Steffen Benndorf

Ένας κόσμος που αλλάζει

Παίκτες: 1 ή περισσότεροι
Ηλικία: 8 και άνω
Διάρκεια: περίπου 20 λεπτά

Περιεχόμενα
111 κάρτες, 6 από τις οποίες δείχνουν
μια χιονονιφάδα στην πλευρά του χιονιού
1 κάρτα σύνοψης με την περίληψη των κανόνων

Κεντρική ιδέα του παιχνιδιού
Μπροστά σας απλώνεται ένας κόσμος τυλιγμένος στη φωτιά και τις φλόγες. Όλα κινδυνεύουν
να χαθούν από τη ζέστη και το χάος. Αλλά όσο κι αν απειλείται η ζωή, εσείς δεν πρέπει ποτέ να
χάσετε την ελπίδα σας.
Σε αυτό το παιχνίδι, οι κάρτες σχηματίζουν ένα χαλί φωτιάς το οποίο πρέπει να σβήσετε. Κάποιες
κάρτες βρίσκονται στην κορυφή και δεν καλύπτονται από άλλες. Μπορείτε να τραβήξετε αυτές
τις κάρτες και να τις μετατρέψετε σε χιόνι γυρίζοντάς τις ανάποδα. Στη συνέχεια, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτές τις κάρτες για να καλύψετε και να σβήσετε τη φωτιά σε άλλες περιοχές.
Κάθε κάρτα που τραβάτε απελευθερώνει νέες κάρτες φωτιάς. Ωστόσο, εσείς πρέπει να
τοποθετείτε τις κάρτες κάτω για να σβήσετε τη φωτιά, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι θα
μπλοκάρετε κάποιες κάρτες. Θα καταφέρετε να επιλέξετε τις σωστές κάρτες και να νικήσετε το
χάος που δημιουργείται από τη ζέστη και τις φλόγες;

Προετοιμασία
Ανακατέψτε τις 111 κάρτες και τοποθετήστε τις με την πλευρά της φωτιάς
προς τα πάνω στο κέντρο του τραπεζιού. Απλώστε τυχαία τις κάρτες στο τραπέζι,

ώστε να δημιουργήσετε ένα ακανόνιστο χαλί από κάρτες που αλληλοκαλύπτονται.
Οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν πόσο μεγάλο θέλουν να είναι αυτό το χαλί, αλλά
αυτό που έχει σημασία είναι οι κάρτες να σχηματίζουν μία ενιαία περιοχή. Καμία
κάρτα δεν θα πρέπει να είναι μόνη της.
Συμβουλή: Προσπαθήστε να απλώσετε τις κάρτες από το κέντρο προς τα έξω και μην
τις σπρώχνετε πολύ προς τη μέση.

Πώς παίζεται το παιχνίδι
Το παιχνίδι είναι πολύ απλό. Στην περίπτωση του παιχνιδιού με πολλούς παίκτες, αυτοί
παίζουν με τη σειρά με τη φορά του ρολογιού. Επιτρέπεται να συμβουλεύεστε και να
βοηθάτε ο ένας τον άλλον.
Τράβηγμα κάρτας
Πρώτα, πρέπει να τραβήξετε μια κάρτα από το
χαλί της φωτιάς. Αυτή η κάρτα πρέπει να μην
καλύπτεται από άλλες κάρτες . Δεν επιτρέπεται
να τραβάτε κάρτες χιονιού !
Συμβουλή: Όταν τραβάτε μια κάρτα, πρέπει
να προσέχετε να μην μετακινήσετε καμία από
τις άλλες κάρτες. Για περισσότερη σταθερότητα,
επιτρέπεται να συγκρατείτε τις άλλες κάρτες με τα
δάχτυλά σας. Αν κουνηθεί καταλάθος μία ή περισσότερες
κάρτες, προσπαθήστε να τις ξαναβάλετε στην αρχική τους θέση όσο αλύτερα μπορείτε.
Σημαντικό! Επιτρέπεται να τραβήξετε μια καλυμένη καρτα φωτιάς, αλλά μόνο αν
καλύπτεται από μία μόνο άλλη κάρτα και για 1 χιλιοστό ή λιγότερο .

Τοποθέτηση κάρτας
Γυρίστε την κάρτα που μόλις τραβήξατε στην πλευρά του χιονιού.
Αν η κάρτα δείχνει μια τεράστια χιονονιφάδα, αφήστε την στην άκρη
για την ώρα. Θα την χρειαστείτε μόνο στο τέλος του παιχνιδιού. Σε αυτή
την περίπτωση συνεχίζετε το παιχνίδι, τραβώντας μια άλλη κάρτα φωτιάς.
Όλες οι άλλες κάρτες πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως για να καλύψουν το
χαλί της φωτιάς. Τοποθετήστε την κάρτα πίσω στο χαλί με την πλευρά του χιονιού προς
τα πάνω. Μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα πού θα τοποθετήσετε την κάρτα,
καθώς και την κατεύθυνσή της (δεν χρειάζεται να ακουμπάει τις κάρτες
χιονιού που τοποθετήσατε προηγουμένως ).
Σημαντικό! Προκειμένου να δημιουργήσετε ένα παχύ στρώμα χιονιού, οι κάρτες χιονιού
που βρίσκονται δίπλα δίπλα, πρέπει πάντα να αλληλοεπικαλύπτονται ελαφρώς .
Επιπλέον, οι κάρτες χιονιού που είναι τοποθετημένες πάνω από κάρτες φωτιάς στην άκρη
του χαλιού πρέπει επίσης να καλύπτουν ελαφρώς την επιφάνεια παιχνιδιού. Δεν
επιτρέπεται να τοποθετείτε μια κάρτα χιονιού με τρόπο που να καλύπτει ακριβώς μια κάρτα
φωτιάς. Πρέπει πάντα να προεξέχει μια άκρη .
Θέση εκκίνησης:

Έγκυρη τοποθέτηση
κάρτας:

Άκυρη τοποθέτηση κάρτας:
 Η διπλανή κάρτα χιονιού
δεν επικαλύπτεται
 Η κάρτα χιονιού δεν
προεξέχει στην άκρη
Συμβουλή: Για περισσότερη σταθερότητα, επιτρέπεται να συγκρατείτε τις άλλες
κάρτες με τα δάχτυλά σας.
Μόλις τοποθετήσετε την κάρτα, είναι η σειρά του επόμενου παίκτη με τη φορά του
ρολογιού.

Τέλος του παιχνιδιού και αποτέλεσμα
Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης δεν μπορεί πλέον να τραβήξει καμία
κάρτα φωτιάς.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ελπίζουμε ότι καταφέρατε να βρείτε κάποιες κάρτες
χιονιού με χιονονιφάδα. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κάρτες για να
καλύψετε περιοχές φωτιάς που είναι ακόμα εκτεθειμένες.
Όσο λιγότερη φωτιά φαίνεται, τόσο καλύτερα τα πήγατε. Αν καταφέρατε να
καλύψετε εντελώς όλες τις κάρτες φωτιάς, τότε έχετε λύσει επιτυχώς τον γρίφο.
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