
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τα στοιχήματα στον λαμπερό κόσμο του Las Vegas δεν 
σταματούν! Τώρα με κάρτες αντί για ζάρια, σας περιμέ-
νουν νέες εκπλήξεις και κόλπα. Θα περιμένετε προσεκτι-
κά ή θα τα ρίξετε όλα μέσα; Μπορεί να βγάλετε μια περι-
ουσία ή και να φύγετε με άδειες τις τσέπες!

Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα μετά από τέσ-
σερις γύρους είναι ο νικητής.

- 5 x 30 κάρτες ζαριών (ένα σετ ανά παίκτη)

-  2 x 5 κάρτες “κοκτέιλ” και “χρηματοκιβώτιο”
 (1 ανά παίκτη)

-  6 καζίνο
 (με τους αριθμούς ζαριών 1-6)

- 48 χαρτονομίσματα
  ($30,000 μέχρι $100,000)

-  25 κάρτες μάρκας +1
 κάρτα “κανόνων”
 (για την παραλλαγή ή
 για το παιχνίδι ζαριών LAS VEGAS)



Μπροστά από τον Μπλε Παίκτη στην
αρχή του παιχνιδιού

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τα 6 καζίνο τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο στο 
κέντρο του τραπεζιού στη σειρά από το 1 έως το 6 (δείτε 
το σχέδιο).

ΤαΤα 48 χαρτονομίσματα ανακατεύονται και τοποθετού-
νται σε μια κλειστή στοίβα δίπλα στα καζίνο. Τραβήξτε 
από αυτή τη στοίβα δύο χαρτονομίσματα δίπλα σε κάθε 
καζίνο. Τα δύο χαρτονομίσματα πρέπει να αλληλεπικα-
λύπτονται μερικώς (δείτε το σχέδιο).

Κάθε παίκτης παίρνει:
30 κάρτες ζαριών ενός χρώματος, τις οποίες ανακα-
τεύει και τις τοποθετεί σε μια κλειστή στοίβα στα αρι-
στερά του, πάνω στο τραπέζι. Κάθε παίκτης τραβάει 
πέντε κάρτες από τη στοίβα.

1 κάρτα «κοκτέιλ» και 1 κάρτα «χρηματοκιβώτιο»
Το κοκτέιλ τοποθετείται μπροστά από τον παίκτη. Οι αχρησι-
μοποίητες κάρτες τοποθετούνται εδώ μετά από κάθε σειρά. 
Το χρηματοκιβώτιο τοποθετείται στα δεξιά του παίκτη. Στο 
τέλος κάθε γύρου, τυχόν χρήματα που έχει κερδίσει ο παίκτης, 
κρύβονται κάτω από το χρηματοκιβώτιο.



Έπειτα τις τοποθετεί στα 
καζίνο

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Το παιχνίδι διαρκεί τέσσερις γύρους. Κάθε γύρος αποτε-
λείται από έξι σειρές, το πολύ, οι οποίες παίζονται με τον 
ίδιο τρόπο:

Σε κάθε σειρά, οι παίκτες επιλέγουν απο τις πέντε 
κάρτες του χεριού τους, το ελάχιστο μια κάρτα και το μέ-
γιστο δύο (= 1-2 κάρτες / σειρά).

Υπάρχει μια σημαντική εξαίρεση: Ένας παίκτης μπορεί να 
παίξει περισσότερες από δύο κάρτες μόνο αν οι κάρτες 
αυτές έχουν τον ίδιο αριθμό (= 1-5 κάρτες / σειρά).

Παράδειγμα: Η Ελένη επέλεξε τρία 5, ο Άρης δύο 6, η 
Ρένα ένα 1 και ένα 4, και ο Γιάννης ένα 5. Κανένας δεν 
μπορεί να επιλέξει δύο 4 και ένα 2, για παράδειγμα.

1.) Αρχικά, όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα επιλέγουν μία 
ή περισσότερες κάρτες από τις πέντε που έχουν στο 
χέρι τους σύμφωνα με τα «κριτήρια επιλογής» (δείτε 
το πλαίσιο). Έπειτα, κρύβουν τις επιλεγμένες κάρτες 
τους κάτω από την παλάμη τους.

