
για 2  παίκτες

από 5 χρονών

πολύ γρήγορο

70 x 105 x 25  mm

NEO

SPACE
Το SPACE είναι ένα παιχνίδι 
γρήγορης σκέψης για μικρούς 
και μεγάλους. Ένα εθιστικό 
παιχνίδι που βασίζεται στην 
ταχύτητα, την παρατήρηση και 
την γρήγορη αντίληψη, μια 
πρόκληση ταχύτητας και 
αντίδρασης για όλες τις ηλικίες.

Space
Τι περιέχει το κουτί:
54 κάρτες συμβόλων
1 κάρτα οδηγιών 
Σκοπός του παιχνιδιού:
Να είσαι ο παίκτης που θα «ξεφορτωθεί" 
πρώτος τις κάρτες του!
Προετοιμασία παιχνιδιού:
1. Ανακατεύετε τις κάρτες και σχηματίζετε 
δυο ίσες στοίβες καρτών με τα σύμβολα 
προς τα κάτω.
2. Ο κάθε παίκτης παίρνει από μια στοίβα 
και την τοποθετεί μπροστά του.
3. Παίρνετε την πρώτη κάρτα από την 
στοίβα σας και την τοποθετείτε κλειστή 
μπροστά σας, δίπλα στην κάρτα του 
αντιπάλου, έτσι ώστε να υπάρχει 
πρόσβαση και από τους δυο παίκτες.
4. Ο κάθε παίκτης τραβάει τις τρεις 
πρώτες κάρτες από τις στοίβες του και τις 
κρατάει στο χέρι έτσι ώστε να βλέπει τα 
σύμβολα.
Τρόπος παιξίματος:
1. Ταυτόχρονα οι παίκτες 
αναποδογυρίζουν την κάρτα, που είχαν 
κατεβάσει προηγουμένως κλειστή στο 
τραπέζι, και έτσι το παιχνίδι ξεκινάει.
2. Χωρίς να υπάρχει σειρά οι παίκτες 
αγωνίζονται ταυτόχρονα να κατεβάσουν 
και να ταιριάξουν, τις κάρτες που έχουν 
στο χέρι τους, σε οποιαδήποτε από τις δυο 
ανοιχτές στοίβες όσο πιο γρήγορα 
μπορούν. Για να ταιριάξει μια κάρτα, με 
οποιαδήποτε από αυτές που υπάρχουν 
ανοιχτές στην στοίβα, θα πρέπει να 
υπάρχει τουλάχιστον ένα κοινό 
χαρακτηριστικό μεταξύ των καρτών 
(χρώμα, σχήμα ή ποσότητα).
3. Καθώς παίζονται οι κάρτες που έχουν 

στα χέρια τους, οι παίκτες τις 
αντικαθιστούν με νέες από την κλειστή 
τους στοίβα, έτσι ώστε να κρατάνε τρεις 
κάρτες πάντα στο χέρι τους.
4. Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης 
δεν έχει πια καμία κάρτα στα χέρια του και 
στην στοίβα του.
Αυτός είναι και ο νικητής του παιχνιδιού.
Σημειώσεις:
1. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται να παίξουν 
πάνω από μια κάρτα την φορά (δηλ. να 
μην παίζουν δύο κάρτες μαζί…).
2. Στην σπάνια περίπτωση όπου και οι 
δυο παίκτες δεν έχουν καμία κάρτα  που 
να ταιριάζει με αυτές που βρίσκονται στις 
στοίβες και εφόσον έχουν ακόμα κάρτες 
στις κλειστές τους στοίβες, τραβάνε 
ταυτόχρονα από μια κάρτα τις στοίβας 
τους και την ανοίγουν πάνω από τις ήδη 
ανοιχτές κάρτες, ώστε να συνεχιστεί το 
παιχνίδι.
Εάν κάποιος από τους παίκτες δεν έχει 
πια κάρτες στην στοίβα του, τότε ανοίγουν 
ταυτόχρονα από μια κάρτα, από αυτές 
που κρατάνε στα χέρια τους.
Το παιχνίδι για 3 παίκτες
Η προετοιμασία παραμένει η ίδια με την 
διαφορά ότι μοιράζονται οι κάρτες σε τρείς 
ίσες στοίβες. Ο κάθε παίκτης τοποθετεί 
την πρώτη κάρτα της στοίβες του μπροστά 
του. Οι τρεις κάρτες τοποθετούνται σε ίσες 
αποστάσεις από τους παίκτες  έτσι ώστε 
να σχηματίζουν ένα τρίγωνο ώστε ο κάθε 
παίκτης να μπορεί να έχει δυο κάρτες 
μπροστά του, μια στα αριστερά του και μια 
δεξιά του. Το παιχνίδι συνεχίζεται το ίδιο.
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