
 

 

Μάντεψε Ποιος! 
 

Σκοπός του παιχνιδιού 
Να ανακαλύψετε ποια είναι η κάρτα του αντιπάλου σας, πριν εκείνος ανακαλύψει τη δική σας. 

Συναρμολόγηση 
Α’ τρόπος: Αν έχετε το ταμπλό του πρωτότυπου παιχνιδιού, επιλέξτε την πόλη που επιθυμείτε 
και εκτυπώστε την καρτέλα 3 φορές. Τις δύο καρτέλες τοποθετήστε τις στα ταμπλό. Την Τρίτη, 
κόψτε την ώστε να δημιουργήσετε 24κάρτες.  
Β’ τρόπος: Αν δεν έχετε το ταμπλό του παιχνιδιού, κατασκευάστε το σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες.  

1. Πάρτε δύο χαρτόνια ίδιου μεγέθους με τις καρτέλες. 
2. Μετρήστε με ένα χάρακα τις διαστάσεις των εικόνων των καρτελών που εκτυπώσατε. 
3. Σχηματίστε στο χαρτόνι τετράγωνα ίδιων διαστάσεων με αυτών της καρτέλας. 
4. Κόψτε με ένα κοπίδι ή ψαλίδι τις 3 από τις τέσσερις πλευρές του τετραγώνου (την 

δεξιά, την αριστερή και την κάτω). 
5. Τοποθετήστε το χαρτόνι πάνω στην καρτέλα και διπλώστε το κομμένο τετράγωνο 

προς τα έξω δημιουργώντας ένα αυτοσχέδιο «παράθυρο». 

Πριν αρχίσετε το παιχνίδι… 
Πριν αρχίσετε να παίζεται το παιχνίδι για πρώτη φορά, παρατηρήστε τους ήρωες που 
απεικονίζονται στις κάρτες. Δίνονται στοιχεία από τα ρούχα τους για την ιδιότητά τους, για το 
πότε έζησαν, για τον λόγο που είναι γνωστοί; 

Πώς παίζεται το παιχνίδι; 
Ανακατεύετε τις κάρτες και κάθε παίκτης επιλέγει μία κάρτα και την κρατά κρυφή από τον 
συμπαίκτη του. Αποφασίζεται ποιος θα παίξει πρώτος. Κάθε φορά που έρχεται η σειρά του, ο 
παίκτης μπορεί να κάνει μία μόνο ερώτηση προσπαθώντας να καταλάβει την ταυτότητα του 
προσώπου που έχει ο αντίπαλος. Η απάντηση στην ερώτηση πρέπει να είναι πάντα «ναι» ή 
«όχι». 

Παράδειγμα: Ρωτάτε τον αντίπαλό σας «Είναι ο ήρωάς σου καλλιτέχνης;». Εάν απαντήσει 
«όχι» πρέπει να κλείσετε όλα τα παράθυρα που απεικονίζουν καλλιτέχνες. Εάν απαντήσει 
«ναι», κλείνετε όλα τα παράθυρα που δεν απεικονίζουν καλλιτέχνη. Για να κλείσετε μία κάρτα, 
σπρώχνετε το πλαίσιο προς τα κάτω. 

 Όταν παίζεται, στην πρώτη σειρά σας, δεν επιτρέπεται να ρωτήσετε αν το 
πρόσωπο που έχει ο αντίπαλος είναι άντρας ή γυναίκα. Μπορείτε να κάνετε αυτή 
την ερώτηση όταν θα ξαναέρθει η σειρά σας. 

 Αν πιστεύετε ότι έχετε βρει την κάρτα του αντιπάλου σας, θα πρέπει να περιμένετε 
να ξαναέρθει η σειρά σας για να το πείτε. Ποτέ δεν πρέπει αφού ρωτήσετε και 
μαντέψετε την κάρτα, να το πείτε αμέσως. Επίσης, εάν πείτε το όνομα του 
προσώπου που πιστεύετε ότι είναι στην κρυμμένη κάρτα του αντιπάλου σας και 
δεν είναι το σωστό, χάνετε το παιχνίδι. 



 

 

 Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ένας παίκτης να μαντέψει ποια είναι η κρυμμένη 
κάρτα του αντιπάλου του. Όταν το μαντέψει, κερδίζει το παιχνίδι.  

 Μετά, μαζεύετε ξανά τις κάρτες και τις ανακατεύετε για τον επόμενο γύρο.  

Θυμηθείτε… 
Προσπαθήστε να θυμάστε τι ερωτήσεις έχετε κάνει. Είναι λάθος να ρωτήσετε ξανά την ίδια 
ερώτηση. Παρατηρήστε προσεκτικά και ομαδοποιήστε τους ήρωες στο μυαλό σας σύμφωνα 
με τα χαρακτηριστικά τους. Μπορεί με μία έξυπνη ερώτηση να κλείσετε πολλούς ήρωες και να 
κερδίσετε γρηγορότερα.  

Ο Νικητής  
Σημειώνουμε το σκορ σε ένα χαρτί και όποιος σε 5 γύρους έχει τις περισσότερες νίκες, είναι ο 
νικητής! 

Παιχνίδι για προχωρημένους 
Ως μεγαλύτερη πρόκληση, προσπαθήστε να παίξετε με δύο κρυμμένες κάρτες για τον κάθε 
παίκτη αντί για μία. Για να κερδίσετε πρέπει να μαντέψετε και τις δύο κάρτες του αντιπάλου 
σας. Πρέπει όμως να είστε πολύ προσεκτικοί στις κάρτες που κλείνετε, στις ερωτήσεις που 
κάνετε και στις απαντήσεις που παίρνετε.  

Παράδειγμα: Ρωτάτε: «Είναι ο ένας από τους δύο ήρωές σου καλλιτέχνης;». Η απάντηση που 
σας δίνουν είναι «ναι». Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κλείσετε όσους δεν είναι 
καλλιτέχνες γιατί δεν γνωρίζετε ακόμη για τον δεύτερο ήρωα.  

 

Καλή διασκέδαση! 
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