έχει 3 τουλάχιστον γράμματα. Οι κάρτες atout
μπορούν ναχρησιμοποιηθούν αντικαθιστώντας
οποιοδήποτε γράμμα και έχουν μηδενική αξία.
Κάθε λέξη μπορεί ναπεριέχει μόνο μία κάρτα
atout.
ΠΑΙΚΤΕΣ

2-4

Το μπιριμπόλεξο είναι ένα παιχνίδι που έχει
σχεδιαστεί να παίζεται και από άτομα που
έχουν περιορισμένη όραση. Χρησιμοποίησε το
κινητό σουτηλέφωνο στα Qr codes για να βρεις
τις ηχητικές οδηγίες για κάθε ενότητα του
παιχνιδιού. Για τη χρήση τους χρειάζεται
σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σκοπός του παιχνιδιού
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να
δημιουργήσεις
λέξεις,
χρησιμοποιώντας συνδυασμούς,
που δίνουν το μέγιστο αριθμό
πόντων. Για να κατεβάσεις τους συνδυασμούς
λέξεων που έχεις στα χαρτιά σου πρέπει να
έχουν δημιουργηθεί λέξεις, κατ' ελάχιστο τριών
φύλλων. Ο τελικός σκοπός του παιχνιδιού είναι ο
παίκτης να κατεβάσει από τα χέρια του τα
φύλλα που του έχουν μοιραστεί, όσο πιο
γρήγορα μπορεί και να συλλέξει πρώτος τους
πόντους που έχουν αποφασίσει εξ’ αρχής οι
παίκτες.

Ο κάθε παίκτης ξεκινά τη σειρά του, είτε
παίρνοντας ένα φύλλο από τις κλειστές κάρτες,
είτεπαίρνοντας όλες τις κάρτες που υπάρχουν
κάτω ανοιχτές. Για να πάρει τα φύλλα από κάτω
πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει
τουλάχιστον ένα φύλλο για να φτιαξεί μια λέξη ή
να προσθέσει γράμματα στις λέξεις που έχει
ήδη κατεβάσει. Η σειρά του παίκτη τελειώνει
όταν θα πετάξει ένα φύλλο από το χέρι του στις
ανοιχτές κάρτες.
Οι λέξεις που ο παίκτης κατεβάζει
κλειδώνουν, μπορεί όμως να προσθέσει, είτε
στην αρχή, είτε στο τέλος της κάθε λέξης ένα ή
περισσότερα γράμματα. Οι παίκτες που
παίζουν ζευγάρι πρέπει να κάθονται ο ένας
απέναντι από τον άλλον. Ο ένας από τους δύο
παίκτες του κάθε ζευγαριού κατεβάζει τις
κάρτες μπροστά του και ο άλλος παίκτης
κολλάει τις κάρτες που ταιριάζουν ή τις λέξεις
εκεί.

Περιεχόμενα

Όταν ένας παίκτης έχει κατεβάσει όλα
τα φύλλα που κρατούσε και αφού έχει
συμπληρώσει μίαλέξη με τουλάχιστον 7
γράμματα τότε λαμβάνει το μπιριμπάκι. Για να
τελειώσει το παιχνίδι πρέπει ο παίκτης που
κρατάει το μπιριμπάκι να έχειχρησιμοποιήσει
όλες τις κάρτες του και να πετάξεικαι ένα φύλλο
κάτω.

Κάθε παιχνίδι αποτελείται από
110 κάρτες, 1 μπλοκ με φύλλα
καταγραφής της βαθμολογίας και
1 μολύβι. Οι 110 κάρτες είναι οι εξής:

Στο τέλος οι παίκτες μετράνε τους
πόντους που έχουν κερδίσει από τις κάρτες
που έχουν χρησιμοποιήσει μαζί με τα bonus και
αφαιρούν πόντους από αυτές που δεν έχουν
μαζί με τις ποινές.

