
Για παιχνίδι 2 παικτών ή ομάδες, προσθέστε τους παρακάτω κανόνες στο παιχνίδι σας. Εάν 
παίζετε σε ομάδες, φροντίστε οι νεαρότεροι παίκτες να είναι σε ομάδες μαζί με μεγαλύτερους.
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2.  Η δεύτερη μεγάλη διαφορά σε ένα παιχνίδι 
CLUEDO 2 παικτών/ομάδας είναι τι κάνετε 
όταν κανείς δεν απαντάει στην ερώτησή σας. 
(Ανατρέξτε στη σελίδα 4 για τους Κλασικούς 
κανόνες ερωτήσεων).

� Κάνετε τις ερωτήσεις κανονικά. Ο άλλος 
παίκτης/η άλλη ομάδα πρέπει πάντα να 
προσπαθεί να απαντήσει.

� Ωστόσο, εάν ο άλλος παίκτης/η άλλη ομάδα 
δεν μπορεί να απαντήσει, πρέπει να δείτε 
κρυφά μία από τις τέσσερις κάρτες που 
βρίσκονται στην άκρη του ταμπλό. Αφού 
διαγράψετε τη συγκεκριμένη κάρτα από το 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, επιστρέψτε την ακριβώς
στο ίδιο σημείο στο πλάι του ταμπλό.

� Κάθε φορά που ο άλλος παίκτης ή η άλλη 
ομάδα δεν μπορεί να απαντήσει σε μια 
από τις ερωτήσεις σας, δείτε κρυφά μια 
διαφορετική κάρτα από τις τέσσερις που 
βρίσκονται στην άκρη του ταμπλό. (Θα 
πρέπει να θυμάστε τις θέσεις των καρτών που 
έχετε δει ήδη!)

1.  Η πρώτη μεγάλη διαφορά μεταξύ παιχνιδιού 
CLUEDO 2-παικτών/ομάδας και του κλασικού 
CLUEDO είναι το στήσιμο. (Δείτε τη σελίδα 2 
για το Κλασικό στήσιμο)
� Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 του 

στησίματος όπως κάνετε συνήθως.
Στο βήμα 3, ανακατέψτε τις υπόλοιπες 
Μαύρες κάρτες CLUEDO μαζί όπως κάνετε 
συνήθως. Ωστόσο, μετά, πριν τις μοιράσετε 
στους παίκτες/ομάδες, πάρτε τις επάνω 
τέσσερις μαύρες κάρτες CLUEDO από τη 
στοίβα και τοποθετήστε τις στραμμένες 
προς τα κάτω σε μια σειρά στην άκρη του 
ταμπλό.

� Ακολουθήστε το βήμα 4 του στησίματος 
όπως κάνετε συνήθως.
Αγνοήστε, ωστόσο, το βήμα 5: δεν μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τις Κόκκινες κάρτες 
Μπόνους σε ένα παιχνίδι 2 παικτών ή σε 
παιχνίδι ομάδας.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 ΠΑΙΚΤΩΝ Η ΟΜΑΔΩΝ
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Θα πρέπει και πάλι να διαβάσετε όλες τις οδηγίες για να παίξετε CLUEDO 
με αυτό τον τρόπο!
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ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΣΚΑΡΛΕΤΣΚΑΡΛΕΤΛΕΥΚΗΛΕΥΚΗ

ΠΑΓΩΝΗΠΑΓΩΝΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π

Α

Το Το Κλασικό Παιχνίδι Μυστηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΠΩΣΠΩΣ 
ΠΑΙΖΕΤΑΙΠΑΙΖΕΤΑΙ
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Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Απόψε, ο Σάμιουελ Μπλακ βρέθηκε δολοφονημένος στην επαυλή του! Οι ντετέκτιβ βρήκαν έξι 
υπόπτους και έξι όπλα στα εννιά δωμάτια της έπαυλης, αλλά δεν ήταν δυνατή η επίλυση της 
υπόθεσης. Έτσι, τώρα είναι στο χέρι σας να λύσετε το μυστήριο!
Για να κερδίσετε το παιχνίδι πρέπει να μάθετε τρία πράγματα για το έγκλημα:

1. Ποιος το έκανε;
2. Με τι όπλο;
3. Και πού;

Κεντρική Είσοδος Δωμάτιο παιχνιδιών Γραφείο Τραπεζαρία Γκαράζ Σαλόνι Κουζίνα Υπνοδωμάτιο Μπάνιο

ΠΟΥ;  Ρίξε μια ματιά στα Δωμάτια.
Ένα από αυτά τα δωμάτια είναι το σκηνικό του εγκλήματος. Πρέπει να ανακαλύψετε ποιο.

ΤΩΡΑ, ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, επιλέξτε έναν 
παίκτη για να στήσετε το παιχνίδι ακολουθώντας τα βήματα στην άλλη σελίδα.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ, διαβάστε το φάκελο της υπόθεσης δυνατά σε όλους τους παίκτες.

