
Σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, το σουβλάκι είναι η πιο εύκολη λύση όταν κάποιος 
θέλει να φάει έξω κάτι στα γρήγορα. Το να διαχειρίζεσαι όμως ένα σουβλατζίδικο 
δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση! Τα λειτουργικά κόστη είναι υψηλά, οι 
πελάτες απαιτητικοί και ο ανταγωνισμός… πολύ έντονος! Χρειάζεται μεγάλη 
προσπάθεια για να καταφέρει κάποιος να είναι ο πιο επιτυχημένος!
 
Το Souvlaki Wars βάζει τους παίκτες στη θέση του ιδιοκτήτη ενός σουβλατζίδικου. 
Κάθε ένας προσπαθεί να τραβήξει πελάτες στο δικό του μαγαζί και να τους 
εξυπηρετήσει όσο καλύτερα γίνεται, αποκτώντας έτσι Χρήματα και Φήμη.
 
Περιεχόμενα

Οι κάρτες φαγητών απεικονίζουν ένα ή παραπάνω από τα: Πίτα Γύρο, Σουβλάκι 
(“Καλαμάκι”), Πατάτες, Αναψυκτικό και χρησιμοποιούνται από τον κάθε παίκτη 
για να εξυπηρετήσει τους πελάτες του.
 
Οι κάρτες πελατών εμφανίζουν έναν πελάτη μαζί με την παραγγελία που θέλει 
να κάνει. Τι δηλαδή επιθυμεί να αγοράσει από τα παραπάνω φαγητά. Επιπλέον 
περιέχουν το ποσό (σε ευρώ) που σκοπεύει να δώσει γι’ αυτή την παραγγελία, 
καθώς και έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει την επιρροή του, το πόσο δηλαδή 
θα επηρεάσει τη φήμη του μαγαζιού η καλή ή κακή εξυπηρέτηση του. Ανάμεσα 
στις κάρτες πελατών περιλαμβάνονται και μερικές κάρτες που γράφουν “Μεγάλη 
Τηλεφωνική Παραγγελία”. Το πώς λειτουργούν αυτές εξηγείται παρακάτω.
  
Οι κάρτες “Απρόβλεπτοι Παράγοντες” χρησιμοποιούνται από τους παίκτες για 
να επηρεάσουν το παιχνίδι. 
 
Οι Ταυτότητες Παικτών περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον κάθε 
ιδιοκτήτη όπως τα αρχικά του χρήματα, η αρχική του φήμη, τα λειτουργικά του 
έξοδα, το κόστος αγοράς νέων φαγητών καθώς και το κόστος της διαφήμισης.
 
Οι κάρτες Τηλεφωνικής Παραγγελίας χρησιμοποιούνται ως δείκτες για να 
ξεχωρίζουν οι κανονικοί πελάτες από τις παραγγελίες που ήρθαν τηλεφωνικά.
 
Οι κάρτες Σύνοψης Γύρου περιέχουν συνοπτικά τις φάσεις του παιχνιδιού. 
Μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτές κατά τη διάρκεια της παρτίδας.
 
Πριν ξεκινήσετε
Ο κάθε παίκτης, επιλέγει ένα από τα τέσσερα σουβλατζίδικα του παιχνιδιού:

• 72 κάρτες Φαγητών

• 1 Πίνακας Βαθμολογίας • 8 ξύλινες μάρκες σε 4 χρώματα

• 60 κάρτες Πελατών

• 4 Ταυτότητες Παικτών

• 2 κάρτες Σύνοψης Γύρου

• 32 κάρτες “Απρόβλεπτοι

 Παράγοντες”

• 10 κάρτες Τηλεφωνικής

  Παραγγελίας
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Σουβλάκια ο Θανάσης (Το “Βρώμικο”)
Το κλασσικό “βρώμικο” σουβλατζίδικο της γειτονιάς με το πιο νόστιμο όμως σουβλάκι.

