
Μπείτε στο ρόλο τζογαδόρων, που δοκιμάζουν την τύχη τους στον λαμπερό κόσμο του Λας Βέγκας. Επισκευτείτε έξι διαφορετι-
κά καζίνο, τα οποία αναπαριστάνονται από μια διαφορετική πλευρά κάθε ζαριού και κερδίστε χρήματα ανάλογα με τις αποδό-
σεις που προσφέρονται σε κάθε γύρο. Κάθε γύρος παρουσιάζει νέες ευκαιρίες για να ρισκάρετε τα πάντα, οπότε πάντα έχετε 
την επιλογή, πού θα βάλετε τα ζάρια σας για να κερδίσετε τα περισσότερα; Που θα τοποθετήσουν οι υπόλοιποι παίκτες τα δικά 
τους ζάρια; Και που μπορείτε να αρπάξετε μια καλή μπάζα κάτω από τη μύτη των αντιπάλων σας; Προσοχή όμως, η Θεά Τύχη 
μπορεί να σας ξαφνιάσει και άλλος να είναι ο παίκτης που θα γελάσει τελευταίος!

Νικητής ανακηρύσσεται ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα μετά από τρεις γύρους.

35 μικρότερα ζάρια (7 
στο χρώμα κάθε παίκτη)

5 μεγαλύτερα ζάρια (1 
στο χρώμα κάθε παίκτη)

2 επιπλέον ζάρια

9 κενά ζάρια 
(χωρίς τελείες)

Αν διαβάζετε τους κανόνες για πρώτη φορά, παραλείψτε το κείμενο στο περιθώριο. Εξυπηρετεί σαν περίληψη των κανόνων για να σας 
βοηθήσει να θυμηθείτε τους κανόνες όταν παίξετε ξανά.

90 κάρτες χρημάτων

1 δακτυλίδι
(από τρία κομμάτια)

20 μάρκες

15 μετρητές
και δείκτες

8 πλακίδια
(διπλής όψεως)

Τζογάρετε μέχρι και την τελευταία ζαριά!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



(Οι κανόνες είναι στο μεγαλύτερό τους μέρος ίδιοι με τους κανόνες του παιχνιδιού της alea, «Las Vegas» του 2012. Αν ήδη γνωρίζετε 
το παιχνίδι αυτό, θα χρειαστεί να διαβάσετε μόνο τις αλλαγές που είναι σημειωμένες με σκούρο μπλε).

LAS VEGAS (βασικό/εισαγωγικό παιχνίδι)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Τοποθετήστε την αρένα ζαριών στο κέντρο του τραπεζιού, με το μαύρο εξάγωνο στο κέντρο.

Δημιουργήστε το δαχτυλίδι με τα έξι καζίνο (τρία κομμάτια) και τοποθετήστε το γύρω από 
την αρένα ζαριών (δείτε το σχέδιο).
ΑΑνακατέψτε τις 90 κάρτες χρημάτων και αφήστε τις στην άκρη σε μια κλειστή στοίβα. Έπειτα, 
τραβήξτε 2 κάρτες και τοποθετήστε τις ανοιχτές την μία δίπλα στην άλλη στο τραπέζι. Επαναλά-
βετε την ίδια διαδικασία μέχρι να ανοίξετε 6 ζευγάρια καρτών. Τοποθετήστε το ζευγάρι με την 
μεγαλύτερη συνολική αξία δίπλα στο καζίνο   («Sunset»). Τοποθετήστε τις κάρτες έτσι ώστε 
να φαίνονται οι αξίες και των δύο. Τοποθετήστε το ζευγάρι με την αμέσως χαμηλότερη συνολι-
κή αξία στο καζίνο        («Cleopatra»), κλπ. Αν δύο ζευγάρια έχουν την ίδια συνολική αξία, τοπο-
θετήστε αυτό με την κάρτα χρημάτων της μεγαλύτερης αξίας στο καζίνο που εφοδιάζεται 
πρώτο (δείτε το σχέδιο, καζίνο 5 +4). Αφήστε τις υπόλοιπες κάρτες χρημάτων στην άκρη για την 
ώρα. Θα τις χρειαστείτε στον δεύτερο και στον τρίτο γύρο.

Κάθε παίκτης παίρνει οκτώ ζάρια στο χρώμα της επιλογής του, συν δύο μάρκες.
Τοποθετήστε τις υπόλοοιπες μάρκες στην άκρη. Θα τις χρειαστείτε στον δεύτερο
και στον τρίτο γύρο.

Όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παιχνιδιού (όπως πλακίδια, τα υπόλοιπα ζάρια
και οι δέικτες και μετρητές) δεν χρησιμοποιούνται στο βασικό παιχνίδι.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι παίζεται σε τρεις γύρους, με τον κάθε έναν να αποτελείται από τέσσερις με έξι σειρές 
ριξίματος ζαριών ανά παίκτη.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης ξεκινάει, και ακολουθούν οι υπόλοιποι δεξιόστροφα. Στη 
σειρά σας, ρίξτε όλα τα διαθέσιμα ζάρια σας (στην αρχή 8, και όσο προχωράει ο γύρος όλο και 
λιγότερα). Ρίξτε όλα τα διαθέσιμα ζάρια σας στην αρένα ζαριών.
ΕΕπιλέξτε ένα μόνο από νούμερα που ρίξατε. Τοποθετήστε όλα τα ζάρια με το νούμερο αυτό, στο 
αντίστοιχο καζίνο. Δεν έχει σημασία αν στο καζίνο αυτό έχουν ήδη τοποθετηθεί ζάρια από εσάς 
ή τους αντιπάλους σας. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα ζάρια από την αρένα, και έπειτα ο επόμενος 
στη σειρά παίκτης ρίχνει και τοποθετεί τα ζάρια του, και ούτω καθεξής, μέχρι όλοι οι παίκτες να 
τοποθετήσουν όλα τα ζάρια τους.

Αν δεν έχετε άλλα ζάρια, είστε πάσο για τον υπόλοιπο γύρο. (Στο τέλος ενός γύρου μπορεί να 
συμβεί ένας μόνο παίκτης να έχει ζάρια και συνεπώς να παίζει πολλές φορές στη σειρά.)

προετοιμασία 4 παικτών

Τοποθετήστε την αρένα ζαριών

Ετοιμάστε τον δακτύλιο καζίνο

Ανακατέψτε τις κάρτες χρημάτων, 
τοποθετήστε 6 x 2 κάρτες ανοι-
χτές δίπλα σε κάθε καζίνο

Δώστε σε κάθε παίκτη 7 + 1 ζάρια 
ενός χρώματος συν 2 μάρκες

3 γύροι αποτελούμενοι από πολλές 
σειρές ριξίματος ζαριών

Ο ενεργός παίκτης ρίχνει όλα τα 
ζάρια του και επιλέγει ένα νούμερο 
για να τοποθετήσει όλα τα ζάρια του 
με το νούμερο αυτό, στο αντίστοιχο 
καζίνο

Οι Οι παίκτες που δεν έχουν άλλα ζάρια 
πάνε πάσο.

Παράδειγμα: Στην τρίτη σειρά του, ο Βασίλης ρίχνει τα υπόλοιπα 5 ζάρια του: τέσσερα 3άρια και ένα 
5. Επιλέγει τα τέσσερα 3άρια και τα τοποθετεί όλα στο καζίνο      . (Δεν επιτρέπεται να τοποεθτήσει 
λιγότερα από τα τέσσερα 3άρια του!)
Στην επόμενη σειρά του, ο Βασίλης θα ρίξει το τελευταίο του ζάρι και θα το τοποθετήσει καταλλήλως.



παράδειγμα 1

παράδειγμα 2

ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ
...μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του παιχνιδιού για να «προσπεράσετε» τη σειρά 
σας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη ζαριά σας, μπορείτε να πληρώσετε μια μάρκα για να 
πάτε πάσο τη σειρά σας, αφαιρώντας όλα τα ζάρια σας από την αρένα. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
με τον παίκτη στα αριστερά σας, κανονικά.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Οι Οι πληρωμές ξεκινούν όταν ο τελευταίος παίκτης τοποθετήσει το τελευταίο ζάρι του σε ένα καζίνο.

Αρχικά, ελέγξτε κάθε καζίνο αν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν τοποθετήσει τον ίδιο αριθμό 
ζαριών εκεί. Το μεγαλύτερο ζάρι (ονομάζεται και «Biggy») μετράει σαν δύο μικρά ζάρια!
Όποτε υπάρχει ισοπαλία, οι παίκτες στους οποίους ανήκουν τα ζάρια, τα αφαιρούν όλα από το 
καζίνο.

