
Στο Μουσείο της πόλης χτυπάει ο συναγερμός! Κάποιοι προσπαθούν να κλέψουν έργα 
ανυπολόγιστης αξίας! Αμέσως το Μουσείο κλείνει. Οι ύποπτοι μαζί με τα κλοπιμαία παγιδεύονται 
μέσα. Ο Επιθεωρητής Κλου καταφτάνει στο Μουσείο και με μία μόνο ματιά καταλαβαίνει ποιος είναι 
ο κλέφτης και τι προσπάθησε να κλέψει. 
Εσείς, ως νέοι Επιθεωρητές, καλείστε να βρείτε τον κλέφτη και το κλοπιμαίο. Ο Κλου σας αναθέτει 
από ένα δωμάτιο προς έρευνα. Αφού συγκεντρώσετε στοιχεία από το δωμάτιό σας, είστε πλέον 
έτοιμοι να βρείτε επιπλέον στοιχεία στα υπόλοιπα δωμάτια του Μουσείου και από τους άλλους 
Επιθεωρητές.
Κάντε σωστές ερωτήσεις και παίξτε τις κάρτες Ενέργειας για να αλλάξετε το παιχνίδι!
Το κάθε Μυστήριο είναι μοναδικό και κρατά μέχρι το τέλος την αγωνία. Θα καταφέρετε να λύσετε 
το Μυστήριο του Μουσείου;

•18 κάρτες Στοιχείων: •1 Ταμπλό:

•6 Ξύλινα Πιόνια:

6 κάρτες Κλοπιμαίων12 κάρτες Υπόπτων

• 22 Κάρτες Γεγονότων• 24 κάρτες Ενέργειας

     ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



στελλα

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗ

ΣΗΦΗΣΣΦΥΡΗΣ

Πάνω σε αυτό αναγράφονται όλοι οι Ύποπτοι και τα 
Κλοπιμαία. Μπορείτε να διαγράφετε τα Στοιχεία πάνω
στο Μπλοκ Σημειώσεων, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο
για εσάς, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, να βρείτε τα
Στοιχεία του μυστηρίου και να μαντέψετε τις 2 κάρτες
Στοιχείων που ψάχνετε. Ακόμα, υπάρχει χώρος για 
σημειώσεις, όπου μπορείτε να σημειώνετε πληροφορίες 
που θα συγκεντρώνετε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

1. Ανοίξτε το ταμπλό και τοποθετήστε το στη μέση του τραπεζιού.
2. Διαλέξτε από ένα πιόνι του αγαπημένου σας χρώματος και τοποθετήστε το στο κέντρο  
του μουσείου, στην Είσοδο.
3. Ανακατέψτε τις κάρτες Υπόπτων και τραβήξτε μία κάρτα στην τύχη, χωρίς να
τη δει κανείς. Τοποθετήστε την στην Είσοδο με την όψη του Υπόπτου προς
τα κάτω.
4. Ανακατέψτε τις κάρτες Κλοπιμαίων και τραβήξτε μία στην τύχη,
χωρίς να την δει κανείς. Τοποθετήστε την στην Είσοδο με την με την όψη του
Κλοπιμαίου προς τα κάτω, όπως και την κάρτα Υπόπτου.

Το κάθε παιχνίδι χωρίζεται σε γύρους. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει μία φορά,
ολοκληρώνεται ένας γύρος. Ο Επιθεωρητής, στη σειρά του, ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. 
Στην αρχή του γύρου του μπορεί, αν το επιθυμεί, να παίζει ΜΙΑ κάρτα Ενέργειας
από το χέρι του (δείτε σελ. 4 για τις κάρτες Ενεργειών). Έπειτα, μετακινεί το πιόνι του σε ένα
διπλανό δωμάτιο του μουσείου. Ανάλογα αν υπάρχει ή δεν υπάρχει άλλος Επιθεωρητής στο
δωμάτιο, ο παίκτης μπορεί να κάνει ΜΙΑ από τις παρακάτω κινήσεις:

Α) Αν υπάρχει Επιθεωρητής, μπορεί:
• Να του κάνει μία ερώτηση για τις κάρτες Στοιχείων.  
Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ψέμα. Π.χ «Έχεις 
διαγράψει όλους τους άντρες;»
• Να τραβήξει στην τύχη 1 κάρτα Στοιχείου από το χέρι 
του άλλου Επιθεωρητή και να του δώσει μία στην τύχη 
από το δικό του.
• Αν το δωμάτιο έχει το ίδιο χρώμα με το πιόνι του παίκτη, 
τραβάει 2 κάρτες Στοιχείων από τον άλλον Επιθεωρητή, 
καθώς τον τσάκωσε να ψάχνει στο δωμάτιό του! 

5. Ανακατέψτε όλες τις υπόλοιπες κάρτες Στοιχείων μεταξύ τους και μοιράστε από 3 σε όλους 
τους παίκτες. Αν παίζετε με λιγότερα από 6 άτομα, θα μείνουν επιπλέον κάρτες Στοιχείων.  
Σε αυτή την περίπτωση, μοιράστε τις ισόποσα στα δωμάτια του μουσείου, που έχουν 
διαφορετικό χρώμα από αυτά που έχουν ήδη επιλέξει οι παίκτες.
6. Ανακατέψτε όλες τις κάρτες Ενεργειών και δώστε από μία σε κάθε παίκτη. Τις υπόλοιπες 
τοποθετήστε τις, με την όψη προς τα κάτω, δίπλα από το ταμπλό.
7. Ανακατέψτε τις κάρτες Γεγονότων και τοποθετήστε τις, με την όψη προς τα κάτω, δίπλα από 
το ταμπλό.
8. Δώστε από ένα φύλλο από το Μπλοκ Σημειώσεων σε κάθε παίκτη.
9. Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης παίζει πρώτος.

