
ΟΔΗΓΙΕΣ

Η Βασίλισσα Abla και ο Βασιλιάς Ubla είναι δύο χαριτωμένα πλασματάκια που  
κατάφεραν μετά από πολλά χρόνια να ενώσουν τις 2 φυλές τους,  

δημιουργώντας μια νέα φυλή: τους Abla-Ubla!

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα! Η γλώσσα τους είναι διαφορετική και πρέπει να 
τους βοηθήσετε να επικοινωνήσουν σωστά ξεπερνώντας τρελές δοκιμασίες με 

την ομάδα σας, όπως να μιλάτε με τη γλώσσα έξω, με κλειστά δόντια, χτυπώντας 
παλαμάκια ή αλλάζοντας το πρώτο γράμμα κάθε λέξης!

Ετοιμαστείτε για τα πιο Ξέφρενα Γλωσσομπερδέματα!
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1 ταμπλό

1 σπίνερ

1 κλεψύδρα 60”

2 μολύβια

2 πιόνια ομάδων (Abla & Ubla)

2 πλαστικές βάσεις

10 μάρκες Παρέμβασης

100 κάρτες:

85 κάρτες Κατηγοριών 15 κάρτες Πρόκλησης σε 3 ομάδες των 5 καρτών, 
που αντιστοιχούν στα διαφορετικά είδη παιχνιδιού: 
Αστείο Εύκολο, και Προχωρημένο

Περιεχόμενα

10 μάρκες Παρέμβασης

1 ταμπλό

2 πιόνια ομάδων (Abla & Ubla)2 πιόνια ομάδων (Abla & Ubla)2 πιόνια ομάδων (Abla & Ubla)2 πιόνια ομάδων (Abla & Ubla)
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Προετοιμασία

Περιγραφή Παιχνιδιού

Το Abla-Ubla είναι ένα ομαδικό παιχνίδι παρέας. Οι παίκτες γράφουν στα κρυφά λέξεις μιας 
κατηγορίας και προσπαθούν να τις περιγράψουν στους συμπαίκτες τους όσο πιο γρήγορα 
γίνεται, σύμφωνα όμως πάντα με τους κανόνες και τις προκλήσεις των  Abla-ublas!

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού και βάλτε τα πιόνια της Abla και 
του Ubla στην αφετηρία. Τοποθετήστε δίπλα του το σπίνερ, την κλεψύδρα και τις 10 
μάρκες παρέμβασης.

Χωριστείτε σε 2 ομάδες, την  ομάδα των Abla και την ομάδα των Ubla και παρτε το 
αντίστοιχο πιόνι. 

Ανακατέψτε τις κάρτες Κατηγοριών και τοποθετήστε τις σε μια κλειστή στοίβα δίπλα από 
το ταμπλό, αφήνοντας δίπλα της  χώρο για τα σκάρτα. Αν οποιαδήποτε στιγμή η στοίβα 
με τις κάρτες Κατηγοριών αδειάσει, τότε ανακατέψτε τα σκάρτα και δημιουργήστε εκ 
νέου τη στοίβα.

Επιλέξτε το είδος που θέλετε να παίξετε (Εύκολο, Αστείο ή Προχωρημένο) και ανακατέψτε 
τις αντίστοιχες κάρτες Πρόκλησης. Τραβήξτε μία στην τύχη, και τοποθετήστε την δίπλα 
στο ταμπλό.

Ένας παίκτης από κάθε ομάδα γυρίζει το σπίνερ. Η ομάδα που θα σταματήσει πιο κοντά 
στην αρχή της αλφαβήτας παίζει πρώτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΜΟΝΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ 3 ΣΥΛΛΑΒΕΣ.

Προχωρημένο

Διεξαγωγή Παιχνιδιού

Η ομάδα που παίζει πρώτη διαλέγει έναν από τους παίκτες της, ο οποίος  θα πρέπει να 
ολοκληρώσει τα ακόλουθα 3 βήματα:



Βήμα 2:  Τραβάει την πρώτη κάρτα Κατηγοριών και ταυτόχρονα κάποιος άλλος γυρίζει 
την κλεψύδρα για να ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος. Ο  παίκτης διαβάζει από μέσα του 
την κατηγορία  της κάρτας και γράφει πάνω στην κάρτα κάτι που ανήκει σε αυτήν την 
κατηγορία και που δεν είναι ήδη γραμμένο πιο πριν.

