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ΑΥΓΟΜΑΧΙΕΣ
Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ισορροπία̋ με αυγά, για 2 έω̋
4 παίκτε̋ άνω των 5 ετών.
Συγγραφέα̋: Roberto Fraga
Εικονογράφηση: Martina Leykamm

Περιεχόμενα:
1 ξύλινο αυγό, 9 λαστιχένια αυγά, 1 κόκκινο ζάρι με
κινήσει̋, 1 λευκό ζάρι που δείχνει τα σημεία για την
τοποθέτηση των αυγών, οδηγίε̋ παιχνιδιού.

Σκοπό̋ παιχνιδιού:
Ο παίκτη̋ ο οποίο̋ θα καταφέρει να πάρει τα περισσότερα
αυγά, θα κερδίσει και του̋ περισσότερου̋ βαθμού̋.
Αυτό δεν είναι όμω̋ εύκολο καθώ̋ τα αυγά κατρακυλούν
περίεργα και αλλάζουν συνέχεια κάτοχο. Επίση̋ μόλι̋
πέσει το αυγό από ένα παίκτη το παιχνίδι τελειώνει.

Προετοιμασία παιχνιδιού:
Τοποθετήστε τη θήκη με τα αυγά επάνω στο κέντρο του
τραπεζιού και φροντίστε έτσι ώστε ο χώρο̋ γύρω από τη
θήκη να είναι ελεύθερο̋. Βγάλτε τα ζάρια από τι̋ θήκε̋.
Προσοχή στα εύθραυστα αντικείμενα:
Δεν θα συμβεί τίποτε στα αυγά, αλλά μπορεί να συμβεί να
σπάσει κάποιο από τα υπόλοιπα αντικείμενα.
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Τι χρειάζεται το ξύλινο αυγό στο παιχνίδι:
Ένα πολύτιμο ξύλινο αυγό έχει ανακατευθεί με τα
υπόλοιπα αυγά. Αυτό θα σα̋ δώσει δυο βαθμού̋ στο
τέλο̋ του παιχνιδιού, ενώ τα υπόλοιπα αυγά θα σα̋ δώσουν
από ένα. Για το λόγο αυτό το πρώτο που ένα̋ κλέφτη̋ αυγών
θα προσπαθήσει να πάρει, θα είναι το ξύλινο αυγό.