Τώρα Τώρα πληρώστε τις κάρτες χρημάτων δίπλα στο καζίνο    («Miracle»). Ο παίκτης με τα περισ-
σότερα ζάρια στο καζίνο, κερδίζει την κάρτα χρημάτων με την μεγαλύτερη αξία. Ο επόμενος 
παίκτης παίρνει την άλλη κάρτα χρημάτων. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες φεύγουν από το καζίνο με 
άδεια χέρια. Πληρώστε  στα υπόλοιπα καζίνο με τον ίδιο τρόπο.
Μετά τις πληρωμές, αν έχουν μείνει κάρτες χρημάτων σε ένα καζίνο, επιστρέψτε τις κλειστές στον 
πάτο της τράπουλας καρτών χρημάτων. Οι παίκτες κρατάνε κρυφά τα χρήματα που κέρδισαν μέχρι 
το τέλος του παιχνιδιού. Τέλος, πάρτε πίσω όλα σας τα ζάρια και ετοιμαστείτε για τον επόμενο γύρο.

Δεύτερος και τρίτος γύρος
Τοποθετήστε νέα ζευγάρια καρτών χρημάτων δίπλα σε κάθε καζίνο, όπως περιγράφεται στην παρά-
γραφο «Προετοιμασία» (δείτε αριστερή σελίδα). Κάθε παίκτης παίρνει άλλες 2 μάρκες (επιπλέον όσων 
του περίσσεψαν από τον προηγούμενο γύρο).
Ο παίκτης που κέρδισε την μεγαλύτερης αξίας κάρτα χρημάτων στο καζίνο     ξεκινάει τον επόμε-
νο γύρο (ή ο νικητής του επόμενης αξίας καζίνο, αν κανένας δεν κέρδισε στο πρώτο).

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι τελειώνει μετά από τρεις γύρους. Υπολογίστε τα χρήματά σας. Κάθε μάρκα που περίσσεψε 
αξίζει $10.000. Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα είναι ο νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παί-
κτης με τις περισσότερες κάρτες χρημάτων και μάρκες είναι ο νικητής. Αν εξακολουθεί να υπάρχει 
ισοπαλία, υπάρχουν πολλοί νικητές.

Παράδειγμα 1:
Η Άννα έχει τοποθετήσει πέντε ζάρια στο καζίνο    , ο Βασίλης τρία, η Κατερίνα ένα συν το 
«Biggy» της (= τρία ζάρια), και ο Νίκοςένα. Μιας και είναι ισόπαλοι, ο Βασίλης και η Κατερίνα 
αφαιρούν τα ζάρια τους.

Παράδειγμα 2:
Η Η Άννα έχει τοποθετήσει το «Biggy» της, και η Κατερίνα δύο ζάρια στο καζίνο      . Ο Βασίλης και 
ο Νίκος έχουν τοποθετήσει από ένα ο κάθε ένας. Και οι τέσσερις παίκτες αφαιρούν τα ζάρια τους.

Καζίνο          :
Ο Βασίλης κερδίζει μια κάρτα $40.000. Η άλλη κάρτα $40.000 επιστρέφει 
στον πάτο της τράπουλας.

Καζίνο     :
Η Κατερίνα κερδίζει την κάρτα $70.000 και ο Βασίλης την κάρτα $30.000. 
Ο Νίκος δεν παίρνει τίποτα.

ΚΚαζίνο     :
Η Άννα κερδίζει $80.000 και ο Νίκος κερδίζει $50.000.

Αφού ρίξετε τα ζάρια σας μπορείτε να 
πληρώσετε 1 μάρκα για να πάτε πάσο 
τη σειρά σας

Οι παίκτες που είναι ισόπαλοι σε 
αριθμό ζαριών σε ένα καζίνο δεν κερ-
δίζουν τίποτα εκεί.

Στο ένα καζίνο μετά το άλλο:
Ο παίκτης με τα περισσότερα ζάρια 
κερδίζει την κάρτα χρημάτων της με-
γαλύτερης αξίας, και ο επόμενος παί-
κτης κερδίζει την δεύτερη

Για τον επόμενο γύρο, μοιράστε 6 νέα 

ζευγάρια καρτών χρημάτων

Το παιχνίδι τελειώνει μετά από τρεις 

γύρους

Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήμα-

τα κερδίζει το παιχνίδι

Βασίλης

Βασίλης

Κατερίνα

Άννα

Νίκος



LAS VEGAS ROYALE (βασικό παιχνίδι)
Εφαρμόστε τους παραπάνω κανόνες, με τις εξής εξαιρέσεις:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Στην αρχή κάθε γύρου, επιλέξτε τυχαία 3 πλακίδια. Κάθε πλακίδιο έχει δύο πλευρές, οπότε πέρα 
από το να τα ανακατέψετε, γυρίστε τα και πλευρά. Έπειτα, επιλέξτε τυχαία ένα πλακίδιο και το-
ποθετήστε το δίπλα στο καζίνο     . Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα καζίνο     και      . Τα 
υπόλοιπα καζίνο (4-6) παραμένουν κενά.

