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Οι πιο συναρπαστικές

αγοραπωλησίες

!

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αγοράστε τα καλύτερα σπίτια, όταν οι
τιμές είναι χαμηλές, αναγκάστε τους
αντιπάλους σας να υπερβούν
τον προϋπολογισμό τους και στη
συνέχεια πουλήστε τα ακίνητά σας
με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος!
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30 κάρτες Επιταγών:
14 αξίας από $2.000 έως
$15.000 (δύο κάρτες για
κάθε αξία) και 2 «άκυρες»
επιταγές αξίας $0.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ & ΣΤΟΧΟΣ
Κάθε παρτίδα For Sale παίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη
φάση, οι παίκτες κάνουν προσφορές για να αποκτήσουν
κάρτες Σπιτιών. Στη δεύτερη φάση, πωλούν αυτά τα Σπίτια
για να εισπράξουν Επιταγές. Κερδίζει ο παίκτης που θα
έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα χρήματα στο τέλος του
παιχνιδιού!

ΣΤΗΣΙΜΟ
1. Χωρίστε τις κάρτες Σπιτιών, Επιταγών και Χαρτονομισμάτων.
Ανακατέψτε τις κάρτες Σπιτιών και ύστερα τις κάρτες
Επιταγών και σχηματίστε τις αντίστοιχες στοίβες.
2. Στην εκδοχή με 4 παίκτες, αφαιρέστε δύο κάρτες από την
κορυφή κάθε στοίβας χωρίς να τις δείτε.
3. Μοιράστε σε κάθε παίκτη:

x3

x4

x5

x6

x 28

x 21

x 16

x 14

Μπορείτε να κρατάτε τις κάρτες Χαρτονομισμάτων σας κλειστές.
4. Επιλέξτε τυχαία τον παίκτη που θα παίξει πρώτος.

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κάθε παρτίδα For Sale περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές φάσεις.
Στην πρώτη φάση, οι παίκτες αγοράζουν κάρτες Σπιτιών με
τις κάρτες Χαρτονομισμάτων τους. Στη δεύτερη φάση, πωλούν
αυτές τις κάρτες Σπιτιών για να εισπράξουν Επιταγές.

ΦΑΣΗ 1: ΑΓΟΡΑ ΣΠΙΤΙΩΝ
Αυτή η φάση αποτελείται από πολλούς γύρους και τελειώνει
όταν πουληθούν όλες οι κάρτες Σπιτιών.
Στην αρχή κάθε γύρου τραβήξτε τόσες κάρτες Σπιτιών όσες
και οι παίκτες και τοποθετήστε τες ανοιχτές στη μέση του
τραπεζιού. Ο γύρος τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες έχουν
επιλέξει από ένα Σπίτι.
Το παιχνίδι συνεχίζεται δεξιόστροφα, ξεκινώντας με τον πρώτο
παίκτη.
Όταν έρθει η σειρά σας, έχετε δύο επιλογές: Να κάνετε μια
προσφορά ή να πάτε πάσο.
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Παράδειγμα στησίματος παιχνιδιού για 3 παίκτες
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Πλειοδοτήστε
Για να πλειοδοτήσετε, πρέπει να προσφέρετε κάρτες
Χαρτονομισμάτων.
Ο πρώτος παίκτης που πλειοδοτεί επιλέγει να προσφέρει όσα
χρήματα θέλει. Ο επόμενος παίκτης πρέπει να προσφέρει
περισσότερα χρήματα από τον προηγούμενο ή να πάει πάσο.
Αν έχετε πλειοδοτήσει ήδη και έρθει ξανά η σειρά σας να
παίξετε, μπορείτε ή να αυξήσετε την προσφορά ή να πάτε
πάσο.

Πάσο
Αν επιλέξετε να πάτε πάσο, παίρνετε την κάρτα Σπιτιού με τη
μικρότερη αξία που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού και
την προσθέτετε στις κάρτες σας.
Στη συνέχεια παίρνετε πίσω τις μισές από τις κάρτες
Χαρτονομισμάτων που προσφέρατε (στρογγυλεύοντας προς
τα κάτω) στη διάρκεια του γύρου. Τοποθετείτε τις άλλες μισές
μέσα στο κουτί.
Δεν μπορείτε να ξαναπαίξετε σε αυτό τον γύρο.
Αν δεν έχετε άλλες κάρτες Χαρτονομισμάτων, είστε
υποχρεωμένοι να πάτε πάσο.

