


To BOO FAMILY EDITION 
είναι δύο διαφορετικά παιχνίδια 
στο ίδιο κουτί! Οι κάρτες με 
τις λέξεις BOO χωρίζονται σε 
2 κατηγορίες, ανάλογα με τη 
δυσκολία τους. Η μια κατηγορία, 
αυτή με τις 2 απαγορευμένες 
λέξεις, αφορά τους “μικρούς” 
παίκτες και η άλλη κατηγορία 
με τις 5 απαγορευμένες λέξεις 
αφορά τους “μεγαλύτερους”. 
Επίσης, το παιχνίδι μπορεί σε 
κάθε περίπτωση να παιχτεί 
με 2 τρόπους: 
α. με τη χρήση της αντίστοιχης 
καρτέλας (ανάλογα με τη 
δυσκολία)
β. χωρίς καρτέλα για ατελείωτο 
παιχνίδι

Πριν αρχίσει το παιχνίδι…
Κόψτε προσεκτικά τις κάρτες (Useful 
Tip: Πρώτα διπλώστε και μετά κόψτε 
κατά μήκος της διακεκομμένης γραμ-
μής) και ξεχωρίστε τις ανάλογα με τον 
αριθμό των «απαγορευμένων λέξεων» 
σε BOO JUNIOR (2 απαγορευμένες 
λέξεις) και ΒΟΟ FAMILY (5 απαγορευ-
μένες λέξεις). Οι κάρτες μπορούν να 
παιχτούν και από τις 2 όψεις τους, επο-
μένως όταν τελειώσει η στοίβα με τις 
κάρτες απλά γυρίστε τις από την άλλη 
πλευρά και συνεχίστε το παχνίδι.

Για παιχνίδι με την καρτέλα
•  Πάρτε τις κάρτες BOO και τοποθετή-

στε τις σε στοίβα.

 •  Χωριστείτε σε δύο ομάδες και επι-
λέξτε ποια από τις δύο θα ξεκινήσει 
πρώτη. Δεν πειράζει αν μια ομάδα 
έχει έναν περισσότερο παίκτη από 
την άλλη. Μην ξεχάσετε να διαλέξε-
τε πιόνι για την ομάδα σας!

•  Βάλτε την κλεψύδρα του ενός λε-
πτού σε ένα σημείο όπου όλοι οι 
παίκτες να την βλέπουν και τα δύο 
πιόνια στο τετραγωνάκι «START» της 
καρτέλας.

•  Όταν έρθει η σειρά σας (πρώτη παί-
ζει η ομάδα με τον μικρότερο σε 
ηλικία), επιλέξτε τον παίκτη που θα 
περιγράψει την κεντρική λέξη ΒΟΟ. 
Δεν θα είναι πάντα ο ίδιος, όλοι θα 
έχουν την ευκαιρία εναλλάξ να ανα-
λάβουν το ρόλο αυτό!

•  Εάν εσύ είσαι ο παίκτης που πρέπει 
να περιγράψει την ΒΟΟ λέξη, πρέ-
πει να πας να καθίσεις με την άλλη 
ομάδα ώστε να ελέγχουν ότι δεν θα 
χρησιμοποιήσεις στην περιγραφή 
σου τις απαγορευμένες λέξεις! Να 
είσαι λοιπόν πολύ προσεκτικός!

•  Σηκώστε την πρώτη κάρτα και αμέ-
σως γυρίστε την κλεψύδρα ανάπο-
δα. Ο χρόνος μόλις ξεκίνησε, βια-
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στείτε! (Για παράδειγμα, φανταστείτε 
ότι πρέπει να περιγράψετε την λέξη 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ (λέξη ΒΟΟ) χωρίς να χρη-
σιμοποιήσετε τις λέξεις ‘Σελίδα’ και 
‘Σπιράλ’. Θα μπορούσατε να πείτε: 
«Εκεί γράφουμε τις ασκήσεις μας για 
το σπίτι.»

•  Αν η ομάδα σας καταφέρει να βρει 
την λέξη ΒΟΟ και δεν έχει τελειώσει ο 
χρόνος, σηκώστε και άλλη κάρτα και 
ξεκινήστε μια νέα περιγραφή. Επανα-
λάβετε μέχρι να τελειώσει ο χρόνος 
του 1’.

•  Μπίππ!! Η αντίπαλη ομάδα πατάει την 
κόρνα γιατί ο χρόνος της κλεψύδρας 
τελείωσε ή γιατί είπατε μια από τις 
απαγορευμένες λέξεις! Μετακινήστε 
το πιόνι σας πάνω στην καρτέλα ένα 
τετράγωνο για κάθε λέξη που κατα-
φέρατε να μαντέψετε. 

•  Η πρώτη ομάδα που θα καταφέρει 
να φτάσει στο τετράγωνο «FINISH» 
είναι η ΒΟΟ νικήτρια!

Για παιχνίδι χωρίς την καρτέλα
Αν δεν βιάζεστε, μπορείτε να μην χρη-
σιμοποιήσετε την καρτέλα του παιχνι-
διού. Κρατήστε μόνο τις κερδισμένες 
κάρτες για ατελείωτη διασκέδαση!! 
Όποια ομάδα έχει τις περισσότερες 
όταν αποφασίσετε να σταματήσετε εί-
ναι η νικήτρια!

Και για ΜΙΚΡΟΥΣ 
& ΜΕΓάΛΟΥΣ ισχύει ότι…
Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε εκτός 
από τις απαγορευμένες λέξεις και: 
•  Λέξεις με την ίδια ρίζα, σύνθετες και 

παράγωγες λέξεις της κεντρικής. Για 
παράδειγμα, αν πρέπει να περιγρά-
ψετε την λέξη «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» προ-
σέξτε μην αναφέρετε λέξεις όπως 
κίνηση, αυτοκινητόδρομος, κτλπ.

•  Μάρκες προϊόντων, αρκτικόλεξα 
(ΔΕΗ,ΕΕ,ΟΤΕ) ή ξένες λέξεις που 
έχουν σχέση με την υπό περιγραφή 
λέξη.

•  Περιγραφές με χειρονομίες, ήχους, 
παντομίμα και μίμηση.

Και κάτι που επιτρέπεται:
Μπορεί ένας παίκτης να χρησιμοποι-
ήσει τοπωνύμια για να βοηθήσει την 
ομάδα του, για παράδειγμα να πει την 
λέξη «Ρόδος» για να περιγράψει την 
λέξη «ΝΗΣΙ».

Πότε πατάω την κόρνα;
Η αντίπαλη ομάδα πατάει την κόρνα όταν 
ο παίκτης που περιγράφει έκανε κάτι που 
απαγορεύεται ή όταν αδειάσει η κλεψύ-
δρα που σηματοδοτεί το τέλος του χρό-
νου. Στην πρώτη περίπτωση, ο παίκτης 
που περιγράφει είναι υποχρεωμένος να 
συνεχίσει στην επόμενη κάρτα.

Και αν δεν ξέρω πώς να περιγρά-
ψω την λέξη;
Μην χάνεις πολύτιμο χρόνο, άφησέ την 
μακριά από την στοίβα με τις κάρτες και 
σήκωσε νέα κάρτα! 
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