Μοιράστε τις κάρτες χρημάτων (6 x 2 κάρτες) όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Προετοι-
μασία» του βασικού παιχνιδιού. Έπειτα, αφήστε στην άκρη 6 x 2 κάρτες χρημάτων για τους 
γύρους 2 και 3 (συνολικά 24 κάρτες). Αυτές πρέπει να μείνουν κλειστές. Επιστρέψτε τις υπόλοι-
πες κάρτες χρημάτων ανοιχτές στο τραπέζι. Εξυπηρετούν σαν «τράπεζα».

Ετοιμάστε τα 2 μαύρα και τα 9 γκρι ζάρια, συν τους υπόλοιπους δείκτες και μετρητές και αφήστε 
τους στην άκρη, δίπλα στο ταμπλό. Θα χρειαστείτε μερικά από αυτά τα κομμάτια, ανάλογα με 
τα επιπλέον πλακίδια καζίνο που επιλέχτηκαν. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στις σελίδες 5-8.
Η υπόλοιπη προετοιμασία ακολουθεί τα βήματα του Βασικού Παιχνιδιού.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι παίζεται ακριβώς όπως και το βασικό παιχνίδι «Las Vegas», με την εξής αλλαγή: 
Όποτε τοποθετήσετε οποιονδήποτε αριθμό ζαριών στα καζίνο 1, 2 ή 3 τα «ενεργοποιείτε» και 
κάτι νέο συμβαίνει.

ΣΣτους γύρους 2 και 3: Αφαιρείτε τα τρια επιπλέον πλακίδια, και επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία 
επιλογής 3 νέων, τα οποία τοποθετείτε δίπλα στα καζίνο 1, 2 και 3. Μπορεί το ίδιο πλακίδιο να χρησι-
μοποιηθεί πολλές φορές στο ίδιο παιχνίδι. (Αν δεν θέλετε κάτι τέτοιο να συμβεί, αφήστε τα χρησιμοποιη-
μένα πλακίδια στην άκρη μετά από κάθε γύρο, ή σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε την πίσω πλευρά τους.)

Όλα τα υπόλοιπα περιγράφονται στην παράγραφο «Δεύτερος και τρίτος γύρος» του βασικού 
παιχνιδιού.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι τελειώνει μετά από τρεις γύρους. Ο παίκτης με τα περισσότερα χρήματα είναι ο νι-
κητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες χρημάτων και μάρκες 
είναι ο νικητής.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Μοιράστε ουδέτερα ζάρια στα 
καζίνο

Τα ουδέτερα ζάρια αξιολογούνται 
κανονικά

ΕΕπιλέξτε 3 τυχαία πλακίδια και 
τοποθετήστε τα δίπλα στα καζίνο
1, 2 και 3

Ετοιμάστε τα χρήματα για τον 2ο και 
3ο γύρο

Τα υπόλοιπα χρήματα 
χρησιμοποιούνται σαν «τράπεζα»

ΠαΠαίξτε το παιχνίδι όπως το βασικό, 
με μόνη διαφορά την τοποθέτηση 
των ζαριών στα καζίνο 1, 2 και 3

Μετά από 3 γύρους, ο παίκτης με τα 
περισσότερα χρήματα κερδίζει

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (για 2 παίκτες)
Ισχύουν όλοι οι κανόνες του βασικού παιχνιδιού με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

Στην αρχή κάθε γύρου, ρίξτε και τα οκτώ ζάρια ενός χρώματος που δεν ανήκει σε παίκτη. Τοπο-
θετήστε τα στα αντίστοιχα καζίνο. Παραμένουν εκεί μέχρι το τέλος του γύρου.
Αξιολογήστε τα «ουδέτερα» ζάρια στο τέλος κάθε γύρου σαν να ανήκαν σε έναν φανταστικό παίκτη. 
Τυχόν χρήματα που ο παίκτης αυτός κερδίζει επιστρέφουν στον πάτο της τράπουλας χρημάτων.

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης όταν παίζουν 2 παίκτες το βασικό παιχνίδι «Las 

Vegas Royale».

Παράδειγμα 1:
Ο ουδέτερος παίκτης κερδίζει την κάρτα $80.000. Τοποθετήστε την στον πάτο 
της τράπουλας καρτών χρημάτων. Ο Βασίλης κερδίζει την κάρτα $30.000.

