
Προετοιμασία
Δημιουργήστε το ταμπλό του παιχνιδιού συνδυάζοντας τα οκτώ 
κομμάτια Διαδρομής.

Η διαδρομή στην οποία θα ταξιδέψετε αποτελείται από 27 θέσεις- Σύννεφα 
(μαζί με τη θέση εκκίνησης και τη θέση τερματισμού). Κάποια Σύννεφα είναι 
άδεια, κάποια περιέχουν Αστέρια, ένα Πουλί ή ένα Τηλεσκόπιο. Ανάλογα με το τι 
δείχνει το Σύννεφο, πρέπει να κάνετε κάτι όταν το Αεροπλάνο σας φτάσει εκεί.

Ανακατέψτε τους 
12 δείκτες Τηλεσκοπίου 
(με ανοιχτή την πλευρά 
με το Τηλεσκόπιο) και 
τοποθετήστε τους δίπλα 
στο σπίτι του Παππού. Σε 
όλους πρέπει να φαίνεται 
το Τηλεσκόπιο.

Ανακατέψτε τα 18 πλακίδια 
Ιστορίας.
Τοποθετήστε έξι πλακίδια 
Ιστορίας δίπλα σε κάθε 
σύνδεσμο: τέσσερα ανοιχτά 
πλακίδια δίπλα στη μεγάλη 
πλευρά των συνδέσμων και δυο 
κλειστά πλακίδια δίπλα στη 
μικρή πλευρά. Έτσι, θα έχετε 
δημιουργήσει τρία σετ των 
έξι πλακιδίων.

Ξεχωρίστε τις 12 κάρτες Παππού 
και ανακατέψτε τις. Κάντε τις μια 
κλειστή στοίβα και τοποθετήστε 
τη δίπλα στη διαδρομή.

Κάντε τους δείκτες 
Αστεριών ένα σωρό.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει στο χέρι του το σετ οκτώ 
καρτών Αλεπούς αυτού του χρώματος. Αυτές οι κάρτες είναι αριθμημένες 
από το 1 έως το 5 (1x1, 2x2, 2x3, 2x4, 1x5).

Κατόπιν φτιάξτε μια 
τυχαία στοίβα με όλα τα 
Αεροπλάνα των παικτών στη 
θέση εκκίνησης (το σπίτι 
του Παππού).

Κάθε παίκτης παίρνει ένα 
δείκτη Αστεριών και το Κράνος 
Αεροπόρου του χρώματός του.

Ακολουθώντας τα βήματα του Μικρού Κοριτσιού, ετοιμαστείτε να συναντήσετε 
το Μικρό Πρίγκιπα, πετώντας με το διπλάνο σας! Ένα απρόσμενο ταξίδι σας 
περιμένει. Στη διαδρομή, θα βρείτε φίλους αλλά και παγίδες. Να προσέχετε!

Υλικά του παιχνιδιού
8 κομμάτια Διαδρομής (3 σύνδεσμοι, 
3 ταμπλό Διαδρομής, το σπίτι 
του Παππού, ο πλανήτης του 
Μικρού Πρίγκιπα)
5 πλακίδια Χάρτινων Αεροπλάνων
18 πλακίδια Ιστορίας
12 δείκτες Τηλεσκοπίου

36 δείκτες Αστεριών
12 κάρτες Παππού
Για κάθε παίκτη:

8 κάρτες Αλεπούς
1 Αεροπλάνο
1 Κράνος Αεροπόρου

Μπορείτε να τα συνδυάσετε με τη σειρά και την πλευρά που επιθυμείτε. 
Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να παίξετε μια διαφορετική Διαδρομή σε 
κάθε παιχνίδι.

Τοποθετήστε τα 5 πλακίδια 
Χάρτινων Αεροπλάνων 
γύρω από τον πλανήτη του 
Μικρού Πρίγκιπα.



Σκοπός του παιχνιδιού
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να είστε ο Αεροπόρος με τα 
περισσότερα Αστέρια στο τέλος του παιχνιδιού.

