
Καταστροφή… Η παράσταση του τσίρκου ήταν 
μια πραγματική αποτυχία και τώρα οι κλόουν, 
κατηγορούν ο ένας τον άλλο πετώντας τούρτες!

Προετοιμασία:

1. Ανακατέψτε τις 24 κάρτες με τους κλόουν (με 
αξίες 1 έως 6) και μοιράστε τέσσερις σε κάθε παίκτη. 
Αυτό είναι το αρχικό “χέρι” του κάθε παίκτη. Αν 
περισσέψουν κάρτες, τις επιστρέφετε στο κουτί, 
χωρίς να τις κοιτάξετε.

2. Ανακατέψτε τις κάρτες με τις τούρτες (1 Hit-
ευστοχία & 5 Dodge-αποφυγή) και τοποθετήστε τις σε 
μια στοίβα στο τραπέζι. Είναι η στοίβα με τις τούρτες. 
Η στοίβα αυτή θα χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο μέρος 
του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι παίζεται σε δύο φάσεις: Στη φάση του 
Τσακωμού και στη φάση της… Τουρτομαχίας!
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Φάση Τσακωμού
Σε αυτή τη φάση ο κάθε παίκτης προσπαθεί να 
μαζέψει όσες περισσότερες κάρτες (μπάζες) μπορεί 
στους τέσσερις γύρους που διαρκεί η φάση.

1. Κάθε παίκτης διαλέγει κρυφά μια από τις κάρτες 
στο χέρι του και την τοποθετεί κλειστή πάνω στο 
τραπέζι.

2. Όλοι οι παίκτες αποκαλύπτουν τις κάρτες τους 
ταυτόχρονα και συγκρίνουν τις αξίες τους.

3. Αν δύο οι περισσότεροι παίκτες έχουν διαλέξει 
κάρτες με τον ίδιο αριθμό, τότε αυτές ακυρώνουν η 
μία την άλλη. Αν όλοι οι παίκτες επιλέξουν κάρτες με 
το ίδιο αριθμό, τότε ακυρώνεται ολόκληρος ο γύρος.

4. Ο παίκτης που έπαιξε την κάρτα με το μεγαλύτερο 
αριθμό, κερδίζει όλες τις κάρτες (αυτές που δεν έχουν 
ακυρωθεί) και τις τοποθετεί κλειστές μπροστά του. 

Εξαίρεση: Αν μια κάρτα με τον αριθμό “1” και μια 
κάρτα με τον αριθμό “6” έχουν παιχτεί στον ίδιο γύρο, 
τότε το 1 γίνεται 7 και κερδίζει όλες τις άλλες κάρτες.

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τέσσερις φορές, 
μέχρι οι παίκτες να παίξουν όλες τις κάρτες από το 
χέρι τους.
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Φάση Τουρτομαχίας
Σε αυτή τη φάση οι παίκτες παίζουν ο ένας μετά τον 
άλλο, δεξιόστροφα. Οι παίκτες μετρούν τις κάρτες που 
μάζεψαν στην προηγούμενη φάση του παιχνιδιού. Ο 
παίκτης με τις περισσότερες κάρτες παίζει πρώτος. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι παίκτες συγκρίνουν τους 
αριθμούς των καρτών και εκείνος με το μεγαλύτερο 
αριθμό, παίζει πρώτος.

Ο κάθε παίκτης στη σειρά του παίρνει τη στοίβα με τις 
τούρτες και έχει τρεις επιλογές:

1) Τραβά και αποκαλύπτει σε όλους τους παίκτες την 
πρώτη κάρτα της στοίβας.

2) Πετάει εκτός παιχνιδιού μια κάρτα με κλόουν 
(από αυτές που έχει μαζέψει στην πρώτη φάση), 
ανακατεύει και τις έξι κάρτες με τις τούρτες και δίνει 
την στοίβα στον επόμενο παίκτη.

3) Πετάει εκτός παιχνιδιού αριθμό καρτών ίσο με τους 
παίκτες που συμμετέχουν ακόμα στο παιχνίδι και 
δίνει τη στοίβα με τις τούρτες στον επόμενο παίκτη.

Αν ο παίκτης αποκαλύψει μια κάρτα “Αποφυγή” 
(Dodge), τότε παραμένει στο παιχνίδι και δίνει τη 
στοίβα με τις τούρτες στον επόμενο παίκτη.

Αν ο παίκτης αποκαλύψει μια κάρτα Ευστοχία” (Hit), 
τότε χάνει και βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Όταν γίνει 
αυτό και οι έξι κάρτες με τις τούρτες ανακατεύονται 
ξανά και δημιουργούν μια νέα στοίβα. Τη στοίβα
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αυτή την παίρνει ο παίκτης με τις περισσότερες 
κάρτες κλόουν και ξεκινά ένας νέος γύρος.

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης δεν έχει καθόλου 
κάρτες κλόουν μπροστά του, όταν έρθει η σειρά 
του, απλά τραβά την πρώτη κάρτα από τη στοίβα με 
τις τούρτες. Αν αποκαλύψει μια κάρτα “Αποφυγή” 
(dodge), μπορεί να επιλέξει να τραβήξει ακόμα 
μια κάρτα, αντί να δώσει τη στοίβα στον επόμενο 
παίκτη. Αν και η δεύτερη κάρτα είναι “Αποφυγή”, τότε 
μπορεί να πάρει από τους υπόλοιπους παίκτες κάρτες 
κλόουν, τόσες, όσες ο αριθμός των παικτών που έχουν 
απομείνει στο παιχνίδι. Δεν είναι υποχρεωμένος να 
πάρει μία κάρτα από κάθε παίκτη. Μπορεί π.χ. να 
πάρει τρεις από ένα και καμία από κάποιον άλλο. 

Η Τουρτομαχία συνεχίζεται, μέχρι να μείνει μόνο ένας 
παίκτης στο παιχνίδι. Ο παίκτης αυτός ανακηρύσσεται 
νικητής!

Επιπλέον Κανόνες για 2 παίκτες
Κατά την προετοιμασία, μοιράστε 4 κάρτες σε ένα 
τρίτο, εικονικό παίκτη.

Στη φάση του Τσακωμού, αφού οι δύο παίκτες 
αποκαλύψουν τις κάρτες τους, τραβούν μια επιπλέον 
κάρτα από το “χέρι” του τρίτου παίκτη και συγκρίνουν 
τους αριθμούς μεταξύ των τριών καρτών. Αν ο 
εικονικός παίκτης κερδίσει το γύρο, τότε οι κάρτες 
που κέρδισε επιστρέφουν στο κουτί.Ο εικονικός 
παίκτης δεν συμμετέχει στη φάση της Τουρτομαχίας.
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