Παράδειγμα 2:
Η Η Κατερίνα κερδίζει την κάρτα $70.000 και ο ουδέτερος παίκτης την κάρτα 
$40.000 (επιστρέφει στην τράπουλα καρτών χρημάτων). Ο Βασίλης δεν κερδί-
ζει τίποτα.

Κατερίνα 

Βασίλης 



ΤΥΧΕΡΗ ΓΡΟΘΙΑ (πλακίδιο Α1)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τους τρεις εξαγωνικούς δείκτες* στο πλακίδιο
Lucky Punch. Όταν ενεργοποιείται: Επιλέξτε 1-3 δείκτες και πάρτε τους στο δεξί
σας χέρι (κάτω από το τραπέζι). Κάτε μια γροθιά και τοποθετήστε την στο τραπέζι.
Ο παίκτης στα αριστερά σας πρέπει να μαντέψει πόσους δείκτες κρατάτε στο χέρι
σας. Αν μαντέψει σωστά, δεν παίρνετε τίποτα. Αν μαντέψει λάθος, παίρνετε την
εεπιβράβευση: είτε 2 μάρκες, είτε $30.000, είτε $40.000. Επιστρέψτε τους τρεις
δείκτες πάνω στο πλακίδιο.

ΤΖΑΚΠΟΤ (πλακίδιο Α2)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τον μετρητή JACKPOT* στην πρώτη θέση του
πλακιδίου ($30.000) και ετοιμάστε τα δύο μαύρα ζάρια.
Όταν ενεργοποιείται: Ρίξτε και τα δύο επιπλέον ζάρια:
  Αν φέρετε 7 ή διπλές, πάρτε το ποσό που αναγράφεται κάτω από τον δείκτη
    JACKPOT, από την τράπεζα. Έπειτα, μετακινήστε τον δείκτη πίσω στη θέση
  $30.000.
  Αν δεν φέρετε 7 ή διπλές, προχωρήστε τον μετρητή στην επόμενη θέση
  (μέγιστο $80.000).

ΩΡΑ ΑΙΧΜΗΣ (πλακίδιο Β1)
Προετοιμασία: Ετοιμάστε τα δύο επιπλέον μαύρα ζάρια.
Πριν τις πληρωμές: Αν είστε ο νικητής αυτού του καζίνο (δηλαδή παίρνετε την μεγαλύ-
ττερη σε αξία κάρτα), ρίξτε και τα δύο επιπλέον ζάρια. Τώρα έχετε την επιλογή να
τοποθετήσετε είτε κανένα, είτε ένα, είτε και τα δύο ζάρια στα αντίστοιχα καζίνο
(ακόμη κι αν ρίξατε διπλές!). Κατά τις επόμενες πληρωμές υπολογίζονται σαν
δικά σας ζάρια!

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (πλακίδιο Β2)
Προετοιμασία: Ετοιμάστε τα δύο επιπλέον μαύρα ζάρια. Τοποθετήστε τον μετρτή
γύρων στην πρώτη θέση (    ) του πλακιδίου.
ΌΌταν ενεργοποιείται: Ρίξτε και τα δύο επιπλέον ζάρια και μετακινήστε τον μετρητή κατά
μία θέση προς τα δεξιά. Έπειτα, αν επιλέξετε να ολοκληρώσετε την σειρά σας, παίρνετε
την επιβράβευση κάτω από τον μετρητή ($0 - $60.000).
Ωστόσο, μπορείτε να τζογάρετε και ναπροσπαθήσετε να αυξήσετε το βραβείο σας.
Πριν ρίξετε ξανά τα ζάρια, πρέπει να στοιχηματίσετε ψηλότερα ή χαμηλότερα.
Έπειτα ρίχνετε τα ζάρια και προχωράτε τον μετρητή.
-  Αν κερδίσετε το στοίχημα, μπορείτε να επιλέξετε ξανά αν θα πάρετε το
    βραβείο ή θα τζογάρετε.
-  Αν χάσετε το στοίχημα, η σειρά σας τελειώνει και δεν κερδίζετε τίποτα.
-  Στο τέλος της σειράς σας επιστρέψτε τον μετρητή πίσω στην αρχική του θέση.

Αν ρίξετε τον ίδιο αριθμό δύο φορές στη σειρά, χάνετε το στοίχημα!

ΚΟΛΛΑ ΠΕΝΤΕ (πλακίδιο C1)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τον δείκτη HIGH FIVE στην αντίστοιχη
θέση του πλακιδίου.
ΌΌταν ενεργοποιείται: Όταν τοποθετείτε το πέμπτο ζάρι σας (ή 3 και το Biggy) σας
στο καζίνο αυτό, πάρτε τον δείκτη. Ανταλλάξτε τον κατά τις πληρωμές για
$100.000 από την τράπεζα.