ΠΟΙΟΣ;  Γνωρίστε τους Υπόπτους. 

Δαμασκηνός Λευκή Σκάρλετ Πράσινος Μουστάρδας Παγώνη

Ένας από τους έξι υπόπτους είναι ο δολοφόνος. Πρέπει να ανακαλύψετε ποιος.

ΤΙ;  Ρίξε μια ματιά στα Όπλα. 

Σχοινί Στιλέτο Εργαλείο Πιστόλι Κηροπήγιο ΣωλήναςΣχοινί Στιλέτο Εργαλείο Πιστόλι Κηροπήγιο Σωλήνας

Ένα από αυτά είναι τα όπλα του φόνου. Πρέπει να ανακαλύψετε ποιο.
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•  Δώστε σε κάθε παίκτη ένα Φύλλο από 
το ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ του ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ και 
ένα στυλό (δεν περιλαμβάνεται). Να το 

κρατάτε πάντα κρυφό!
• Χωρίς να το δει κανείς, κάθε παίκτης πρέπει 

κρυφά να διαγράψει τις Μαύρες κάρτες 
CLUEDO που έχουν μοιραστεί και όσες έχουν 
απομείνει ανοιχτές στο τραπέζι. Οι κάρτες 
σας δεν βρίσκονται στο φάκελο, γι’ αυτό δεν 
εμπλέκονται στο φόνο! 

• Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα βλέπετε 
τις κάρτες των άλλων παικτών, μία κάθε φορά. 
Κάθε φορά που βλέπετε μία κάρτα, διαγράψτε 
την στο ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ σας. Εφόσον η 
συγκεκριμένη κάρτα δεν περιλαμβάνεται στο 
Φάκελο δεν εμπλέκεται στο φόνο.
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• Ανακατέψτε τις υπόλοιπες Μαύρες 
κάρτες CLUEDO μαζί.

• Μοιράστε τις κάρτες ανάποδα σε κάθε 
παίκτη ώστε όλοι οι παίκτες να έχουν ίσο 
αριθμό καρτών. Όλοι πρέπει να κρατούν τις 
κάρτες τους κρυφές!

• Εάν οι κάρτες δεν μοιράζονται ακριβώς 
μεταξύ των παικτών, τοποθετήστε τις δύο ή 
τις τρεις κάρτες που απέμειναν ανοιχτές στο 
πλάι του ταμπλό

33333333
•  Ανακατέψτε τις 
Κόκκινες κάρτες Μπόνους 
και τοποθετήστε τις στο 

πλάι του ταμπλό για κινήσεις 
μπόνους ενώ παίζετε. 

• Εναλλακτικά, εάν θέλετε να 
παίξετε το κλασικό CLUEDO, 
επιστρέψτε τις στο κουτί.
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• Τοποθετήστε όλες τις Μαύρες 
κάρτες CLUEDO στις στοίβες Όπλο,  

           Ύποπτος και Δωμάτιο. 
• Ανακατέψτε κάθε δεσμίδα καρτών 

ξεχωριστά και τοποθετήστε τις στραμμένες 
προς τα κάτω στο τραπέζι.

• Χωρίς να κοιτάξετε, πάρτε από κάθε στοίβα 
την επάνω κάρτα και τοποθετήστε την στο 
Κίτρινο Φάκελο του Φόνου. Πρόκειται για 
τον ύποπτο, το όπλο και το δωμάτιο που 
εμπλέκονται στο φόνο!

• Τοποθετήστε το Φάκελο του Φόνου στο 
πλάι του ταμπλό. 

222222222

Τώρα, είστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσετε, απλώς μεταβείτε στην 
επόμενη σελίδα για να μάθετε πώς να παίξετε.

• Τοποθετήστε τα έξι πιόνια όπλων 
και τα έξι πιόνια χαρακτήρων στο 
κέντρο του ταμπλό (ακόμη και αν 

υπάρχουν λιγότεροι από έξι παίκτες).
• Κάθε παίκτης επιλέγει έναν 

χαρακτήρα από τη λίστα υπόπτων 
για να παίξει. Θα χρησιμοποιείτε 
το πιόνι με το χρώμα που 
αντιστοιχεί στο χαρακτήρα 
σας για να μετακινηθείτε 
στην έπαυλη.

111111111
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Κάθε παίκτης παίρνει κάποιες κάρτες. 
Κρατήστε τις κάρτες σας κρυφές! Δεν 
εμπλέκονται στο φόνο.

Αυτές οι τρεις κάρτες σχετίζονται με 
το φόνο. Για να κερδίσετε, πρέπει να 
ανακαλύψετε τι είναι!
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• Ρίξτε τα ζάρια και μετακινήστε το πιόνι του χαρακτήρα σας στο ταμπλό αντίστοιχες θέσεις. 
(Εναλλακτικά, εάν το πιόνι σας μετακινήθηκε από άλλον παίκτη από την τελευταία φορά που 
ήταν η σειρά σας, μπορείτε να επιλέξετε να παραμείνετε εκεί που είστε και να κάνετε μια 
ερώτηση χωρίς να μετακινηθείτε.)

