
  
 

7 - 99 ΕΤΩΝ 2 ΜΕ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ 30 ΛΕΠΤΑ 

 
 

Περιεχόμενα: 1 ταμπλό, 40 μάρκες αχινού (20 κίτρινες, 20 κόκκινες), 4 κομμάτια παίκτη. 

Περιγραφή: Το ψάρεμα για αχινούς δεν είναι εύκολη υπόθεση και μπορεί να σας δαγκώσουν τα δάχτυλα, αν δεν είστε προσεκτικοί! Για να τους πιάσετε με ασφάλεια, θα πρέπει να 
εργαστείτε σκληρά για να σχηματίσετε τετράγωνα γύρω τους. 

Σκοπός παιχνιδιού: Κερδίστε όσο το δυνατόν περισσότερες μάρκες αχινού. 

Ετοιμασία: Τοποθετήστε το ταμπλό ανάμεσα στους παίκτες. Τοποθετήστε τις μάρκες αχινού δίπλα-δίπλα σε 2 ξεχωριστές στοίβες, μία ανά χρώμα. Αυτά αποτελούν τη στοίβα. Κάθε 
παίκτης επιλέγει ένα κομμάτι παίκτη και το τοποθετεί μπροστά του. 

Πως παίζεται: Ο νεαρότερος παίκτης ξεκινά, και στη συνέχεια οι παίκτες εναλλάσσονται με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Όταν έρθει η σειρά σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής: 

1• Προαιρετικό: Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να μετακινήσετε έναν αχινό που βρίσκεται ήδη στο ταμπλό.. 

2• Υποχρεωτικό: 

- Είτε τραβήξτε έναν αχινό από τη στοίβα, στο χρώμα της επιλογής σας, και τοποθετήστε τον στο ταμπλό ή 

- μετακινήστε έναν αχινό που βρίσκεται ήδη στο ταμπλό.. 

3• Υποχρεωτικό: Μετακινήστε το πιόνι του παίκτη σας πάνω σε έναν αχινό που βρίσκεται ήδη στο ταμπλό. Στη συνέχεια, είναι η σειρά του επόμενου παίκτη.. 

Μετακίνηση κάρτας αχινού: Οι παίκτες μπορούν να μετακινήσουν μια κάρτα εφόσον δεν υπάρχει κανένα κομμάτι παίκτη σε αυτό. 

- Αν ο αχινός είναι μόνος του, μπορεί να μετακινηθεί σε ένα γειτονικό κενό τετράγωνο στην ίδια σειρά ή στήλη (φώτο 1). 

- Εάν η κάρτα αχινού βρίσκεται στην κορυφή μιας στοίβας 2 καρτών, μπορεί να μετακινηθεί σε ένα κενό τετράγωνο στη σειρά ή τη στήλη της στοίβας. Μπορείτε επίσης να πηδήξετε 
πάνω από μια άλλη κάρτα (image 2). 

 
 

 

 

 

Παραδείγματα πιθανών κινήσεων των καρτών αχινών. 

 

Προσθέτοντας μια κάρτα: Οι παίκτες πρέπει να επιλέξουν ένα κουπόνι στο χρώμα της επιλογής τους, τραβώντας το από τη στοίβα και τοποθετώντας το: 
- Είτε σε ένα κενό τετράγωνο στο ταμπλό ή 

- Πάνω από άλλη κάρτα αχινού που βρίσκεται ήδη στο ταμπλό, σχηματίζοντας μια στοίβα από 2 κάρτες. 

Σημείωση: Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτα πάνω σε: 

- Κάρτες στις οποίες βρίσκεται κάρτα παίκτε (συμπεριλ. Και της δικής σας κάρτας) 
- Μια στοίβα από 2 κάρτες; 

- Κάρτα του ιδίου χρώματος. 

Σημείωση: Εάν, μετά από 3 πλήρεις γύρους, δεν έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί μάρκες από το ταμπλό, ο επόμενος παίκτης πρέπει να προσθέσει μια μάρκα.. 

Μετακινώντας την κάρτα σου: Οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν το πιόνι τους σε οποιαδήποτε μάρκα ή στοίβα από μάρκες στο ταμπλό, αρκεί να μην υπάρχουν ήδη εκεί άλλα 
αντίπαλα πιόνια 

Κερδίζοντας κάρτα αχινού: Όταν έρθει η σειρά σας, αν καταφέρετε να συμπληρώσετε ένα "τετράγωνο ψαρέματος", κερδίζετε τις μάρκες αχινού που συνθέτουν αυτό το τετράγωνο. 

Τετράγωνο ψαρέματος: Ένα τετράγωνο ψαρέματος είναι ένα σύνολο από 4 μάρκες ή στοίβες από μάρκες μέσα σε ένα τετράγωνο 2 επί 2. Για στοίβες από μάρκες, η μάρκα στην 
κορυφή καθορίζει το χρώμα της στοίβας. Για να θεωρηθεί τετράγωνο ψαρέματος, το τετράγωνο πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Οι μάρκες που βρίσκονται διαγωνίως το ένα απέναντι από το άλλο πρέπει να έχουν το ίδιο χρώμα; 

- Το πιόνι του παίκτη πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα πιόνια ή τις στοίβες που αποτελούν το τετράγωνο; 
- Το πιόνι αντίπαλου παίκτη δεν μπορεί να βρίσκεται σε διαγώνιο τετράγωνο από το σημείο όπου βρίσκεται το κομμάτι του παίκτη. 

 

Παραδείγματα σωστών τετράγωνων ψαρέματος για τον μπλέ παίκτη: 

Παραδείγματα λανθασμένων τετράγωνων ψαρέματος για τον μπλέ παίκτη: 

Μια από τις διαγώνιες γραμμές αποτελείται από ανόμοια χρώματα. 

Το πιόνι αντίπαλου βρίσκεται διαγώνια του άλλου παίκτη. 

Το πιόνι του μπλε παίκτη δεν βρίσκεται στο τετράγωνο. 

 
 

 

Αν ένας παίκτης δημιουργήσει ένα τετράγωνο ψαρέματος, κερδίζει όλα τα μάρκες που αποτελούν το τετράγωνο (συμπεριλαμβανομένων όλων των μαρκών σε τυχόν στοίβες, καθώς και 
εκείνων που βρίσκονται κάτω από το κομμάτι του παίκτη του), εκτός από εκείνες που βρίσκονται κάτω από το κομμάτι του παίκτη του αντιπάλου. 

Οι μάρκες που κέρδισαν πρέπει να τοποθετηθούν μπροστά τους και δεν μπορούν πλέον να παιχτούν. Θα πρέπει να κρατήσουν το κομμάτι του παίκτη τους, το οποίο θα 
επανατοποθετήσουν στο ταμπλό κατά την επόμενη σειρά τους. 

   Τέλος παιχνιδιού: 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν υπάρχουν πια μάρκες αχινού σε κανένα από τα 2 χρώματα στη στοίβα. Οι παίκτες θα πρέπει να μετρήσουν τους αχινούς τους ο ένας μπροστά στον 
άλλο. Νικητής είναι ο παίκτης που κατάφερε να ψαρέψει τις περισσότερες κάρτες 

 

 

Ένα παιχνίδι από τον Jean-Jacques Derghazarian και Alain Rivollet.             Μετάφραση: BRAINKID TOYS LTD 
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