*Αντί να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γκρι 
ζάρια, εκτός κι αν τα πλακίδια F1 ή F2 είναι στο παιχνίδι.



ΚΑΚΟΤΥΧΙΑ (πλακίδιο C2)
Όταν Ενεργοποιείται: Κάθε παίκτης με τον μικρότερο αριθμό ζαριών στο καζίνο 
αυτό (πριν αφαιρεθούν τα ισόπαλα ζάρια, συμπεριλαμβανομένων των παικτών με 
μηδέν ζάρια!) πρέπει να πληρώσει $50.000 στην τράπεζα, όταν ο γύρος τελειώσει.

Αν ενας παίκτης δεν έχει αρκετά χρήματα για να πληρώσει, τότε πληρώνει όσα έχει (συμπεριλαμ-
ββανομένων των μαρκών που αξίζουν από $10.000).  Η τράπεζα μπορεί να δώσει ρέστα. (Οι μάρκες, 
ωστόσο, ποτέ δεν πληρώνονται σαν «ρέστα».)

ΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (πλακίδιο D1)
ΌΌταν ενεργοποιείται: Υπολογίστε τα καζίνο (όχι τα πλακίδια!) που έχουν τουλάχι-
στον ένα ζάρι του χρώματός σας. Συμπεριλαμβάνεται και το ενεργοποιημένο 
καζίνο. Πολλαπλασιάστε τον αριθμό των καζίνο με $10.000. Αν το σύνολο είναι 
$10.000 ή $20.000, παίρνετε 1 ή 2 μάρκες. Για $30.000 - $60.000 παίρνετε το αντί-
στοιχο ποσό από την τράπεζα.

ΔΥΝΑΤΟ ΠΑΙΞΙΜΟ (πλακίδιο D2)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τον δείκτη ΔΥΝΑΤΟΥ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ, στο πλακίδιο.
Όταν ενεργοποιείται: Αφού τοποθετήσετε τα ζάρια σας στο καζίνο, αν έχετε τα πε-
ρισσότερα ζάρια από κάθε άλλο παίκτη εκεί, πάρτε τον δείκτη (από το πλακίδιο ή 
από έναν αντίπαλο) και τοποθετήστε τον πάνω στα υπόλοιπα ζάρια σας, σαν υπεν-
θύμιση. Στην επόμενη σειρά σας, αν έχετε ακόμα τον δείκτη, μπορείτε να πάτε πάσο 
τη σειρά σας. Αν το κάνετε, στρέψτε ένα από τα εναπομείναντα ζάρια σας στο νού-
μερο της επιλογής σας και τοποθετήστε το στο αντίστοιχο καζίνο επιλύοντας τυχόν 
αποτελέσματά του. Αν οποιαδήποτε στιγμή στον γύρο κανένας παίκτης δεν έχει την 
απόλυτη πλειονότητα, ο δέικτης επιστρέφει στο πλακίδιο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (πλακίδιο Ε1)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τον δείκτη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ! στο πλακίδιο αυτό.
Τοποθετήστε τον δείκτη γύρου* στην πρώτη θέση (   ) του μετρητή.
Όταν ενεργοποιείται: Επιλέξτε οποιοδήποτε καζίνο (εκτός αυτού με το πλακίδιο) 
και τοποθετήστε τον δείκτη ΑΠΑΦΟΡΕΥΣΗΣ! πάνω στο σχέδιο ζαριού του καζίνο. 
Το καζίνο αυτό είναι πλέον κλειστό. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν ή να αφαιρε-
θούν ζάρια από εκεί. Αυτό ισχύει και για τις ενεργοποιήσεις οποιουδήποτε πλακιδί-
ου. Επιπλέον, προχωρήστε τον δείκτη μια θέση και πάρτε την επιβράβευση που 
απεικονίζεται στη νέα θέση. Οι κενές θέσεις και τα        δεν σας δίνουν κάτι.

Την επόμενη φορά που ένας παίκτης θα ενεργοποιήσει το πλακίδιο αυτό, μπορεί να μετακινήσει 
τον δείκτη ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ! αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ωστόσο, αν δεν το κάνει, 
επίσης δεν μετακινεί τον δείκτη και δεν παίρνει κάποια επιβράβευση.

ΝΟΚ-ΑΟΥΤ; (πλακίδιο Ε2)
ΌΌταν ενεργοποιείται: Κάθε αντίπαλος πρέπει να τοποθετήσει ένα από τα εναπο-
μείναντα ζάρια του, πάνω στο πλακίδιο αυτό (εκτός κι αν ήδη υπάρχουν 2 ζάρια του 
παίκτη στο μπαρ). Σε αντάλλαγμα, παίρνετε πίσω όλα τα δικά σας ζάρια (αν υπάρ-
χουν) που βρίσκονται στο μπαρ.