• Μπορείτε να μετακινηθείτε κατακόρυφα και οριζόντια, προς τα εμπρός και προς τα πίσω 
μέσω του διαδρόμου, αλλά όχι διαγώνια.

• Προσπαθείτε πάντα να μπαίνετε σε ένα δωμάτιο 
(στην αρχή, οποιοδήποτε δωμάτιο αρκεί). Δεν 
χρειάζεται να φέρετε ακριβή ζαριά για να μπείτε 
σε ένα δωμάτιο. Εάν με τη ζαριά που φέρατε 
προσπερνάτε το δωμάτιο, απλώς ολοκληρώστε την 
κίνησή σας νωρίτερα και σταματήστε στο δωμάτιο.

• Όλοι οι παίκτες ρίχνουν τα ζάρια. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ζαριά παίζει πρώτος και το 
παιχνίδι συνεχίζεται αριστερόστροφα.

Εξιχνιάστε το φόνο! Για να κερδίσετε πρέπει να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ανακαλύψει 
ποιες κάρτες υπόπτου, όπλου και δωματίου βρίσκονται στο Φάκελο Φόνου.
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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ΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠάΠΠάΠΠάΠΠάΠΠΠάΠΠΠΠάΠΠάΠάΠάΠΠάάΠάΠ ρτρτρτρτρτρτρτρτρτρττρτρτρτρρτρτρρτρρρτρτρτρτρρ ε ε εε ε εεεεε εεεεεεεεε μιμιμιμιμιμιμιμιμμιμιμιμμιμιμιμμμμμ α αα α α α αα α α αααααααααααα ΚόΚόΚόΚΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚόΚΚόΚόΚόΚΚόόκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκινινινινιννινιννινινινννννινιι η η ηη η η η η η η ηηη η ηηηηηηη κάκάκάκάκάκάκάκάκάκάάκάκάκάκάκάάάάάάάάκάάρτρρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρτρρττρτρτρτρρτρ αααααααααααααααα ΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜπΜΜππόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόνόόνόνόόνόόόννουουουουουουυουουουουουοουουυυοο ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ςς!ςςςς!

• Εάν η ζαριά σας είναι πολύ μικρή, πρέπει να παραμείνετε στο διάδρομο σε αυτόν το 
γύρο. Εναλλακτικά, προσπαθήστε να βρεθείτε σε ένα Κόκκινο τετράγωνο Μπόνους! 

• Δεν χρειάζεται να φέρετε ακριβή ζαριά για να σταματήσετε στο τετράγωνο 
μπόνους. Όταν βρεθείτε εκεί, επιλέξτε την επάνω Κόκκινη κάρτα Μπόνους και 
ακολουθήστε τις οδηγίες. 

• Αφού χρησιμοποιήσετε την κάρτα, τοποθετήστε την στη στοίβα με τις κάρτες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τις Κόκκινες κάρτες Μπόνους (ή δεν θέλετε μια τέτοια 
κάρτα), απλώς μετακινήστε το πιόνι σας προς το επόμενο δωμάτιο στο οποίο θέλετε να μπείτε.

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ! Το CLUEDO είναι πραγματικά εύκολο! Εάν 
όμως δεν έχετε παίξει για λίγο καιρό, διαβάστε τις βασικές οδηγίες 
παιχνιδιού παρακάτω δυνατά σε όλους τους παίκτες.
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• Εάν μπήκατε σε ένα δωμάτιο, πρέπει να σταματήσετε 
και να κάνετε μια ερώτηση CLUEDO για έναν ύποπτο, 
ένα όπλο και το δωμάτιο στο οποίο μόλις μπήκατε. 

• Για παράδειγμα, εάν μόλις μπήκατε στο Γκαράζ, 
μπορείτε να ρωτήσετε:  «Μήπως ήταν η Σκάρλετ με 
το Σχοινί στο Γκαράζ;» 

• Συμβουλή! Ρωτήστε για υπόπτους, όπλα και δωμάτια 
που δεν έχετε διαγράψει στο ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ σας.

• Φέρτε το πιόνι του υπόπτου και το πιόνι του όπλου 
για τα οποία ρωτήσατε στο δωμάτιο μαζί σας.

• Ο παίκτης στα αριστερά σας πρέπει να είναι ο πρώτος που θα προσπαθήσει να απαντήσει στην 
ερώτησή σας. Εάν έχουν οποιαδήποτε από τις κάρτες που ρωτήσατε πρέπει να σας δείξουν τη 
μία κρυφά. Δεν πρέπει να σας δείξουν περισσότερες από μία κάρτες! 

• Εάν δεν έχουν τις κάρτες που ρωτήσατε, απλώς λένε «Δεν 
μπορώ να απαντήσω» και η ερώτηση περνάει στα αριστερά 
στον επόμενο παίκτη και ούτω καθεξής έως ότου κάποιος σας 
δείξει μία κάρτα.