Η πίτα της Θεσσαλίας (Το “Οικογενειακό”)
Μια παραδοσιακή ταβέρνα - οικογενειακή επιχείρηση. Ο μπαμπάς ψήστης, η μαμά 
στην κουζίνα, ο γιος στο σερβίρισμα και η κόρη στο ταμείο!

Γύρος Express (Η “Αλυσίδα”)
Μέλος πασίγνωστής αλυσίδας Fast Food σουβλατζίδικων.

Le Souvlache (Το “Κυριλέ”)
Ένα ποιοτικό μαγαζί, για πελάτες υψηλής κοινωνίας.

Ανάλογα με το μαγαζί που θα επιλέξει ο κάθε παίκτης, παίρνει την αντίστοιχη 
Ταυτότητα Παίκτη και βάζει τις 2 μάρκες του στις αντίστοιχες θέσεις Χρήματα και Φήμη 
στον Πίνακα Βαθμολογίας. 

Στη συνέχεια ανακατεύετε ξεχωριστά τις κάρτες φαγητών, τις κάρτες πελατών και 
τις κάρτες με τους Απρόβλεπτους Παράγοντες και τοποθετείτε τις 3 αυτές στοίβες 
κλειστές στο τραπέζι. Δίπλα σε κάθε στοίβα θα δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού και μία στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Εάν κάποια στοίβα τελειώσει, ανακατέψτε 
τις αντίστοιχες χρησιμοποιημένες κάρτες (τα “σκάρτα”) και δημιουργείστε μια νέα 
στοίβα. Κάθε παίκτης ξεκινάει με 5 κάρτες φαγητών και 3 κάρτες “Απρόβλεπτοι 
Παράγοντες”.
Την πρώτη φορά που θα παίξετε το παιχνίδι μην τραβήξετε κάρτες “Απρόβλεπτοι 
Παράγοντες”: αφήστε τις μέσα στο κουτί. Αυτό θα σας βοηθήσει να καταλάβετε 
καλύτερα τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού και να παίξετε γρήγορα την πρώτη 
σας παρτίδα. 

Εάν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από τις κάρτες φαγητών που τράβηξε τότε έχει 
το δικαίωμα, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, να τις ξεσκαρτάρει και να τραβήξει 5 νέες. 
Βέβαια, αυτό μπορεί να το κάνει μόνο μία φορά. Αν οι 5 νέες κάρτες είναι χειρότερες 
από τις προηγούμενες, δε μπορεί να επιλέξει πάλι τις αρχικές. Θα πρέπει αναγκαστικά 
να παίξει με τις καινούριες.

Παράδειγμα Προετοιμασίας
O Γιώργος, ο Νίκος και η Μαρία αποφασίζουν να παίξουν μια παρτίδα Souvlaki Wars.
Ο Γιώργος επιλέγει το “Le Souvlache” και παίρνει την αντίστοιχη Ταυτότητα Παίκτη καθώς 
και τις δύο γαλάζιες μάρκες που του αντιστοιχούν. Σύμφωνα με την Ταυτότητα τοποθετεί 
τις δύο αυτές μάρκες στον Πίνακα Βαθμολογίας, τη μία στα Χρήματα, στον αριθμό 10 και 
την άλλη στη Φήμη, στον αριθμό 6.

Οι φάσεις του παιχνιδιού
Ο κάθε γύρος εξελίσσεται σε 5 φάσεις:

1. Συντήρηση Μαγαζιού (Από το 2ο γύρο και μετά)
2. Είσοδος Νέων Πελατών
3. Απρόβλεπτοι Παράγοντες
4. Εξυπηρέτηση Πελατών
5. Τέλος Γύρου
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Σε κάθε φάση, η σειρά που παίζουν οι παίκτες καθορίζεται από την φήμη τους. Πρώτος 
δηλαδή παίζει ο παίκτης που έχει την υψηλότερη φήμη στην αρχή της τρέχουσας 
φάσης. Ακολουθεί ο παίκτης με τη δεύτερη υψηλότερη φήμη κλπ. Σε περίπτωση 
που 2 ή περισσότεροι παίκτες ισοβαθμούν τότε παίζει πρώτος αυτός που έχει την 
υψηλότερη αρχική φήμη. 