2.)2.) Μόλις όλοι οι παίκτες έχουν επιλέξει τις κάρτες τους 
τις τοποθετούν ανοιχτές δίπλα στα αντίστοιχα καζίνο. 
Τοποθετήστε τις κάρτες του ίδιου χρώματος την μία 
πάνω από την άλλη ώστε να επικαλύπτονται μερικώς. 
Τοποθετήστε τις κάρτες διαφορετικών χρώματων 
δίπλα δίπλα. Αν έχετε ήδη κάρτες στο καζίνο, τοποθετή-
στε τις νέες κάρτες μαζί με τις υπόλοιπες κάρτες σας.



3.) Κάθε παίκτης τοποθετεί τις αχρησιμοποίητες 
κάρτες κάτω από το κοκτέιλ του. Οι κάρτες αυτές δεν 
είναι πλέον διαθέσιμες για τον τρέχοντα γύρο.

4.)4.) Ξεκινήστε την επόμενη σειρά. Κάθε παίκτης παίρ-
νει πέντε νέες κάρτες ζαριών από τη στοίβα του, επι-
λέγει τουλάχιστον μία (δείτε τα κριτήρια, παραπάνω), 
κρύβει τις επιλεγμένες κάρτες κάτω από την παλάμη 
του και μόλις όλοι οι παίκτες έχουν κάνει τις επιλογές 
τους, τοποθετούν τις κάρτες στα αντίστοιχα καζίνο.

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο για έξει σειρές, το πολύ, 
ανά γύρο.

Παράδειγμα: Η Ρένα έχει 7 κάρτες στα καζίνο μετά την 3η 
σειρά. Στην 4η σειρά τοποθετεί τέσσερα 2. Έχει πλέον 11 
κάρτες και συνεπώς δεν θα συμμετάσχει στην 5η και 6η 
σειρά του τρέχοντος γύρου.



ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ

Ελέγξτε για ισοπαλίες: Αρχικά, ελέγχετε κάθε καζίνο για να 
δείτε αν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν τον ίδιο 
αριθμό ζαριών δίπλα του.

Σημείωση: Η ισοπαλία αναφέρεται στον συνολικό αριθμό ζαριών 
των καρτών και όχι στον αριθμό των καρτών. Όταν υπάρχει ισο-
παλία, όλες οι κάρτες της ισοπαλίας αφαιρούνται και τοποθετού-
νται κάτω από τα κοκτέιλ των αντίστοιχων παικτών.

Μοιράστε τα χρήματα των καζίνο: ο παίκτης που έχει τα 
περισσότερα ζάρια στο Καζίνο 1 παίρνει το χαρτονόμι-
σμα με την μεγαλύτερη αξία και το τοποθετεί στο χρημα-
τοκιβώτιό του (δηλαδή κάτω από την κάρτα αυτή).

Ο παίκτης με τα αμέσως λιγότερα ζάρια στο Καζίνο 1 
παίρνει το άλλο χαρτονόμισμα και το τοποθετεί στο χρη-
ματοκιβώτιό του.
Οι υπόλοιποι παίκτες με κάρτες ζαριών στο Καζίνο 1 δεν 
παίρνουν τίποτα.

Παράδειγμα: Δίπλα στο Καζίνο 5:

 - Η Ελένη έχει τρεις κάρτες με 4 ζάρια συνολικά,

 - Ο Άρης έχει τέσσερις κάρτες, με 4 ζάρια επίσης,

 - Η Ρένα έχει μια κάρτα με 2 ζάρια,

 - Ο Γιάννης έχει δύο κάρτες με 2 ζάρια συνολικά.

ΗΗ Ελένη και ο Άρης, καθώς και η Ρένα και ο Γιάννης πρέπει 
να αφαιρέσουν τις κάρτες τους και να τις τοποθετήσουν 
κάτω από τα κοκτέιλ τους. Έτσι, στο καζίνο 5 δεν υπάρχουν 
πλέον κάρτες...



Με τον ίδιο τρόπο, μοιράστε τις πληρωμές για όλα τα 
καζίνο, στη σειρά. Αν υπάρχουν ακόμη χαρτονομίσματα 
στο τέλος των πληρωμών, επιστρέψτε τα στο κουτί.

ΚάθεΚάθε παίκτης παίρνει και τις 30 κάρτες ζαριών του και τις 
ανακατεύει για τον επόμενο γύρο, ο οποίος παίζεται με 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δύο χαρτονομίσματα ανά 
καζίνο, 30 κάρτες ανά παίκτη, οι 5 πρώτες κάρτες για την 
πρώτη σειρά, και ούτω καθεξής...

