
Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ
Σκοπός σας είναι να συμπληρώσετε πρώτος 
και τις έξι θέσεις στο στρογγυλό πιόνι σας με 
τριγωνάκια διαφορετικού χρώματος απαντώντας 
σωστά στις ερωτήσεις. Φτάστε πρώτος στο 
κέντρο και απαντήστε σωστά στην τελική 
ερώτηση για να κερδίσετε!

Στρογγυλό πιόνι

Τριγωνάκι

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ
1. Ρίξτε το ζάρι.
2.  Μετακινηθείτε. Πάντοτε να μετακινείστε 

τόσες θέσεις όσες ο αριθμός που δείχνει
το ζάρι.

3.  Όταν πέσετε σε ένα τετράγωνο,
απαντήστε μια ερώτηση!

Ένας από τους άλλους παίκτες σηκώνει την πρώτη 
κάρτα από την κατάλληλη θήκη και διαβάζει δυνατά 
την ερώτηση που έχει το ίδιο χρώμα με το χρώμα 
του τετραγώνου στο οποίο πέσατε. Το κάθε χρώμα 
αντιστοιχεί σε μία κατηγορία. Αυτά αναφέρονται στα 
πλάγια της βάσης του κουτιού. Οι απαντήσεις στις 
ερωτήσεις είναι στην πίσω πλευρά της κάρτας. Εάν 
πέσετε στο κέντρο κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, το 
χρησιμοποιείτε σαν τζόκερ και μπορείτε να διαλέξετε 
οποιαδήποτε κατηγορία για την ερώτησή σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ταμπλό παιχνιδιού, 400 κάρτες με ερωτήσεις 
και απαντήσεις (200 για ενήλικες και 200 για 
ανήλικους παίκτες) 2 θήκες καρτών, 6 στρογγυλά 
πιόνια, 36 χρωματιστά τριγωνικά πιόνια, 1 ζάρι.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΤΕ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
Στην αρχή του παιχνιδιού κινείστε 
από το κέντρο προς τα έξω μέσα από 
οποιεσδήποτε ακτίνες. Όταν φτάσετε
στην κυκλική διαδρομή, μπορείτε να 
κινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Σχεδιάστε προσεχτικά τις κινήσεις σας 
ώστε να βρεθείτε στη θέση που σας 
συμφέρει καλύτερα. 

Δεν μπορείτε να αλλάξετε κατεύθυνση 
σε μία μόνο ζαριά. Για παράδειγμα, 
δεν μπορείτε να ρίξετε «5» και να 
μετακινηθείτε τρεις θέσεις δεξιόστροφα 
και, στη συνέχεια, δύο θέσεις 
αριστερόστροφα. Ωστόσο, την επόμενη 
φορά που θα ρίξετε το ζάρι, μπορείτε να 
αλλάξετε κατεύθυνση και να μετακινηθείτε 
αντίθετα από την τελευταία σας κίνηση. 

Μπορείτε να κινηθείτε προς την απέναντι 
πλευρά του ταμπλό περνώντας από το 
κέντρο διαμέσου των ακτινών. Μπορείτε 
να μεταβείτε σε τετράγωνο όπου 
βρίσκεται πιόνι άλλου παίκτη.

Οι πράσινες κάρτες είναι για παίκτες 
ηλικίας 14 ετών ή μεγαλύτερους. Οι 
κίτρινες κάρτες είναι για νεότερους 
παίκτες. Αποφασίστε ποιοι θα παίξουν από 
ποια δεσμίδα, στην αρχή του παιχνιδιού, 
και επιστρέφετε πάντα τις κάρτες στη 
σωστή δεσμίδα.

Κάθε δεσμίδα 100 καρτών περιέχει μια Κάρτα-
Δείκτη. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα αυτή βρίσκεται 
στο μπροστινό μέρος της θήκης καρτών όταν 
ξεκινήσετε. Κάθε φορά που παίζετε μια κάρτα, 
επιστρέψτε την στο τέλος της δεσμίδας έως 
ότου η Κάρτα Δείκτης έρθει πάλι μπροστά. 
Τότε, μπορείτε να συνεχίσετε με την επόμενη 
δεσμίδα καρτών.

