
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ – Περιέχει μικρά μέρη. Δεν 

είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ
Τα ροφήματα και οι ώρες: Όποτε βρίσκεις ένα ρόφημα ή την ώρα κάτω 
από μια βάση, διέγραψε την από το σημειωματάριο του ντετέκτιβ σου. 
Επίσης, διέγραψε κάθε πιόνι χαρακτήρα και επίπλου που έχεις κοιτάξει από 
κάτω, για να γνωρίζεις ποια έχεις ήδη δει. Τα ροφήματα και οι ώρες που 
έχουν διαγραφεί δεν είναι πια μέρος του μυστηρίου – μόνο αυτά που σου 
λείπουν είναι! Όταν γνωρίζεις ποια σου λείπουν, σημείωσε τα ημικύκλια δίπλα 
τους.
Ο ύποπτος χαρακτήρας: Αν βρεις τα ψίχουλα κάτω από ένα πιόνι 
χαρακτήρα, σημείωσε το ημικύκλιο δίπλα από αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτός 
είναι ο ύποπτος χαρακτήρας που έφαγε την τούρτα! 

Νικητής
Όταν ξέρεις (ή νομίζεις ότι ξέρεις) τη λύση του μυστηρίου, απήγγειλε την 
κατηγορία στο τέλος της σειράς σου. Για να το κάνεις, πες (για παράδειγμα), 
« Η Δεσποινίς Σκάρλετ έφαγε την τούρτα με νερό στις 2:00. Έπειτα έλεγξε 
κρυφά τις δύο βάσεις στο κέντρο του ταμπλό και τη βάση του χαρακτήρα 
που κατηγορείς. Αν ταιριάζουν με την κατηγορία σου, κερδίζεις το παιχνίδι!

Αν δεν ταιριάζουν με την κατηγορία σου, συγνώμη – αλλά βγαίνεις εκτός 
παιχνιδιού! (Κράτα μυστική την πραγματική λύση!) Οι υπόλοιποι παίκτες 
συνεχίζουν να παίζουν μέχρι ένας από αυτούς να λύσει το μυστήριο ή μέχρι 
να μείνει μόνο ένας παίκτης στο παιχνίδι.

Ένα καινούριο μυστήριο κάθε φορά! Αφαιρέστε τα πιόνια, ανακατέψτε 
τις βάσεις και προσπαθήστε ξανά!

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ 
Στόχος: Κάποιος έφαγε ένα κομμάτι από την τούρτα μαζί με ένα ρόφημα, 
πριν από το βραδινό φαγητό! Παίξτε τους ντετέκτιβ για να βρείτε ποιος 
έφαγε από την τούρτα, μαζί με τι ρόφημα και τι ώρα συνέβη. 
Εάν είσαι ο πρώτος παίκτης που θα λύσει  το μυστήριο της χαμένης  
τούρτας, κερδίζεις!

Περιεχόμενα: ταμπλό παιχνιδιού, 6 πιόνια χαρακτήρων, 6 πιόνια επίπλων,  
7 λευκές βάσεις, 7 κίτρινες βάσεις, σημειωματάριο ντετέκτιβ, ζάρι, φύλλο με 
αυτοκόλλητα

Την Πρώτη Φορά Που Παίζεις
Αφαίρεσε τα μέρη του παιχνιδιού από τα σακουλάκια τους και τα χαρτονένια 
φύλλα. Πέταξε τα άχρηστα στην ανακύκλωση.

Οι λευκές βάσεις: Κόλλησε το πράσινο αυτοκόλλητο με τα ψίχουλα και τα 
πέντε αυτοκόλλητα με τις ώρες στο κάτω μέρος των έξι λευκών βάσεων. Μια 
λευκή βάση θα παραμείνει κενή.

Οι κίτρινες βάσεις: Κόλλησε τα κίτρινα αυτοκόλλητα με τα ποτά στο κάτω 
μέρος των πέντε κίτρινων βάσεων. Δύο κίτρινες βάσεις θα παραμείνουν κενές.

Το ζάρι: Κόλλησε από ένα τετράγωνο αυτοκόλλητο σε κάθε πλευρά του 
ζαριού.

Στήσιμο του Παιχνιδιού
Οι λευκές βάσεις: Άφησε στην άκρη τη λευκή βάση που είναι χωρίς 
αυτοκόλλητο και τη λευκή βάση με τα ψίχουλα. Ανακάτεψε τις πέντε 
λευκές βάσεις με τις ώρες, αφαίρεσε μια και χωρίς να διαλέξεις την ώρα, 
τοποθέτησε την στο κέντρο του ταμπλό του παιχνιδιού. 