• Στο ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, διαγράψτε την κάρτα που σας έδειξαν. 
Εφόσον η συγκεκριμένη κάρτα δεν περιλαμβάνεται στο Φάκελο 
δεν εμπλέκεται στο φόνο!

• Αφήστε τα πιόνια του χαρακτήρα και του όπλου που μετακινήσατε 
εκεί που είναι. Εάν το πιόνι χαρακτήρα που μετακινήσατε ανήκει 
σε άλλον παίκτη, μπορεί να κάνει μια ερώτηση όταν έρθει η σειρά 
του χωρίς να μετακινηθεί. 

• Η σειρά σας τώρα έχει περάσει. Ανεξάρτητα από το άτομο που 
απάντησε στην ερώτησή σας, στη συνέχεια, παίζει ο παίκτης που 
βρίσκεται στα αριστερά σας.

3.3.3.3.3.3333.3 ΣΣΣΣΣΣΣτητητητητητ σσσσσσυνυνυνυνννυυ έχέχέχέχχέχέχειειειειειεε α,α,α,α,αα, κκκκκάνάνάνάνάνάννάά τετετετετετ μμμμμμιαιαιαιιιαα εεεεεερώρώρώρώρώρώρώώτητητητητητητ σησησησησσησηη CCCCCCLULULULULLL EDEDEDEDEDEDEDDO O O O OO O κακακακαακαι ι ι ι πάπάπάάπάάπάάρτρτρτρτρτρτρττε ε ε ε εεεε μιμιμιμιμιμμιια α α α αααα απαπαπαππαπαππάνάνάνάνάνάνάάντητητητητητησησησησησησηηηηη

ΤιΤιΤιΤΤιΤιιΤιΤΤι γγγγγγγγγγγγγγίνίνίνίνίνίνίνίνίνίνετετετετετετεετετε αιαιαιαιααιαιαιαιαααια εεεεεεεεάνάννάνάνάνάνάνάν κκκκκκκκαναναναναναναννείείείείείείίείεεεείς ςς ς ς ςςςς δεδεδεδεδεδεδεδεδεεεδ ν ν ν ν νννν μπμπμπμπμπμπμπμππμπμ οροροροροροροορορείείείείείίείείείε ννννννννα α α α ααααα μομομομομομομομομομου υ υ υ υυυ δδεδεδεδεδδεδείξίξίξίξίξίξίξί ειειειειειει μμμμμμμμιαιαιαιαιιαιιαια κκκκκκκκάράράράράάράράρρρτατατατατατααταταα;;;;;;;

4.4.44.4.4.444.4. ΤέΤέΤέΤέΤΤέΤέΤέλολολολολοολλ ς,ς,ς,ς,ςςςςς οοοοοολολολολολλλοοκλκλκλκλκλλκληρηρηρηρρηηρώσώσώσώσώσώσσώσσώ τετετετετετετ ττττττη η η η σεσεσεσσεσειριριρρριρρράάάάάάά σασασασσσασασ ς ς ς ς ςς ς σησησησηησησηησσσσημεμεμεμεμεεμ ιώιώιώιώιώώώνονονονονοννοοντντντντντνταςαςαςαςααςαςαςςς
στστστστστστστττο οοο ο ο ΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΣΗΜΕΜΕΜΕΜΕΜΕΜΕΜΕΕΕΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΙΩΩΩΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΑΜΜΜΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΑΤΤ ΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΙΙΙΟ Ο Ο Ο ΟΟΟ σασασασασασασ ςςςςςςς

ΕίΕίΕίΕίΕΕίΕίίΕίστστστσττστσττε εε ε εεε η η ηη η ηη η ηηηηη ΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠαγώγώγώγώγώγώγώγώγγγώνηνηνηνηνηνηνηννην . .... ΠαΠαΠαΠαΠαΠαΠΠαΠααααίρίρίρίρίρίρίίρρρνενενενενενενεεν τετετετετετετεεεε ττττττττττη η η η η ηηηηη ΣκΣκΣκΣκΣκΣκΣκκάράράράράράράράρρράρλελελελελελελελελελλεττττττττ κκκκκκκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαιαα ττττττττο ο ο οοο οο ΣχΣχΣχΣχΣχΣχΣχΣΣχΣχΣχχοιοιοοιοιοιοιιοιοιοιο νίνίνίνίνίνίνίνίνίννίνίν μμμμμμμμμμμμαζαζαζαζαζαζαζαζζαζζαα ί ί ί ί ίίί
σασασασασασασσασσας ς ς ς ς ςς στστστστστστστσττο οο ο ο οοοο ΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓΓ αραραραραραραραραααααραρα άζάζάζάζάζάζάζάζάάζάάζζζ κκκκκκκκαιαιαιαιαιααιααιιι κκκκκκκκκκκάνάνάνάνάνάνάνάνά ετετετετετετττετε ε εε ε εε εε ε τητητητητηηττηττην ν ν ν νν ν ν ερερερερερερερερερρώτώτώτώτώτώτώτώτώτώτώτττησησησησησησηηησησηση ήήήήήήήήή σασασασασασαασασασασ ς:ς:ς:ς:ς:ς:ς:ςς:ς: «««««««ΜήΜήΜήΜήΜήΜήΜήήΜήΜήπωπωπωπωπωπωπωππωως ς ς ς ς ς ς ςςςςςςς ήτήτήτήτήτήτήτήτήτήττή ανανανανανανανανανααναζζζζζζζ