FAMILY EDITIONFAMILY EDITION

Τοποθετήστε τις κάρτες 
κατ’ αυτόν τον τρόπο.

+8 2-36 
Παίκτες
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1.  Πάρτε ένα κενό στρογγυλό πιόνι για κάθε 

παίκτη ή ομάδα και τοποθετήστε το στο 
κέντρο του ταμπλό.

2.  Πάρτε ένα πακέτο από τις πράσινες και 
ένα πακέτο από τις κίτρινες κάρτες και 
τοποθετήστε τα στην αντίστοιχη θήκη καρτών.

3.  Ρίξτε το ζάρι για να δείτε ποιος θα παίξει 
πρώτος. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη ζαριά 
αρχίζει πρώτος.
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ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εάν απαντήσετε σωστά στην ερώτηση, 
ξαναρίχνετε το ζάρι και παίζετε για δεύτερη 
φορά. Μπορείτε να συνεχίσετε να ρίχνετε το ζάρι 
και να κινείστε εφόσον απαντάτε σωστά – δεν 
υπάρχει περιορισμός στις φορές που μπορείτε 
να παίξετε διαδοχικά.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λυπούμαστε. Χάνετε τη σειρά σας εάν δεν 
απαντήσετε σωστά. Ο παίκτης που κάθεται στα 
αριστερά σας ρίχνει το ζάρι.

ΘΕΣΕΙΣ «ΞΑΝΑ»
Όταν φτάσετε σε μια θέση 
«ξαναρίξτε το ζάρι», μπορείτε 
να ρίξετε ξανά το ζάρι. 
Στη συνέχεια, μπορείτε να 
μετακινηθείτε σε μια άλλη 
θέση «ξαναρίξτε το ζάρι» και 
να συνεχίσετε να ρίχνετε το 
ζάρι έως ότου φτάσετε σε 
μια θέση με ερώτηση ή σε
ένα διάστημα με τριγωνάκι.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ
Υπάρχουν έξι διαστήματα γύρω από το ταμπλό 
που έχουν την εικόνα ενός μεγάλου χρωματιστού 
τριγώνου. Εάν, όταν φτάσετε σε ένα διάστημα 
με τριγωνάκι, απαντήσετε σωστά σε μια 
ερώτηση, τοποθετήστε το τριγωνικό πιόνι του 
ίδιου χρώματος στο 
στρογγυλό πιόνι! 
Ρίξτε το ζάρι ξανά
και παίξτε για 
δεύτερη φορά.

Εάν δώσετε λάθος 
απάντηση, την 
επόμενη φορά που 
θα έρθει η σειρά 
σας θα πρέπει να 
απομακρυνθείτε από αυτήν τη θέση και να 
συνεχίσετε την πορεία σας για να μπορέσετε 
να επιστρέψετε και να προσπαθήσετε ξανά 
να κερδίσετε ένα τριγωνικό πιόνι αυτού του 
χρώματος. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσετε 
αυτή την κατηγορία αμέσως, μπορείτε να 
μετακινηθείτε σε άλλο σημείο του ταμπλό
και να επανέλθετε σε αυτή την κατηγορία 
αργότερα.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
ΚΑΝОΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Στην αρχή του παιχνιδιού, 
θα πρέπει όλοι οι παίκτες να 

