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4. ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ

5. ΖΑΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
260 Κάρτες • Θήκη Καρτών • Κόρνα Taboo • Κλεψύδρα • 
Σημειωματάριο Βαθμολογίας • Ζάρι Αλλαγής Παιχνιδιού 

Όταν όλοι οι παίκτες θα έχουν παίξει ισάριθμες φορές στην περιγραφή λέξεων, 
η ομάδα με τους περισσότερους πόντους είναι η νικήτρια!

Αν υπάρξει ισοπαλία, απλά συνεχίστε το παιχνίδι.

Αν έχετε MASTER στο κλασικό TABOO, αλλάξτε τους όρους ρίχνοντας το 
ζάρι αλλαγής παιχνιδιού πριν γυρίσετε την κλεψύδρα!

ΜΑΝΤΕΥΕΙ ΕΝΑΣ
Όταν έρθει η σειρά σας, επιλέξτε μόνο έναν συμπαίκτη να μαντέψει και 
να περιγράψει. 

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ
Όταν τελειώσει ο χρόνος στην κλεψύδρα, γυρίστε την ξανά και 
συνεχίστε το παιχνίδι!
Για να είναι δίκαιο, η αντίπαλη ομάδα θα κάνει το ίδιο στη σειρά της.

ΑΓΑΛΜΑ
Καθίστε τελείως ακίνητος ενώ δίνετε στοιχεία. Η αντίπαλη ομάδα 
σηκώνει τις κάρτες σας.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Και οι δύο ομάδες μπορούν να μαντέψουν τη λέξη που περιγράφεται.

ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μην αλλάξετε τίποτα. Απλά ακολουθήστε τους κλασικούς κανόνες 
παιχνιδιού.

© 2013 Hersch and Company.
© 2013  Hasbro. All rights reserved. 

Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK.

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά.
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι – 
ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480

All third party trademarks and proper names mentioned in this game are used without 
permission, and neither the trademark owners nor the named parties have endorsed, 
sponsored, or licensed such use in this game. 
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 Το παιχνίδι  της 

α π ε ρ ί γρ α π τ η ς
διασκέδασης!

Οδηγίες  
 Παιχνιδιού

ΗΛΙΚΙΑ
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1. ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ! 3. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

2. ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1 ΧΩΡΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ 
2 ΟΜΑΔΕΣ
Καθίστε έτσι ώστε να 
μπορείτε να παρακολουθείτε 
ο ένας τον άλλο.

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ
 •  Διαλέξτε το χρώμα των λέξεων 

με τις οποίες θα παίξετε (έπειτα 
χρησιμοποιήστε διαφορετικό χρώμα 
στο επόμενο παιχνίδι).

 •  Ελέγξτε όλες οι κάρτες ώστε να 
βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση.

 •  Τοποθετήστε μια δεσμίδα 
καρτών στη θήκη, με το 
χρώμα της επιλογής σας 
να βλέπει προς τα 
κάτω.

Να κάνετε την ομάδα σας να πει τη λέξη Μαντέματος στην κορυφή της κάρτας.
Μην πείτε όμως καμία από τις λέξεις Taboo στην περιγραφή σας… Αλλιώς η 
άλλη ομάδα θα σας «κορνάρει»!

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ
1 Επιλέξτε έναν παίκτη από την ομάδα σας που θα περιγράψει. 

Δώστε του τη θήκη των καρτών.
2    Η άλλη ομάδα επιλέγει κάποιον να κρατάει την κόρνα και να γυρίζει την 

κλεψύδρα.
 •  Το άτομο αυτό παρατηρεί πάνω από τον παίκτη που περιγράφει 

τις κάρτες – αν εκείνος χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε λέξη Taboo 
του «κορνάρει»!

3   Μόλις γυρίσει η κλεψύδρα, το άτομο που περιγράφει θα πρέπει αμέσως να:
 •   Γυρίσει την πρώτη κάρτα.
 •  Περιγράψει την πάνω λέξη της κάρτας του χρώματος που 

διαλέξατε για να παίξετε χωρίς να πει κάποια από τις λέξεις Taboo!
 • Τοποθετήσει τις κάρτες που ήταν λάθος στο πλάι.
 •  Συνεχίσει να σηκώνει κάρτες και να περιγράφει νέες λέξεις για 

την ομάδα σας να μαντέψει.

4 Όταν τελειώσει η κλεψύδρα, τελειώνει και η σειρά της ομάδας σας.
 •  Κερδίζετε 1 πόντο για την κάθε κάρτα που μαντέψατε σωστά.
 •  Χαρίζετε 1 πόντο στην αντίπαλη ομάδα για κάθε κάρτα που 

παραλείψατε ή κάνατε λάθος.

5 Μετά είναι η σειρά της άλλης ομάδας να παίξει.

Η μια ομάδα μαντεύει, ενώ η άλλη γυρίζει  την κλεψύδρα και κρατάει την κόρνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 

«ΤΙ ΦΟΡΑΜΕ ΣΤΟ ΠΟΝΙ

   ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ

     ΝΑ ΤΟ ΙΠΠΕΥΣΟΥΜΕ;»

ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΟΡΝΑΡΕΤΕ! 
Πατήστε την κόρνα όταν αυτός που περιγράφει παραβεί κάποιον από 
αυτούς τους κανόνες!
•  Μην πείτε κανένα μέρος της λέξης πάνω στην κάρτα που περιγράφετε! (π.χ. δεν 

μπορείτε να πείτε «διάστημα» ή «πλοίο» γιατί η λέξη είναι «διαστημόπλοιο»)
•  Μην χρησιμοποιήσετε πονηρούς πληθυντικούς! (π.χ. δεν μπορείτε να πείτε «πόδια» 

αντί για «πόδι»)
• Μην κάνετε χειρονομίες!
• Μην πείτε «ακούγεται σαν» - αυτό είναι  πολύ εύκολο!
•  Μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες! (π.χ. μην πείτε «TV» για 

την λέξη «τηλεόραση»)
• Τραγουδήστε όμως αν σας κάνει κέφι!
• Διασκεδάστε όλοι μαζί!   

Λέξη Μαντέματος
Η λέξη που θέλετε να πει η 
ομάδα σας.

5 λέξεις Taboo
Οι λέξεις που δεν 
μπορείτε να πείτε.

Άλογο

Αναβολέας

Δέρμα

Μαζί

Κάθομαι

Τακούνια

Αναβάτης

ΣΕΛΑ