Α Χ 12
ΒΧ1
ΓΧ2
ΔΧ2
ΕΧ9

ΖΧ1
ΗΧ7
ΘΧ1
ΙΧ8
ΚΧ4

ΛΧ1
ΜΧ3
ΝΧ6
ΞΧ1
Ο Χ 10

ΠΧ4
ΡΧ5
Σ Χ 11
ΤΧ7
ΥΧ3

ΦΧ1
ΧΧ1
ΨΧ1
ΩΧ3
Χ

Οι οδηγίες αναλυτικά
4

Οι οδηγίες συνοπτικά
Ο ντίλερ μοιράζει σε κάθε παίκτη
11 κάρτες και ετοιμάζει δύο
στοίβες για2 ή 4 παίκτες και
τρεις στοίβες για 3 παίκτες με
επίσης 11 κάρτες η καθεμία, που ονομάζονται
μπιριμπάκια. Τα μπιριμπάκια τοποθετούνται
στην άκρη, ενώ οι υπόλοιπες
κάρτες
τοποθετούνται ανάποδα (κλειστές κάρτες) έτσι
ώστε να μπορεί να παίρνει ο κάθε παίκτης που
έχει σειρά. Το πρώτο φύλλο που θα πέσει στο
τραπέζι για να ξεκινήσει η παρτίδα θα μετράει
διπλούς πόντους καθ’όλη τη διάρκεια του
παιχνιδιού. Το παιχνίδι ξεκινάει από τον παίκτη
που κάθεται στα δεξιά του ντίλερ και συνεχίζει
δεξιόστροφα.
Σκοπός
του
παιχνιδιού
είναι
να
δημιουργήσεις όσο μεγαλύτερες λέξεις μπορείς
έτσι ώστε να κερδίσεις
περισσότερους
πόντους. Για να σχηματιστεί μια λέξη πρέπει να

Προετοιμασία του
παιχνιδιού
Το παιχνίδι σχεδιάστηκε να
παίζεται με τη χρήση όλων των
λέξεων ακόμα και των ξένων εκτός από τα
ακρωνύμια. Οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν
μεταξύ τους ποιες λέξεις επιτρέπεται να
χρησιμοποιήσουν και κατά περίπτωση ποιες
διαφορετικές διαδικτυακές πηγές ή λεξικά θα
χρησιμοποιήσουν. Οι παίκτες ορίζουν τη θέση
τους στο τραπέζι και θα πρέπει να καθίσουν
αντικριστά μεταξύ τους ή γύρω γύρω από ένα
τραπέζι. Ο βασικός κανόνας είναι να μην μπορεί
να βλέπει ο ένας τις κάρτες που έχει ο άλλος. Τα
ζευγάρια των παικτών θα κάθονται ο ένας
απέναντι από τον άλλον και θα ανακατέψουν τα
φύλλα του παιχνιδιού για να αρχίσει το μοίρασμα.

Μοίρασμα
Οι παίκτες θα πρέπει να
τραβήξουν φύλλα από τις κάρτες
και αυτός που θα τραβήξει

αλφαβητικά το πιο κοντινό στο ωμέγα (Ω) θα
είναι ο ντίλερ. Ο κάθε παίκτης λαμβάνει στα
χέρια του από τον ντίλερ 11 φύλλα. Ο ντίλερ
φτιάχνει δύο στοίβες για 2 ή 4 παίκτες και τρεις
στοίβες για 3 παίκτες με επίσης 11 κάρτες η
καθεμία, που τοποθετούνται στην άκρη και
λέγονται μπιριμπάκια. Τα υπόλοιπα φύλλα που
απομένουν τοποθετούνται ανάποδα. Το πρώτο
φύλλο από την στοίβα, ανοίγει και πέφτει κάτω,
το φύλλο αυτό θα δηλώνει το bonus γράμμα,
που θα μετράει διπλούς πόντους καθόλη τη
διάρκεια της παρτίδας.

το μπιριμπάκι, ενώ ο άλλος παίκτης της ομάδας
συνεχίζει με τα φύλλα του. Από την στιγμή που
έχει κατεβάσει τα φύλλα του κάτω δεν μπορεί να
τα αλλάξει σειρά έτσι ώστε να σχηματίσει μια
καινούρια λέξη, ούτε να συνδυάσει δύο ή
περισσότερες λέξεις από κάτω για να φτιάξει
μια μεγαλύτερη λέξη, αλλά μπορεί να προσθέσει
στο επάνω ή κάτω μέρος της λέξης, οπότε είναι
σημαντική η στρατηγική που θα ακολουθήσει
κάθε παίκτης για το πότε θα κατεβάσει τα
χαρτιά του.