Το ταμπλό του παιχνιδιού είναι χωρισμένο σε 9 δωμάτια. Τα 6 από αυτά, αντιστοιχούν στους 
παίκτες. Για αυτόν τον λόγο, το περίγραμμά τους αντιστοιχεί στα χρώματα των πιονιών.  
Τα 3 μεσαία δωμάτια δεν έχουν περίγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανήκουν σε κανέναν 
παίκτη. Δείτε παρακάτω τις ιδιότητες των δωματίων.

Σκοπός του κάθε παίκτη είναι να μπορέσει να βρει πριν από τους άλλους τα 2 στοιχεία που 
συνθέτουν την κλοπή: τον Ύποπτο και το Κλοπιμαίο. Όλες οι κάρτες Στοιχείων είναι μοναδικές 
και περιέχουν 12 Υπόπτους και 6 Κλοπιμαία. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα περνάνε κάρτες 
Στοιχείων από τα χέρια σας και θα μπορείτε να αποκλείετε Υπόπτους και Κλοπιμαία μέχρι να 
μείνετε με ένα Ζευγάρι. Σε αυτό θα σας βοηθήσουν οι Σημειώσεις σας, όπου θα μπορείτε να 
διαγράφετε τους Υπόπτους και τα Κλοπιμαία καθώς και ερωτήσεις που μπορείτε να κάνετε 
στους υπόλοιπους παίκτες. Αν καταφέρετε να βρείτε πρώτοι τις 2 κάρτες, τότε νικήσατε!

     ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

     ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Προσοχή! Μην κοιτάξετε τις 2 κάρτες που βρίσκονται στην Είσοδο. Αυτό είναι το 
ζευγάρι Υπόπτου και Κλοπιμαίου που ψάχνετε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

     ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

     ΤΑΜΠΛΟ

     ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΩΡΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ
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Παράγεται
στην Ελλάδα

Σημείωση: Ένας Επιθεωρητής μπορεί να κάνει μία μόνο ενέργεια στον γύρο 
του. Η κάθε ενέργεια επηρεάζει μόνο έναν Επιθεωρητή σε κάθε δωμάτιο. Αν σε 
ένα δωμάτιο υπάρχουν πάνω από ένας αντίπαλος Επιθεωρητής, τότε ο παίκτης 
διαλέγει σε ποιον θα κάνει την ενέργεια.

Μόλις παίξουν όλοι τον γύρο τους, ο κάθε Επιθεωρητής δίνει στον παίκτη στα αριστερά του 
μία κάρτα Στοιχείου, στην τύχη. Η ανταλλαγή γίνεται ταυτόχρονα. 

Αφού ανταλλάξουν Στοιχεία οι παίκτες, ο γύρος τελειώνει με μία κάρτα Γεγονότων. Οι παίκτες 
τραβάνε την πρώτη κάρτα από τις κάρτες Γεγονότων και ακολουθούν το κείμενό της.

Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο.

Β) Αν δεν υπάρχει Επιθεωρητής:
• Δωμάτιο έκθεσης (6 διαφορετικά χρώματα): Αν υπάρχει κάρτα Στοιχείων μπορεί να  
την πάρει στο χέρι του. Διαφορετικά μπορεί να τραβήξει στην τύχη μία κάρτα Στοιχείου από 
τον παίκτη που το πιόνι του μοιράζεται το χρώμα του δωματίου.
• Κατάστημα Δώρων/ Κυλικείο: Μπορεί να τραβήξει μία κάρτα Ενέργειας.
• Είσοδος: Μπορεί να μαντέψει για τον Ύποπτο ΚΑΙ το Κλοπιμαίο. 

Ένας παίκτης που βρίσκεται στην Είσοδο, μπορεί (σαν κίνηση του γύρου του) να κάνει μία 
μαντεψιά για να βρει τον Ύποπτο και το Κλοπιμαίο. Αν κατά τη διάρκεια της μαντεψιάς ένας 
Επιθεωρητής ακούσει ένα Στοιχείο που το έχει στην κατοχή του, το δείχνει σε όλους. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Επιθεωρητής που έκανε τη μαντεψιά έκανε λάθος. Αν όμως κανένας δεν τον 
διακόψει, τότε ανοίγει τις 2 κάρτες που υπάρχουν στην Είσοδο, επιβεβαιώνοντας έτσι την 
μαντεψιά του και νικάει το παιχνίδι.

Οι κάρτες Ενεργειών αλλάζουν το παιχνίδι προς το καλό των Επιθεωρητών που τις παίζουν. 
Οι κάρτες μπορούν να παιχτούν μόνο στην αρχή του γύρου κάθε Επιθεωρητή και ο καθένας 
μπορεί να παίξει μόνο μία στον γύρο του. Εξαιρούνται οι κάρτες Ενεργειών που έχουν ένα 
κεραυνό στην πάνω δεξιά γωνία. Αυτές τις Ενέργειες μπορούν να παιχτούν οποιαδήποτε 
στιγμή (ακόμα και στον γύρο άλλου Επιθεωρητή) και επίσης, μπορούν να παιχτούν παραπάνω 
από μία στον γύρο σας.

     ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

     ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