5

Τέλος του γύρου
Όταν όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν πάει πάσο, ο παίκτης που
έχει απομείνει τοποθετεί όλες τις κάρτες Χαρτονομισμάτων
που πρόσφερε μέσα στο κουτί και παίρνει τη μοναδική κάρτα
Σπιτιού που απομένει πάνω στο τραπέζι.
Στη συνέχεια ξεκινάει νέος γύρος. Παίζει πρώτος ο παίκτης που
πήρε την τελευταία κάρτα στον προηγούμενο γύρο.
Όταν δεν απομένουν άλλες κάρτες στη στοίβα με τις κάρτες
Σπιτιών, η φάση των Αγορών τελειώνει. Ύστερα ξεκινάει η
φάση των Πωλήσεων!
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Παράδειγμα γύρου Αγορών:
Ο Θοδωρής είναι ο πρώτος παίκτης σε αυτό τον γύρο, αφού
κέρδισε το πιο πολύτιμο Σπίτι στον προηγούμενο γύρο.
• Ο Θοδωρής ξεκινάει τον πλειστηριασμό με 1 κάρτα
Χαρτονομίσματος.
• Μετά παίζει η Ανδριάνα, η οποία αυξάνει την προσφορά με
2 κάρτες Χαρτονομισμάτων.
• Ακολουθεί η Εριφύλη, που υπερβαίνει την προσφορά όλων με
5 Χαρτονομίσματα.
• Έρχεται πάλι η σειρά του Θοδωρή, που δεν παραδίδει τα όπλα
και προσφέρει 6 κάρτες Χαρτονομισμάτων (προσθέτει
5 Χαρτονομίσματα στην προηγούμενη προσφορά του).
Η Ανδριάνα επιλέγει να πάει πάσο. Παίρνει πίσω 1 από τις 2
κάρτες Χαρτονομισμάτων που πρόσφερε (τοποθετώντας την άλλη
μέσα στο κουτί) και παίρνει την κάρτα Σπιτιού 8, δηλαδή αυτή με
τη μικρότερη αξία από όσες βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.
Η Εριφύλη πάει επίσης πάσο και παίρνει πίσω 2 από τις 5 κάρτες
Χαρτονομισμάτων μαζί με την κάρτα Σπιτιού 20. Ο Θοδωρής
είναι ο τελευταίος που παίζει, επομένως ξοδεύει και τις 6 κάρτες
Χαρτονομισμάτων που πρόσφερε και παίρνει την τελευταία
κάρτα Σπιτιού από το τραπέζι, δηλαδή την κάρτα Σπιτιού 28.
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
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ΦΑΣΗ 2: ΠΩΛΗΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ
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Σε αυτή τη φάση, οι παίκτες πωλούν τα Σπίτια που απέκτησαν
στην πρώτη φάση με αντάλλαγμα κάρτες Επιταγών.
Αυτή η φάση αποτελείται επίσης από πολλούς γύρους και
τελειώνει όταν μοιραστούν όλες οι κάρτες Επιταγών.
Στην αρχή κάθε γύρου τραβήξτε τόσες κάρτες Επιταγών όσες
και οι παίκτες και τοποθετήστε τες ανοιχτές στη μέση του
τραπεζιού.
Ο γύρος τελειώνει όταν όλες οι κάρτες Επιταγών μοιραστούν
στους παίκτες.
Οι παίκτες επιλέγουν όλοι ταυτόχρονα μία κάρτα Σπιτιού από
αυτές που έχουν στα χέρια τους και την τοποθετούν κλειστή
μπροστά τους. Όταν όλοι οι παίκτες επιλέξουν την κάρτα τους,
τις αποκαλύπτουν ταυτόχρονα.
Ο παίκτης που αποκάλυψε την κάρτα Σπιτιού με τη μεγαλύτερη
αξία παίρνει την κάρτα Επιταγής με τη μεγαλύτερη αξία από
αυτές που είναι διαθέσιμες στο τραπέζι. Ο παίκτης με την
κάρτα Σπιτιού με τη δεύτερη μεγαλύτερη αξία παίρνει την κάρτα
Επιταγής με τη δεύτερη μεγαλύτερη αξία κ.ο.κ., ώσπου όλοι οι
παίκτες να έχουν από μια κάρτα Επιταγής.
Οι παίκτες κρατούν αυτές τις κάρτες Επιταγών κλειστές
μπροστά τους. Οι κάρτες των Σπιτιών που έχουν πουληθεί
ξαναμπαίνουν στο κουτί. Ο γύρος τελειώνει όταν δεν υπάρχουν
πια άλλες κάρτες Επιταγών στο τραπέζι. Στη συνέχεια ξεκινάει
ένας νέος γύρος Πωλήσεων.

