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ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ

• Σωστή κατηγορία — κερδίζεις!
Αποκάλυψε τις τρεις κάρτες στους υπόλοιπους παίκτες και δήλωσε "Σούπερ Ντετέκτιβ". 
Κέρδισες το παιχνίδι!

• Λάθος κατηγορία
Αντικατέστησε τις τρεις κάρτες γυρισμένες προς τα κάτω στην Πισίνα, διασφαλίζοντας να 
μην τις δει κανείς άλλος παίκτης. Θα πρέπει να παραμείνεις στο παιχνίδι για να απαντάς στις 
υποθέσεις των υπόλοιπων παικτών, αλλά δεν μπορείς να κάνεις άλλη πρόταση ή κατηγορία.

• Ψευδομάρτυρας 
Εάν ανακαλυφθεί ότι κατά λάθος ξέχασες να δείξεις μία κάρτα που είχες στα χέρια σου και 
αφορούσε μια υπόθεση, δεν θα μπορείς πια να πάρεις μέρος στην έρευνα. Θα πρέπει παρόλα 
αυτά να παραμείνεις στο παιχνίδι για να απαντάς στις υποθέσεις.

• Υποδείξεις Ντετέκτιβ
Πριν κάνεις μία υπόθεση θα πρέπει να είσαι ξεκάθαρος σχετικά με την πληροφορία που 
θέλεις να λάβεις. Εάν ψάχνεις για γενικές πληροφορίες, πρότεινε υπόπτους, δωμάτια και 
όπλα που δεν κρατάς στα χέρια σου. Εάν από την άλλη μεριά προσπαθείς να εξαλείψεις 
κάποιον συγκεκριμένο ύποπτο ή να μπλοφάρεις στους υπόλοιπους παίκτες, μπορείς να 
προσθέσεις στην υπόθεσή σου ένα όπλο ή ένα δωμάτιο που έχεις στα χέρια σου.

Περιεχόμενα
Ταμπλό παιχνιδιού • 6 Πιόνια Χαρακτήρων • 6 Πιόνια Όπλων 

• 6 Κάρτες Υπόπτων • 6 Κάρτες Όπλων 
• 9 Κάρτες Δωματίων • 2 Ζάρια • Σημειωματάρια Ντετέκτιβ

Στόχος του παιχνιδιού
Για να λύσετε το μυστήριο θα πρέπει να βρείτε ποιος το έκανε, 

πού και με τι.
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Μυστικά Περάσματα
Εάν βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο στην αρχή της σειράς σας, μπορείτε, εάν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε ένα Μυστικό Πέρασμα αντί να ρίξετε τα ζάρια. Τα Μυστικά Περάσματα 
οδηγούν από το Spa στον Ξενώνα και αντίστροφα και από την Κουζίνα στο Παρατηρητήριο 
και αντίστροφα. Μετακινήστε το πιόνι σας στο δωμάτιο που συνδέετε με το Μυστικό 
Πέρασμα. Αυτή είναι η κίνηση σας για αυτό τον γύρο, δεν μπορείτε να κάνετε άλλη κίνηση.

Υποθέσεις
Όταν μπείτε σε ένα δωμάτιο, κάντε μια "υπόθεση" τοποθετώντας ένα όπλο και έναν 
ύποπτο που σκέφτεστε μέσα στο δωμάτιο και λέγοντας, "Μήπως ήταν ο/η (Ύποπτος) 
στο/στην (Δωμάτιο) με το (Όπλο)." Φροντίστε να εξετάσετε όλους του υπόπτους – 
συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέον και του εαυτού σας ως πιθανούς ενόχους. 
Μια υπόθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει πάντα το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε 
εκείνη τη στιγμή.

Μπορείτε έπειτα να ανακρίνετε τους συμπαίκτες σας ρωτώντας τους, έναν προς έναν, 
να αποκαλύψουν οποιαδήποτε κάρτα που να ταιριάζει με το δωμάτιο, τον χαρακτήρα 
ή το όπλο που αναφέρατε όταν κάνατε την υπόθεση σας. Εάν έχουν οποιαδήποτε από 
τις κάρτες που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να σας τη δείξουν κρυφά. Εάν δεν έχουν καμιά, 
η έρευνα συνεχίζεται από τον επόμενο παίκτη, μέχρι μια από τις κάρτες να εμφανιστεί 
στο παίκτη που έκανε την υπόθεση.

Η σειρά σας τελειώνει όταν η κάρτα ενός από τους παίκτες ταιριάξει με μια της υπόθεσης 
που αναφέρθηκε. Κρατήστε σημειώσεις στο Σημειωματάριο του Ντετέκτιβ. 

Τα πιόνια και τα όπλα που μεταφέρονται σε διαφορετικές τοποθεσίες στο ταμπλό δεν 
επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Εάν το πιόνι σας μεταφέρθηκε σε ένα άλλο δωμάτιο, 
μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε μια υπόθεση για αυτό το δωμάτιο στον επόμενο γύρο, στη 
σειρά σας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να παραμείνετε στο ίδιο δωμάτιο ενώ προσπαθείτε να 
το αποκλείσετε από την έρευνα, θα πρέπει να φεύγετε κάθε φορά και να επιστρέφετε. 
Δεν μπορείτε να φεύγετε από ένα δωμάτιο και να επιστρέφετε στον ίδιο γύρο, ακόμα 
και από διαφορετική πόρτα.