ΤοΤο παιχνίδι τελειώνει μετά τον τέταρτο γύρο (δηλαδή 
όταν όλα τα χαρτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί). Οι 
παίκτες υπολογίζουν τα χρήματα που έχουν στα χρημα-
τοκιβώτιά τους και όποιος έχει τα περισσότερα κερδίζει!

Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τα περισσότερα 
χαρτονομίσματα, ανάμεσα στους ισόπαλους παίκτες, 
κερδίζει. Αν επίσης υπάρχει ισοπαλία στον αριθμό των 
χαρτονομισμάτων, τότε υπάρχουν περισσότεροι από 
ένας νικητές.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Όλοι οι κανόνες είναι οι ίδιοι, με την εξής αλλαγή: Οι 
κάρτες ζαριών δεν επιλέγονται ταυτόχρονα, αλλά στη 
σειρά.

ΟΟ μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης ξεκινάει επιλέγοντας 
μία ή περισσότερε ςκάρτες από τις πέντε που έχει στο 
χέρι του, σύμφωνα με τα «κριτήρια επιλογής» (δείτε το 
πλαίσιο), και τοποθετεί τις κάρτες δίπλα στα αντίστοιχα 
καζίνο. Οι υπόλοιπες κάρτες του χεριού του παίκτη ξε-
σκαρτάρονται κάτω από το κοκτέιλ του. Ο πρώτος παί-
κτης έπειτα τραβάει πέντε κάρτες από τη στοίβα τραβήγ
ματός του, ολοκληρώνοντας τη σειρά του.

Με δεξιόστροφη φορά, ο επόμενος παίκτης επιλέγει μία 
ή περισσότερες κάρτες, τις τοποθετεί στα αντίστοιχα 
καζίνο και τραβάει 5 νέες κάρτες. Αυτό συνεχίζεται μέχρι 
έξι σειρές για κάθε παίκτη να έχουν ολοκληρωθεί.

Μην ξεχνάτε: οι παίκτες σταματούν να παίζουν στον τρέ-
χοντα γύρο αφού έχουν τοποθετήσει 8 (ή περισσότερες) 
κάρτες δίπλα στα καζίνο, όπως και στο βασικό παιχνίδι.

Μοιράστε τα χρήματα από τα καζίνο και προετοιμαστείτε 
για έναν νέο γύρο, όπως και στο βασικό παιχνίδι.

Ο παίκτης στα αριστερά του τρέχοντος πρώτου παίκτη 
ξεκινάει τον επόμενο γύρο, κλπ.



Οι 25 κάρτες μάρκας μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν 
σε αυτή την παραλλαγή

Ή στο παιχνίδι με ζάρια
LAS VEGAS

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Οι Κάρτες Μάρκας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο 
παιχνίδι με ζάρια LAS VEGAS αλλά και σε αυτή την παραλλα-
γή. Οι κανόνες και στις δύο περιπτώσεις είναι οι  ίδιοι:

Στην αρχή κάθε γύρου, τοποθετήστε μια κάρτα μάρκας 
από την κλειστή στοίβα δίπλα σε κάθε καζίνο, δίπλα στα 
χαρτονομίσματα. Δεν έχει σημασία αν ένα καζίνο έχει 
ήδη κάρτες μάρκας από προηγούμενους γύρους.

Αν ένας παίκτης τοποθετήσει τουλάχιστον δύο ζάρια 
(μπορεί και διπλή κάρτα) δίπλα σε ένα καζίνο, μπορεί 
αμέσως να πάρει μια οποιαδήποτε κάρτα μάρκας από 
αυτό, και να την τοποθετήσει ανοιχτή μπροστά του, ώστε 
οι υπόλοιποι παίκτες να την βλέπουν.

ΣτοΣτο τέλος του παιχνιδιού, οι κάρτες άρκας δίνουν επιπλέ-
ον χρήματα: μια κάρτα ενός χρώματος = $10,000, δύο 
κάρτες ενός χρώματος = $30,000, τρεις κάρτες ενός χρώ-
ματος = $60,000, τέσσερις = $ 100,000, πέντε = $150,000.

Παράδειγμα: Η Ελένη έχει 2 ροζ και 4 χρυσές μάρκες. 
Κερδίζει επιπλέον $30,000 + $100,000 = $130,000.