συμφωνήσετε πόσο χρόνο θα έχει ο 
καθένας για να απαντήσει σε μια ερώτηση. 
Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσετε το 
βαθμό ακρίβειας που απαιτείται για κάθε 
απάντηση. Για παράδειγμα, μπορεί να 
συμφωνήσετε ότι μόνο το επώνυμο ενός 
ατόμου είναι αρκετό για να θεωρηθεί 
σωστή μια απάντηση. Αλλά μπορεί επίσης 
να συμφωνήσετε ότι θα πρέπει να δίνεται 
το πλήρες ονοματεπώνυμο ενός ατόμου 
για να θεωρείται σωστή η απάντηση. 
Μπορεί επίσης να αποφασίσετε ότι 
ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για τους 
μικρούς παίκτες και για τους ενήλικες.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΙΧΝІΔΙ
Σε αυτή την εκδοχή του παιχνιδιού, 
δεν χρειάζεται να βρίσκεστε σε 

διάστημα με τριγωνάκι για να κερδίσετε 
ένα τριγωνικό πιόνι. Εναλλακτικά,
κάθε φορά που δίνετε μια σωστή 
απάντηση, κερδίζετε ένα τριγωνικό πιόνι 
αντίστοιχου χρώματος.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Δεδομένου ότι μπορείτε να ρίξετε 
ξανά το ζάρι με κάθε σωστή 

απάντηση που δίνετε, είναι πιθανό να 
συγκεντρώσετε και τα έξι τριγωνικά πιόνια 
διαφορετικού χρώματος από τον πρώτο 
κιόλας γύρο! Εάν αυτό συμβεί, όποιος 
παίκτης δεν έχει ακόμη παίξει μπορεί να 
προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το
ρεκόρ επιτυχίας και το παιχνίδι θα τελειώσει 
με ισοπαλία.
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Θέση «Ξαναρίξτε
το ζάρι»

Εάν στη συνέχεια του παιχνιδιού βρεθείτε σε 
ένα διάστημα με τριγωνάκι χρώματος που έχετε 
ήδη, αντιμετωπίστε τη θέση αυτή σαν ένα απλό 
διάστημα και απαντήστε στην ερώτηση της 
αντίστοιχης κατηγορίας.

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗΣ
Στο ταμπλό υπάρχουν έξι 
διαστήματα με ένα μικρό 
χρωματιστό τριγωνάκι. 
Εάν πέσετε ακριβώς σε ένα 
από αυτά τα διαστήματα, 
μετακινηθείτε κατευθείαν 
προς το διάστημα με 
τριγωνάκι που έχει το 
αντίστοιχο χρώμα.
Απαντήστε στην ερώτηση
σωστά για να κερδίσετε ένα τριγωνικό πιόνι 
αυτού του χρώματος.

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Μόλις κερδίσετε ένα τριγωνικό πιόνι από κάθε 
χρώμα, αρχίστε να κινείστε πίσω προς το κέντρο 
και προσπαθήστε να πέσετε εκεί φέρνοντας 
την ακριβή ζαριά. Εάν ο αριθμός που θα φέρει 
το ζάρι είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που 
χρειάζεστε για να βρεθείτε στο κέντρο, συνεχίστε 
να παίζετε – απαντώντας στις ερωτήσεις ανάλογα 
με την κατηγορία που αντιστοιχεί στη θέση στην 
οποία βρίσκεστε – έως ότου βρεθείτε στο κέντρο.

Όταν φθάσετε στο κέντρο, οι άλλοι παίκτες –
χωρίς να κοιτάξουν την επόμενη κάρτα –
αποφασίζουν από ποια κατηγορία θα πρέπει 
να απαντήσετε μια τελευταία και καθοριστική 
ερώτηση.

Εάν απαντήσετε λάθος, φεύγετε από το κέντρο 
και επιστρέφετε αργότερα (ρίχνοντας μια 
κατάλληλη ζαριά) για να προσπαθήσετε πάλι.

Εάν απαντήσετε στην καθοριστική ερώτηση 
σωστά, κερδίζετε το παιχνίδι!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΠΛΕ ΠΡΟΣΩΠΑ & ΜΕΡΗ
ΡΟΖ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ
ΚΑΦΕ ΤΕΧΝΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΟΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΧΌΜΠ

Κατασκευάζεται
στην Ιρλανδία

Διάστημα  με τριγωνάκι
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Διάστημα 
συντόμευσης
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