1. Συντήρηση Μαγαζιού
Η φάση αυτή ενεργοποιείται από το 2ο γύρο του παιχνιδιού και μετά. (Στον πρώτο 
γύρο πηγαίνετε κατευθείαν στη φάση “Είσοδος Νέων Πελατών”) 

Ο κάθε παίκτης οφείλει να πληρώσει ένα ποσό για τα λειτουργικά έξοδα του μαγαζιού 
του, το οποίο αναγράφεται στην Ταυτότητα του. Παράλληλα τραβάει 1 Κάρτα Φαγητών 
και 1 Κάρτα Απρόβλεπτου Παράγοντα.

Εάν παίζετε για πρώτη φορά το παιχνίδι τότε μην τραβήξετε κάρτα Απρόβλεπτου Παράγοντα.

Στη συνέχεια μπορεί, αν θέλει, να πληρώσει κάποιο ποσό για αγορά νέων προμηθειών 
(Κάρτες Φαγητών δηλαδή) ή/και να πληρώσει ένα ποσό για Διαφήμιση, με την οποία 
να ανεβάσει τη Φήμη του. Τα κόστη για τις ενέργειες αυτές θα τα βρείτε πάνω στην 
Ταυτότητα Παίκτη, ενώ δίπλα τους αναγράφεται ο αριθμός των καρτών που τραβάτε 
ή το πόσο ανεβαίνει η Φήμη σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε κόστος μπορεί να πληρωθεί μόνο μια φορά το γύρο. Η μόνη εξαίρεση 
είναι το “Οικογενειακό” που μπορεί να αγοράσει νέες προμήθειες και δεύτερη φορά αν θέλει.
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Παράδειγμα Συντήρησης Μαγαζιού:
Το παιχνίδι έχει φτάσει στον 3ο γύρο και ξεκινάει η φάση “Συντήρηση Μαγαζιού”. 

Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης του “Γύρος Express”. Βλέπει ότι τα Λειτουργικά Έξοδα του 
μαγαζιού του είναι 2€ και μειώνει τα χρήματα του κατά αυτό το ποσό.

Στη συνέχεια τραβάει 1 Κάρτα Φαγητών και 1 Κάρτα Απρόβλεπτου Παράγοντα. Έχει 
πλέον 3 Κάρτες Φαγητών αλλά θεωρεί ότι δε θα είναι αρκετές και αποφασίζει να 
αγοράσει κι άλλα φαγητά. Βλέπει στην Ταυτότητα του ότι το κόστος είναι 2€ για 3 κάρτες 
οπότε μειώνει κατά το ποσό αυτό τα χρήματα του και τραβάει 3 Κάρτες Φαγητών.

Τέλος επειδή θέλει να ανεβάσει και λίγο τη Φήμη του, πληρώνει σύμφωνα με την 
Ταυτότητα του 2€ και την ανεβάζει κατά 2 μονάδες.
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Για τις κάρτες φαγητών υπάρχει όριο 7 καρτών. Οποιαδήποτε στιγμή κάποιος παίκτης 
βρεθεί με παραπάνω από 7 κάρτες πρέπει ομοίως να πετάξει όσες πρέπει για να μείνει 
με 7. (Στους “Απρόβλεπτους Παράγοντες” δεν υπάρχει κάποιο όριο).

Στη σπάνια περίπτωση που ένας παίκτης κληθεί να πληρώσει για λειτουργικά έξοδα αλλά 
δεν έχει χρήματα, παίρνει αναγκαστικά ένα δάνειο 10€. Ο παίκτης αυτός για να μπορεί να 
κερδίσει θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει από τα χρήματα του το ποσό των 11€.

