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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2 Βάσεις Παιχνιδιού – 4 Κάρτες Διπλής Όψης με Χαρακτήρες 
(2 για κάθε παίκτη) – 2 Δείκτες Επιλογής Χαρακτήρων

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Βγάλε με προσοχή τα εξαρτήματα του παιχνιδιού από το πλαστικό 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.
Τοποθέτησε, κουμπώνοντας στο 
διάδρομο κάθε βάση παιχνιδιού από 
ένα δείκτη επιλογής χαρακτήρων.

ΣΚΟΠΟΣΣΚΟΠΟΣ
Μάντεψε τον μυστικό χαρακτήρα Disney του αντιπάλου σου, πριν αυτός 
μαντέψει τον δικό σου!

ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!ΑΣ ΠΑΙΞΟΥΜΕ!
Ο μικρότερος παίκτης παίζει πρώτος και κάθε παίκτης ρωτάει, όταν έρθει η 
σειρά του, ερωτήσεις.
Όταν έρθει η σειρά σου:
Ρωτάς μια ερώτηση που η απάντηση είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ, σχετικά με τον μυστικό 
χαρακτήρα Disney που προσπαθείς να μαντέψεις. Για παράδειγμα: Ο 
χαρακτήρας σου είναι από τον Τζέικ και οι Πειρατές της Χώρας του Ποτέ; 
Αν η απάντηση είναι Όχι, κλείνεις τις 
πόρτες σε όλους τους χαρακτήρες 
του Τζέικ και των Πειρατές της Χώρας 
του Ποτέ.
Είσαι ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στο 
να μαντέψεις τον μυστικό χαρακτήρα 
Disney του αντιπάλου σου.

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ
Όταν νομίσεις ότι ανακάλυψες τον μυστικό χαρακτήρα του αντιπάλου σου, 
περιμένεις μέχρι να έρθει η σειρά σου και λες τι μάντεψες, αντί να κάνεις μια 
ερώτηση Ναι ή Όχι. 
Αν μαντέψεις σωστά, ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ!
Αν μαντέψεις λάθος, μπορείς να μαντέψεις ξανά την επόμενη φορά που θα 
έρθει σειρά σου!  

Ο μυστικός 
σου χαρακτήρας 
είναι ο αριθμός 3;

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΑΙΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΑΙ
1.   Αποφασίστε και οι δύο με ποια μεριά της 

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

2.  Μετακίνησε τον δείκτη επιλογής χαρακτήρων 
στον μυστικό χαρακτήρα που θέλεις να 
μαντέψει ο αντίπαλος σου. Βεβαιώσου ότι 
κρατάς τη βάση σου έτσι που ο αντίπαλος να 
μην μπορεί να δει ποιον έχεις διαλέξει. 

3.  Γείρε τη βάση του παιχνιδιού σου ώστε 
να ανοίξουν όλες οι πόρτες σου στον 
αέρα. Έπειτα, απαλά πίεσε κάθε πόρτα, 
ώστε να κουμπώσει 
με ασφάλεια στη θέση 
της. Αυτό προλαμβάνει 
ώστε οι πόρτες να μην 
παραμείνουν κλειστές 
όσο εσύ μετακινείς τη 
βάση παιχνιδιού σου 
κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. 

ΗΛΙΚΙΑ

2
ΠΑΙΚΤΕΣ5 

    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει 

μικρά μέρη. Δεν είναι κατάλληλο 
για παιδιά κάτω των 3 ετών.
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© Disney. Μπες στο www.disney.gr/disney-junior. Η ονομασία HASBRO GAMING και το λογότυπο της, καθώς και το λογότυπο του παιχνιδιού Μάντεψε Ποιος? είναι εμπορικά σήματα της Hasbro. 
© 2013 Hasbro. All rights reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι – ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Να μερικές ιδέες για να ξεκινήσεις.

Φοράει καπέλο ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;
Έχει πτερύγια ο μυστικός σου 
χαρακτήρας;
Φοράει τιράντες ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;

Είναι ζώο ο μυστικός σου 
χαρακτήρας;
Φοράει φιόγκο ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;
Έχει βούλες ο μυστικός σου 
χαρακτήρας;

Παίζει κάποιο μουσικό 
όργανο ο μυστικός σου 
χαρακτήρας;
Είναι άνθρωπος ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;
Φοράει σκουλαρίκι ο 
μυστικός σου χαρακτήρας;

Φοράει γυαλιά ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;
Είναι φτιαγμένος από χιόνι ο 
μυστικός σου χαρακτήρας;
Φοράει γιλέκο ο μυστικός 
σου χαρακτήρας;
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