Απαγγελίες
Συνεχίστε να μετακινήστε με το πιόνι σας πάνω στο ταμπλό, κάνοντας υποθέσεις όταν 
μπαίνετε σε δωμάτια, μέχρι να σιγουρευτείτε ότι βρήκατε ποιες τρεις κάρτες βρίσκονται 
στην Πισίνα, στο κέντρο του ταμπλό. Κάνοντας μια υπόθεση, μπορείτε στον ίδιο γύρο να 
απαγγείλετε μια κατηγορία. Για να απαγγείλετε μια κατηγορία, πείτε δυνατά, "Κατηγορώ 
τον/την (Ύποπτο) ότι διέπραξε το φόνο με το (Όπλο) στο/στην (Δωμάτιο)." Αφού 
απαγγείλετε την κατηγορία, πάρτε τις τρεις κάρτες από την Πισίνα για να επιβεβαιώσετε τις 
υποψίες σας, χωρίς να αφήσετε κανέναν άλλον παίκτη να τις δει.

Στήστε το Σκηνικό της Έρευνας
1. Αφαιρέστε την πίσω επιφάνεια από τα δύο κομμάτια του 

αυτοκόλλητου ταμπλό του παιχνιδιού και κολλήστε τα στην 
πλαστική βάση, αφού βεβαιωθείτε ότι σχηματίζεται σωστά 
το λογότυπο του CLUEDO στο κέντρο. 

2. Υπάρχουν έξι διαφορετικά χρωματιστά τετράγωνα στο ταμπλό 
του παιχνιδιού. Τοποθετήστε και τα 6 πιόνια των χαρακτήρων στα 
αντίστοιχα χρωματιστά τετράγωνα του ταμπλό.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά τα τετράγωνα πιόνια των όπλων από το 
χαρτόνι. Τοποθετήστε κάθε όπλο σε ένα δωμάτιο (όχι περισσότερα από ένα όπλο ανά δωμάτιο).

4. Προσεκτικά αποκολλήστε όλες τις κάρτες από το χαρτόνι τους και χωρίστε τις σε τρεις δεσμίδες: 
Κάρτες Υπόπτων, Κάρτες Όπλων και Κάρτες Δωματίων. Ανακατέψτε κάθε δεσμίδα, τοποθετήστε 
την ανάποδα και χωρίς να κοιτάτε, παρτε την πάνω πάνω κάρτα από κάθε δεσμίδα και βάλτε 
την ανάποδα στο κέντρο του ταμπλό, στην Πισίνα.

5. Ανακατέψτε τις υπόλοιπες κάρτες μαζί, χωρίς να τις δει κανείς.
Μοιράστε όλες τις κάρτες αναποδογυρισμένες, ώστε κάθε παίκτης να έχει τον ίδιο αριθμό καρτών. 
Τοποθετήστε όσες περισσέψουν ανάποδα στην Πισίνα.

6. Κάθε παίκτης παίρνει ένα φύλλο από το Σημειωματάριο των Ντετέκτιβ. Χρησιμοποιήστε το για 
να σημειώνετε τους υπόπτους, τα όπλα και τα δωμάτια που επισκέπτεστε κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού και αποκλείσατε από την έρευνά σας. Κρατήστε το κρυφό από τους υπόλοιπους παίκτες 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Παίζοντας τους Ντετέκτιβ
1. Επιλέξτε έναν χαρακτήρα για να παίξετε. Χρησιμοποιήστε το πιόνι με το αντίστοιχο χρώμα για να 

σας αντιπροσωπεύει στο ταμπλό του παιχνιδιού.

2. Κάθε παίκτης ρίχνει μια ζαριά. Ο παίκτης με την μεγαλύτερη ζαριά παίζει πρώτος. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται με τη φορά του ρολογιού.

3. Όταν έρθει η σειρά σας, ρίξτε τα 2 ζάρια και μετακινηθείτε αντίστοιχα τόσες θέσεις στο ταμπλό, 
προσπαθώντας να μπείτε σε κάποιο δωμάτιο. Μπορείτε να μετακινήστε οριζόντια ή κάθετα, αλλά 
ποτέ διαγώνια. Δεν μπορείτε να περάσετε από πάνω ή να βρεθείτε μαζί με κάποιο άλλο πιόνι στην 
ίδια θέση. 

4. Μπορείτε να μπαίνετε στα δωμάτια μόνο από την πόρτα. Η πόρτα δεν μετράει σαν θέση-τετράγωνο. 
Αφού μπείτε σε κάποιο δωμάτιο, σταματήστε. (Ένα δωμάτιο μπορεί να περιέχει οποιοδήποτε αριθμό 
αντικειμένων και όπλων.) 
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