2. Είσοδος Νέων Πελατών
Στη φάση αυτή, ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, ανοίγεται ένας αριθμός καρτών από 
τη στοίβα των πελατών. Πιο συγκεκριμένα, ανοίγονται 2 κάρτες για κάθε παίκτη συν άλλη 
1. Στους 2 παίκτες δηλαδή ανοίγονται 5 κάρτες, στους 3 παίκτες 7 κάρτες κ.ο.κ. Οι κάρτες 
αυτές τοποθετούνται στο κέντρο του τραπεζιού ανοιχτές. 

Στη συνέχεια ο κάθε παίκτης - ξεκινώντας από αυτόν με την υψηλότερη φήμη και φτάνοντας 
σε αυτόν με τη λιγότερη - επιλέγει από έναν πελάτη και τον τοποθετεί μπροστά του. Σε 
περίπτωση που 2 ή παραπάνω παίκτες έχουν την ίδια φήμη, επιλέγει πρώτος αυτός με 
τη μεγαλύτερη αρχική φήμη. Όταν όλοι έχουν πάρει από έναν πελάτη, ο τελευταίος που 
πήρε ξαναπαίρνει έναν, στη συνέχεια ο προτελευταίος κ.ο.κ. Έχοντας όλοι πάρει από 2 
πελάτες θα πρέπει στο τέλος να μείνει ένας, ο οποίος και ξεσκαρτάρεται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιλογή πελατών είναι υποχρεωτική. Δε μπορεί ένας παίκτης να μην 
επιλέξει πελάτες επειδή δε μπορεί να τους εξυπηρετήσει.

Οι πελάτες που παίρνει ο κάθε παίκτης τοποθετούνται μπροστά του, με τη σειρά που 
τους πήρε, ο ένας δίπλα από τον άλλον (κάθε νέος πελάτης τοποθετείται δεξιά του 
προηγούμενου). Με αυτό τον τρόπο σχηματίζεται μια “ουρά” από πελάτες μπροστά από 
κάθε παίκτη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σειρά με την οποία μπαίνουν οι πελάτες στην ουρά είναι σημαντική. Οι 
παίκτες ΔΕΝ επιτρέπεται να αλλάζουν τη σειρά εκτός και αν μία κάρτα αναγράφει κάτι 
τέτοιο.

Στη συνέχεια, οι παίκτες λαμβάνουν τηλεφωνικές παραγγελίες. Κάθε ένας τραβάει την 
πρώτη κάρτα από τη στοίβα με τους πελάτες, την προσθέτει στο τέλος της ουράς του και 
τοποθετεί μια κάρτα “Τηλεφωνική Παραγγελία” πάνω της για να δείξει ότι η παραγγελία 
ήρθε τηλεφωνικά. Παρόλο που δεν αντιπροσωπεύει πελάτη που μπήκε στο μαγαζί, 
εξυπηρετείται κι αυτή όπως όλοι οι κανονικοί πελάτες. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι 
κάποιες από τις κάρτες “Απρόβλεπτοι Παράγοντες” μπορεί να επηρεάζουν μόνο τους 
κανονικούς πελάτες ή μόνο τις τηλεφωνικές παραγγελίες.

Παράδειγμα Εισόδου Νέων Πελατών
Αφού στην παρτίδα παίζουν 3 παίκτες θα ανοίξουν 7 Κάρτες Πελατών.

 
 

 
 
Η τρέχουσα Φήμη του Γιώργου, του Νίκου και της Μαρίας είναι 13, 13 και 14 
αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι πρώτη θα επιλέξει η Μαρία.
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Παίρνει λοιπόν έναν πελάτη και τον βάζει δίπλα 
στην ταυτότητα της.
 
