
Το παιχνίδι ξεκινά με ένα άδειο ταμπλό. 

Κάθε παίκτης έχει 12 πιόνια (δηλαδή 12 «αγελάδες») – ο ένας 

παίκτης έχει τις «ανοιχτόχρωμες αγελάδες», και ο άλλος τις 

«σκουρόχρωμες αγελάδες».

Ξεκινά ο παίκτης με τις σκουρόχρωμες αγελάδες. 

Κάθε φορά που παίζει κάποιος τοποθετεί μια αγελάδα πάνω 

σε μια από τις τελείες στο ταμπλό.

Στόχος του κάθε παίκτη είναι να δημιουργήσεις «μύλους».

Ένας μύλος αποτελείται από μια σειρά από τρεις αγελάδες δίπλα 

δίπλα σε οποιαδήποτε γραμμή στο ταμπλό.

Όταν ένας παίκτης δημιουργήσει ένα μύλο, τότε μπορεί να 

«διώξει» μια από τις αγελάδες του αντιπάλου. Η αγελάδα αυτή 

φεύγει από το ταμπλό και δε μπορείνα ξαναχρησιμοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Οι αγελάδες που 

βρίσκονται σε μύλους δε μπορούν να φύγουν, εκτός εάν όλες 

οι αγελάδες του αντιπάλου βρίσκονται σε μύλους. Σε αυτή την 

περίπτωση μπορεί να φύγει οποιαδήποτε αγελάδα, ακόμη κι αν 

είναι σε μύλο.

Ακόμη και αν με μια κίνηση ένας παίκτης δημιουργήσει 

περισσότερο από ένα μύλο, μπορεί να αφαιρέσει μόνο μια 

αγελάδα του αντιπάλου.

Ταμπλό. Μπορείς να τυπώσεις το ταμπλό πιο κάτω, ή ακόμη, 

μπορείς και να το σχεδιάσεις από μόνος σου σε ένα κομμάτι 

χαρτί!

Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πιόνι – κέρματα, 

πετραδάκια, χάντρες … Θα χρειαστείς  24 πιόνια τα οποία έχουν 

2 διαφορετικά χρώματα (ή στιλ) για να τα ξεχωρίσεις – 

12 για τον κάθε παίκτη.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ:

Οδηγίες για να παίξεις 
«μοραμπαράμπα»

2 παίκτες

ταμπλό 24 κομμάτια
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ΦΑΣΗ 1: Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ:

Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρεις κύριες φάσεις.    
ΦΑΣΗ 1: Η τοποθέτηση των αγελάδων. 
ΦΑΣΗ 2: Η μετακίνηση αγελάδων. 
ΦΑΣΗ 3: Η ιπτάμενη μεταφορά των αγελάδων.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ:



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
της Νότιας Αφρικής

απο το βιβλίο 

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας παίκτης έχει μόνο δύο αγελάδες 

(νικητής) ή αν δεν υπάρχουν άλλες κινήσεις.

Όταν ένας  παίκτης έχει μόνο τις αγελάδες αγελάδες και κανένας

από τους παίκτες δεν καταφέρει να διώξει κάποια αγελάδα μέσα

στις επόμενες δέκα κινήσεις, το παιχνίδι τελειώνει με ισοπαλία.

Εάν ένας παίχτης μαζέψει όλες τις αγελάδες του αντιπάλου 

καθώς το παιχνίδι βρίσκεται ακόμη στη πρώτη φάση, 

τότε κερδίζει αυτόματα και το παιχνίδι τελειώνει.

Απαγορεύονται οι σκανδαλιές! Όποιος κλέψει, χάνει αυτόματα.

ΦΑΣΗ 3: Η ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ:

Όταν όλες οι αγελάδες έχουν τοποθετηθεί, κάθε φορά που παίζει 

κάποιος, μετακινεί μια αγελάδα σε μια διπλανή τελεία, ανάλογα 

με τη ζαριά του.

Όπως και πριν, η ολοκλήρωση ενός μύλου επιτρέπει εκείνου του 

παίκτη να διώξει μόνο μια από τις αγελάδες του αντιπάλου.

Αυτή η αγελάδα δεν πρέπει να βρίσκεται σε μύλο, εκτός αν όλες 

οι αγελάδες βρίσκονται σε μύλους.

Οι παίκτες δικαιούνται να σπάσουν και το δικό τους μύλο. 

Ένας μύλος μπορεί να σπάσει και να ξαναδημιουργηθεί όσες 

φορές επιθυμεί ο παίκτης, μετακινώντας αγελάδες δεξιά-αριστερά 

και μπροστά-πίσω. Κάθε φορά που ξαναφτιάχνει ένας παίκτης 

ένα μύλο, δικαιούται να διώξει μια αγελάδα του αντιπάλου. 

Προσοχή όμως! Κάθε φορά που ένας παίκτης σπάσει το δικό του 

μύλο, βάζει σε κίνδυνο και τις δικές του αγελάδες, 

αφού όταν έρθει η σειρά του αντιπάλου, μπορεί να του τις διώξει.

Όταν ένας μύλος σπάσει από τον παίκτη που τον δημιούργησε, 

τότε δε μπορεί να τον δημιουργήσει ξανά με ακριβώς τον ίδιο 

τρόπο την επόμενη φορά που θα είναι η σειρά του.
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Όταν ένας παίκτης έχει μόνο τρεις αγελάδες στο ταμπλό,

αυτές μπορούν να «πετάξουν» σε μια άδεια τελεία οπουδήποτε 

στο ταμπλό, όχι μόνο στις διπλανές τελείες.

Όταν ένας παίκτης έχει τρεις αγελάδες και ο άλλος έχει 

περισσότερες από τρεις, μόνο ο παίκτης με τρεις αγελάδες 

δικαιούται να τις πετάξει.

ΦΑΣΗ 2: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ: ΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

ΙΣΤΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Γεια σου φιλαράκι, 

είμαι η Ζόλα!




