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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταμπλό παιχνιδιού • Ζάρι • 200 Κάρτες 
Ερωτήσεων (με 1.200 ερωτήσεις) • Θήκη για 
Κάρτες • 6 Στρογγυλά Πιόνια  
• 36 Τριγωνάκια
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ:

Συγκεντρώστε πρώτος εσείς ή η ομάδα σας και τα 6 τριγωνάκια απαντώντας με επιτυχία 
στις ερωτήσεις. 

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ!

    Κάθε παίκτης ή ομάδα επιλέγει ένα πιόνι για 
τριγωνάκια και το τοποθετεί στο κέντρο του 
ταμπλό.

   Ανακατέψτε τις κάρτες και τοποθετήστε τις στη 

θήκη καρτών.

ΗΛΙΚΙΑ

3-6
ΠΑΙΚΤΕΣ16 

TRIVIAL PURSUIT, το σχετικό λογότυπο, ο διακριτικός σχεδιασμός του ταμπλό του παιχνιδιού,  
οι κάρτες, καθώς και τα πιόνια του παιχνιδιού, αποτελούν εμπορικά σήματα της Hasbro.  
©1981, 2013 Hasbro. All Rights Reserved. 
Kατασκευάζεται από: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. 
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park,  
Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET. UK.
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: HASBRO ΕΛΛΑΣ AE, Ευκαλύπτων 2 & Πεντέλης 43, Μαρούσι –  
ΤΚ 15126, Αθήνα – Ελλάδα ΤΗΛ: 0030-210-6141480
Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική σας αναφορά. 
Χρώματα και περιεχόμενο μπορεί να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται.
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Γεωγραφία

Ψυχαγωγία

Γεγονότα

Τέχνες & Λογοτεχνία

Φύση και Τεχνολογία

Αθλήματα και Χόμπι
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  Βρείτε την ερώτηση για την κατηγορία σας (είναι 
το χρώμα της θέσης στην οποία βρεθήκατε) και 
διαβάστε την ερώτηση δυνατά ώστε να την ακούσουν 
όλοι οι παίκτες. 

  Ξέρετε την απάντηση; 

  ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ! 

  Επιλέξτε έναν άλλο παίκτη  
για να σας βοηθήσει. Εάν 
χρησιμοποιήσετε την απάντηση του 
φίλου σας και είναι σωστή, κερδίζετε 
ένα τριγωνάκι και οι δύο.

  Διαλέξτε την κατηγορία σας! Μην διαβάσετε όμως 
πρώτα τις ερωτήσεις. 

  Διαβάστε την ερώτηση για την κατηγορία σας δυνατά 
ώστε να την ακούσουν όλοι. Όλοι οι παίκτες έχουν την 
ευκαιρία να απαντήσουν φωνάζοντας: “Το ξέρω!” Εσείς 
έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε πρώτος, αλλά εάν 
δώσετε λάθος απάντηση, απαντά ο παίκτης που φώναξε 
πρώτος “Το ξέρω!”.  
Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρωτήσετε ένα φίλο σε αυτήν τη θέση.

  Δώσατε τη σωστή απάντηση; 

  Δώσατε τη σωστή απάντηση;

  Φροντίστε να μην  
διαβάσετε την απάντηση δυνατά. 
Το άτομο που πετάχτηκε πρώτο, 
μπορεί να απαντήσει στην 
ερώτηση. Απάντησε σωστά;

   Δεν παίρνετε τριγωνάκι.

  Πρέπει να επιστρέψουν ένα 
τριγωνάκι.

ΕΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΕ

ΝΑΙ!

ΝΑΙ!

ΟΧΙ! ΝΑΙ!

ΟΧΙ!

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ ΤΡΙΓΩΝΑΚΙ!

Τώρα, είναι η σειρά του  
επόμενου παίκτη

ΑΣ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ!
1. Αποφασίστε ποιος παίκτης θα παίξει πρώτος. Προτείνουμε να επιλέξετε το άτομο με το πιο εντυπωσιακό ντύσιμο!
2.  Όταν έρθει η σειρά σας, ρίξτε το ζάρι και μετακινηθείτε στο ταμπλό τόσα τετράγωνα όσα και ο αριθμός που φέρατε. 

Μπορείτε να μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.  
3. Πάρτε μια κάρτα από το μπροστινό μέρος της θήκης των καρτών. 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 
ΘΕΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΟΧΙ!

ΟΧΙ!

ΘΕΣΗ ΜΕ 
ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ


