
Οι παίκτες παίζουν στα καζίνο του Λας Βέγκας ρισκάροντας στα άκρα, 
πιέζοντας την τύχη τους.
Μπορούν να επισκεφτούν έξι καζίνο, με το κάθε ένα να εμφανίζει διαφορετικό 
αριθμό και να διαθέτει διαφορετικό ποσό χρημάτων διαθέσιμο για τους 
νικητές. Γύρο με το γύρο οι ίδιες ερωτήσεις αναζητούν απαντήσεις. Που θα 
πρέπει να τοποθετηθούν τα περισσότερα ζάρια για την απόκτηση της 
πλειονότητας; Πού θα τοποθετήσουν αργότερα οι αντίπαλοι τα ζάρια τους; Και 
που θα πρέπει να εστιάσετε για να κερδίσετε τα περισσότερα χρήματα 
γεμίζοντας τις τσέπες σας και αφήνοντας άδειες αυτές των αντιπάλων σας;
Αλλά προσοχή, γιατί η μάχη για τα περισσότερα χρήματα, είναι πάντα και πιο 
σκληρή, αφού γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος!
Νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα μετά από τέσσερις 
γύρους.

40 ζάρια (από 8 στα 5 χρώματα των παικτών)
  6 καζίνο (με αξίες ζαριών 1-6)
54 χαρτονομίσματα (από 5 των $60.000, $70.000,
 $80.000 και $90.000, από 6 των $10.000, $40.000,
 και $50.000, από 8 των $20.000 και $30.000)
  1 κάρτα αρχικού παίκτη

Πριν παίξετε για πρώτη φορά, αφαιρέστε προσεκτικά τα έξι καζίνο
από τα χαρτονένια πλαίσιά τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οι παίκτες παίζουν στα καζίνο του 
Λας Βέγκας, ρισκάροντας και 
κερδίζοντας χρήματα

Γύρο με το γύρο, τοποθετούν τα 
ζάρια τους στα έξι καζίνο, ώστε να 
κερδίσουν την πλειονότητα σε 
αυτά που προτιμούν

Ο παίκτης με τα περισσότερα 
χρήματα είναι ο νικητής.

Αν διαβάζετε τους κανόνες αυτούς για πρώτη φορά, αγνοήστε το κείμενο στο πλάι. Αυτό εξυπηρετεί σαν 
περίληψη των κανόνων για υπενθύμιση όταν παίξετε αργότερα, ξανά το παιχνίδι.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΡΙΣΚΑΡΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΖΑΡΙΑ!



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τοποθετήστε τα 6 καζίνο το ένα δίπλα στο άλλο, στο κέντρο του τραπεζιού, με 
αύξουσα σειρά (δείτε το σχέδιο).

Ανακατέψτε τα 54 χαρτονομίσματα δημιουργώντας μια κλειστή στοίβα δίπλα 
στα καζίνο. Έπειτα, τοποθετήστε χαρτονομίσματα κάτω από κάθε καζίνο. 
Συνεχίστε να προσθέτετε κάρτες σε κάθε καζίνο μέχρι η συνολική αξία τους να 
είναι τουλάχιστον $50.000. Αν τοποθετηθούν πολλά χαρτονομίσματα σε ένα 
καζίνο, τότε οργανώστε τα ανά αξία, ώστε να φαίνονται καθαρά οι τιμές τους 
(δείτε το σχέδιο).

Δώστε σε κάθε παίκτη τα 8 ζάρια του
χρώματος της επιλογής του.

Δώστε στον μεγαλύτερο σε ηλικία
παίκτη την κάρτα αρχικού παίκτη.

Το παιχνίδι διαρκεί τέσσερις γύρους, με τον κάθε ένα να αποτελείται από 
τέσσερις ή πέντε ζαριές για κάθε παίκτη.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης ξεκινάει (κάρτα αρχικού παίκτη), με τους 
υπόλοιπους να ακολουθούν με δεξιόστροφη φορά γύρω από το τραπέζι.

Στη σειρά σας, ρίξτε όλα τα ζάρια που έχετε (8 στην αρχή του γύρου, και στη 
συνέχεια όλο και λιγότερα μέχρι να τελειώσει ο γύρος). Έπειτα, πρέπει να 
επιλέξετε μία μόνο τιμή ζαριού και να προσθέσετε όλα τα ζάρια με την τιμή 
αυτή στο αντίστοιχο καζίνο. Δεν έχει σημασία αν εσείς ή κάποιος άλλος παίκτης 
έχει ήδη προσθέσει ζάρια στο καζίνο αυτό ή όχι.
Έπειτα παίζει ο επόμενος παίκτης, ρίχνοντας όλα τα ζάρια του και τοποθε- 
τώντας τα, κλπ. μέχρι όλοι οι παίκτες να τοποθετήσουν όλα τους τα ζάρια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

   Τοποθετήστε τα καζίνο

   Ανακατέψτε τα χαρτονομίσματα
και προσθέστε το λιγότερο $50.000 
σε κάθε καζίνο

   Δώστε σε κάθε παίκτη 8 ζάρια ενός 
χρώματος

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Στη σειρά σας, ρίξτε όλα σας τα 
ζάρια και έπειτα προσθέστε όλα τα 
ζάρια μιας τιμής στο αντίστοιχο 
καζίνο

Παράδειγμα: Ο Βασίλης ρίχνει (στα μέσα ενός γύρου) τέσσερα 3άρια και ένα 5άρι. Επιλέγει τα 

τέσσερα 3άρια και τα προσθέτει στο καζίνο “Mirage” (δεν μπορεί να τοποθετήσει εκεί μόνο ένα, δύο 

ή τρία από τα 3άρια!).

Στην επόμενη σειρά του, ο Βασίλης απλά ρίχνει το τελευταίο ζάρι που του έχει απομείνει και το 

τοποθετεί στο αντίστοιχο καζίνο.



Παράδειγμα 1: Η Άννα έχει 5 ζάρια στο “Caesars Palace”, ο Βασίλης και η Κάρλα έχουν από 3 ο κάθε ένας 

και ο Ντίνος έχει 1. Ο Βασίλης και η Κάρλα αφαιρούν και οι δύο τα 3 τους ζάρια.

Παράδειγμα 2: Η Άννα και η Κάρλα έχουν από 2 ζάρια στο “Golden Nugget”, ενώ ο Βασίλης και ο 
Ντίνος έχουν από 1. Όλοι οι παίκτες αφαιρούν τα ζάρια τους από το καζίνο αυτό.

Παράδειγμα 1: Η Άννα παίρνει το χαρτονόμισμα των $80.000 και ο Ντίνος των $30,000. 
Το χαρτονόμισμα των $10.000 επιστρέφεται στον πάτο της στοίβας.

Παράδειγμα 2: Ο Βασίλης παίρνει ένα από τα χαρτονομίσματα των $40.000. Τα υπόλοι- 
πα επιστρέφονται στον πάτο της στοίβας.

Παράδειγμα 3: Η Κάρλα παίρνει το χαρτονόμισμα των $70.00 και ο Βασίλης των 
$20.000. Ο Ντίνος δεν παίρνει τίποτα.

Οι παίκτες που δεν έχουν άλλα 
ζάρια δεν παίζουν άλλο στον γύρο 
αυτό

Σημαντικό!
Οι παίκτες με ίσο αριθμό ζαριών σε 
ένα καζίνο δεν κερδίζουν τίποτα!

Ο παίκτης με τα περισσότερα ζάρια 
κερδίζει το χαρτονόμισμα της 
μεγαλύτερης αξίας, κλπ.

Ξαναγεμίστε κάθε καζίνο με 
τουλάχιστον $50.000 για τον επό- 
μενο γύρο.

Αν ξεμείνετε από ζάρια, τότε δεν παίζετε άλλο στον τρέχοντα γύρο. (Έτσι είναι 
πιθανό μόνο ένας παίκτης να έχει ζάρια να παίξει, και τελικά να παίζει συνέχεια 
μέχρι να τοποθετήσει όλα του τα ζάρια.)

Μόλις και ο τελευταίος παίκτης προσθέσει και το τελευταίο του ζάρι σε ένα 
καζίνο, τότε αυτά πληρώνουν τους νικητές:

Αρχικά, ελέγξτε κάθε καζίνο ώστε να δείτε αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι 
παίκτες με ίσο αριθμό ζαριών εκεί. Οποτεδήποτε συμβεί κάτι τέτοιο, οι παίκτες 
αυτοί αφαιρούν όλα τα ζάρια τους από το καζίνο αυτό.

