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Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι μιμήσεων, για 3 έως 5 παίκτες. 
 
Περιεχόμενα: 72 κάρτες (18 μεγάλες και 18 μικρές κόκκινες, 18 μεγάλες και 18 μικρές πράσινες).    
 
Σκοπός του παιχνιδιού: Οι παίκτες θα πρέπει να θυμηθούν τις γκριμάτσες και να προσπαθήσουν να κάνουν τους συμπαίκτες 
τους να μαντέψουν όσες περισσότερες μπορούν. 

Τρόπος παιχνιδιού: 
Κανόνες για 4 παίκτες: Το παιχνίδι παίζεται με ομάδες των 2 παικτών (παίκτης που κάνει την μίμηση και παίκτης που μαντεύει). 
Κάθε παιχνίδι παίζεται σε δυο γύρους. Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού κάθε ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποιος παίχτης θα κάνει την 
μίμηση και ποιος θα μαντεύει. 
 
Η πρώτη ομάδα παίρνει τις κόκκινες και η δεύτερη τις πράσινες κάρτες. Οι παίκτες που κάνουν τη μίμηση παίρνουν τις μεγάλες 
κάρτες και οι παίκτες που θα μαντέψουν θα πάρουν τις μικρές κάρτες.    
Οι παίκτες που θα μαντέψουν διαλέγουν 6 από τις μεγάλες κάρτες του συμπαίκτη τους χωρίς να κοιτάξουν τι εικονίζουν. Με αυτές 
τις 6 κάρτες θα γίνουν οι μιμήσεις. Οι υπόλοιπες 12 κάρτες δεν θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το γύρο και παραμένουν στην άκρη.  
Οι παίχτες που θα κάνουν τη μίμηση θα πρέπει να κοιτάξουν προσεκτικά τις κάρτες έτσι ώστε να απομνημονεύσουν τις γκριμάτσες. 
Μόλις κάποιος παίκτης αισθανθεί έτοιμος θα φωνάξει  «Ξεκινάμε» και οι δυο παίκτες που θα κάνουν τη μίμηση θα πρέπει να 
αφήσουν τις κάρτες τους στο τραπέζι, φροντίζοντας να είναι οι εικόνες προς τα κάτω. 
Κάθε παίκτης που θα μαντέψει, παίρνει τις 18 μικρές κάρτες του και προσπαθεί να μαντέψει τις γκριμάτσες που μιμείται ο 
συμπαίκτης του. 
Όταν κάποιος παίκτης μαντέψει μια γκριμάτσα, θα πρέπει να τοποθετήσει την αντίστοιχη μικρή κάρτα επάνω στο τραπέζι με την 
εικόνα προς τα κάτω. 
 
Ο γύρος τελειώνει όταν κάποιος από τους παίκτες που μαντεύουν, τοποθετήσει μπροστά του 6 κάρτες. 
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Όλοι οι παίκτες φανερώνουν τις κάρτες τους. Οι παίκτες που κάνουν τη μίμηση συγκρίνουν τις 6 μεγάλες κάρτες με τις 6 μικρές των 
συμπαικτών τους. Κάθε φορά που κάποια μικρή κάρτα ταιριάζει με κάποια μεγάλη, σημαίνει ότι βρέθηκε μια γκριμάτσα και η ομάδα 
μπορεί να κρατήσει την κάρτα ως ανταμοιβή.  
 
Μόλις τελειώσει ο έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και ο δεύτερος γύρος.  
Οι μεγάλες κάρτες για τις οποίες βρέθηκαν οι γκριμάτσες, βγαίνουν έξω από το παιχνίδι, ενώ οι υπόλοιπες θα χρησιμοποιηθούν ξανά 
στο παιχνίδι. 
Στη συνέχεια αντιστρέφονται οι ρόλοι των παικτών τις κάθε ομάδας και οι παίκτες που έκαναν τις μιμήσεις θα γίνουν οι παίκτες που 
θα μαντεύουν. 

Τέλος παιχνιδιού: 
 Όταν τελειώσουν και οι δυο γύροι κάθε ομάδα προσθέτει τις μικρές κάρτες που κέρδισε κατά τη διάρκεια των δυο γύρων. Η ομάδα 
με τις περισσότερες κάρτες κερδίζει το παιχνίδι.     
 

Παραλλαγή παιχνιδιού για 3 ή 5 παίχτες: 
Σε αυτές τις δυο περιπτώσεις, ένας παίχτης μιμείται 7 αστείες φάτσες τη μία μετά την άλλη, αφού επιλέξει τυχαία 7 από τις 18 
μεγάλες κάρτες ενός χρώματος. Σε αυτή την παραλλαγή παιχνιδιού δεν χρειάζεται να θυμάται τις γκριμάτσες που εικονίζουν οι 
κάρτες.  
Οι 2 ή οι 4 υπόλοιποι παίκτες τοποθετούν μπροστά τους το αντίστοιχο σετ με τις 18 μικρές κάρτες που τις τοποθετούν μπροστά τους 
έτσι ώστε να φαίνονται οι εικόνες. Όποιος παίκτης αναγνωρίσει κάποια γκριμάτσα και βρει πρώτος τη σωστή κάρτα, θα κερδίσει 
αυτήν την κάρτα ως ανταμοιβή. Στο παιχνίδι αυτό θα πρέπει να είστε γρήγοροι!!!! 
Οι κάρτες ελέγχονται αμέσως. Εάν κάποιος παίκτης μαντέψει λάθος, βγαίνει έξω από το παιχνίδι και οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν 
την αναζήτηση της επόμενης κάρτας. Στο τέλος του παιχνιδιού οι παίκτες μετρούν τις κάρτες που κέρδισαν. Νικητής του παιχνιδιού 
θα είναι ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες. 
Η συλλογή «ανέμη» σας εύχεται καλή διασκέδαση με τα επιτραπέζια παιχνίδια του οίκου Djeco Γαλλίας. 
 

CE  Παραγωγή Djeco   
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Μας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: http://bit.ly/btdj05169 

 
 