Πως παίζετε;
Η σειρά με την οποία παίζουν οι παίκτες δεν είναι σταθερή. Εξαρτάται από 
τη θέση των Αεροπλάνων τους στη διαδρομή. Παίζει πάντα ο παίκτης του 
οποίου το Αεροπλάνο είναι τελευταίο.

Σε αυτή την περίπτωση, παίζει ο 
Πράσινος Αεροπόρος.

Αν αρκετά Αεροπλάνα στοιβάζονται στην ίδια τελευταία θέση, το Αεροπλάνο 
στην κορυφή παίζει πρώτο.

Εδώ είναι η σειρά του Ροζ 
Αεροπόρου, κατόπιν του Κίτρινου 
και μετά του Πράσινου.

Έτσι, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, για παράδειγμα, κάθε παίκτης παίζει με 
τη σειρά των Αεροπλάνων στη στοίβα από πάνω προς τα κάτω.

Τι κάνετε στο γύρο σας;
Επιλέξτε μια από τις κάρτες που έχετε στο χέρι σας και παίξτε τη μπροστά 
σας. Τοποθετήστε τη κάτω από το Κράνος Αεροπόρου σας αφού δεν μπορείτε 
να την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Ο Κόκκινος Αεροπόρος παίζει μια κάρτα με 
τον αριθμό 4. Μπορεί να μετακινήσει 
το Αεροπλάνο του 1, 2, 3 ή 
4 Σύννεφα.

Κατόπιν μετακινήστε το Αεροπλάνο σας στη διαδρομή με τα 
Σύννεφα ανάλογα με τον αριθμό που δείχνει η κάρτα - από ΕΝΑ 
σύννεφο έως το ΜΕΓΙΣΤΟ αριθμό που αναγράφεται.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορείτε να παίξετε οποιαδήποτε κάρτα 
από το χέρι σας ΑΣΧΕΤΩΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ. Τα χρωματιστά Κράνη στις κάρτες 
χρειάζονται μόνο στην αρχή του παιχνιδιού.

Υπάρχουν δυο πιθανότητες:
1 - Το Αεροπλάνο σας να καταλήξει σε ένα Σύννεφο και 
να είναι ΜΟΝΟ ΤΟΥ εκεί: αν είναι δυνατό, εφαρμόστε 
την ιδιότητα του Σύννεφου (δείτε την τελευταία σελίδα).

2 - Το Αεροπλάνο σας να φτάσει σε ένα Σύννεφο όπου 
βρίσκονται και άλλοι Παίκτες. Τοποθετήστε το στην 
κορυφή της στοίβας. Το 
Σύννεφο δεν κάνει κάτι. 

Κατόπιν πάρτε μια τυχαία κάρτα από το χέρι 
του ιδιοκτήτη του Αεροπλάνου που έφτασε εκεί 
ακριβώς πριν από εσάς. Κατόπιν, δώστε του 
μια κάρτα της επιλογής σας (μπορείτε να του 
δώσετε και την κάρτα που μόλις πήρατε).

Σημείωση: Αν εσείς ή ο αντίπαλός σας δεν έχει κάρτες στο χέρι, δεν 
γίνεται ανταλλαγή.
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Τι μπορούμε να κάνουμε
όταν δεν έχουμε κάρτες;

Αν, στο ξεκίνημα του γύρου σας, δεν έχετε κάρτες στο χέρι σας, μπορείτε:
• Είτε να ξεσκαρτάρετε ένα από τα πλακίδια Ιστορίας σας για να μετακινήσετε 
το Αεροπλάνο σας έως πέντε Σύννεφα προς τα εμπρός,

• Είτε να αφαιρέσετε το Αεροπλάνο σας από τη διαδρομή. Αυτό δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι χάνετε! Θα πρέπει όμως να περιμένετε το τέλος του παιχνιδιού 
πριν συγκρίνετε τη βαθμολογία σας με αυτή των άλλων Αεροπόρων.