Βήμα 3: Ο παίκτης ξεκινάει να περιγράφει στους συμπαίκτες του αυτό που έγραψε, 
σύμφωνα πάντα με την Πρόκληση που έδειξε το σπίνερ.Οι συμπαίκτες του  προσπαθούν 
να βρουν αυτό που περιγράφει, λέγοντας συνεχώς πιθανές απαντήσεις. Μόλις βρουν τη 
σωστή, η ομάδα κερδίζει την κάρτα και ο παίκτης που περιγράφει  τραβάει νέα. Αυτό 
συνεχίζεται έως ότου τελειώσει ο χρόνος.

Βήμα 4: Μόλις λήξει ο χρόνος τότε ο γύρος τελειώνει. Αν ο παίκτης γράφει ή περιγράφει 
εκείνη τη στιγμή κάποια λέξη, η κάρτα πάει στα σκάρτα και δεν την παίρνει καμία ομάδα. 
Eπειτα η ομάδα μετακινεί το πιόνι της στο ταμπλό τοσες θεσεις οσες οι καρτες που βρηκε.

Στη συνέχεια,είναι η σειρά της  αντίπαλης ομάδας .

 Προσοχή! Ο ρόλος του ενεργού παίκτη θα πρέπει να περάσει από όλα τα μέλη της ομάδας 
πριν επιστρέψει στον ίδιο παίκτη.

Σημείωση: Η κάθε κάρτα Κατηγορίας έχει 5 θέσεις για να γράφουν οι παίκτες. Εάν στο 
τέλος του γύρου έχουν συμπληρωθεί και οι 5 θέσεις μίας κάρτας, τότε σβήνονται όσα 
έχουν γραφτεί για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά οι κάρτες.
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Αν το σπίνερ σταματήσει σε γράμμα, ο παίκτης πρέπει 
να περιγράψει τη λέξη του χρησιμοποιώντας μόνο 
λέξεις που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Αν αυτό σας 
φαίνεται δύσκολο, μη φοβάστε γιατί τίποτα δεν είναι 
δύσκολο για έναν πραγματικό Abla-ubla! Ο παίκτης 
μπορεί να αντικαταστήσει το πρώτο γράμμα κάθε λέξης 
με το γράμμα του σπίνερ κι έτσι να τη χρησιμοποιήσει! 
(ΠΧ καρεκλα-βαρεκλα)

Αν το σπίνερ σταματήσει σε θέση με ερωτηματικό, 
τότε ο παίκτης θα πρέπει να περιγράψει σύμφωνα με 
τις οδηγίες που αναγράφονται στην ανοιχτή καρτα 
προκλησης

Βήμα 1:  Γυρίζει το σπίνερ και βλέπει το σημείο που σταματάει. Αυτό το σημείο θα 
καθορίσει την Πρόκλησή του για τον γύρο.

Προκλήσεις



Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να πει την κατηγορία της κάρτας ουτε κάποιο παράγωγό 
της. Για παράδειγμα, αν η κατηγορία είναι “Ξένη Τραγουδίστρια”, τότε δεν μπορεί να πει 
τις λέξεις “τραγούδι” ή “ξένο”.

Ένας παίκτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιησει στην περιγραφη του λέξεις που 
ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τη λεξη που περιγραφει . Για παράδειγμα, αν ο παίκτης 
περιγραφει  τη Γερμανία(Χώρα) , τότε δεν μπορεί να πει  «Ελλάδα», «Γαλλία», «Ιταλία» κτλ.

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟΤΕ Η ΚΑΡΤΑ 
«ΚΑΙΓΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΜΑΔΑ.

Αν οποιαδήποτε στιγμή κάποιο μέλος της άλλης ομάδας θεωρεί ότι έχει βρει την λέξη 
που περιγράφει ο παίκτης, μπορεί να την πει δυνατά. Εάν απαντήσει σωστά, τότε η δική 
του ομάδα παίρνει την κάρτα. Αν όμως κάνει λάθος, τότε κανένα μέλος της ομάδας του 
δεν επιτρέπεται πλέον να επέμβει για το υπόλοιπο του γύρου. Η αντίπαλη ομάδα  οταν 
τελειωσει ο χρονος κερδίζει 1 μάρκα Παρέμβασης για κάθε κάρτα που κατάφερε να κλέψει.