Τρόπο̋ παιχνιδιού:
Πρώτο̋ ξεκινά ο μικρότερο̋ σε ηλικία παίκτη̋ ο οποίο̋ και
ρίχνει το ζάρι. Ποιο σύμβολο εμφανίστηκε στο ζάρι;
Η κότα που κάνει το αυγό:
Είστε τυχεροί. Φωνάξτε «Κο,κο,κο,κο» και πάρτε
ένα αυγό από τη θήκη.
Το αυγό που αναπηδά:
Πάρτε ένα λαστιχένιο αυγό από το κουτί.
Κρατήστε το περίπου μισό μέτρο πάνω από
το κέντρο του τραπεζιού και αφήστε το να
πέσει κάτω. Όλοι οι παίκτε̋ θα πρέπει να
προσπαθήσουν να πιάσουν το αυγό και αυτό̋
που θα το πιάσει μπορεί να το κρατήσει.
Προσοχή! Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο
από τα λαστιχένια αυγά και όχι το ξύλινο.
Το άρπαγμα αυγού:
Όλοι οι παίκτε̋ προσπαθούν να πιάσουν το
κόκκινο ζάρι όσο πιο γρήγορα μπορούν. Όποιο̋
παίκτη̋ το πιάσει πρώτο̋, μπορεί να πάρει
ένα αυγό από τη θήκη. Σημείωση: Εάν κατά
τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν υπάρχουν άλλα
αυγά για να πάρετε από τη θήκη, και στο ζάρι
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εμφανίστηκε το σύμβολο με το κλέψιμο αυγού,
μπορείτε να πάρετε κάποιο αυγό από κάποιο
άλλο παίκτη. Ανακοινώστε από ποιο παίκτη θα
πάρετε το αυγό και μετά πάρτε το.
Ο χορό̋ του αυγού:
Τώρα αρχίζει η κίνηση. Όλοι οι παίκτε̋ θα πρέπει
να σηκωθούν και να τρέξουν γύρω από το τραπέζι
όσο πιο γρήγορα μπορούν. Ο παίκτη̋ ο οποίο̋ θα
επιστρέψει πρώτο̋ στη θέση του, θα πάρει ένα
αυγό από τη θήκη.
Το μεγάλο κακάρισμα:
Είναι ώρα να ξυπνήσουν οι γείτονε̋. Ο παίκτη̋
που θα φωνάξει πρώτο̋ «κικιρικου» θα πάρει
ένα αυγό. Εάν περισσότεροι από ένα̋ παίκτε̋
φωνάξουν πρώτοι μαζί, τότε κανεί̋ δεν κερδίζει
τίποτε.
Η μεγάλη σιωπή:
Κοιτάξτε πολύ προσεκτικά. Το σύμβολο αυτό
μοιάζει με το μεγάλο κακάρισμα, αλλά αυτή τη
φορά δεν θα πρέπει να ακουστεί κανένα̋ ήχο̋.
Εάν κάποιο̋ παίκτη̋ φωνάξει «κικιρικου» θα
πρέπει να αφήσει πίσω στο κουτί ένα αυγό.
Προσοχή , κλέψιμο αυγών !
Εάν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν υπάρχουν
άλλα αυγά για να πάρετε από τη θήκη, και στο
ζάρι εμφανίστηκε το σύμβολο με το κλέψιμο αυγού,
μπορείτε να πάρετε κάποιο αυγό από κάποιο άλλο
παίκτη που εσεί̋ επιλέγετε. Αυτό̋ έχει υποχρέωση να
σα̋ δώσει όποιο αυγό επιλέξατε.
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Που θα τοποθετηθούν τα αυγά:
Τα αυγά που κερδίζει κάποιο̋ παίκτη̋ δεν θα τα αφήσει
απλώ̋ μπροστά του. Θα πρέπει κάθε φορά να ρίχνετε
το λευκό ζάρι για να δείτε σε ποιο σημείο θα πρέπει να
τοποθετήσετε το κάθε αυγό.
Υπάρχουν τα εξή̋ σύμβολα:

Κάτω από το
πηγούνι

Κάτω από τη
μια μασχάλη

Ανάμεσα στα
γόνατα

Στην εσωτερική
πλευρά του
αγκώνα

Ανάμεσα στο ώμο και το μάγουλο

Όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο ο παίκτη̋
μπορεί να επιλέξει το σημείο στο οποίο θα
τοποθετήσει το αυγό
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Εάν έχετε ήδη ένα αυγό στο σημείο που δείχνει το ζάρι,
τότε ο παίκτη̋ μπορεί να επιλέξει εάν θέλει να τοποθετήσει
το αυγό στην ίδια ή σε κάποια άλλη θέση. Δεν επιτρέπεται
να τοποθετήσετε το ζάρι μέσα στα ρούχα σα̋, σε κάποια
τσέπη ή να το κρατήσετε με κάποιο άλλο τρόπο.

Τέλο̋ του παιχνιδιού:
Το παιχνίδι τελειώνει αμέσω̋ μόλι̋ κάποιο̋ παίκτη̋ αφήσει
και του πέσει κάποιο από τα αυγά που έχει στη κατοχή του.
Οι υπόλοιποι παίκτε̋ μετρούν πόσα αυγά έχουν στη κατοχή
του̋ και σημειώνουν από ένα βαθμό για κάθε λαστιχένιο
αυγό και δυο βαθμού̋ για το ξύλινο. Ο παίκτη̋ ο οποίο̋
θα συγκεντρώσει του̋ περισσότερου̋ βαθμού̋ θα κερδίσει
αυτή την αυγομαχία. Η συλλογή ΑΝΕΜΗ σα̋ εύχεται καλή
διασκέδαση με τα επιτραπέζια παιχνίδια του οίκου HABA
Γερμανία̋.
Το ζάρι το ρίχνουμε διαρκώ̋ , γι’ αυτό χρειάζονται
γρήγορε̋ αντιδράσει̋. Πρέπει να προσέχετε ! όποιο̋
αφήσει το ζάρι να πέσει ή το σπρώξει κάτω απο το
τραπέζι , πρέπει ο ίδιο̋ να το μαζέψει , και δεν είναι
τόσο εύκολο με ένα αβγό ανάμεσα στα γόνατα ή κάτω
από την μασχάλη ...!
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