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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
4 Φάκελοι •1 Σημειωματάριο Απαντήσεων • 20-εδρο Ζάρι • 32 Κάρτες Κατηγοριών • Κλεψύδρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που παίζετε, αφαιρέστε τους 4 φακέλους από τα πλαίσιά τους και διπλώστε τους στη γραμμή 
βαθμολογίας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
• Η πρώτη λέξη της απάντησής σας πρέπει να αρχίζει με το γράμμα που φέρατε στο ζάρι.
• Το αόριστο και το οριστικό άρθρο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτα γράμματα. Για παράδειγμα, το "Χ" είναι το πρώτο  
 γράμμα για τον ΤΙΤΛΟ ΤΑΙΝΙΑΣ "Το Χόμπιτ".
• Δεν μπορείτε να δώσετε την ίδια απάντηση περισσότερες από μία φορές στον ίδιο γύρο. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δώσετε  
 την απάντηση "Περιστέρι" για τις κατηγορίες ΠΟΥΛΙΑ και ΠΟΛΕΙΣ.
• Οι δημιουργικές απαντήσεις είναι αποδεκτές. Για παράδειγμα, εάν η κατηγορία είναι ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ/ΒΟΤΑΝΑ και το γράμμα που   
 φέρατε είναι το "Δ" μπορείτε να πείτε "Δάφνη". Εάν όμως κάποιος παίκτης αμφισβητήσει την απάντηση, η ομάδα πρέπει να ψηφίσει  
 αν θα την δεχτεί ως σωστή.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Οι παίκτες μπορούν να αμφισβητήσουν μια απάντηση κατά τη φάση της βαθμολογίας. Όταν αμφισβητείται μια απάντηση, όλοι οι 
παίκτες (ακόμη και ο παίκτης που έχει δώσει την απάντηση) ψηφίζουν για το αν θεωρούν την απάντηση δεκτή ή όχι. Η πλειοψηφία 
κερδίζει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η ψήφος του παίκτη που έδωσε την αμφισβητούμενη απάντηση δεν μετράει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 20-εδρο ζάρι είναι βαρύ. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανή ζημιά, ρίχνετέ το στο κουτί του παιχνιδιού.

1113A5226110  Aa  Scattergories      Instructions – front (GK)

Originator: CF Approval: ROD ROD: 11.15 File Name: A5226i110.ai

11
13

A
52

26
11

0 
 A

a

2–4
ΟΜΑΔΕΣ

ΗΛΙΚΙΑ

13+



ΣΤΟΧΟΣΣΤΟΧΟΣ
Βρείτε μοναδικές απαντήσεις για κάθε 
κατηγορία. Κερδίστε βαθμούς, εάν οι 
απαντήσεις σας διαφέρουν από όλες 
τις άλλες απαντήσεις της ομάδας. 
Νικητής είναι ο παίκτης που θα 
κερδίσει τους περισσότερους βαθμούς!

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Αφού παίξετε δύο γύρους, προσθέστε 
τις δύο βαθμολογίες στα φύλλα 
απαντήσεων της ομάδας σας. Κερδίζει η 
ομάδα με τις περισσότερες συνολικά 
νίκες!  Εάν υπάρχει ισοπαλία, παίξτε 
έναν τρίτο γύρο.

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Σχηματίστε μέχρι και 
4 ομάδες. Παίξτε 
μόνος εάν υπάρχουν 
λιγότεροι από 
4 παίκτες.

Κάθε παίκτης/ομάδα χρειάζεται:
• Ένα φάκελο ΒΡΕΣ ΤΟ – ΓΡΑΨΤΟ
• Ένα στυλό/μολύβι
• Ένα φύλλο απαντήσεων 
• Μια λίστα κατηγοριών (βεβαιωθείτε ότι όλες οι ομάδες 
 έχουν επιλέξει την ίδια αριθμημένη λίστα!)

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

1Η ΦΑΣΗ: ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΙ!
 1. Ρίξτε το ζάρι και πείτε δυνατά το γράμμα που εμφανίζεται.
 2. Αναποδογυρίστε την κλεψύδρα και αρχίστε να σκέφτεστε απαντήσεις για κάθε κατηγορία.
 3.  Σσσσ! Προσοχή μην σας ακούσουν οι άλλες ομάδες! Χρησιμοποιήστε το φάκελο για να  
  κρύψετε τις απαντήσεις σας.
  • Οι απαντήσεις πρέπει να ταιριάζουν με την κατηγορία και πρέπει να αρχίζουν με το γράμμα  
   που φέρατε. 
  • Μπορείτε να γράψετε έως και 3 απαντήσεις για κάθε κατηγορία χρησιμοποιώντας το φύλλο  
   απαντήσεων με τις στήλες ένα-τρία. 
 4. Όταν ο χρόνος τελειώσει, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να σταματήσουν να γράφουν.

2Η ΦΑΣΗ: ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ!
  • Οι ομάδες διαβάζουν τις απαντήσεις τους δυνατά εναλλάξ, αναφέροντας μία κατηγορία  
   κάθε φορά. 
  • Οι ομάδες κερδίζουν 1 βαθμό για κάθε διαφορετική, αποδεκτή* απάντηση. 
  • Κερδίστε διπλάσιους βαθμούς χρησιμοποιώντας το γράμμα που φέρατε δύο φορές ως  
   πρώτο γράμμα. Παράδειγμα: Η απάντηση "Καρυοφυλλιά Καραμπέτη" δίνει 2 βαθμούς. 
  • Καταγράφετε τη βαθμολογία της ομάδας σας στο επάνω μέρος του φύλλου απαντήσεών σας.

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΝΕΟ ΓΥΡΟ:
  • Φέρτε στο ζάρι ένα νέο γράμμα, εκκινήστε την κλεψύδρα και συνεχίστε το παιχνίδι.  
   Χρησιμοποιήστε την ίδια λίστα κατηγοριών που είχατε στον προηγούμενο γύρο.
  • Συμπληρώστε ένα διαφορετικό φύλλο με τις νέες απαντήσεις.
Σημείωση: εάν το ίδιο γράμμα εμφανιστεί δύο φορές σε ένα παιχνίδι, ρίξτε τα ζάρια ξανά για να έρθει 
ένα διαφορετικό γράμμα.

*Δείτε την πίσω πλευρά για περισσότερες πληροφορίες.
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