 
Από τους άλλους 2, που ισοβαθμούν, θα επιλέξει πρώτος αυτός που έχει την 
υψηλότερη αρχική φήμη. Αυτός είναι ο Γιώργος που έχει αρχική φήμη 6 έναντι του 
Νίκου που έχει 4, ο οποίος και επιλέγει τελευταίος. Ο Νίκος επιλέγει πρώτος 2ο 
πελάτη, μετά ο Γιώργος  και τελευταία η Μαρία. 

Η Μαρία τον τοποθετεί στα δεξιά 
του 1ου. 

Τέλος, πρώτα η Μαρία και μετά 
και οι άλλοι παίκτες, τραβάνε κάρτα 
από τη στοίβα Πελατών και την 
τοποθετούν δεξιά των άλλων 2 
βάζοντας μία κάρτα Τηλεφωνικής 
Παραγγελίας από πάνω της.

Κάποιες από τις κάρτες πελατών διαφέρουν λίγο από τις 
υπόλοιπες και γράφουν “Μεγάλη Τηλεφωνική Παραγγελία”. 
Αυτές ανοίγουν κανονικά μαζί με τους υπόλοιπους πελάτες και 
μπορούν να επιλεχθούν από τους παίκτες για να μπουν στην 
ουρά τους αντί για κάποιον άλλο πελάτη. Λειτουργούν όπως οι 
απλές τηλεφωνικές παραγγελίες με τη διαφορά ότι  οι παίκτες 
τραβάνε 2 κάρτες πελατών αντί για 1. Η παραγγελία αποτελείται 
από το άθροισμα των φαγητών που αναφέρουν οι 2 αυτοί 
πελάτες ενώ τα χρήματα και η φήμη που θα δώσουν είναι το 
άθροισμα των αντίστοιχων ποσών. Κατά τ’ άλλα η παραγγελία 
αντιμετωπίζεται όπως όλες οι άλλες τηλεφωνικές παραγγελίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρ’ όλο που οι κάρτες είναι 2, θεωρείται ότι η παραγγελία είναι μία και 
πρέπει υποχρεωτικά να εξυπηρετηθεί ολόκληρη. Επίσης, ακόμα και αν ένας παίκτης 
πάρει μια Μεγάλη Τηλεφωνική Παραγγελία  αντί για πελάτη, θα λάβει και απλή τηλεφωνική 
παραγγελία μετά όπως σε κάθε γύρο.
 
Εάν τραβώντας κάρτες Πελατών για τηλεφωνική παραγγελία (είτε μεγάλη είτε απλή) 
εμφανιστεί Μεγάλη Τηλεφωνική Παραγγελία, ο παίκτης την ξεσκαρτάρει και τραβάει μια 
άλλη στη θέση της.

3. Απρόβλεπτοι Παράγοντες
  
Εάν παίζετε για πρώτη φορά το παιχνίδι προσπεράστε τη φάση αυτή και πηγαίνετε 
κατευθείαν στην “Εξυπηρέτηση Πελατών”.

Στη φάση αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παίκτη, να παίξει μία από τις κάρτες 
“Απρόβλεπτοι Παράγοντες” που έχει στο χέρι του και οι οποίες επηρεάζουν με διάφορους 
τρόπους το παιχνίδι, ανατρέποντας τα δεδομένα. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να παίξει 
μόνο μία τέτοια κάρτα ανά γύρο. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί δηλαδή αν δε θέλει 
να μην παίξει καμία κάρτα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μία κάρτα αναφέρεται σε πελάτη(ες) χωρίς να υποδηλώνει παίκτη, τότε 
μπορεί να παιχτεί σε οποιοδήποτε πελάτη, οποιουδήποτε παίκτη. Το ίδιο ισχύει και αν η 
κάρτα αναφέρεται γενικά σε κάποιον παίκτη. Αυτός που την παίζει, μπορεί να επιλέξει είτε 
τον εαυτό του, είτε κάποιον αντίπαλο. Αν όμως λέει “αντίπαλο παίκτη” τότε προφανώς δε 
μπορεί να επιλέξει τον εαυτό του.

