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Περιεχόμενα
2 βάσεις παιχνιδιού • 2 καρτέλες με χαρακτήρες • 4 στηρίγματα (2 για κάθε βάση) 
• 4 καρφάκια μαντέματος • 2 βαθμολογικοί πίνακες.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ.  

Βγάλε με προσοχή τα εξαρτήματα που αποτελούν το παιχνίδι από το πλαστικό τους 
πλαίσιο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποίησε λίμα ή γυαλόχαρτο για να απομακρύνεις το 
επιπλέον πλαστικό που έχει μείνει στα κομμάτια του παιχνιδιού. Βάλε στην άκρη τα 
πλαίσια που αφαίρεσες από τα εξαρτήματα του παιχνιδιού. Βγάλε τις καρτέλες με τους 
χαρακτήρες από τη χαρτονένια συσκευασία, και όλα όσα περισσεύουν συγκέντρωσε τα 
για ανακύκλωση.  

Μπροστά Καρφάκια 
μαντέματος 

Στα δεξιά 
στηρίγματα 
υπάρχει μια 

προεξοχή στο 
πάνω μέρος

Στα αριστερά 
στηρίγματα υπάρχει 

ένα τμήμα που 
προεξέχει

Βαθμολογικός 
Πίνακας

Πίσω

Μάθε πως παίζεται το παιχνίδι

Παιχνίδι Πρωταθλήματος
Για την ανάδειξη πρωταθλητή, κάθε φορά που κερδίζεις ένα παιχνίδι, μετακίνησε το 
μοχλό στο βαθμολογικό πίνακα ένα σκαλί προς τα πάνω. Ο πρώτος παίκτης που θα 
κερδίσει πέντε παιχνίδια είναι Πρωταθλητής!  

Παιχνίδι Δυσκολίας 
Για ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, και οι δύο παίκτες διαλέγουν δύο 
χαρακτήρες – έναν από την επάνω σειρά και έναν από την κάτω. 
Τώρα πρέπει να μαντέψεις και τους δύο Μυστικούς Χαρακτήρες του 
αντιπάλου σου.  

Πρέπει να ρωτάς είτε «και οι δύο» είτε «ο ένας από τους δύο», όταν κάνεις ερωτήσεις 
για δύο Μυστικούς Χαρακτήρες. Για παράδειγμα, μπορείς να ρωτήσεις, «Φοράνε 
και οι δύο χαρακτήρες σου γυαλιά;» ή, «Έχει ο ένας από τους δύο χαρακτήρες σου 
μαύρα μαλλιά;»  Να προσέχεις πολύ όταν αποκλείεις χαρακτήρες!

Για παράδειγμα: Κάνεις την ερώτηση, «Έχει γένια ο ένας από τους δύο χαρακτήρες 
σου;» και ο αντίπαλός σου απαντάει «ναι». Δεν μπορείς να κλείσεις 
κάποια πόρτα, ακόμα κι αν σίγουρα ο ένας Μυστικός Χαρακτήρας έχει 
γένια, γιατί ο άλλος μπορεί να μην έχει! Για να κερδίσεις τον Παιχνίδι 
Δυσκολίας, πρέπει να μαντέψεις σωστά και τους δύο Μυστικούς 
Χαρακτήρες στον ίδιο γύρο.    

Τύπωσε Απευθείας 
κι Άλλους Μυστικούς Χαρακτήρες!

Πήγαινε στην ηλεκτρονική διεύθυνση

guesswho.hasbro.com/characters
για να βρεις περισσότερες καρτέλες με χαρακτήρες! 

Ακολούθησε τις οδηγίες στον ιστότοπο για να τυπώσεις 
τις καρτέλες με τους χαρακτήρες που έχεις επιλέξει, μετά 

βάλε τις καινούργιες καρτέλες στις βάσεις και θα έχεις 
ένα εντελώς καινούργιο παιχνίδι Μάντεψε Ποιος?! 

