
Πρέπει να προλάβετε να “κρεμάσετε” τον αντίπαλό 
σας, πριν βρει την λέξη που κρύψατε. Έτσι, θα 
κερδίσετε στο άθροισμα των βαθμών που έχουν 
τα γράμματα της κρυμμένης λέξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA

2 θήκες για γράμματα
2 καρτέλες με διαφορετικής 

δυσκολίας πίστες
106 γράμματα

15 λευκές ψηφίδες
1 μπλοκάκι βαθμολογίας

4 πιόνια 

Πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι, κόψτε 
τα γράμματα και τις λευκές ψηφί-
δες. Αποφασίστε ποιος παίκτης θα 
κρύψει πρώτος μια λέξη και ποιά 
από τις δύο καρτέλες θα χρησιμο-
ποιήσετε.

Η πρώτη καρτέλα, που έχει 5 μόνο 
“βήματα” πριν από το “κρέμα-
σμα”, είναι και η πιο δύσκολη. 
Αν όμως ο παίκτης που ψάχνει 
να βρει τη λέξη τα καταφέρει 
στην καρτέλα αυτή, ο δείκτης 
των γραμμάτων της κρυμμένης 
λέξης πολλαπλασιάζεται επί 2. 
Έτσι, αν για παράδειγμα βρει την 
λέξη Α1Χ8Υ2Ρ2Ο1 στην καρτέλα με 
τα πέντε “βήματα” οι πόντοι που 
θα κερδίσει θα είναι 14 x 2 = 28 
πόντοι. 
Στην άλλη καρτέλα, αυτή με τα 8 
“βήματα”, το σύνολο των δεικτών 
της λέξης είναι το κανονικό και 
δεν πολλαπλασιάζεται. Είναι στην 
κρίση του παίκτη που ψάχνει τη 
λέξη να αποφασίσει αν θέλει να 
ρισκάρει χρησιμοποιώντας την 
καρτέλα με τα 5 “βήματα”, ή να 
παίξει πιο συντηρητικά διαλέγο-
ντας αυτή με τα 8.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΔΙΟΥ



ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Απαγορεύεται η κρυμμένη λέξη να 
είναι όνομα, τοπωνύμιο, αρχικά λέ-
ξεων ή ξένες λέξεις.
Το όριο των γραμμάτων της κρυμμέ-
νης λέξης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
10 γράμματα.
Αν ο παίκτης που προσπαθεί να μα-
ντέψει τη λέξη, ζητήσει ένα γράμμα 
που δεν υπάρχει στη λέξη, αυτόματα 
προχωράει ένα βήμα.
Ένα βήμα θα προχωρήσει επίσης 
αν -προσπαθώντας να μαντέψει- 
πει μια λέξη που όμως δεν είναι η 
κρυμμένη.
Αν στην κρυμμένη λέξη υπάρχει πάνω 
από μια φορά κάποιο γράμμα και ο άλ-
λος παίκτης ζητήσει να αποκαλυφθεί 
το συγκεκριμένο γράμμα, ο παίκτης 
που κρύβει πρέπει να του αποκαλύψει 
όλες τις θέσεις που κατέχει το συγκε-
κριμένο γράμμα. Για παράδειγμα στην 

λέξη “Κ2Ρ2Ε1Μ3Α1Λ3Α1”, αν ο παίκτης 
που μαντεύει διαλέξει το “A”, ο παί-
κτης που κρύβει πρέπει να του αποκα-
λύψει και τα δύο, δηλαδή: “_ _ _ _ 
Α1 _Α1”.

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αφού έχει αποφασισθεί ποιος θα 
κρύψει και ποιος θα μαντέψει, μέ-
νει να αποφασισθεί ποια από τις 
δύο καρτέλες θα χρησιμοποιήσουν 
στο παιχνίδι. Μόλις ο παίκτης απο-
φασίσει ποια λέξη θα κρύψει, ενη-
μερώνει τον αντίπαλό του για τον 
αριθμό των γραμμάτων που έχει η 
λέξη, τοποθετώντας ισάριθμα λευκά 
τετραγωνάκια στη θήκη. Αμέσως το 
πιόνι του αντιπάλου τοποθετείται στο 
σημείο εκκίνησης της καρτέλας και 
το παιχνίδι αρχίζει. Ο παίκτης που 
μαντεύει, επιλέγει ένα γράμμα από 
τα 24 του αλφάβητου και το ρωτά-

ει στον αντίπαλό του. Αν το γράμμα 
υπάρχει στην κρυμμένη λέξη, είναι 
υποχρεωμένος να το αποκαλύψει, 
αντικαθιστώντας το λευκό τετρά-
γωνο με το αντίστοιχο γράμμα, στη 
σωστή του θέση μέσα στη λέξη. Αν 
όμως το γράμμα δεν υπάρχει, τότε 
το πιόνι προχωράει ένα “βήμα” πιο 
κοντά στο “κρέμασμα”. Αν φθάσει 
στο τελευταίο τετράγωνο και δεν 
έχει βρεθεί η λέξη, την παρτίδα 
την κερδίζει ο παίκτης που κρύβει. 
Ο αντίπαλός του σε αυτή την περί-
πτωση δεν παίρνει κανένα βαθμό 
ενώ εκείνος κερδίζει το άθροισμα 
των δεικτών της λέξης που έκρυβε. 
Το παιχνίδι συνεχίζεται εναλλάξ, 
δηλαδή κρύβει μια ο ένας και μια 
ο άλλος παίκτης, μέχρι να φθάσει 
ένας από τους δυο τους σε ένα -
συμφωνημένο από την αρχή- αριθ-
μό βαθμών. Αυτός είναι ο νικητής 
του παιχνιδιού.
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