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ΝΙΚΗΤΗΣ
Ο παίκτης που θα φτάσει το σκορ που είχατε συμφωνήσει στην αρχή του παιχνιδιού είναι 

ο νικητής.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
 • Για να γίνει πιο εύκολο, αποφασίστε ένα θέμα με ζώα ή πόλεις. 

 • Για να γίνει πιο δύσκολο, μην δώσετε στον αντίπαλό σας τα γράμματα που μάντεψε λάθος.

ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ! 
Για να επιταχύνετε τα πράγματα – και να πιέσετε καταστάσεις – παίξτε χρησιμοποιώντας την 

κλεψύδρα των 3 λέπτων! Εάν η λέξη βρεθεί πριν τελειώσει η άμμος στην κλεψύδρα, κερδίζει 

τον πόντο αυτός που μαντεύει, αλλιώς τον κερδίζει αυτός που έβαλε τη λέξη. 
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Μάντεψε τη λέξη.

Τώρα βρες το γράμμα.

ΚΡΕΜΑΛΑ!
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Μάντεψε τη λέξη ή πλήρωσε το τίμημα!
Ήρθε η ώρα να παίξουμε επικίνδυνα παιχνίδια λέξεων. Σκεφτείτε μια έξυπνη λέξη ή θα σας 

στοιχίσει μια ζωή – έχετε 11 ευκαιρίες να συνδέσετε τα γράμματα και να κερδίσετε ένα 

βαθμό. Μην ανησυχείτε, θα γλυτώσετε την κρεμάλα!  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κρεμάλα, πίνακας λέξης, 70 πλακίδια με γράμματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 
Να μαντέψετε την κρυμμένη λέξη του αντιπάλου, πριν το ανθρωπάκι σας κρεμαστεί!

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΞΕΤΕ

Βγάλτε τα γράμματα από τα πλαίσια. 

Απορρίψτε προσεκτικά τα πλαίσια. 

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
1. Τοποθετήστε την Κρεμάλα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια 

έτσι ώστε να τη φτάνουν και οι δύο παίκτες. 

2. Τοποθετήστε όλα τα γράμματα μέσα στο δίσκο 

γραμμάτων. 

3. Βάλτε το δείκτη βαθμολογίας στο μηδέν.

4. Βεβαιωθείτε ότι το χρονόμετρο είναι 

κάθετο.

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!
1. Επιλέξτε πόσους γύρους θα παίξετε (έναν 

ίσο αριθμό έως 10 γύρους) και διαλέξτε 

έναν από τους χρωματιστούς δείκτες 

βαθμολογίας. 

2. Ο μικρότερος παίκτης σε ηλικία ξεκινά 

πρώτος. Ο πίνακας λέξης θα πρέπει να είναι 

στραμμένος προς το μέρος σας και η μπλε 

πλευρά της Κρεμάλας να είναι γυρισμένη προς τον 

αντίπαλό σας. 

3. Σκεφτείτε μια λέξη μεγέθους μεταξύ 3 και 8 γραμμάτων. Ενώ ο αντίπαλός σας κοιτάει αλλού, 

τοποθετήστε τα γράμματα στον πίνακα λέξης στην σωστή τους σειρά. Μετά γυρίστε κάθε γράμμα 

ώστε να βλέπετε την κενή πλευρά τους. 

4. Τοποθετήστε το πίνακα λέξης στην κορυφή της Κρεμάλας, έτσι ώστε την κενή πλευρά να βλέπει ο 

αντίπαλος σας και τα γράμματα να τα βλέπετε εσείς (θα εμφανίζεται ανάποδα σε σας).

5. Ο αντίπαλος σας μαντεύει ένα γράμμα που νομίζει ότι υπάρχει στη λέξη σας.

 •  Εάν μαντέψει σωστά, γυρίστε το γράμμα ώστε να το βλέπει π.χ. αν μαντέψει το γράμμα Γ και η 

λέξη σας είναι ΣΥΓΓΕΝΗΣ, γυρίστε και τα δύο Γ της λέξης.

 •  Εάν μαντέψει λάθος, γυρίστε ένα τμήμα από το ανθρωπάκι ή την Κρεμάλα που αυτό βρίσκεται, 

ώστε η κίτρινη πλευρά να φαίνεται στον αντίπαλό σας. Δώστε στον αντίπαλο σας αυτό το 

γράμμα από τον δίσκο γραμμάτων, έτσι ώστε να θυμάται ποια γράμματα έχει μαντέψει. 

Σημείωση: γυρίστε πρώτα  από την άλλη πλευρά τα τμήματα του πλαισίου. 

 Ο αντίπαλός σας επίσης μπορεί να προσπαθήσει να μαντέψει ολόκληρη τη λέξη. Αυτό 

βαθμολογείται με το ίδιο τρόπο που βαθμολογείται το ένα γράμμα.

6. Συνεχίστε το παιχνίδι μέχρι να κρεμαστεί το ανθρωπάκι ή να μαντέψει ο αντίπαλος τη λέξη. 

Εάν κρεμαστεί το ανθρωπάκι, κερδίζετε έναν πόντο. Εάν μαντέψει ο αντίπαλος τη λέξη, κερδίζει 

εκείνος τον πόντο. Όποιος κερδίσει τον πόντο μετακινεί τον δείκτη βαθμολογίας του προς τα 

πάνω μια θέση. 

7. Γυρίστε την Κρεμάλα από την άλλη πλευρά και αλλάξτε ρόλους στο παιχνίδι.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΛΕΨΥΔΡΑ

ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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