Για περιεχόμενα online απαιτείται υπολογιστής και πρόσβαση στο Internet 
(δεν περιλαμβάνονται). 
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Συναρμολόγηση  
1  Αναποδογυρίστε και τις δύο 

βάσεις του παιχνιδιού. Σπρώξτε 
τα στηρίγματα στη γωνία προς 
το κέντρο μέχρι να αφαιρεθούν. 
Δείτε Παράδειγμα 1. Επαναλάβετε 
για κάθε στήριγμα και στις δύο 
βάσεις του παιχνιδιού.

2  Και στα αριστερά και στα 
δεξιά στηρίγματα, βάλε 
υπό γωνία τα τμήματα 
που προεξέχουν μέσα στα 
ανοίγματα των βάσεων 
(2Α), και μετά κούμπωσε τα 
στηρίγματα στις βάσεις – να 
ακουστεί ένα κλικ (2Β). 

3  Γύρισε τις βάσεις του παιχνιδιού έτσι 
ώστε να φαίνεται το μπροστινό μέρος, 
και τοποθέτησε τους βαθμολογικούς 
πίνακες στη θέση τους προκειμένου 
να κουμπώσουν κι αυτοί.

4  Τοποθέτησε τα καρφάκια 
μαντέματος στα αυλάκια 
που υπάρχουν στο επάνω 
και το κάτω μέρος στα 
μεγάλα παράθυρα των 
βάσεων. Η κάθε βάση 
πρέπει να έχει δύο 
καρφάκια μαντέματος.

Προετοιμασία παιχνιδιού 
5  Αποφάσισε με ποια μεριά της καρτέλας 

χαρακτήρων θέλεις να παίξεις και σπρώξε την 
απαλά στη θέση της πίσω από τις πόρτες. Πρέπει 
και οι δύο να παίζετε με τους ίδιους χαρακτήρες.

6  Μπορείς να παίξεις 
πρόσωπο-με-πρόσωπο 
ενώνοντας τις βάσεις με τον 
τρόπο που φαίνεται εδώ· ή 
παίξε όπου θες  κρατώντας 
τη βάση σου έτσι που ο 
αντίπαλος να μην μπορεί να 
δει ποιον έχεις διαλέξει. 

7  Διάλεξε ένα Μυστικό Χαρακτήρα απ’ αυτούς 
που είναι στις επάνω δύο σειρές και σύρε 
μπροστά του το Καρφάκι μαντέματος. 
Το άλλο καρφάκι μαντέματος θα πρέπει να 
είναι μπροστά στην άσπρη βούλα. 

8  Άνοιξε όλες τις πόρτες στη βάση σου 
έτσι ώστε να μπορείς να δεις όλους 
τους χαρακτήρες.

Σκοπός του παιχνιδιού 
Μάντεψε τον Μυστηριώδη Χαρακτήρα του αντιπάλου σου πριν αυτός 
μαντέψει τον δικό σου! 

Κανόνες Παιχνιδιού
Ο μικρότερος παίκτης αρχίζει πρώτος το παιχνίδι. Ο κάθε παίκτης ρωτάει, όταν έρθει 
η σειρά του, ερωτήσεις που η απάντηση είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Σύμφωνα με την απάντηση, 
κλείνεις την πόρτα(ες) με τους χαρακτήρες που είσαι σίγουρος ότι ΔΕΝ είναι ο Μυστικός 
Χαρακτήρας του αντίπαλου σου.

Για παράδειγμα: Ρωτάς, «Φοράει καπέλο ο μυστικός σου χαρακτήρας;» 
Ο αντίπαλος απαντάει, «Όχι». Κλείνεις όλες τις πόρτες με τους 
χαρακτήρες που φοράνε καπέλο. Τώρα είσαι ένα βήμα πιο κοντά στην 
ανακάλυψη του Μυστικού Χαρακτήρα. 
 
Τώρα είναι η σειρά του αντιπάλου σου να κάνει μια ερώτηση που η 
απάντηση να είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ. 

Ο Νικητής 
Όταν πιστεύεις ότι ανακάλυψες τον Μυστικό Χαρακτήρα του αντιπάλου 
σου, περιμένεις μέχρι να έρθει η σειρά σου και λες τι μάντεψες, αντί να 
κάνεις ερώτηση. Αν μαντέψεις σωστά, είσαι ο νικητής. Αν μαντέψεις 
λάθος, κερδίζει ο αντίπαλος!  
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