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ΗΛΙΚΙΑ

1+
ΠΑΙΚΤΕΣ4

Ήρθε η ώρα της πρόκλησης Μίνιον εναντίον Μίνιον… 
ποιος θα κερδίσει; Παιχνίδι για 2 παίκτες.
(Γυρίστε σελίδα για παιχνίδι με 1 παίκτη. Γνωρίζετε το Μίνιον σας;)

Κάρτα βαθμολογίας και Μίνιον

Για την απόλυτη εμπειρία παιχνιδιού Πρόκλησης Μίνιον, παίξτε με τρεις δεσμίδες καρτών Μίνιονς 
ο καθένας. Γυρίστε ανάποδα για να δείτε τους κανόνες του Παιχνιδιού με τα Μίνιονς!

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ!
1. Πάρτε την κάρτα βαθμολογίας και τοποθετήστε τον χαρακτήρα Μίνιον στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ.
2. Οι άλλες τέσσερις κάρτες είναι οι κάρτες μάχης – κοιτάξτε τις αλλά κρατήστε τις μυστικές. 

ΠΑΙΞΤΕ!
1. Αποφασίστε ποια κάρτα θέλετε να παίξετε πρώτα.
2.  Και οι δύο παίκτες πρέπει να αποκαλύψουν ταυτόχρονα την κάρτα μάχης που έχουν. 

Δεν επιτρέπονται τακτικές καθυστέρησης.
3.  Η κάρτα με τον μεγαλύτερο αριθμό κερδίζει το γύρο και παίρνει ένα βαθμό. Μετακινήστε το 

Μίνιον που κερδίζει προς τα επάνω στη διαδρομή βαθμολογίας κάθε φορά που κερδίζει ένα γύρο. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, κανένας παίκτης δεν παίρνει βαθμό.

4.  Κάθε παίκτης συνεχίζει να παίζει βάζοντας τις κάρτες μάχης τη μία πάνω στην άλλη, 
ώστε να σχηματιστεί μια στοίβα με κάρτες που έχουν χρησιμοποιηθεί. Κρατήστε τις 
κάρτες Μίνιον ξεχωριστά από τις κάρτες του αντιπάλου σας.

5. Σημείωση: Μία κάρτα μάχης σε κάθε δεσμίδα έχει μια επιπλέον κίνηση.
Βεβαιωθείτε ότι κάνετε ό,τι λέει!

6.  Κάθε φορά που τελειώνετε τις κάρτες που έχετε στα χέρια σας, πάρτε και 
παίξτε τις κάρτες σας ξανά. Εσείς αποφασίζετε με ποια σειρά θα τις παίξετε.

ΝΙΚΗ!
Εάν το Μίνιον σας φτάσει πρώτο στην κορυφή της βαθμολογικής του κάρτας, έχετε κερδίσει!

Πώς θα πρέπει να φαίνεται το παιχνίδι σας...

επιπλέον κίνηση

Κάρτες μάχης 
(που κρατάτε)

Κάρτα μάχης 
(που παίξατε) Κάρτα μάχης που 

έχει χρησιμοποιηθεί

1 Χαρακτήρας Μίνιον και 5 Κάρτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά μέρη. 
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ
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Το Παιχνίδι με τα Μίνιονς
Κάντε το παιχνίδι σας επικό συλλέγοντας μερικές δεσμίδες καρτών Πρόκλησης Μίνιονς!

1.  Και οι δύο παίκτες συμμετέχουν στο παιχνίδι με τον ίδιο αριθμό από δεσμίδες καρτών Μίνιονς. Τοποθετήστε 
τις κάρτες βαθμολογίας στη μια πλευρά, στη συνέχεια, ανακατέψτε τις δεσμίδες καρτών των Μίνιονς για να 
σχηματίσετε μια σούπερ δεσμίδα. (Η σούπερ δεσμίδα δεν θα πρέπει να περιέχει δύο φορές το ίδιο Μίνιον!)

2. Τοποθετήστε τα Μίνιονς σας στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ στις κάρτες βαθμολογίας.

3.  Αποφασίστε πόσα Μίνιονς χρειάζεστε για να φτάσετε στην κορυφή της κάρτας βαθμολογίας σας για να νικήσετε. 
(Παράδειγμα:  Θα πρέπει όλα τα Μίνιονς να φτάσουν στην κορυφή για την τελική κυριαρχία ή μόνο δύο;)

4. Πάρτε από την δεσμίδα τέσσερις κάρτες στο χέρι σας και αφήστε τις υπόλοιπες στραμμένες προς τα κάτω.

5. Παίξτε ως συνήθως.

6. Το Μίνιον που κερδίζει το γύρο μετακινείται προς τα επάνω κατά μία θέση στην κάρτα βαθμολογίας του. 

7. Αφού παίξετε τις τέσσερις κάρτες που έχετε στο χέρι, πάρτε άλλες τέσσερις κάρτες και παίξτε ξανά.

8.  Όταν τελειώσουν οι κάρτες μάχης που διαθέτετε, ανακατέψτε τη στοίβα με τις κάρτες που έχετε χρησιμοποιήσει 
και αρχίστε να τραβάτε από αυτές.

9. Καθώς θα τραβάτε κάρτες, αφαιρέστε και αντικαταστήστε όσες έχουν Μίνιον που έχει φτάσει ήδη στην κορυφή!

10. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης καταφέρει να φτάσει τον συμφωνημένο αριθμό Μίνιονς στην κορυφή. 

Γνωρίζετε το Μίνιον σας;
Παιχνίδι για έναν μόνο παίκτη όταν δεν έχετε άλλο Μίνιον για αναμέτρηση! 

1. Τοποθετήστε το Μίνιον σας στην ΑΦΕΤΗΡΙΑ της κάρτας βαθμολογίας του.

2.  Ανακατέψτε και κρατήστε κρυφές στο χέρι σας τις τέσσερις κάρτες βαθμολογίας. Παίξτε την πρώτη 
κάρτα μάχης. Για τις κάρτες που ακολουθούν, πείτε το μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κάθε φορά 
που παίζετε μια κάρτα.

3. Εάν μαντέψετε σωστά, αφήστε το Μίνιον σας εκεί που βρίσκεται. 

4. Εάν μαντέψατε λάθος, μετακινήστε το Μίνιον σας στη διαδρομή όσες θέσεις λέει η κάρτα! 

5. Παραλείψτε την επιπλέον κίνηση.

Μπορείτε να τελειώσετε την δεσμίδα καρτών χωρίς να μετακινήσετε το Μίνιον σας;
Θυμάστε ποια κάρτα έχει την επιπλέον κίνηση;
Είστε ο Κυρίαρχος των Μίνιον! 
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