Το μπιριμπάκι
Το μπιριμπάκι είναι μια στοίβα
από11 κάρτες. Ο ντίλερ μοιράζει
11 κάρτες σε κάθε παίκτη κι
αφήνει
στην
άκρη
τα
μπιριμπάκια
που
θα
χρησιμοποιηθούν αργότερα. Αντίστοιχα, ένα
μπιριμπάκι για κάθε παίκτη ή ένα μπιριμπάκι ανά
ομάδα παικτών. Το μπιριμπάκι πρέπει να το
σκεφτείς σαν το δεύτερο γύρο του παιχνιδιού,
όπου ο πρώτοςγύρος είναι με τις 11 κάρτες που
του έχουν μοιράσει στην αρχή του παιχνιδιού και
ο δεύτερος γύρος είναι όταν κάποιος παίκτης
παίρνει το μπιριμπάκι. Όποιος παίκτης τελειώσει
τα πρώτα φύλλα και έχει κάνει μια λέξη που έχει
7 γράμματα, τότε έχει τη δυνατότητα να περάσει
στο δεύτερο γύρο του παιχνιδιού και να πάρει τα
άλλα 11 φύλλα που είναι το μπιριμπάκι. Ο παίκτης
για να πάρει το μπιριμπάκι δεν χρειάζεται να
έχει ρίξει κάρτα στην στοίβα με τις ανοιχτές
κάρτες, διότι όταν πάρει το μπιριμπάκι συνεχίζει
να παίζει κανονικά, ενώ σκοπός του είναι να
κατεβάσει κάτω όσο περισσότερες λέξεις
μπορεί. Ο παίκτης που θα πάρει το μπιριμπάκι,
έχει τη δυνατότητα εάν του έχουν έρθει τα φύλλα
βολικά, να κατεβάσει λέξεις και να κλείσει από την
πρώτη κιόλας στιγμή. Στην περίπτωση της
ομάδας τότε μόνο ένας από την ομάδα θα πάρει
το μπιριμπάκι, ενώ ο άλλος θα μείνει με τα χαρτιά
που έχει στο χέρι του από τον πρώτο γύρο. Ποια
στρατηγική θα ακολουθήσει η ομάδα για το ποιος
παίκτης θα πάρει το μπιριμπάκι, είναι κάτι που
το επιλέγει η ομάδα.

Παίξιμο
Η φορά του παιχνιδιού είναι
δεξιόστροφη και ξεκινάει ο
πρώτος παίκτης που έχει λάβει
το
πρώτο
φύλλο
κατά
το
μοίρασμα.
Δημιουργούνται δύο στοίβες από φύλλα. Μία
"ανοικτή" από τα απορριφθέντα φύλλα του κάθε
παίκτη και μια "κλειστή" από όπου ο παίκτης
μπορεί να τραβήξει νέο φύλλο. Οι κινήσεις που
έχει δικαίωμα ο παίκτης να κάνει είναι ή να
τραβήξει ένα καινούριο φύλλο από την κλειστή
στοίβα ή να μαζέψει όλα τα απορριφθέντα
(ολόκληρη την ανοικτή στοίβα).Αφού πάρει χαρτί
ο παίκτης, μπορεί να κατεβάσει λέξεις εάν αυτό
είναι δυνατό και θέλει. Και αφού τελειώσει με τις
λέξεις τότε ρίχνει ένα φύλλο στην στοίβα και
συνεχίζει ο επόμενος παίκτης που βρίσκεται
στα δεξιά του. Για να μπορέσει ένας παίκτης να
κατεβάσει όλα τα φύλλα του και να κλείσει ώστε
να πάρει το μπιριμπάκι των επόμενων 11 φύλλων,
προαπαιτείται να έχει μία λέξη τουλάχιστον
επτά γραμμάτων. Όταν παίζουν ζευγάρια, μόνο
ένας παίκτης χρειάζεται να κλείσει και να πάρει