Τι πρέπει να κάνουμε στον πλανήτη 
του Μικρού Πρίγκιπα;

Ο πρώτος παίκτης που θα φτάσει στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα παίρνει 
το πλακίδιο του Χάρτινου Αεροπλάνου με τα 6 Αστέρια. Ο δεύτερος παίκτης 
παίρνει από τα πλακίδια Χάρτινων Αεροπλάνων που απέμειναν εκείνο με τα 
περισσότερα Αστέρια. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους άλλους παίκτες που 
θα φτάσουν στον πλανήτη, εκτός από τον έκτο παίκτη σε παιχνίδι 6 παικτών.

Όταν το Αεροπλάνο σας φτάσει 
στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα, 
πρέπει να ξεσκαρτάρετε όσες κάρτες 
έχετε ακόμα στο χέρι σας.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλοι οι παίκτες μείνουν χωρίς κάρτες στο χέρι τους.

Ποιος είναι ο νικητής;

Κάθε παίκτης αθροίζει όλους τους δείκτες Αστεριών που μάζεψε κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού, προσθέτοντας σε αυτούς και τα Αστέρια από τα 
πλακίδια Ιστορίας και το πλακίδιο του Χάρτινου Αεροπλάνου που κέρδισε αν 
έφτασε στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Ο παίκτης με τα περισσότερα 
Αστέρια είναι ο νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τα περισσότερα 
Αστέρια στο πλακίδιο Χάρτινου Αεροπλάνου του είναι ο νικητής.

11 Αστέρια: 3 + 1 + 1 + 6

Με τα παρακάτω πλακίδια και δείκτες, ο Κόκκινος Αεροπόρος μάζεψε 
22 πόντους.

Αριθμός πλακιδίων Ιστορίας 
κάθε είδους.

Αν καταφέρετε να συνδυάσετε και τις 
δυο Ιστορίες, τη μια με την Αλεπού και 
την άλλη με τον Μικρό Πρίγκιπα, αυτές 
οι Ιστορίες μαζί δίνουν 8 Αστέρια (2+6) 
αντί για 2.

Τι γίνεται όταν περνάτε πάνω
από ένα σύνδεσμο;

Τρεις Σύνδεσμοι παρεμβάλλονται στη διαδρομή.
Κάθε φορά που το αεροπλάνο 
σας περνάει πάνω από έναν από 
αυτούς τους Συνδέσμους, πρέπει 
ΑΜΕΣΩΣ να επιλέξετε ένα από 
τα πλακίδια Ιστορίας του.

Τοποθετήστε το επιλεγμένο 
πλακίδιο Ιστορίας μπροστά 
σας, με ανοιχτά τα Αστέρια.

Μπορείτε να πάρετε ένα 
πλακίδιο Ιστορίας είτε από 
εκεί που τα Αστέρια είναι 
ορατά είτε από εκεί που είναι 
κρυμμένα (χωρίς όμως να το 
δείτε πρώτα).

4 Αστέρια 7 Αστέρια



Σημαντικά σημεία που δεν πρέπει 
να ξεχάσετε

• Ξαναπαίζετε αμέσως αν στο τέλος της κίνησής σας το Αεροπλάνο σας 
εξακολουθεί να είναι τελευταίο στη διαδρομή.

• Να θυμάστε ότι μπορείτε να κινηθείτε λιγότερες θέσεις από τις αναγραφόμενες 
στην κάρτα που παίξατε. Πρέπει όμως να κινηθείτε το λιγότερο κατά 1 θέση-
Σύννεφο.
• Προσοχή! Το αρχικό σας χέρι καρτών δεν είναι αρκετό για να φτάσετε 
στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα. Για να πάτε όσο πιο μακριά γίνεται, 
προσπαθήστε να κερδίσετε κι άλλες κάρτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
σταματώντας στα Σύννεφα με τα Πουλιά.
• Τα Σύννεφα είναι οι μόνες θέσεις στη Διαδρομή. Οι Σύνδεσμοι δεν 
υπολογίζονται στις κινήσεις σας. Το Αεροπλάνο σας δεν μπορεί να σταματήσει 
ποτέ σε αυτούς.