Παράδειγμα στησίματος παιχνιδιού για 3 παίκτες
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Παράδειγμα γύρου Πωλήσεων:
Ο Θοδωρής, η Εριφύλη και η Ανδριάνα επιλέγουν ταυτόχρονα
μία κάρτα Σπιτιού από αυτές που έχουν στα χέρια τους και
την τοποθετούν κλειστή πάνω στο τραπέζι. Στη συνέχεια
αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τις κάρτες που επέλεξαν:
• Ο Θοδωρής έπαιξε την κάρτα Σπιτιού με την υψηλότερη
αξία (28), επομένως παίρνει την κάρτα Επιταγής με την
υψηλότερη αξία: $13.000.
• Ακολουθεί η κάρτα Σπιτιού της Εριφύλης (20). Παίρνει την
κάρτα Επιταγής με την επόμενη υψηλότερη αξία: $12.000.
• Η Ανδριάνα έπαιξε την κάρτα Σπιτιού με τη χαμηλότερη αξία
(8) και παίρνει την τελευταία κάρτα Επιταγής που απέμεινε:
την «άκυρη» Επιταγή αξίας $0.
eques-front_E
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τελοσ του παιχνιδιου
Το παιχνίδι τελειώνει όταν οι παίκτες έχουν πουλήσει όλα
τα Σπίτια τους και όλες οι κάρτες Επιταγών έχουν μοιραστεί
στους παίκτες.
Κάθε παίκτης αθροίζει την αξία των καρτών Επιταγών και
Χαρτονομισμάτων που δεν ξόδεψε στη φάση των Αγορών.
Ο πλουσιότερος παίκτης κερδίζει το παιχνίδι! Σε
περίπτωση ισοπαλίας, κερδίζει ο παίκτης με τις
περισσότερες κάρτες Χαρτονομισμάτων. Αν εξακολουθεί να
υπάρχει ισοπαλία, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.
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Παραλλαγη:

Δεν υπάρχουν αρκετά για όλους!
Για να παίξετε αυτή την παραλλαγή, ακολουθείτε τους
βασικούς κανόνες με τις παρακάτω αλλαγές:
• Στο στήσιμο του παιχνιδιού, αφαιρείτε τυχαία 10 κάρτες
Σπιτιών και 10 κάρτες Επιταγών (παιχνίδι με 3 παίκτες)
ή 2 κάρτες Σπιτιών και 2 κάρτες Επιταγών (παιχνίδι με
5 παίκτες) από το παιχνίδι χωρίς να τις ανοίξετε. Όταν
το παιχνίδι έχει 4 ή 6 παίκτες, χρησιμοποιούνται όλες οι
κάρτες.
• Στη φάση των Αγορών, σε κάθε γύρο ανοίγετε μία
κάρτα Σπιτιού λιγότερη από τον αριθμό των παικτών. Ο
πρώτος παίκτης που πάει πάσο παίρνει όλες τις κάρτες
Χαρτονομισμάτων που πρόσφερε, αλλά δεν παίρνει καμία
κάρτα Σπιτιού.
• Στη φάση των Πωλήσεων, ανοίγετε τόσες κάρτες Επιταγών
όσες και οι παίκτες που εξακολουθούν να έχουν κάρτες
Σπιτιών. Όταν ένας παίκτης έχει
πουλήσει όλα τα Σπίτια του, βγαίνει
από το παιχνίδι. Σε κάθε γύρο θα
υπάρχουν όλο και λιγότερες κάρτες
Επιταγών. Ο τελευταίος παίκτης που
εξακολουθεί να έχει κάρτες Σπιτιών
παίρνει όλες τις κάρτες Επιταγών
που έχουν απομείνει.
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