Οποιαδήποτε ζάρια βρίσκονται στο μπαρ είναι «νοκ άουτ» και δεν υπολογίζονται κατά τις πληρω-
μές. Το «Biggy» υπολογίζεται σαν ένα από τα δύο το μέγιστο ζάρια του μπαρ



ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ (πλακίδιο F1)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τα εννιά κενά γκρι ζάρια στις θέσεις ζαριών του πλακι-
δίου αυτού, όπως απεικονίζεται (2x 1, 2x 2, 1x 3 ζάρια).
Όταν ενεργοποιείται: Επιλέξτε μια θέση ζαριών, πάρτε όλα τα κενά ζάρια από αυτή 
και τοποθετήστε τα σε ένα καζίνο της επιλογής σας. Στον γύρο αυτό και κατά τις 
πληρωμές, τα κενά ζάρια στα καζίνο είναι σαν να ανήκουν σε έναν φανταστικό 
παίκτη.

Στο παιχνίδι 2 παικτών, τα ουδέτερα ζάρια που τοποθετούνται στην αρχή του γύρου και τα κενά 
γκρι ζάρια, υπολογίζονται σαν να ανήκουν σε διαφορετικούς φανταστικούς παίκτες!

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ (πλακίδιο F2)
ΠροεΠροετοιμασία: Μοιράστε τα εννιά κενά γκρι ζάρια ως εξής: από ένα ζάρι στα 
καζίνο 1-3, από δύο ζάρια στα καζίνο 4-6.
ΌΌταν ενεργοποιείται: Επιλέξτε ένα κενό ζάρι από οποιοδήποτε καζίνο, και τοποθε-
τήστε το σε μια κενή εικόνα του πλακιδίου αυτού. Παίρνετε την εικονιζόμενη επι-
βράβευση: 1 μάρκα (2x) ή $30.000 (3x) ή μια από τις εξής επιλογές (4x): να στρέψετε 
ένα από τα εναπομείναντα ζάρια σας σε οποιοδήποτε νούμερο της επιλογής σας και 
έπειτα να το τοποθετήσετε στο αντίστοιχο καζίνο (δεν ενεργοποιείτε το καζίνο έτσι!) 
ή να επιστρέψετε ένα ζάρι σας από οποιοδήποτε καζίνο, στο απόθεμά σας.
Κατά τις πληρωμές: Οποιοδήποτε κενό ζάρι στα καζίνο υπολογίζεται σαν να 
ανήκει σε έναν φανταστικό παίκτη. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την θέση των παι-
κτών στο καζίνο και/ή να δημιουργήσει ισοπαλίες.

Δεν χρειάζεται να πάρετε ένα κενό ζάρι, αλλά θα πάρετε επιβράβευση μόνο αν το κάνετε.
Μπορείτε να αφαιρέσετε μόνο (ή να προσθέσετε) ένα δικό σας ζάρι από ένα καζίνο, αλλά όχι από ή 
προς ένα πλακίδιο. Στο παιχνίδι 2 παικτών, τα ουδέτερα ζάρια που τοποθετούνται στην αρχή του 
γύρου και τα κενά γκρι ζάρια, υπολογίζονται σαν να ανήκουν σε διαφορετικούς φανταστικούς παί-
κτες!

ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ (πλακίδιο G1)
Προετοιμασία: Τοποθετήστε τους έξι δείκτες ΜΑΥΡΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ στις αντίστοιχες 
θέσεις του πλακιδίου.
Κατά τις πληρωμές: Ο παίκτης στα αριστερά του νικητή του καζίνο αυτού παίρνει 
και τους 6 δείκτες και τους χωρίζει σε δύο στοίβες (3+3, 4+2 ή 5+1 δείκτες), όπως 
επιθυμεί. Ο νικητής του καζίνο επιλέγει μια κλειστή στοίβα. Παίρνει την επιβράβευ-
ση που αναγράφεται σε αυτούς τους δείκτες: 2 μάρκες ή χρήματα ($40.000, $60.000, 
$80.000 ή ακόμη και $100.000).