4. Εξυπηρέτηση Πελατών
Στη φάση αυτή εξυπηρετούνται οι πελάτες του κάθε παίκτη. Το σημαντικό όμως είναι 
ότι πρέπει να εξυπηρετηθούν με τη σειρά που ήρθαν στο μαγαζί. Ο ιδιοκτήτης παίζει 
από το χέρι του κάρτες φαγητών που αντιστοιχούν στην παραγγελία του πρώτου στην 
ουρά πελάτη. Όταν το κάνει ο πελάτης βγαίνει από τη σειρά (η κάρτα ξεσκαρτάρεται), 
θεωρείται ότι φεύγει ικανοποιημένος, δίνει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην παραγγελία 
του και ανεβάζει τη φήμη του μαγαζιού τόσο όσο γράφει η κάρτα του. Εάν ο παίκτης 
έχει τα απαραίτητα φαγητά τότε μπορεί να εξυπηρετήσει και άλλους πελάτες, πάντα 
όμως με τη σειρά. Επιπλέον, μπορούν τα φαγητά στις κάρτες που παίχτηκαν, και δε 
χρησιμοποιήθηκαν από τον πρώτο πελάτη, να χρησιμοποιηθούν από τον δεύτερο ή από 
κάποιον άλλο από τους πελάτες που θα εξυπηρετήσει ο παίκτης. 

Ουσιαστικά, εφόσον τηρείται η σειρά στην ουρά, ένας παίκτης μπορεί να εξυπηρετήσει 
όσους πελάτες θέλει με όσες κάρτες θέλει. Μπορεί ένας πελάτης να εξυπηρετηθεί με 3 
κάρτες ή 2 πελάτες να εξυπηρετηθούν με μία μόνο κάρτα. Το σημαντικό όμως είναι ότι 
πάντα οι πελάτες πρέπει να εξυπηρετούνται με τη σειρά.

Κέρασμα: Εάν εξυπηρετηθεί ένας ή περισσότεροι πελάτες και στις κάρτες υπάρχουν 
φαγητά που δε χρησιμοποιήθηκαν στην παραγγελία, τότε θεωρείται ότι τα “κερνάει” το 
μαγαζί και ο παίκτης παίρνει +1 φήμη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν κάποιος κεράσει κάτι παίρνει +1 φήμη συνολικά, όχι +1 για κάθε φαγητό 
ή πελάτη.

Στο τέλος της φάσης, όσοι πελάτες δεν έχουν εξυπηρετηθεί “στραβώνουν” με το μαγαζί 
και η κάρτα γυρνάει δεξιόστροφα (“στραβώνει”) κατά 90 μοίρες. Αν ένας πελάτης ήταν 
ήδη “στραβωμένος” και πάλι δεν εξυπηρετηθεί τότε βγαίνει από την ουρά (η κάρτα του 
ξεσκαρτάρεται) και θεωρείται δυσαρεστημένος από την εξυπηρέτηση του μαγαζιού. 
Προφανώς ΔΕΝ πληρώνει (δε δίνει χρήματα δηλαδή) και αντί για να αυξήσει τη φήμη του 
μαγαζιού, τη ΜΕΙΩΝΕΙ κατά το διπλάσιο απ’ όσο αναγράφει η κάρτα του (ελάχιστο 2).
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρ’ όλο που κάποιοι πελάτες δε δίνουν φήμη όταν εξυπηρετούνται (γράφει 
0 η κάρτα τους) αν δεν εξυπηρετηθούν και αναγκαστούν να φύγουν, τότε θα επηρεάσουν 
αρνητικά τη φήμη του μαγαζιού, μειώνοντας την κατά 2. Τα αρνητικά συναισθήματα 
άλλωστε είναι συνήθως πιο έντονα από τα θετικά.

Παράδειγμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Μαρία καλείται να εξυπηρετήσει τους πελάτες που επέλεξε νωρίτερα. 

Ο 1ος έχει παραγγελία 
“Σουβλάκι,Πατάτες”, ο 2ος 
“Πίτα Γύρο, Πίτα Γύρο” και 
η τηλεφωνική παραγγελία 
έχει “Σουβλάκι, Αναψυκτικό”.



Η Μαρία κοιτάει τις κάρτες Φαγητών που 
έχει στο χέρι της και αποφασίζει να παίξει 3 
από αυτές. Η μία έχει “Πίτα Γύρο, Πατάτες” 
η άλλη μόνο ένα “Σουβλάκι” και η τρίτη “Πίτα 
Γύρο, Αναψυκτικό”.

Με τις Πατάτες της 1ης κάρτας και το Σουβλάκι της 2ης, εξυπηρετεί άνετα τον 
πρώτο της πελάτη. Εξυπηρετεί και τον δεύτερο πελάτη με τις Πίτες Γύρο της 1ης 
και της 3ης κάρτας. Για την τηλεφωνική παραγγελία όμως, έχει μεν το Αναψυκτικό 
αλλά δεν έχει άλλο Σουβλάκι. Συνεπώς δεν την εξυπηρετεί.

Ο πρώτος πελατης της Μαρίας, αφού 
εξυπηρετήθηκε αυξάνει κατά 1€ τα Χρήματα της 
και κατά 2 μονάδες τη Φήμη της. Ο δεύτερος 
πελάτης, αυξάνει τα Χρήματα και τη Φήμη της 
κατά 3€  και 2 μονάδες αντίστοιχα.

Το Αναψυκτικό που είχε περισσέψει, αφού δε δόθηκε σε κάποιον πελάτη το 
κερνάει το μαγαζί και η Μαρία κερδίζει +1 Φήμη. Συνολικά λοιπόν η Μαρία κέρδισε 
1 + 3 = 4€ και 2 + 2 + 1 = 5 μονάδες Φήμης.

Η τηλεφωνική παραγγελία που δεν 
εξυπηρετήθηκε, “στραβώνει” και η κάρτα 
γυρίζει κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα.
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Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών του, εάν ένας παίκτης θέλει να διώξει 
έναν πελάτη από την ουρά του (συνήθως γιατί δε μπορεί να τον εξυπηρετήσει) μπορεί 
να το κάνει, αλλά με σοβαρές αρνητικές συνέπειες στη φήμη του μαγαζιού. Ο παίκτης θα 
πρέπει να μειώσει τη φήμη του κατά 5. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φήμη ενός παίκτη δε μπορεί να πάρει αρνητική τιμή. Αν αναγκαστεί να 
χάσει παραπάνω απ’ όση έχει, μένει στο 0.

5. Τέλος του Γύρου
Στη φάση αυτή παύουν να ισχύουν κάρτες που έγραφαν ότι ισχύουν μέχρι το τέλος του γύρου 
και ελέγχεται αν κάποιος από τους παίκτες έχει συμπληρώσει τις απαραίτητες συνθήκες για 
να κερδίσει, αν έχει δηλαδή το κατάλληλο χρηματικό ποσό και την κατάλληλη φήμη.

Τέλος του Παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει όταν στο τέλος κάποιου γύρου ένας παίκτης έχει φτάσει ή έχει 
ξεπεράσει και τα 25€ χρήματα και τις 25 μονάδες φήμης. 

Εάν περισσότεροι παίκτες ικανοποιούν τη συνθήκη, κερδίζει ο παίκτης με το μεγαλύτερο 
άθροισμα χρημάτων και φήμης. Αν εξακολουθούν κάποιοι παίκτες να ισοβαθμούν τότε 
μοιράζονται τη νίκη.



