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ΝΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 ταμπλό, 125 κάρτες ερωτήσεων και απαντήσεων, 1 ζάρι, 6 Στρογγυλά 
Πιόνια, 36 χρωματιστά τριγωνάκια. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
Ταξίδεψε μέσα στο χρόνο και προσπάθησε να είσαι ο πρώτος που 
θα συμπληρώσει και τα έξι κενά στο Στρογγυλό Πιόνι σου με τριγωνάκια 
διαφορετικού χρώματος απατώντας σωστά στις ερωτήσεις. Φτάσε στο 
κέντρο πρώτος και απάντησε την τελευταία ερώτηση σωστά για να 
κερδίσεις το παιχνίδι! 

ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ
1.  Κάθε παίκτης παίρνει ένα κενό Στρογγυλό Πιόνι 

και το τοποθετεί στο κέντρο 
του ταμπλό. 

2.  Ανακατέψτε το πακέτο 
με τις κάρτες και τοποθετήστε το ανάποδα 
στην ειδική θήκη (καρτών) μέσα στο κουτί.

Τοποθέτησε τις κάρτες μέσα στο κουτί έτσι. 

3.  Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης παίζει 
πρώτος. Το παιχνίδι συνεχίζεται προς 
τα αριστερά. 

ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΣΕΙΡΑ 
ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ

1. Ρίξε το ζάρι.

2. Μετακινήσου τόσες θέσεις στο 
ταμπλό όσες ο αριθμός που 

έφερες στο ζάρι. 

ΠΞΕ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ
Στην αρχή του παιχνιδιού, μετακινήσου από το 
κέντρο ακολουθώντας οποιαδήποτε διαδρομή. 
Όταν φτάσεις στην κυκλική διαδρομή, μπορείς 
να στρίψεις είτε προς τα αριστερά ή είτε προς 
τα δεξιά: κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
μπορείς να μετακινείσαι προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση πάνω στη διαδρομή.  

Την επόμενη φορά που θα ρίξεις το ζάρι, μπορείς να αποφασίσεις να 
αλλάξεις κατεύθυνση και να ακολουθήσεις φορά αντίθετη από την 
προηγούμενη μετακίνησή σου. 

Δεν μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση στην  ίδια ζαριά. Για παράδειγμα, δεν 
μπορείς εάν φέρεις “5” να μετακινηθείς τρεις θέσεις προς τη μια κατεύθυνση, 
να σταματήσεις, να γυρίσεις ανάποδα και να πας πίσω δύο θέσεις.

Μπορείς να φτάσεις στην άλλη άκρη του ταμπλό κόβοντας δρόμο από 
το κέντρο. Η κεντρική θέση μετράει σαν μια θέση. 

Μπορείς να πέσεις στην ίδια θέση με έναν άλλο παίκτη.

Διαδρομές

Κεντρική Θέση 
(ΕΚΚΙΝΗΣΗ / ΤΕΡΜΑ) Στρογγυλό Πιόνι

3.  Όταν πέσεις σε ένα τετράγωνο, απάντησε μια ερώτηση!

Ένας από τους άλλους παίκτες τραβάει την κάτω κάρτα από το πακέτο και διαβάζει δυνατά την 
ερώτηση που αντιστοιχεί στο χρώμα της θέσης στην οποία έπεσες. Για παράδειγμα, εάν πέσεις 
σε μια πράσινη θέση, πρέπει να σε ρωτήσουν την πράσινη ερώτηση.
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Για κάθε ερώτηση θα σου δώσουν τρεις πιθανές απαντήσεις. Η σωστή 
απάντηση είναι γραμμένη με τονισμένα μαύρα γράμματα. Δες στη βάση 
της συσκευασίας τις διάφορες κατηγορίες. 

Εάν απαντήσεις την ερώτηση σωστά, ρίξε το ζάρι πάλι και παίξε άλλη μια 
φορά! Μπορείς να συνεχίσεις να ρίχνεις το ζάρι και να μετακινείσαι 

όσο απαντάς σωστά τις ερωτήσεις – δεν υπάρχει περιορισμός 
στο πόσες συνεχόμενες φορές θα παίξεις.

Κάθε φορά που τελειώνετε με μια κάρτα, τοποθετήστε 
την πίσω, στο πάνω μέρος του πακέτου. 

ΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Λυπούμαστε. Εάν απαντήσεις λάθος, 

χάνεις τη σειρά σου. Ο παίκτης στα 
αριστερά σου ρίχνει τώρα το ζάρι. 

ΠΩΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ 
ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ 

Υπάρχουν έξι θέσεις γύρο από το 
ταμπλό που έχουν την εικόνα 
ενός μεγάλου χρωματιστού 
τριγώνου. 

Θέση με τριγωνάκι 

Όταν πέσεις σε μία από 
αυτές με τα τριγωνάκια και 
απαντήσεις σωστά στην 
ερώτηση, κερδίζεις ένα 
τριγωνάκι αυτού του 
χρώματος και το τοποθετείς 
στο Στρογγυλό Πιόνι σου. 
Ρίξε πάλι το ζάρι και 
ξαναπαίξε.

Εάν απαντήσεις λάθος την 
ερώτηση, σε μια θέση με 

τριγωνάκι, χάνεις τη σειρά 
σου. Όταν ξαναέρθει η σειρά 

σου να παίξεις, μπορείς είτε να 
ρίξεις το ζάρι και να μετακινηθείς 

σε άλλη θέση ή να μείνεις εκεί που 
είσαι και να ξαναπροσπαθήσεις να 

απαντήσεις μια άλλη ερώτηση από 
την ίδια κατηγορία, προσπαθώντας 

να κερδίσεις ένα τριγωνάκι. 

Εάν πέσεις σε μια θέση για τριγωνάκι και 
έχεις ήδη πάρει ένα τριγωνάκι αυτού του 

χρώματος δεν μπορείς να κερδίσεις και δεύτερο 
τριγωνάκι του ίδιου χρώματος. Δες το σαν μια 

απλή θέση και απάντησε σωστά την ερώτηση από 
την αντίστοιχη κατηγορία για να προχωρήσεις. 

Εάν φτάσεις στο κέντρο πριν να έχεις πάρει και τα 6 
τριγωνάκια μπορείς να επιλέξεις κατηγορία ερώτησης. 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μόλις θα έχεις μαζέψει και τα έξι τριγωνάκια, ξεκίνησε πάλι για το κέντρο 
του ταμπλό. Δεν χρειάζεται να φέρεις την ακριβή ζαριά που χρειάζεται για 
να πέσεις εκεί. Για παράδειγμα εάν φέρεις “5” και χρειάζεσαι “3” για να 
πέσεις στο κέντρο, μπορείς να σταματήσεις μόλις φτάσεις εκεί. (Θυμήσου, 
αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν έχεις μαζέψει και τα έξι τριγωνάκια. Αλλιώς 
θα πρέπει να μετακινείσαι τόσες θέσεις όσες η ζαριά που έφερες). 

Όταν φτάσεις στο κέντρο με τα έξι τριγωνάκια σου, οι άλλοι παίκτες – 
χωρίς να δουν την επόμενη κάρτα – διαλέγουν την κατηγορία από την 
οποία θα πρέπει να απαντήσεις μια ερώτηση. 

Εάν απαντήσεις την ερώτηση λάθος, μείνε στην ίδια θέση και θα 
προσπάθησε να απαντήσεις σε μια άλλη ερώτηση σωστά, όταν ξανάρθει η 
σειρά σου. 

Εάν απαντήσεις την ερώτηση σωστά, κερδίζεις το παιχνίδι!

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κανόνες του Παιχνιδιού
              Στην αρχή του παιχνιδιού, πρέπει να αποφασίσετε για το πόσο 

χρόνο θα έχει ο κάθε παίκτης για να απαντήσει σε μια ερώτηση. Αν 
νομίζεις ότι δεν ξέρεις την απάντηση, είναι καλύτερα να απαντήσεις 

στην τύχη – πιθανότατα ξέρεις πολύ περισσότερα από ότι νομίζεις, 
προσπάθησε λοιπόν! 

Ομαδικό Παιχνίδι 
              Δοκιμάστε να παίξετε το παιχνίδι σε ομάδες! Συζήτησε κάθε ερώτηση 

με τους συμπαίκτες σου και στη συνέχεια διαλέξτε ένα παίκτη για 
να πει την απάντηση στην οποία έχετε συμφωνήσει όλοι μαζί. Όταν 

φτιάχνετε τις ομάδες, προσπαθήστε να γίνουν ισότιμες έχοντας τον ίδιο 
αριθμό νεότερων και μεγαλύτερων παικτών σε κάθε ομάδα.
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