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (πλακίδιο G2)
Όταν ενεργοποιείται: Αν θέλετε, μπορείτε να μετακινήσετε όσα ζάρια σας επιθυ-
μείτε από αυτό το καζίνο, στην αντίστοιχη θέση του πλακιδίου. Αυτά μπορεί να είναι 
ζάρια που μόλις τοποθετήσατε στο καζίνο, ή ζάρια που τοποθετήσατε προηγουμένως.
Κατά τις πληρωμές: Το πλακίδιο αυτό πληρώνεται όπως και το καζίνο. Μετά από 
πιθανές αφαιρέσεις, ο νικητής κερδίζει $60.000 και ο επόμενος παίκτης κερδίζει 
$30.000, από την τράπεζα.

Δεν τοποθετούνται ζάρια εδώ, ούτε αφαιρούνται από οποιαδήποτε ενέργεια.

Παράδειγμα: Το καζίνο 2 έχει το πλακίδιο ΔΥΝΑΤΟΥ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ και 1 μπλε, 1 
κίτρινο και 2 κόκκινα ζάρια. Προσθέτετε 2 κενά ζάρια. Ο κόκκινος παίκτης πρέπει 
αμέσως να επιστρέψει τον δείκτη ΔΥΝΑΤΟΥ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ στο πλακίδιο. Αν το 
καζίνο 2 παραμείνει ως έχει, κανένας παίκτης δεν κερδίζει χρήματα από εκεί.



ΩΡΑΙΑ ΖΑΡΙΑ (πλακίδιο Η1)
Όταν ενεργοποιείται: Αν θέλετε, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ζάρι που μόλις 
ρίξατε ή ένα που τοποθετήσατε στο καζίνο αυτό, στο πλακίδιο αυτό. Τοποθετήστε 
το ζάρι στην κατάλληλη θέση, ανάλογα με το νούμερο που ρίξατε.
Αν υπάρχει ήδη ένα ζάρι στην θέση (είτε δικό σας, είτε αντιπάλου), τοποθετήστε το 
ζάρι στο αντίστοιχο καζίνο (το καζίνο εκείνο δεν ενεργοποιείται έτσι).
ΚΚατά τις πληρωμές: Κάθε παίκτης αφαιρεί τα ζάρια του από το πλακίδιο αυτό και 
παίρνει την αντίστοιχη επιβράβευση: 1 ή 2 μάρκες ή $30.000 - $60.000.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΥ (πλακίδιο Η2)
Προετοιμασία: Ετοιμάστε τα δύο επιπλέον μαύρα ζάρια.
Όταν ενεργοποιείται: Ρίξτε και τα δύο μαύρα ζάρια και επιλέξτε ένα από τα αποτε-
λέσματα. Εκτελέστε την αντίστοιχη ενέργεια:

+1 μάρκα      +2 μάρκες      +$30.000

Ενεργοποιήστε οποιοδήποτε άλλο πλακίδιο, ́όπως αν είχατε τοποθετήσει το 
ζάρι στο καζίνο εκείνο. (Προσοχή: Δεν ενεργοποιείται πάντοτε μια ενέργεια!)

ΣΣτρέψτε ένα από τα εναπομείναντα ζάρια σας στο νούμερο που επιθυμείτε, 
και έπετια τοποθετήστε το στο αντίστοιχο καζίνο (έτσι δεν ενεργοποιείται 
πάντα το πλακίδιο του καζίνο!) ή επιστρέψτε ένα ζάρι σας από ένα καζίνο 
στο απόθεμά σας.

Τοποθετήστε ένα από τα εναπομείναντα ζάρια σας στην γκρι θέση με το 
χρυσό περίγραμμα. Κατά την πληρωμή, αφαιρέστε το ζάρι από την γκρι 
θέση και πάρτε $60.000 από την τράπεζα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Πριν το παιχνίδι, μπορείτε να συμφωνήσετε να χρησιμοποιήσετε λιγότερα ή περισσότερα από τρια πλακίδια ανά γύρο. Το μέ-
γιστο είναι έξι πλακίδια (ένα για κάθε καζίνο). Καλή διασκέδαση!

Περισσότερες ενδιαφέρουσες παραλλαγές και επεκτάσεις για το παιχνίδι, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας:
www.aleaspiele.de.

Ο σχεδιαστής και ο παραγωγός θέλουν να ευχαριστήσουν όλους τους δοκιμαστές για την αφοσίωση και τις 
αναρίθμητες προτάσεις τους, και ειδικότερα την Maja Dorn και τις ομάδες των Ansbach, Bad Aibiling, Burgoberbach, 
Cham, Fischbachau, Grassau, Harpfetsham, Krumbach, Lieverhausen, Oberhof, Reutte, Rotenburg και Siegsdorf

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Για προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με το παιχνίδι.
Επικοινωήστε μαζί μας:


