
LOONEY BIN 

 

Αντικείμενο: 

Στο Looney Bin είςαι ο επικεφαλισ μιασ ψυχιατρικισ πτζρυγασ και προςπακείσ να ξεπεράςεισ του  

ςυναδζλφουσ ςου με κάκε μζςο για να κεραπεφςεισ τουσ αςκενείσ τθσ πτζρυγάσ ςου πριν απ’ αυτοφσ. 

 

Αρχικό ςτήςιμο: 

Τοποκζτθςε το δίςκο με τα αντικείμενα κεραπείασ και ανακάτεψε τθ ςτοίβα με τα κομμάτια ςυμπτω-

μάτων ςτθ μζςθ του ταμπλό. Αντακάτεψε και μοιραςε τζςςερισ κάρτεσ αςκενϊν ςε κάκε παίκτθ. Άφθςε 

τισ υπόλοιπεσ κλειςτζσ ςτθ ςτοίβα των αςκενϊν. Ανακάτεψε και βγάλε τυχαία πζντε κάρτεσ απ’τθ ςτοίβα 

ενεργειϊν (δεν κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο παιχνίδι). Μοίραςε πζντε κλειςτζσ κάρτεσ ενεργειϊν ςε κάκε 

παίκτθ. Άφθςε τισ υπόλοιπεσ κλειςτζσ ςτθ ςτοίβα ενεργειϊν. Κάκε παίκτθσ τοποκετεί τισ κάρτεσ αςκενϊν 

ανοιχτζσ ςε ςειρά μπροςτά του. Κάκε παίκτθσ τραβάει ζνα κομμάτι ςυμπτωμάτων για κάκε αςκενι του 

και τα τοποκετεί κλειςτά μπροςτά ςε κάκε αςκενι. Αυτι είναι θ πτζρυγα του κάκε παίκτθ. 

 

Παιχνίδι: 

Ο παίκτθσ με τον αςκενι με το μεγαλφτερο αρικμό ξεκινά και το παιχνίδι ςυνεχίηει με ωρολογιακι φορά. 

Στθ ςειρά του, κάκε παίκτθσ μπορεί να παίξει όςεσ κάρτεσ ενεργειϊν κζλει και να κάνει μία προςπάκεια 

για κεραπεία. Αν είναι επιτυχισ μπορεί να ςυνεχίςει με επόμενθ προςπάκεια για κεραπεία. Οι παίκτεσ 

κάνουν τισ ενζργειεσ αυτζσ με όποια ςειρά κζλουν. 

 

Θεραπεία: 

Σε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ ςειράσ του, κάκε παίκτθσ μπορεί να κάνει προςπάκειεσ κεραπείασ. Ορίηει 

ζναν αςκενι του, επιλζγει ζνα απ’ τα πικανά αντικείμενα κεραπείασ και δείχνει το κομμάτι ςυμπτωμάτων 

ςτον παίκτθ ςτα αριςτερά του. Αυτόσ ο παίκτθσ λζει αν θ κεραπεία ιταν επιτυχθμζνθ ι όχι, και αν είναι το 

αντίςτοιχο αντικείμενο κεραπείασ τοποκετείται ανοιχτό πάνω ςτον αςκενι και ο ενεργόσ παίκτθσ μπορεί 

να κάνει και άλλθ προςπάκεια κεραπείασ ςε οποιονδιποτε αςκενι τθσ πτζρυγάσ του. Εάν δεν είναι 

επιτυχθμζνθ τοποκετεί το αντικείμενο κεραπείασ κλειςτό πάνω ςτον αςκενι. Δεν μπορεί να κάνει άλλεσ 

υποκζςεισ, εκτόσ αν παίξει μία κάρτα ενεργειϊν, που επιτρζπει και άλλθ προςπάκεια. Οι κάρτεσ που 

παρζχουν επιπρόςκετεσ προςπάκειεσ δεν επιδζχονται επιπλζον υποκζςεισ μετά από επιτυχθμζνθ 

υπόκεςθ, αλλά εγγυϊνται μόνο μία υπόκεςθ. Όταν ζχουν αντιμετωπιςτεί όλα τα ςυμπτϊματα κάποιου 

αςκενι, ι όταν μία κάρτα ενεργειϊν τα κεραπεφει, θ κάρτα αςκενι προςτίκεται ςτθ ςτοίβα 

ςκοραρίςματοσ του παίκτθ και όλα τα αντικείμενα κεραπείασ επιςτρζφουν ςτο δίςκο. Το μζγεκοσ τθσ 

ςτοίβασ ςκοραρίςματοσ κάκε παίκτθ κακϊσ και το χζρι των καρτϊν του είναι φανερά ςε όλουσ τουσ 

παίκτεσ. 

 



Κάρτεσ: 

Οι κάρτεσ ενεργειϊν μποροφν να παιχτοφν οποτεδιποτε βρίςκουν εφαρμογι. Κάρτεσ με τθν ταμπζλα 

ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ (PLAY ANY TIME) μποροφν να παιχτοφν κατά τθ διάρκεια του γφρου 

άλλου παίκτθ ι για απάντθςθ ςε κάποια άλλθ κάρτα ενεργειϊν και ανατρζπουν ι ανακατευκφνουν τα 

αποτελζςμετα τθσ κάρτασ που παίχτθκε αρχικά. Οι κάρτεσ PLAY ANY TIME μποροφν να παίηονται ωσ 

απάντθςθ ςε άλλεσ PLAY ANY TIME κάρτεσ, και ο παίκτθσ που ζπαιξε τθ δεφτερθ κάρτα επιδζχεται τα 

αποτελζςματα των ενεργειϊν πρϊτοσ. Εάν μία κάρτα δίνει καινοφριο αςκενι ςε κάποιο παίκτθ, αυτόσ 

τραβάει τθν πάνω κάρτα απ’τθ ςτοίβα των αςκενϊν και νζα κομμάτια ςυμπτωμάτων τοποκετοφνται 

μπροςτά του κλειςτά. Εάν κάποιοσ αςκενισ μεταφζρεται και ζχει μία κάρτα ενεργειϊν πάνω του, θ κάρτα 

ενεργειϊν μεταφζρεται επίςθσ. Κάρτεσ ενεργειϊν που επθρεάηουν τισ ςειρζσ άλλων παικτϊν, όπωσ για 

παράδειγμα ‘’Καμία προςπάκεια κεραπείασ ςε αυτιν τθν πτζρυγα ς’ αυτι τθ ςειρά, παραμζνουν ςτο 

παιχνίδι μζχρινα ζρκει θ ςειρά του ςυγκεκριμζνου παίκτθ και να εφαρμοςτεί. Κάποιεσ κάρτεσ μποροφν να 

αλλοιωκοφν μζςω PLAY ANY TIME καρτϊν επιτρζποντασ ςτον παραλιπτθ να ζχει μζροσ του γφρου κατά 

τθ διάρκεια του γφρου του ενεργοφ παίκτθ, ο οποίοσ ζπειτα ςυνεχίηει το γφρο του. Όλεσ οι κάρτεσ των 

οποίων τα αποτελζςματα ζχουν εφαρμοςτεί τοποκετοφνται ςτθ ςτοίβα ξεςκαρταρίςματοσ. Στο τζλοσ του 

γφρου του κάκε παίκτθσ ςθκϊνει μία κάρτα ενεργειϊν απ’ τθν ςτοίβα ενεργειϊν. Όταν τελειϊςει θ ςτοίβα 

αυτι, όλοι οι παίκτεσ ξεςκαρτάρουν μζχρι να μείνουν με τρεισ κάρτεσ και θ ςτοίβα ξεςκαρταρίςματοσ 

ανακατεφεται και γίνεται θ νζα ςτοίβα ενεργειϊν. 

 

Νίκη: 

Το παιχνίδι τελειϊνει όταν ζνασ παίκτθσ κεραπεφςει πζντε αςκενείσ ι όταν αδειάςει τθν πτζρυγά του. Ο 

παίκτθσ αυτόσ κερδίηει. Σθμειϊςτε πωσ κάποιεσ κάρτεσ (CLEAN SWEEP, DISCHARGE REJECTED) μποροφν 

να αναβάλλουν το τζλοσ του παιχνιδιοφ. 


