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Ο Όλαφ κατέρρευσε ξανά! Ελάτε να τον σώσετε μετακινώντας 
και τα τέσσερα πιόνια σας προς τη ΖΩΝΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ σας. 
Ο πρώτος παίκτης που θα το καταφέρει κερδίζει το παιχνίδι! 

Την Πρώτη Φορά που θα Παίξετε

Συναρμολογήστε το ταμπλό του 
παιχνιδιού στην πλαστική μονάδα.

Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα στα 
αντίστοιχα χρωματιστά πιόνια. 

1. Διάλεξε έναν χαρακτήρα! 
2. Τοποθέτησε 1 πιόνι χαρακτήρα 

στην θέση ΕΚΚΙΝΗΣΗ που σου 
ταιριάζει. 

3. Τοποθέτησε τα άλλα 3 πιόνια 
σου στη θέση ΒΑΣΗ που σου 
ταιριάζει.

4. Ο μικρότερος παίκτης σε ηλικία 
παίζει πρώτος. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται προς τα αριστερά. 

Όταν Έρθει η Σειρά Σου 
Χτύπα τη σφαίρα και μετακίνησου με το πιόνι σου σύμφωνα με τον αριθμό 
που φαίνεται στο ζάρι.

Πάρε ένα από τα πιόνια σου που βρίσκεται ήδη στο μονοπάτι και 
μετακίνησε το αντίστοιχα τόσες θέσεις μπροστά. 

Διάλεξε ένα από τα παρακάτω:
 •  Μετακίνησε ένα από τα πιόνια σου από τη ΒΑΣΗ στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ
 •  Μετακίνησε ένα από τα πιόνια σου στο μονοπάτι έξι θέσεις μπροστά 
Μετά την κίνησή σου, χτύπα ξανά τη σφαίρα!

Δεν μπορείς να μετακινηθείς, αλλά οι άλλοι παίκτες μετακινούν 
ένα πιόνι τους από τη ΒΑΣΗ στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ. 

Μετακίνηση από τη ΒΑΣΗ στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Μετακίνηση σε κατειλημμένες θέσεις

Μετακίνηση προς τη ζώνη ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ σου

• Για να μετακινήσεις ένα πιόνι από τη ΒΑΣΗ στην 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ, θα πρέπει να φέρεις 6 ή κάποιος άλλος 
παίκτης να φέρει το 1 στη σφαίρα.

• Εάν μετακινήσεις ένα πιόνι από τη ΒΑΣΗ στην 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ φέρνοντας 6, μην ξεχάσεις να 
χτυπήσεις ξανά τη σφαίρα!

• Εάν έχεις ήδη ένα πιόνι στην ΕΚΚΙΝΗΣΗ, δεν 
μπορείς να βγάλεις ένα καινούριο πιόνι.

• Όταν βρεθείς σε κατειλημμένη θέση από άλλο πιόνι, 
στείλε αυτό το πιόνι πίσω στη ΒΑΣΗ του και πάρε 
τη θέση του.

• Δεν μπορείς να βρεθείς πάνω σε θέση με δικό 
σου πιόνι. (Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να 
μετακινήσεις ένα άλλο πιόνι σου.)

• Το πιόνι σου θα πρέπει να κάνει το γύρο του 
ταμπλό για να μπορέσει να μπει στη ζώνη του 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ.

• Όταν φτάσετε στη ζώνη του ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
προωθήστε το πιόνι σας στην πρώτη ελεύθερη θέση, 
που βρίσκεται στον ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ πιο κοντά προς 
τη σφαίρα στο κέντρο του ταμπλό.

• Δεν χρειάζεται να μπείτε στη ζώνη ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
φέρνοντας ένα ακριβές αριθμό.

ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ  
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