετεί ανοιχτή μπροστά του. Αν έχει ήδη ένα ή
περισσότερα αντίτυπα αυτής της κάρτας, την τοποθετεί από πάνω τους, αφήνοντας όμως να φαίνεται το πλήθος
τους.
Μωβ Κάρτες: Ένας παίκτης δεν μπορεί να αγοράσει την ίδια Μωβ κάρτα παραπάνω από μία φορά.
Αν μετά την αγορά μιας κάρτας, στην Αγορά υπάρχουν λιγότερες από 12 διαφορετικές κάρτες Προϊόντων, τότε
τραβήξτε μία νέα κάρτα από την τράπουλα και ακολουθήστε τη διαδικασία όπως και στην αρχή του παιχνιδιού,
μέχρι να υπάρχουν διαθέσιμες 12 διαφορετικές. Αν η τράπουλα με τις κάρτες τελειώσει, τότε δεν προστίθενται
άλλες κάρτες στην Αγορά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
β) Αν ο παίκτης επιλέξει να αγοράσει Αναβάθμιση, πληρώνει στην Τράπεζα το κόστος που αναγράφεται στην
κάρτα Αναβάθμισης της επιλογής του και τη γυρίζει προς την έγχρωμη πλευρά της.
Η ιδιότητα της Αναβάθμισης ισχύει από τη στιγμή που αγοραστεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη σειρά με την οποία αγοράζονται οι Αναβαθμίσεις. Αν με την αγορά αυτής της Αναβάθμισης ο παίκτης
έχει πλέον και τις 7 (τις 6 που αγόρασε και την κάρτα Έκτακτο Εισόδημα από τον αρχή), το παιχνίδι τελειώνει
αμέσως με αυτόν νικητή!

4. Ο γύρος του παίκτη τελειώνει και δίνει τα ζάρια στον παίκτη στα αριστερά του που τώρα είναι ο γύρος του και
επαναλαμβάνει τα προηγούμενα βήματα.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ένας παίκτης να αγοράσει και τις 6 κάρτες Αναβάθμισης που έχει μπροστά του. Μόλις
γίνει αυτό, το παιχνίδι τελειώνει και ο παίκτης αυτός είναι ο νικητής!

3

Λίστα Καρτών

Μπλε κάρτες

Πράσινες κάρτες

Μωβ κάρτες

Ενεργοποιούνται πάντα όλες,
ανεξάρτητα ποιου παίκτη είναι ο
γύρος.

Ενεργοποιούνται μόνο του παίκτη
του οποίου είναι ο γύρος.

Ενεργοποιούνται μόνο του παίκτη
του οποίου είναι ο γύρος.

Κόκκινες κάρτες

Κάρτες Αναβάθμισης

Κάρτες
Σύνοψης Γύρου

Ενεργοποιούνται μόνο των
παικτών των οποίων δεν είναι ο
γύρος.

Εαν είναι αγορασμένες, είναι πάντα
ενεργές στο γύρο του παίκτη που
ρίχνει τα ζάρια.

Οι κάρτες αυτές τοποθετούνται
κοντά στους παίκτες για να
υπενθυμίζουν τα βήματα που
πρέπει να κάνουν κάθε γύρο.

Διευκρινίσεις Καρτών

Στάση Λεωφορείου
Παγάκια
Όταν ενεργοποιούνται πολλές κάρτες
“Παγάκια”, ο ενεργός παίκτης ρίχνει μία
φορά μόνο τα 2 ζάρια. Το αποτέλεσμα
καθορίζει το εισόδημα για κάθε κάρτα
“Παγάκια”.

Στην αρχή του γύρου του, ο παίκτης
μπορεί μία φορά να ξαναρίξει όλη τη
ζαριά που έφερε εάν το επιθυμεί. Για
παράδειγμα εάν ο παίκτης είχε ρίξει 2
ζάρια, πρέπει να ξαναρίξει 2.

Παιχνίδια με Νόμισμα
Καταψύκτης
Εάν χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα της
κάρτας αυτής, μια ζαριά 10 γίνεται 12,
μια ζαριά 11 γίνεται 13 και μια ζαριά 12
γίνεται 14.

4

Σχεδίαση
Masao Suganuma
Είκονογράφηση
Παναγιώτης Λύρης
Graphic Design
Κωνσταντίνος Κοκκίνης
Ελληνικοί Κανόνες
Νίκος Χονδρόπουλος

www.artipiagames.com

Εάν ο παίκτης ρίξει 2 ζάρια και φέρει
διπλές (για παράδειγμα 4+4), τότε όταν
τελειώσει ο γύρος του, παίζει ένα νέο
γύρο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται
όσο η ζαριά που φέρνει είναι διπλές.
Το παιχνίδι αυτό είναι προϊόν φαντασίας. Οποιαδήποτε σχέση με υπάρκτα πρόσωπα,
ονόματα, τίτλους και μάρκες προϊόντων είναι εντελώς συμπτωματική.

Εάν έχετε σχόλια ή απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο support@artipiagames.com
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