Παίξιμο για ομάδα
Όταν το παιχνίδι παίζετε με 4
άτομα τότε δημιουργούνται 2
ομάδες, Ο κάθε παίκτης παίρνει
τις 11 κάρτες που του αναλογούν
και
προσπαθεί
να
δημιουργήσει λέξεις
αντίστοιχα όπως θα γινόταν και εάν έπαιζαν
μόνοι τους. Η διαφορά παίζοντας σαν ομάδα
είναι ότι μόνο ο ένας παίκτης παίρνει το
μπιριμπάκι και ότι έχουν τη δυνατότητα να
προσθέσουν γράμματα στις λέξεις που έχει
δημιουργήσει η ομάδα. Αυτό που πρέπει να
προσέχουν, είναι το πόσες κάρτες θα έχει ο
παίκτης που δεν θα κλείσει από την ομάδα που
θα τελειώσει πρώτη, καθώς στην καταμέτρηση
των πόντων θα πρέπει να τους αφαιρέσουν από
τους συνολικούς πόντους.

Χρήση των ειδικών φύλλων
atout
Μέσα σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν
4 φύλλα atout τα οποία δεν έχουν
κάποια αξία, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σαν οποιοδήποτε γράμμα, βοηθώντας στη
δημιουργία λέξεων. Μια λέξη μπορεί να έχει μόνο
ένα φύλλο atout. Σε μια λέξη που υπάρχει το atout
μέσα της ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να
αντικαταστήσει το γράμμα που εκπροσωπεί,
αρκεί να το χρησιμοποιήσει σε κάποιο άλλο
σημείο της ίδιας λέξης για να μεγαλώσει τη λέξη.

Κλείσιμο

Χρήση

Σε περίπτωση που τελειώσουν
τα φύλλα της κλειστής στοίβας
το
παιχνίδι
μπορεί
να
συνεχιστεί μέχρι να μην μπορεί
κάποιος παίκτης να παίξει με τα φύλλα στο
κέντρο. Είναι σημαντικό οι παίκτες να έχουν
κατεβάσει όσες περισσότερες λέξεις μπορούν,
πριν τελειώσει το παιχνίδι, γιατί τα χαρτιά που
τους μένουν στα χέρια τους όταν κάποιος
παίκτης κλείσει, μετράνε αρνητικά. Το παιχνίδι
συνεχίζεται μέχρι ένας παίκτης καταφέρει να
κατεβάσει με συνδυασμούς όλα τα φύλλα που
κρατάει στα χέρια του ή τελειώσουν τα φύλλα
από την κλειστή στοίβα, κάνοντας αδύνατη τη
συνέχεια του συγκεκριμένου γύρου. Η παρτίδα
τελειώνει όταν ένας παίκτης ή ζεύγος κλείσει
(αφού έχει πάρει προηγουμένως το μπιριμπάκι).
Το παιχνίδι τελειώνει, είτε μετά από
προκαθορισμένο αριθμό παρτίδων, είτε όταν
κάποιος παίκτης ή ζεύγος συλλέξει τους
προκαθορισμένους
πόντους
που
έχουν
συμφωνηθεί από την αρχή του παιχνιδιού (πχ.
Όποιος φτάσει πρώτος τους 200 πόντους).

Πόντοι
Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι
να
δημιουργήσεις
όσο
μεγαλύτερες λέξεις μπορείς,
έτσι
ώστε
να
κερδίσεις
περισσότερους πόντους, είτε από τα φύλλα, είτε
από τις λέξεις.

Bonus γράμμα

Διπλασιάζει τους Διπλασιάζει τους
πόντους που
που χάνει
κερδίζει ο παίκτης πόντους
ο παίκτης για το
για το
συγκεκριμένο
συγκεκριμένο
φύλλο
φύλλο

Φύλλο atout

Βοηθάει στη
Αφαιρούνται 10
δημιουργία λέξεων πόντοι, για κάθε
χωρίς να
φύλλο που έχει στα
προσφέρει
χεριά του ο
πόντους
παίκτης.