Αυτή είναι η ώρα που κάποιος ύποπτος έφαγε την τούρτα! Τώρα 
ανακάτεψε τις δύο λευκές βάσεις που άφησες πριν στην άκρη με τις βάσεις 
που σου έχουν απομείνει. Τοποθέτησε από ένα πιόνι χαρακτήρα σε καθεμία 
από αυτές τις βάσεις και αντίστοιχα τοποθέτησε τους στη θέση που τους 
ταιριάζει στο ταμπλό. Το πιόνι του χαρακτήρα  που έχει στη βάση τα 
ψίχουλα είναι ο χαρακτήρας που έφαγε από την τούρτα!

Οι κίτρινες βάσεις: Άφησε στην άκρη τις δύο κίτρινες βάσεις χωρίς 
αυτοκόλλητο. Ανακάτεψε τις πέντε  βάσεις με τα ροφήματα, αφαίρεσε μια 
και χωρίς να διαλέξεις το ρόφημα, τοποθέτησέ την στο κέντρο του ταμπλό 
του παιχνιδιού. Αυτό είναι το ρόφημα που κάποιος ύποπτος ήπιε μαζί με 
την τούρτα! Τώρα ανακάτεψε τις δύο βάσεις που άφησες πριν στη άκρη 
με τις τέσσερις βάσεις που σου έχουν απομείνει. Τοποθέτησε από ένα πιόνι 
επίπλου μέσα σε κάθε βάση και αντίστοιχα τοποθέτησε τα πιόνια στη θέση 
επίπλου που τους ταιριάζει στο ταμπλό. Για παράδειγμα, τοποθέτησε το 
πιόνι του μπιλιάρδου στη θέση που έχει το μπιλιάρδο στο ταμπλό.

Κάθε παίκτης παίρνει από μια σελίδα από το Σημειωματάριο του Ντετέκτιβ 
και ένα μολύβι (δεν περιλαμβάνεται). Διπλώστε τη σελίδα σας, για να την 
κρατήσετε μυστική!

Παίζοντας το Παιχνίδι
Ο παίκτης που έφαγε τελευταίος από την τούρτα παίζει πρώτος. Συνεχίστε 
το παιχνίδι προς τα αριστερά.

ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΣΟΥ
Σκοπός σου είναι να λύσεις το μυστήριο ανακαλύπτοντας ποιος  έφαγε 
την τούρτα, με τι ρόφημα τη συνόδεψε και τι ώρα συνέβη. Παίζοντας 
στη σειρά σου, δες για στοιχεία κάτω από τις λευκές και κίτρινες βάσεις. 
Μπορεί να ανακαλύψεις χρήσιμα στοιχεία – ή απολύτως κανένα στοιχείο! 
Κράτα σημειώσεις στο σημειωματάριο του ντετέκτιβ σου (δες την ενότητα 
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΤΟΥ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ).

Κάθε φορά στη σειρά σου, ρίξε το ζάρι, έπειτα κάνε τα ακόλουθα:

•  Αν έφερες την κίτρινη πλευρά, δες κάτω από οποιοδήποτε κίτρινο πιόνι 
επίπλου. Εδώ τελειώνει η σειρά σου.

•  Αν έφερες την λευκή πλευρά, δες κάτω από οποιοδήποτε λευκό πιόνι 
χαρακτήρα. Εδώ τελειώνει η σειρά σου.

•  Αν έφερες έναν αριθμό, μετακίνησε οποιοδήποτε πιόνι χαρακτήρα 
μέχρι τόσες θέσεις, κατά τη σειρά που σε οδηγούν οι πατημασιές που 
συνδέονται. Δεν μπορείς να προσπεράσεις ή να σταματήσεις πάνω σε 
πιόνι άλλου χαρακτήρα ή να τελειώσεις την κίνησή σου στη θέση από 
όπου ξεκίνησες.

 •  Αν σταματήσεις σε μια κίτρινη θέση, δες το έπιπλο που εικονίζεται σε 
αυτό το δωμάτιο (για παράδειγμα, το φυτό είναι στο αίθριο). Έπειτα 
κοίτα κρυφά κάτω από το έπιπλο που ταιριάζει στο πιόνι που βρίσκεται 
δίπλα σε αυτό το δωμάτιο. Εδώ τελειώνει η σειρά σου.

 •  Αν σταματήσεις σε μια λευκή θέση, δες κρυφά κάτω από το πιόνι του 
χαρακτήρα που μετακίνησες. Εδώ τελειώνει η σειρά σου.

 •  Αν σταματήσεις σε μια πατημασιά, τελειώνει η σειρά σου. Συγνώμη – 
δεν μπορείς να πάρεις στοιχεία σε αυτό τον γύρο!
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