ηηηηηηη ΣκΣκΣκΣκΣκΣκΣκκκάράράράράράράάράράράρρρρρλελελελελελελεελεττττττττττ μμμμμμμμμμε ε ε ε εεε τοτοτοτοτοοτοτοοτοτο ΣκΣκΣκΣκΣκΣκΣκΣκΣΣκοιοιοιοιοιοοιιοινίνίνίνίννίνν σσσσσσσσστοτοτοτοτοτοτοτοτοτ ΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓΓΓκκΓκαραραραραραραρρραρρρρράζάζάζάζάζάζάζάζάάζζζζάζζζ;»;»;»;»;»;»»»;»»;

Μόλις έχετε διαγράψει τις κάρτες όλων στο Σημειωματάριο σας, ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΟ ΦΟΝΟ! Γυρίστε σελίδα για να ανακαλύψετε πώς να κερδίσετε! 

Πρώτα πάρτε μια ανέκφραστη όψη! Εάν δεν μπλοφάρατε ρωτώντας 
για μία από τις δικές σας κάρτες, θα έχετε καταλάβει ποιες κάρτες 
βρίσκονται στο φάκελο! 

Ένας άλλος παίκτης 
σας δείχνει μια 
κάρτα. Είναι η 
Σκάρλετ. Διαγράφετε 
τη Σκάρλετ από το 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
σας.
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ΑπΑΑπΑπΑπΑπΑπαγαγαγαγαγγεγεγεγεγγγ ίλίλίλλίλλλλετετετεττττε ε ε ε εεε μιμιμιμιμ α α α α κακακακακατητητητητητηγογογογοοοογγ ρίρίρίρίρίίίίίίίίίίίίίίαααααα

ΕίΕίΕίΕίΕίΕίΕΕίχαχαχαχαχαχαχ τετετετετετετετε δδδδδδδίκίκίκίκίκίκκιοιοιοιοιοιοιι ;;;;;;;;

Αφού έχετε κάνει αρκετές ερωτήσεις για να αποκλείσετε όλες εκτός από τρεις κάρτες στο 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ σας (έναν ύποπτο, ένα όπλο και ένα δωμάτιο), είστε έτοιμοι να λύσετε το φόνο! 

ΝΝΝΝΑΑΑΑΙΙΙ,,, ΠΠΠΠΕΕΕΕΤΤΤΤΥΥΥΥΥΧΧΧΑΑΑ ΣΣΣΩΩΩΩΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑ ΚΚΚΑΑΑΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑΙΙΙΙ,,,, ΠΠΠΠΕΕΕΕΤΤΤΥΥΥΥΥΧΧΧΑΑΑ ΣΣΣΣΩΩΩΩΣΣΣΣΤΤΤΤΑΑΑΑ ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ
ΤΤΤΙΙΙΣΣΣΣ ΤΤΤΤΤΡΡΡΡΕΕΕΙΙΙΣΣΣΣ ΚΚΚΑΑΑΑΡΡΡΤΤΤΤΕΕΕΕΣΣΣΣ!!!!ΤΤΤΙΙΙΙΣΣΣΣ ΤΤΤΤΤΡΡΡΡΕΕΕΙΙΙΣΣΣΣ ΚΚΚΑΑΑΑΡΡΡΤΤΤΤΕΕΕΣΣΣΣ!!!

ΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚεΚΚερδρδρδρδρδρδρδρδρδρδίζίζίζίζζζίζίζίζίίζζίζζετετετετετετετετεετεττε!ε!ε!ε!ε!!ε!ε!εε!ε!!ε ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣυγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυγυυγυγυγγγγγγγγγγχαχαχαχαχαχαχχααχ ρηρηρηρηρηρηρηηηηηηηητήτήτήτήτήτήήήήτήήριριριριιριριιιιριιιιριιιιιιιρρ α,α,α,α,α,α,α,α,α,α,, εεεεεεεεεξιξιξιξιξιξιξξξιξ χνχνχνχνχνχνχνχχχνχ ιάιάιάιάιάιάιάάιάάάιάάσασασασασασασασασασααασατετετετετετετετεετττττ
τοτοτοτοτοτοττοτοτοτοτοοοοτοοοοοοοο φφφφφφφόνόνόνόνόνόνόνόνόνννννννο!ο!οο!ο!οο!ο!ο!ο!ο ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔείείείείείεείείείίε ξτξτξτξτξτξτξττξτξτξ ε ε ε ε εεε σσεσεσεεσεσεσεσσ όόόόόόόόόόόόόόλολολολολολλοοοοοολ υςυςυςυςυςςςςυυυυυυ ττττττττιιςιςιςιςιιςιςς κκκκκκκάράράράράράράράράράράρράράρτετετετεττετετετες ςς ς ς ς ςςς ποποποποποποοποποποποπουυυυυυυ
βρβρβρβρβρβρβρβρβρβρρβρβρβρρίσίσίσίσίσίσίσίσίσίσσσίσίίσί κοκοκοκοκοκοκοκοκκοκκοοοοκ ντντντντντντντντντντντννντνταιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαα σσσσσσσσσστοτοτοτοτοτοτοτοτοτοτο ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκάκελελελελελελελελελελελο.ο.ο.ο.ο.ο.οοο.ο