Διευκρινίσεις για συγκεκριμένες κάρτες
 

Ανατροπή Σχεδίων
Η κάρτα αυτή μπορεί να ακυρώσει μόνο κάρτες που θα παιχτούν μετά από αυτήν. Αν έχει 
ήδη παιχτεί μια κάρτα, η “Ανατροπή Σχεδίων” δε μπορεί να την ακυρώσει.

Βρώμικο Μαγαζί 
Η κάρτα αυτή μειώνει τη φήμη που θα έδιναν οι πελάτες. Δεν κάνει όμως κάποιον πελάτη 
να δώσει αρνητική φήμη (Αν ένας πελάτης έδινε 0 φήμη, εξακολουθεί να δίνει 0 φήμη)

Λάθος Τηλέφωνο
Οι κάρτες όταν αλλάζουν θέση, παραμένουν στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν.

Μια απ’ τα ίδια
Ο πελάτης που θα επιλέξετε για να παίξετε την κάρτα, πρέπει να είναι κανονικός (όχι 
τηλεφωνική παραγγελία). Παρ’ όλα αυτά, ο πελάτης μπροστά του (του οποίου και 
την παραγγελία αντιγράφει) μπορεί να είναι είτε κανονικός πελάτης είτε τηλεφωνική 
παραγγελία. (Αν αντιγράψει τηλεφωνική παραγγελία ο ίδιος παραμένει κανονικός 
πελάτης). Προφανώς η κάρτα δε μπορεί να παιχτεί στον πρώτο πελάτη σε μια ουρά.

Πλούσιο Φιλοδώρημα
Αν ο πελάτης στον οποίο έχει παιχτεί αυτή η κάρτα φύγει από την ουρά του και πάει 
σε άλλη ουρά, τότε αν εξυπηρετηθεί τον ίδιο γύρο θα δώσει τα 2€ στον παίκτη που τον 
εξυπηρέτησε.

Δημιουργός: Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης
Εικονογράφηση: Παναγιώτης Λύρης
Γραφικά: Δημήτρης Βασιάδης

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους βοήθησαν στις δοκιμές του παιχνιδιού:
Κωνσταντίνος Κοκκίνης, Σάντρα Μπινιάρη, Δημήτρης Δρακόπουλος, Μανώλης Βεληβασάκης, Βαγγέλης Βελλές, 
Θησέας Λιβέριος, Σοφία Κωλέττη, Γιάννης Παλαιολόγος, Εντμόντ Τσενοντεμάι, Στάθης Ζιώγας, Ελένη Τζιάσιου, 
Γιάννης Λιλής, Έφη Καρουζάκη, Στέργιος Λεωνίδης, Μαρία Κορόζη, Ναταλία Γκούμα, Τάκης Πουρναράς, Αντώνης 
Μηνάς, Γιάννης Λύκος, Ευνίκη Λύκου, Νίκος Ευθυμίου, Αλέξης Κατσούφης, Σιλένα Νικολοπούλου, Κωνσταντίνος 
Στυλιανόπουλος, Κώστας Μέλιος, Δημήτρης Χατζηδημητρίου, Χρυσή Γιαννοπούλου, Θάνος Μπισμπικόπουλος, 
Αντώνης Μαλαμπέτσας, Αντώνης Γεωργούντζος, Κυριάκος Παπαδάκης, Χριστίνα Βουδούρη, Αντώνης Τσιμίνος, 
Βασίλης Φουκαράκης, Γιάννης Αβραμάντης, Νίκος Χονδρόπουλος, Μάριος Αξιώτης, Αλέξανδρος Σώζος, Χαρά 
Μαλιαμάνη
καθώς και όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας παικτών επιτραπέζιων παιχνιδιών - του Greek Guild 
(www.greekguild.gr) για τη στήριξη τους.

Το παιχνίδι είναι αφιερωμένο στην Ευαγγελία και τον Νίκο.

© 2011 Κάισσα
Καραϊσκάκη 20, 14343 Ν.Χαλκηδόνα
www.kaissagames.com
info@kaissagames.com
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