Έπειτα είναι η ώρα να μοιραστούν τα χαρτονομίσματα του πρώτου καζίνο. Ο 
παίκτης που έχει προσθέσει τα περισσότερα ζάρια στο καζίνο, παίρνει πίσω όλα 
του τα ζάρια (στο απόθεμά του) και κερδίζει το χαρτονόμισμα της μεγαλύ- 
τερης αξίας του καζίνο αυτού. Τα υπόλοιπα χαρτονομίσματα μοιράζονται 
στους υπόλοιπους παίκτες με τα αμέσως λιγότερα ζάρια, με φθίνουσα αξία και 
αντίστοιχα αριθμό ζαριών. Όταν δεν υπάρχουν άλλα χαρτονομίσματα, οι υπό- 
λοιποι παίκτες δεν κερδίζουν τίποτα. Παίρνουν απλά πίσω τα ζάρια τους.
Αν υπάρχουν περισσευούμενα χαρτονομίσματα στο καζίνο μετά το μοίρασμα, 
αφαιρούνται και τοποθετούνται, κλειστά, κάτω από τη στοίβα χαρτονομισμά- 
των.

Μοιράστε με τον ίδιο τρόπο και τα χρήματα των υπόλοιπων πέντε καζίνο. Κάθε 
παίκτης παίρνει τα χρήματα που κέρδισε, κλειστά, μπροστά του.

Ο Επόμενος Γύρος

Ξαναγεμίστε τα έξι καζίνο με χαρτονομίσματα, έτσι ώστε και πάλι να έχει το 
κάθε ένα τουλάχιστον $50.000 (δείτε την προετοιμασία του παιχνιδιού).
Ο παίκτης στα αριστερά του προηγούμενου πρώτου παίκτη παίρνει την κάρτα



Δώστε την κάρτα αρχικού παίκτη 
στον επόμενο στα αριστερά παίκτη

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι τελειώνει μετά από 
τέσσερις γύρους
Ο παίκτης με τα περισσότερα 
χρήματα είναι ο νικητής

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Κάθε παίκτης παίρνει επιπλέον 
ουδέτερα ζάρια:
4 (για 2 παίκτες) ή
2 (για 3 ή 4 παίκτες)

Τοποθετήστε τα ουδέτερα ζάρια 
όπως και τα δικά σας

Μετάφραση / Ενσωματωση:
Νίκος Χριστάκης

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ (2 ΕΩΣ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ)

αρχικού παίκτη και ξεκινάει τον επόμενο γύρο...

Το παιχνίδι τελειώνει μετά από τέσσερις γύρους, οπότε οι παίκτες μετράνε τα 
χρήματά τους. Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα είναι ο νικητής. Σε περί- 
πτωση ισοπαλίας νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα χαρτονομίσματα. 
Σε περαιτέρω ισοπαλία υπάρχουν περισσότεροι από ένας νικητές.

Οι προηγούμενοι κανόνες ισχύουν, με τις εξής όμως εξαιρέσεις:

Στην αρχή κάθε γύρου, οι παίκτες παίρνουν, εκτός από τα 8 ζάρια του χρώ- 
ματός τους, επιπλέον ζάρια ενός ουδέτερου, αχρησιμοποίητου, χρώματος 
(προτείνεται το λευκό):

- με 2 παίκτες, ο κάθε ένας παίρνει από 4 λευκά ζάρια (=12 συνολικά)
- με 3 ή 4 παίκτες, ο κάθε ένας παίρνει από 2 λευκά ζάρια (=10 συνολικά)

(Σε παιχνίδι τριών παικτών, τα δύο ζάρια που απομένουν ρίχνονται από τον αρχικό 
παίκτη στην αρχή του γύρου και τοποθετούνται στα αντίστοιχα καζίνο.)

Στη σειρά σας, ρίχνετε τα ουδέτερα ζάρια μαζί με τα ζάρια του χρώματός σας, 
και τα τοποθετείτε σαν να ήταν δικά σας.

Στο τέλος ενός γύρου, τα ουδέτερα ζάρια σκοράρουν σαν να ανήκαν σε έναν 
επιπλέον (φανταστικό) παίκτη. Τα χρήματα που “κερδίζει” ο παίκτης αυτός επι- 
στρέφονται στον πάτο της στοίβας χαρτονομισμάτων.

Παράδειγμα: Η Κάρλα ρίχνει δύο 1 με τα ζάρια της καθώς και ένα λευκό 1. Επίσης ρίχνει ένα 5

άρι με τα ζάρια της και ένα ουδέτερο 6άρι. Μπορεί να τοποθετήσει είτε και τα τρία 1, το δικό 

της 5, ή το ουδέτερο 6.

Παράδειγμα 1: Τα $80.000 πηγαίνουν στον λευκό (οπότε επιστρέφονται στον πάτο της στοίβας 

χαρτονομισμάτων). Ο Βασίλης κερδίζει τα $30.000.

Παράδειγμα 2: Η Κάρλα κερδίζει τις $70.000 και ο λευκός τις $40.000 (επιστρέφονται στον πάτο 

της στοίβας χαρτονομισμάτων). Η Άννα δεν κερδίζει τίποτα.