Οι μάρκες Παρέμβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 διαφορετικούς τρόπους:

Κάθε ομάδα μπορεί να έχει το πολύ 5 μάρκες. Εάν έχει ήδη 5 και ένας παίκτης της βρει λέξη 
που περιγράφει η αντίπαλη ομάδα, τότε δεν παίρνει επιπλέον μάρκα –απλά εμποδίζει την 
άλλη ομάδα από το να πάρει πόντο.

(τους οποίους εμείς… γράψαμε για εσάς!)

Οι παρακάτω 2 κανόνες ισχύουν πάντα ανεξάρτητα από το αποτελεσμα του σπινερ:
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Εάν παίζει η άλλη ομάδα και προσπαθήσατε να βρείτε τη λέξη 
αλλά κάνατε λάθος, τότε μπορείτε να δώσετε 2 μάρκες και η 
ομάδα σας έχει ξανά το δικαίωμα να βρίσκει λέξεις. 

Εάν παίζει η ομάδα σας, τότε μπορείτε στην αρχή του γύρου 
να δώσετε 5 μάρκες και να επικαλεστείτε τον όρκο σιωπής 
των Άμπλα-Ούμπλα! Η αντίπαλη ομάδα δεν επιτρέπεται πλέον 
να μιλήσει καθόλου κατά τη διάρκεια αυτού του γύρου.

Οι Άγραφοι Κανόνες των Abla-ublas!

Μάρκες Παρέμβασης

Τι κάνουν οι αντίπαλοι οσο εσείς περιγράφετε;
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Τέλος παιχνιδιού

Το παιχνίδι τελειώνει όταν μία ομάδα συγκεντρώσει 20 ή παραπάνω πόντους. 
Παρ’ όλα αυτά, αν η ομάδα αυτή ήταν εκείνη που έπαιξε πρώτη, η αντίπαλη ομάδα έχει 
το δικαίωμα να παίξει άλλον έναν γύρο (ώστε και οι 2 ομάδες να έχουν παίξει τον ίδιο 
αριθμό γύρων στο τέλος).

Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους κερδίζει το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας 
κερδίζει η ομάδα με τις περισσότερες μάρκες Παρέμβασης. Εάν και πάλι υπάρχει ισοπαλία, 
τότε οι 2 ομάδες παίζουν έναν ακόμα γύρο η καθεμιά.  

Αν και πάλι δεν προκύψει νικητής, τότε οι ομάδες  μπορούν είτε να συνεχίσουν να παίζουν 
επιπλέον γύρους είτε να μοιραστούν τη νίκη. 

10 πόντοι

Όταν μία από τις ομάδες φτάσει τους 10 πόντους, η ανοιχτή κάρτα Πρόκλησης πηγαίνει στα 
σκάρτα και ανοιγεται μια νέα κάρτα στη θέση της ,η οποια μενει ως το τελος του παιχνιδιου.

Παραλλαγή

Στην αρχή του παιχνιδιού, ανακατεύονται όλες οι κάρτες Πρόκλησης αλλά δεν 
τοποθετείται καμία δίπλα στο ταμπλό. Όποτε το σπίνερ σταματά σε θέση με 
ερωτηματικό, σηκώνεται μία κάρτα Πρόκλησης. Ο ενεργός παίκτης θα πρέπει να 
ακολουθήσει τις οδηγίες αυτής της κάρτας κατά την περιγραφή του.

Ευχαριστίες

Η Μαίρη Μάγκου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους παρακάτω για τη βοήθειά τους στις 
δοκιμές του παιχνιδιού: Φαίη Κολοκυθά, Σταύρος Κασιάρης, Μίμης Χανιαδάκης, 
Ευσταθία Μπαμπινιώτη, Μιχάλης Φιλιππής, Γιάννης Σκουλίκης, Σπύρος Μπαρμπετάκης.

Σχεδιασμός Παιχνιδιού: Μαίρη Μάγκου
Επιμέλεια Παιχνιδιού: Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης
Εικονογράφηση: Αντώνης Τζανουκάκης
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Σχεδιασμός Παιχνιδιού: Μαίρη Μάγκου
Επιμέλεια Παιχνιδιού: Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης
Εικονογράφηση: Αντώνης Τζανουκάκης Προϊόν της Παιχνίδια Δεσύλλας
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