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Κοίτα προσεκτικά -

Παίκτες: 2-6

όλα ταιριάζουν φαντα

Ηλικία: 5 και άνω

στικά!

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Περιεχόμενα
15
Καρτέλες

Μπροστινή πλευρά

Κεντρική ιδέα του παιχνιδιού

Πίσω πλευρά

Πάρε δύο καρτέλες. Γύρνα τη μία καρτέλα στην μπροστινή πλευρά όπου
απεικονίζονται οι 8 χρωματιστοί κύκλοι και την άλλη στην πίσω πλευρά.
Παρατήρησε προσεκτικά την απόσταση ανάμεσα στις δύο τρύπες που υπάρχουν
στην πίσω πλευρά. Θα πρέπει να ταιριάξεις ακριβώς αυτήν την απόσταση με την
απόσταση μεταξύ 2 οποιωνδήποτε χρωματιστών κύκλων της μπροστινής πλευράς.
Υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Μπορείς να αναζητήσεις τους κύκλους που
ταιριάζουν μόνο κοιτάζοντας και υπολογίζοντας τις αποστάσεις με τα μάτια σου.
Όταν πιστεύεις ότι έχεις βρει τη λύση, ανακοίνωσε τα χρώματα των δύο κύκλων
φωναχτά. Για παράδειγμα: «Μοβ και μπλε» (βλ. παρακάτω εικόνα).

Βάλε την καρτέλα που είναι γυρισμένη στην πίσω πλευρά πάνω στην άλλη, ώστε
οι δύο τρύπες να καλύπτουν τους χρωματιστούς κύκλους που ανέφερες. Η
απάντηση είναι σωστή μόνο εάν και οι δύο κύκλοι φαίνονται ακριβώς και πλήρως
μέσα από τις δύο τρύπες.

Σωστό:

Η πίσω πλευρά τοποθετείται πάνω στην μπροστινή με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι
δύο χρωματιστοί κύκλοι να φαίνονται ακριβώς και πλήρως μέσα από τις δύο
τρύπες. Ταιριάζουν τέλεια!
Προσοχή, λάθος:
Όταν πιστεύεις ότι έχεις βρει τους δύο χρωματιστούς κύκλους που ταιριάζουν με
την απαιτούμενη απόσταση, αλλά ένας από αυτούς τους κύκλους δεν φαίνεται
ακριβώς και πλήρως μέσα από την αντίστοιχη τρύπα, η απάντησή σου είναι λάθος.
Το λάθος θα είναι πάντα ευδιάκριτο (απόκλιση κατά τουλάχιστον 3 χιλιοστά).
Ο κύκλος δεν ταιριάζει ακριβώς στην τρύπα.
Η απάντηση είναι λάθος!

Πώς παίζεται

Ανακατέψτε τις 15 καρτέλες και τοποθετήστε τις ανάποδα σε μια στοίβα στην άκρη
του τραπεζιού. Τραβήξτε δύο καρτέλες από τη στοίβα και τοποθετήστε τις τη μία
δίπλα στην άλλη στο κέντρο του τραπεζιού. Γυρίστε την πρώτη καρτέλα στην
μπροστινή πλευρά και αφήστε τη δεύτερη ανάποδα.
Αποφασίστε τυχαία ποιος θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα παρατηρήσει τις δύο
καρτέλες. Απαγορεύεται να τις πάρει στα χέρια του! Αυτός ο παίκτης προσπαθεί
τώρα να μαντέψει τη σωστή απάντηση. Ανακοινώνει φωναχτά τους χρωματιστούς
κύκλους που πιστεύει ότι θα φαίνονται ακριβώς και πλήρως μέσα από τις δύο
τρύπες.

Είναι η σειρά της Σάρας. Παρατηρεί προσεκτικά τις διάφορες αποστάσεις μεταξύ
των κύκλων. Κάνει μια μαντεψιά: «Ο κίτρινος και ο ροζ ταιριάζουν ακριβώς!»
Παίρνει την καρτέλα που είναι ανάποδα και ελέγχει την απάντησή της, τοποθετώντας
τις τρύπες πάνω στους χρωματιστούς κύκλους που ανέφερε.

k Πρέπει και οι δύο χρωματιστοί κύκλοι να φαίνονται ακριβώς και πλήρως μέσα
από τις δύο τρύπες, διαφορετικά η απάντησή της είναι λάθος. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι δύο καρτέλες τοποθετούνται ξανά η μία δίπλα στην άλλη. Τότε, είναι
η σειρά του επόμενου παίκτη με τη φορά του ρολογιού να μαντέψει.

Δυστυχώς, ο κίτρινος και ο ροζ κύκλος δεν ταιριάζουν ακριβώς. Η Σάρα επιστρέφει
τις δύο καρτέλες στο τραπέζι και μπορεί να μαντέψει ο επόμενος παίκτης.

k Οι παίκτες παίζουν με τη σειρά με τη φορά του ρολογιού, μέχρι κάποιος να βρει
τη σωστή απάντηση, δηλαδή και οι δύο χρωματιστοί κύκλοι να φαίνονται ακριβώς
και πλήρως μέσα από τις δύο τρύπες. Αυτός ο παίκτης παίρνει την καρτέλα που
ήταν ανάποδα ως έπαθλο. Τοποθετήστε την καρτέλα που ήταν γυρισμένη στην
μπροστινή πλευρά κάτω από τη στοίβα στην άκρη του τραπεζιού.
Ξεκινήστε έναν νέο γύρο παίρνοντας δύο νέες καρτέλες από τη στοίβα και
τοποθετώντας τις στο κέντρο του τραπεζιού, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ο
παίκτης στα αριστερά του νικητή του προηγούμενου γύρου ξεκινάει τον νέο γύρο.
Το παιχνίδι συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο μέχρι να μείνει μόνο 1 από τις 15
καρτέλες. Ο παίκτης που θα κερδίσει τις περισσότερες καρτέλες είναι ο νικητής.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ορίσετε ότι ο παίκτης που θα κερδίσει πρώτος π.χ. 3
καρτέλες, είναι ο νικητής.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Ράνια Αϊβατζίδου για The Geeky Pen

Nürnberger-Spielkarten-Verlag GmbH, Forsthausstraße 3-5, D-90768 Fürth-Dambach, www.nsv.de