ΟΟΟΧΧΧΙΙΙΙ,,,, ΕΕΕΕΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΝΝΝΝΑΑΑΑΑ ΚΚΚΚΑΑΑΤΤΤΤΙΙΙ ΛΛΛΛΑΑΑΘΘΘΟΟΟΣΣΣ!!!ΟΟΟΧΧΧΙΙΙΙ,,,, ΕΕΕΕΚΚΚΚΚΚΑΑΑΑΑΑΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑΑΑ ΚΚΚΚΑΑΑΑΤΤΤΤΙΙΙΙ ΛΛΛΛΑΑΑΘΘΘΘΟΟΟΣΣΣΣΣ!!!!!
••• ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟυπυπυπυπυπυπυπυππυπυυυ ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς!ς! ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚάνάάνάννάνάνάνάνάνάνά ατταττατταταττατατε ε εεεεε εε λάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλλάάθοθοθοθοθοθοθθοθοθοθος ς ςςς ςς ςςςςς κακακακακακακακακακακκκκακκκακκκ ι ι ι ιιιιι βγβγβγβγβγβγβγβγβγγβγβγαίαίαίαίαίαίίααίαα νενενενενενενεενενενετετετετετετετετετεετεετετε αααααααααααπόπόπόππόπόπόόππ
τοτοτοτοτοτοτοοτοοοοτο ππππππππππππαιαιαιαιαιαιαιαα χνχνχνχνχνχνχνχνχνίδίδίδίδίδίδίδίδδδι.ι.ιι.ι.ι.ιι ΕΕΕΕΕΕΕΕπιπιπιππππιππιππππππιστστστστστστστστττττρέρέρέρέρέρρρέρέρέψτψτψτψτψτψψττψττττψψτε εε ε εε εεεε κρκρκρκρκρκρκρκρκρκρρρρρρρυφυφυφυφυφυφυφυφυφυφφυφφφυφφά ά ά ά άάά άά άά τιτιτιτιτιτιτιτις ς ς ς ς ς ς ςςςς κάκάκάκάκάάκάάάκάάάάρτρτρτρτρρτρττρτρρ εςεςεςεςεςεςεςεςεςςεεες

στστστστστστστστστστστστσ ο οο οο ο οοο ΦάΦάΦάΦάΦάΦάΦάΦάΦΦάΦΦάΦάάκεκεκεκεκεκεκκεκεκκκ λολολλολολολολολοολ —χ—χ—χ—χ—χ—χ—χ—χ—χχχωρωρωρωρωρωρωρωωωρω ίίςίςίςίίςίςίςίςςςς νννννννννννα α α ααα α αα πεπεπεππεπεπεππεπεπεπεείτίτίτίτίτίτίτίτίττττεε ε εεεεεεεεε στστστστσστσστστσ ουουουυουουυοοοοο ς ς ςςς ς ςς άλάλάλάλάλάάλάλάλάλάλλάλλολολολολοολολοολουςυςυςυςυςυςυςυςυυυςς
παπαπαπαπαπαπααπαααπααίκίκίκίκίκίκίκκκκκτετετετετετετετεεετ ς ς ς ς ς ςςς ςςςςςςςςςς σεσεσεσεσεσεσεσσεσεσε ππππππππποιοιοιοιοοιοιοιιεςεςεςεςεςεεςεςεςεεςεεεε κκκκκκκκκκάράράράράράράάράράρρά τετετετετετετεεττεεες ς ς ς ς ς ςςςςς κάκάκάκάάκάκάκάάναναναναννανανννανν τετετετετετετττεετεε λλλλλλλλλλάθάθάθάθάθάθάθάάάάθάάθθάθθοςοςοςοςοςοςοοςοοςοςοςοςοοςοος!!!!!!!
••• ΚΚΚΚΚΚΚΚραραραραραραραραραραραραραρρραρραρραρρρρρρ τήτήτήτήήτήτήτήττήτήτ στστστστστστστστστσσττττε ε ε εε εεεε τιτιτιτιττιτιτιτιτττ ςς ς ς ςςς ςς ς κάκάκκάκάκάκάκάκάκάρτρτρτρτρτρτρττρτεςεςεςεεεεεςεςεςεες σσσσσσσσσαςαςαςαςαςαςαςαςςςςςςςς κκκκκκκκρυρυρυρυρυυρρυυρρρ φέφέφέφφέφέφέφέφφέφέφφ ς ς ς ςς ςςςςςςςς κακακακακακακακαακακκκκ ι ιι ι ιι ιιιιιι
συσυσυσυσυσυυσυσυσυνενενενενενεεενενεχίχίχίχίχίχίχίχχ στστστστστστστστστστε ε εε εε εεε ναναναναναναννανανννανα ααααααααπαπαπαπαπαπαπαπααπαπααπααππ ντντντντντντντνντάτάτάτάτάτάτάάάάττάττά εε ε ε ε εεεεεεεεε στστστστστστσττσττστσττττττσσ ιςιςιςιςςιςιςιιις εεεεεεεεεερωρωρωρωρωρωρωρρωρρρ τήτήτήτήτήτήτήτττήήτήττ σεσεσεσεσεσεσεσεσεσ ιςιςιςιςιςιςιςιιςςςι ττττττττττωνωνωνωνωνωνωωνωνωωωων
άλάλάλάλάλάλάλάλάλλωλωλωλλλωλωλωλωλλωλων ν ν ν ννν ννν παπαπαπαπαπαπααππαικικικικικικκικικικικικκκκτώτώτώτώτώώτώώτώττ ν.ν.ν.ν.νν.ν.ννν