Όταν κάποιος παίκτης ή παίκτες
δημιουργήσουν μια λέξη 7
γραμμάτων χωρίς τη βοήθεια του
φύλλου atout, τότε έχει bonus 50
πόντους, ενώ με την βοήθεια του atout, τότε
παίρνει bonus 25 βαθμούς. Εάν δημιουργήσει μια
λέξη 11 γραμμάτων με την χρήση του φύλλου atout
τότε έχει bonus 50 πόντους, ενώ χωρίς τη χρήση
του φύλλου atout το bonus είναι 100 πόντοι.

Γράμματα

Πόντοι

atout

0

Α, Ε, Η, Ι, Ο ,Σ, Τ, Ν

1

Κ, Π, Ρ, Υ

2

Λ, Μ, Ω

3

Γ, Δ

4

Β, Χ, Φ

8

Ζ, Ξ, Θ, Ψ

10

Χρήση του φύλλου
atout

Μη χρήση του
φύλλου atout

25

50

Λέξη με 7
γράμματα
Λέξη με 11
γράμματα

50

100

Εύκολο

Πόντοι από τα Πόντοι από
γράμματα
τις λέξεις

13

Πόντοι από τα Πόντοι από
γράμματα
τις λέξεις

50

14

Σύνολο 63

100

Σύνολο 114
Συμπλήρωση του φύλλου
βαθμολογίας

Σε κάθε συσκευασία παιχνιδιού
θα
βρείτε
ένα
μπλοκ
βαθμολογίας.
Ο
τρόπος
συμπλήρωσης του για τον κάθε παίκτη είναι ο
εξής:
το γράμμα που θα
μετράει διπλούς πόντους
καθ΄όλη τη διάρκεια της
παρτίδας

πόντοι που αφαιρούνται
απο τα φύλλα που έχει στο
χέρι του ο παίκτης

πόντοι που κερδίθηκαν στη
διάρκεια της παρτίδας

ΜΠΟΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑ

Ε

ΜΠΟΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑ

Η

ΜΠΟΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑ

Ζ

ΜΠΟΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ Ή ΟΜΑΔΑ

55 8
47

34 25
9

3
18 1
-13

73 13
60

ΗΛΕΚΤΡΑ
συμπληρώνουμε το όναμα
της ομάδας ή του παίκτη

στο

Αν ένας παίκτης κλείσει (σε περίπτωση που
παίζουν ζεύγη ένας από το ζευγάρι) και
καταφέρει να απορρίψει όλα του τα φύλλα από
το μπιριμπάκι, τότε παίρνει άλλους 50 πόντους
και το παιχνίδι τελειώνει. Οι υπόλοιποι παίκτες
ή ζεύγη αφαιρούν την αξία των φύλλων που έχουν
στο χέρι τους από το συνολικό τους σκορ. Αν
κάποιος παίκτης ή ζεύγος δεν έχει καταφέρει να
παίξει το μπιριμπάκι, δεν μπορεί να κλείσει και
τότε του αφαιρούνται άλλοι 25 πόντοι. Εάν δεν
έχουν παιχτεί τα ειδικά φύλλα atout,
αφαιρούνται από τον παίκτη 10 πόντοι για κάθε
τέτοιο φύλλο.

Ο ντίλερ θα μοιράσει 9 κάρτες
στον κάθε παίκτη χωρίς να
φτιάξει μπιριμπάκια. Οι λέξεις
που μπορούν να σχηματιστούν
πρέπει να έχουν το λιγότερο 2 γράμματα. Οι
παίκτες για να κλείσουν θα πρέπει να έχουν κάνει
μια λέξη από 5 γράμματα και να μην έχουν στο
τέλος της παρτίδας καμία κάρτα στο χέρι τους.

Αφαιρούνται 25
πόντοι

Πόντοι από τις λέξεις

Πόντοι από τα γράμματα
Το κάθε φύλλο αναγράφει την
αξία του, τα φύλλα atout δεν
έχουν κάποια αξία. Αφού έχουν
προστεθεί (ή αφαιρεθεί αν
χρειαστεί) οι πόντοι κάθε
φύλλου, το αποτέλεσμα προστίθεται
συνολικό σκορ.

