
Τοποθετήστε τη Θέση 
επιτυχίας στο Κατάστημα 

φιλανθρωπίας

Τοποθετήστε την Μπλε και 
την Κίτρινη Βιομηχανική 
κάρτα στον πίνακα
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Μοιράστε τυχαία τις κάρτες 
Fair Go στην αρχή κάθε 

παιχνιδιού

Χωρίστε τα χρήματα 
ανάμεσα στους παίχτες

Επιλέξτε το Κομμάτι 
παιχνιδιού και τη Θέση 
επιτυχίας ίδιου χρώματος

Τοποθετήστε το Κομμάτι 
παιχνιδιού στην 
πλησιέστερη Αγορά

Απλές οδηγίες 



Όταν προσγειώνεται σε έναν 
ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο, ο 
παίχτης πρέπει να πληρώσει στον 
ιδιοκτήτη το ποσό που αναγράφεται 

στην κάρτα

Μερικές κάρτες Fair Go 
κατευθύνουν επίσης τους παίχτες 
στο Κατάστημα φιλανθρωπίας

Για να κερδίσει ένας παίχτης, 
πρέπει ΕΠΙΣΗΣ να είναι ο 

καλύτερος και στις 4 βιομηχανίες 
αγοράζοντας 4 βιομηχανικές 

κάρτες...

και σε 4 χωριστές φορές 
παιχνιδιού να αγοράσει ένα 

Δακτυλίδι που θα τοποθετηθεί 
στους 4 αντίστοιχους 

βιομηχανικούς τους χώρους
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Μόλις αγοραστεί ένα δακτυλίδι και 
τοποθετηθεί στον πίνακα παιχνιδιού, 
οποιοσδήποτε παίχτης προσγειωθεί σε 
αυτό τον χώρο πρέπει να λάβει αμοιβή 

από τον ιδιοκτήτη

Για να κερδίσει ένα παίχτης, πρέπει 
να προσγειωθεί στο Κατάστημα 
φιλανθρωπίας και κατόπιν να 

αγοράσει μία Θέση επιτυχίας έναντι 
FG 2.000

Οι παίκτες μπορούν να 
αγοράσουν και τα δύο χρώματα 
αν θέλουν αλλά μόνον μία κάρτα 

από κάθε βιομηχανία

Ρίχνοντας δύο ζάρια ΔΕΝ οδηγεί 
σε δεύτερη ευκαιρία

Όταν φτάσει στην Ζώνη πλημμύρων, 
ένας παίχτης χάνει 2 φορές τη σειρά 
του και δεν μπορέι να λάβει τυχόν 
χρήματα ή να κάνει συναλλαγές

Οι παίχτες δεν λαμβάνουν χρήματα 
περνώντας από την Αγορά αλλά FG 
1.000 αν προσγειωθούν εκεί με μία 

σωστή ζαριά

Όταν ένα παίχτης προσγειωθεί σε 
έναν μη ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο, 
δεν χρειάζεται να τον αγοράσει αλλά 
δεν μπορεί να πλειοδοτήσει κανένας 

άλλος για αυτό τον χώρο

Όταν αγοράζετε ένα 
δακτυλίδι, δεν μπορείτε να 
ρίξετε το ζάρι εκείνη τη φορά

Μόνον 1 παίχτης μπορεί να έχει 
1 δακτυλίδι ανά βιομηχανία - 
είτε Μπλε είτε Κίτρινο

Η μπλε και η κίτρινη 
βιομηχανική κάρτα είναι 

ίδιες