Τα τέσσερα είδη Σύννεφων

Πάρτε από το σωρό δίπλα στη διαδρομή τόσα 
Αστέρια, όσα φαίνονται στο Σύννεφο. Τοποθετήστε 
αυτούς τους δείκτες μπροστά σας: είναι πόντοι νίκης.

Πάρτε στο χέρι σας την κάρτα στην κορυφή της 
στοίβας του Παππού.

Ανοίξτε έναν από τους κλειστούς δείκτες Τηλεσκοπίου 
και εφαρμόστε την ιδιότητά του.

Υπάρχουν τρία είδη δεικτών Τηλεσκοπίου:

Πάρτε από το σωρό τόσα Αστέρια, όσα αναγράφει ο 
δείκτης Τηλεσκοπίου (2 ή 3).

Χάνετε τόσους δείκτες Αστεριών, όσους αναγράφει το 
Τηλεσκόπιο (1 ή 2 Αστέρια). Ξεσκαρτάρετε τα Αστέρια 

στο σωρό. Αν δεν έχετε δείκτες Αστεριών, δεν χάνετε τίποτα.

Οι κάρτες Παππού

Επιλέξτε:

Αυτά τα Σύννεφα δεν έχουν καμία συνέπεια: όταν το 
Αεροπλάνο σας καταλήξει εκεί, δεν συμβαίνει τίποτα.

Τα Αστέρια

Τα Πουλιά

Τα Τηλεσκόπια

Η στοίβα καρτών Παππού αποτελείται 
από κάρτες αριθμημένες με 4, 5, 6 και 7 
(χρησιμοποιούνται όπως οι κάρτες της Αλεπούς), 
καθώς και τις ακόλουθες δυο ειδικές κάρτες:

Κλέψτε δυο Αστέρια από έναν Αεροπόρο ή ένα Αστέρι από δυο 
Αεροπόρους της επιλογής σας.

Κλέψτε ένα δείκτη Αστεριών από έναν Αεροπόρο της επιλογής σας.

Αν κανένας αντίπαλος δεν έχει δείκτες Αστεριών μπροστά του, αυτοί οι δυο 
δείκτες Τηλεσκοπίου δεν έχουν αποτέλεσμα.

• είτε να μετακινήσετε το Αεροπλάνο σας στο επόμενο Σύννεφο 
με Πουλί που δεν περιέχει Αεροπλάνο,
• είτε να μετακινήσετε το Αεροπλάνο σας ένα, δυο ή τρία Σύννεφα.

• Ένας παίκτης που θα μαζέψει τα δυο πλακίδια με το Μικρό Πρίγκιπα και 
την Αλεπού κερδίζει 8 Αστέρια αντί για 2 Αστέρια.

Πηγαίνετε στην πρώτη θέση! Τοποθετήστε το Αεροπλάνο σας 
στο Σύννεφο ακριβώς μπροστά από το Αεροπλάνο που βρίσκεται 
πρώτο στη Διαδρομή.
Αν ένα ή περισσότερα Αεροπλάνα έχουν φτάσει ήδη στο τέλος 
της Διαδρομής, τότε μετακινήστε το Αεροπλάνο σας κατευθείαν 
στον πλανήτη του Μικρού Πρίγκιπα.

Δείτε επίσης και αυτό το παιχνίδι:

www.ludonaute.fr

Εκίδεται από την Ludonaute
11 A rue des pivettes
 13800 Istres France
www.ludonaute.fr
Διανέμεται στην Ελλάδα από 
την Κάισσα
Καραϊσκάκη 20
14343 Ν. Χαλκηδόνα
www.kaissagames.com
info@kaissagames.com
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Φτιάξε μου ένα πλανήτη