••• ΜΜΜΜΜΜΜΜΜηνηνηνηνηνηνηνην κκκκκκκκκάνάνάνάνάνάνάάάάνάννετετετετετετεττετεετεεεττε ε ε ε εε εε άλάλάλάλάλάλάλάάάλάλάλλελελελελελεελλελ ς ς ς ςς ςςςςςςςς ερερερερερερεερερρρρρωτωτωτωτωτωτωτωτωτττωωτωω ήσήσήσήσήσήσήήσήσήσήσσήήσή ειειειειειειειεεεεε ς ς ς ςς ς ςς ςςςςςς ούούούούούούούούύούύούύούύτετετετετετετετετετετττεεετ άάάάάάάάάάάάάάάάάλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλ εςεςεςεςςεςςεςςεςςς
κακακακακακακαακκκκκ τητητητητητητητηηγογογογογογογογορίρίρίρίρίρίρίρρίρ εςεςεςεςεςεςεςεςεςεςςςεες....

Πρέπει να μεταβείτε στη θέση στο κέντρο του ταμπλό πριν 
απαγγείλετε μια κατηγορία. Αφού φτάσετε εκεί, διαβάστε 

την κατηγορία σας δυνατά: «Κατηγορώ τον Πράσινο ότι 
διέπραξε το φόνο με τον Σωλήνα στην Τραπεζαρία!» 
Στη συνέχεια, χωρίς να αφήσετε κανέναν άλλον να δει, 

ελέγξτε τις κάρτες στο Φάκελο.

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΤΙ ΔΙΕΠΡΑΞΕ ΟΤΙ ΔΙΕΠΡΑΞΕ 

ΤΟ ΦΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟ ΦΟΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΣΩΛΗΝΑ 
ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ!ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ!

ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ

ΤιΤιΤιΤιΤιΤιΤΤιι γγγγγγγγγίνίνίνίνννίννί ετετετετεε αιαιαιαιααιαιιι εεεεάνάνάνάνάν όόόόόόόλολολολολολολοοοοι ι ι ι μαμαμαμαμααντντντντνττέψέψέψέψψψψψουουουουοο ν ν ν ννν λάλάλάλάλάλάάάθοθοθοθοθοθοοοος;ς;ς;ς;ς;ς

• Εάν όλοι κάνουν λάθος στην κατηγορία τους, ο φόνος παραμένει άλυτος. Βγάλτε τις κάρτες από 
το Φάκελο και ρίξτε μια ματιά στον ύποπτο που τη γλίτωσε!
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• Εάν βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο που έχει μια Ανοιγόμενη πόρτα ή ένα Μυστικό Πέρασμα προς ένα άλλο 
δωμάτιο, μπορείτε να περάσετε στο άλλο δωμάτιο στην αρχή του γύρου σας χωρίς να ρίξετε τα ζάρια. 

• Δεν μπορείτε να περάσετε από ένα δωμάτιο σε άλλο ή στο Διάδρομο σε ένα μόνο γύρο. Πρέπει να 
σταματάτε και να κάνετε μια ερώτηση κάθε φορά που μπαίνετε 
σε ένα δωμάτιο.

Να περάσετε ανάμεσα από τις Ανοιγόμενες πόρτες και τα 
Μυστικά Περάσματα. 