Όποιος κλείνει
πρώτος παίρνει
50 πόντους

Μπιρι-μπάκι

Πολύ εύκολο

Μη χρήση

Α

συνολικοί πόντοι
της παρτίδας

ΜΠΟΝΟΥΣ
ΓΡΑΜΜΑ

103

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΝΤΩΝ

τελικό σκορ της
ομάδας ή του παίκτη

Νικητής του παιχνιδιού
Νικητής του παιχνιδιού είναι ο
παίκτης
(ή
το
αντίστοιχο
ζευγάρι) που έχει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία όταν τελειώσουν οι
προκαθορισμένοι γύροι.

Ευχαριστίες
Το παιχνίδι αυτό δεν θα
μπορούσε να δημιουργηθεί χωρίς
την πολύτιμη βοήθεια της Σχολής
Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Πόντοι από τα Πόντοι από
γράμματα
τις λέξεις

8

25

Σύνολο 33

Πόντοι από τα Πόντοι από
γράμματα
τις λέξεις

9

50

Σύνολο 59

Αλλαγή δυσκολίας (πολύ
εύκολο - εύκολο)
Το παιχνίδι απευθύνεται σε
παιδιά που έχουν τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν άνετα λέξεις
από 7 γράμματα, καθώς και σε ενήλικες. Στην
περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να
ανταπεξέλθει στη δυσκολία του παιχνιδιού τότε
για να γίνει πιο εύκολο θα ακολουθήσει τους
παρακάτω κανόνες.

Ο ντίλερ θα μοιράσει 9 κάρτες
στον κάθε παίκτη και θα φτιάξει
μπιριμπάκι από 9 φύλλα το κάθε
ένα. Οι λέξεις που μπορούν να
σχηματιστούν πρέπει να έχουν το λιγότερο 3
γράμματα. Οι παίκτες για να κλείσουν θα πρέπει
να έχουν κάνει μια λέξη από 5 γράμματα και να
μην έχουν στο τέλος της παρτίδας καμία κάρτα
στο χέρι τους.

Αλλαγή δυσκολίας (δύσκολο πολύ δύσκολο)
Στην περίπτωση που κάποιος
θεωρεί ότι ο τρόπος παιχνιδιού
οπως έχει είναι εύκολος τότε
μπορεί να το παίξει με τους εξής κανόνες:

Δύσκολο
Ο ντίλερ θα μοιράσει 11 κάρτες
στον κάθε παίκτη και θα φτιάξει
μπιριμπάκι από 8 φύλλα το κάθε
ένα. Οι λέξεις που μπορούν να
σχηματιστούν πρέπει να έχουν το λιγότερο 4
γράμματα. Οι παίκτες για να κλείσουν θα πρέπει
να έχουν κάνει μια λέξη από 8 γράμματα και να
μην έχουν στο τέλος της παρτίδας καμία κάρτα
στο χέρι τους.

Πολύ Δύσκολο
Ο ντίλερ θα μοιράσει 11 κάρτες
στον κάθε παίκτη και θα φτιάξει
μπιριμπάκι από 9 φύλλα το κάθε
ένα. Οι λέξεις που μπορούν να
σχηματιστούν πρέπει να έχουν το λιγότερο 4
γράμματα. Οι παίκτες για να κλείσουν θα πρέπει
να έχουν κάνει μια λέξη από 9 γράμματα και να
μην έχουν στο τέλος της παρτίδας καμία κάρτα
στο χέρι τους. Στο τέλος οι παίκτες μετράνε
τους πόντους που έχουν κερδίσει από τις κάρτες
που έχουν χρησιμοποιήσει μαζί με τα bonus και
αφαιρούν τους διπλάσιους πόντους από αυτές
που δεν έχουν μαζί με τις ποινές.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σκανάρετε με
το κινητό σας το QR code θα μας βρείτε στο:

www.prototypingames.com