 Εάν θέλετε να μπερδέψετε τους αντιπάλους, μπλοφάρετε κάνοντας ερωτήσεις για μερικές από τις κάρτες σας
μμμμμμ φφφφφφφφφ ρρρρρρρρρρ

ρτρττρτρτρτρτρρρ εςεςεςεςεςεςεςεςεεςες σσσσσσσσαςαςαςςαςαςαςααςαςα

ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ 
ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ 

Η Η ΠΑΓΩΝΗ 

ΣΤΟ ΣΤΟ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ 

ΜΕ ΤΟ 
ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΛΕΤΟ ;

ΣΤΙΛΕΤΟ ;

 Να κάνετε ερωτήσεις για τις δικές σας κάρτες

ΠΟΝΗΡΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

ΠΟΝΗΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΤΕ

ΜεΜεΜεΜεΜεΜΜεΜεΜεΜεΜεΜεΜΜ τατατατααταατατααακικικικικκκικ νενενενεννενεννεννν ίσίσίσίίσσσσσσσστετετετετεετετετεε ααααααααπόπόππόπόπόπόόπόππό ττττττττττηνηνηνηνηνηνηνηνηνηνν ΤΤΤΤΤΤΤΤΤραραραραραρραπεπεπεπεπεπεεπεεζαζαζαζαζαζαζααζζααρίρίρίρίρίρίρίρίίρ ααα
στστστστστστστστηνηνηνηνηνηνηνηνην ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚουουουουουουουυοοο ζίζίζίζίζίζζίζίναναναναναναννννα κκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαααι σσσσσσσσταταταταατατταταμαμαμαμαμαμαμαμαματάτάτάτάτάτάάττάάτετετετετετετετ
ΌτΌτΌΌτΌτΌτΌΌΌταναναναναναννναν έέέέέέέέέρθρθρθρθρθρθρθθθρθρθρθθθθθρ ειειειειειειειειειιεε ξξξξξξξξξαναναναναναανναννά άά ά ά άάάά ηηηηηηηηηη σεσεσεσεσεσεσεσεσσειριριριριριρριρρρράάάάάάάάάάά σασασασασασασασασ

μπμπμπμπμπμπμπποροροροροροροροορορείείείείίείείίείίείίτετετετετετετετετετεε νννννννννα α α α α ααα πεπεπεπεπεπεεπεπ ράράράράράράράράρράρρρρρ σεσεσεσεσεσεσεεετετετετετετεττεττττττ ααααααααααααααπόπόπόπόόπόπόόπόπόπό ττττττττττοοοοο
ΜυΜυΜυΜυΜυΜυΜΜΜυΜυΜΜ στστστστστστσττττικικικικικκκικκό ό ό όόόό όό ΠέΠέΠέΠέΠΠέΠέΠέΠέΠέέέραρραραραραραραρασμσμσμσμσμσμσμμμμααααααααα στστστστσττστστσσ ο οο οοοοο ΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκΓκαραραραραραραραρρραραραρράζάζάζάάζάάάζάζάάάά

πόπόπόόπόπόπόόπόόόπόόπόππ έέέέέέέέένανανανανανανανα δδδδδδδδδδδωμωμωμωωμωμωμωμωμωμωω άτάτάτάτάτάτάτάτττάά ιοιοιοιοιοιοιο σσσσσσσσσσε εε ε εε εεεεε άλάλάλάλάλάλάλάλάλάλάλά λολολολολολολολολολοολολλ ήήήήήήήήήήή σσσσσσσσσσστοτοτοτοτοτοτοοοττοτοο ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔιάιάιάιάιάιάιάάιάάάδρδρδρδρδρδρδρδρδδρδρδ ομομομομομμομμμμομμμομο ο ο ο οοο σεσεσεσεσεσεσεεσεε έέέέέέέέέέέέναναναναναναννανααναναα μμμμμμμμμόνόνόνόνόνόνόνόνό οοοοοοοοο γύγύγύγύγύγύγύγύγύύγύγγύρορορορορορορορορρρορ .. . . . ΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠρΠΠΠΠρρρέπέπέππέπέππέπέπέπέπέέπειειειειειεειεεε ννννννννννα α αα αααααα
ερερερερερερερεερερεεε ώτώτώτώτώτώώτώώτώώώώτώτώώτττησησησησησησησησηησσηση η η η ηη η ηη κάκάκάκάκκάάκάκκάάθεθεθεθεθεθεθεθεθεθθεθ φφφφφφφφφφφφορορορορορορορορορροροροροο ά ά ά ά άάάάάάάάά ποποποποποποποποππ υυυ υ υυ υ υυυ μπμπμπμπμπμπμπμππμπππμ αίαίαίαίαίαίαίαίαίαίααα νενενενενεεενεννετετεττετετεττετετετετετε

ΜυΜυΜυΜυυΜυΜυΜΜυΜΜυστστστστστσττστσ ικικικικικικκκκκκκκκκκκικόό ό όόόόόό ΠέέΠέΠέΠέέΠέΠΠέΠέΠέΠέΠέραραραραραραραραραραραραρ σμσμσμσμσμσμσμσμσμσμσμαααααααα

ααααααααα
εεεεεεε... ..

αααααςςςςςςς
οοοοοοοο
ζζζζζζζζ.. . ..
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