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Π ΕΡΙ ΕΧΟΜΕΝΑ:

48 κάρτες 
Συλλεκτών

28 κάρτες
Διαδικτυακής Πώλησης

24 κάρτες 
Δημοπρασιών

160 πλακίδια 
Αντικειμένων
(σε 4 χρώματα 
ανά κατηγορία)

18 πλακίδια 
Ενεργειών

(3 ανά
χρώμα/παίκτη)

24 δείκτες «Το Βρήκα!»

6 Δείκτες Σειράς Παικτών

8 ταμπλό 
Τοποθεσιών

4 πανάκια

1 πουγκί
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Εισαγω γη :
Το «Ψάξε Βρες Το» είναι ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας, ταχύτητας και εύρεσης κρυφών αντικειμένων! Μέσα στο κουτί του παιχνιδιού, θα 
βρείτε 8 διαφορετικές Τοποθεσίες. Στην καθεμιά από αυτές υπάρχουν τα ίδια 160 Αντικείμενα, αλλά με διαφορετική απεικόνιση ή τοποθέτηση. Σε 
κάθε γύρο, ανοίγονται τυχαία πλακίδια Αντικειμένων, τα οποία είναι κοινά για όλους τους παίκτες και τοποθετούνται στο κέντρο του τραπεζιού. 
Σκοπός σας είναι να καταφέρετε να βρείτε όσα περισσότερα μπορείτε από αυτά στην Τοποθεσία σας, πιο γρήγορα από τους άλλους παίκτες. 
Έπειτα, αναπληρώνετε τα πλακίδια Αντικειμένων και παίζετε έναν καινούργιο γύρο σε μία νέα Τοποθεσία. Στο τέλος του 5ου γύρου, ο παίκτης 
με τα περισσότερα Αντικείμενα, κερδίζει! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης, τα πλακίδια Ενεργειών για να εμποδίσετε τους αντιπάλους σας, 
κρύβοντας τμήματα από τις Τοποθεσίες τους με τα ειδικά πανάκια, γυρίζοντας τις Τοποθεσίες τους ανάποδα, ή αναγκάζοντάς τους να ψάξουν 
για Αντικείμενα όρθιοι. Μόλις εξοικειωθείτε με το ψάξιμο, δοκιμάστε να παίξετε σαν πραγματικοί κυνηγοί «θησαυρών». Με αυτόν το τρόπο 
παιχνιδιού, πρέπει να βρείτε τα Αντικείμενα που θα σας αποφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος, πουλώντας τα σε Συλλέκτες, στο Διαδίκτυο ή σε 
Δημοπρασίες!

Υπάρχουν 2 διαφορετικοί τρόποι για να παίξετε το παιχνίδι:

Α. ΒΡΕΣ ΤΟ!, 

Β. ΠΟΥΛΑ ΤΟ!

Α . ΒΡΕΣ ΤΟ!
Π ΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΟΎ

Δώστε σε κάθε παίκτη από ένα ταμπλό Τοποθεσίας και κρατήστε το κρυφό (με την πλάτη προς τα πάνω). Βάλτε όλα τα πλακίδια Αντικειμένων 
μέσα στο πουγκί και ανακατέψτε τα. Ο κάθε παίκτης επιλέγει το χρώμα του και παίρνει από 3 πλακίδια ενεργειών μπροστά του.

ΔΙ ΕΞΑΓΩ ΓΉ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΟΎ:

Στην αρχή του κάθε γύρου, τραβήξτε τυχαία 
3 πλακίδια Αντικειμένων για κάθε παίκτη, 
συν 1. Έπειτα, διαβάστε τα δυνατά και 
τοποθετήστε τα στη μέση του τραπεζιού. 
Δίπλα τους, τοποθετήστε τους δείκτες «Το 
Βρήκα!», σε σημείο προσιτό σε όλους. Βάλτε 
90 δευτερόλεπτα – είτε 60 δευτερόλεπτα εάν 
είστε πιο έμπειροι παίκτες– σε ένα ρολόι. 
Έπειτα, δώστε σε κάθε παίκτη από 3 πλακίδια 
Ενεργειών. Το κάθε πλακίδιο Ενέργειας 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά στο 
παιχνίδι και μπορούμε να παίξουμε μόνο ένα 
στην αρχή κάθε γύρου (βλ. Ιδιότητες Δια-
δικτυακών Πωλήσεων, σελ. 7).

Γυρίστε τις αποθήκες σας ταυτόχρονα και 
αρχίστε τον χρόνο! Κάθε φορά που βρίσκετε 
1 Αντικείμενο, τοποθετείτε πάνω του έναν 
δείκτη «Το Βρήκα!», στην Τοποθεσία σας. 
Έπειτα, «αρπάζετε» το αντίστοιχο πλακίδιο 
Αντικειμένου που εντοπίσατε και το βάζετε 
μπροστά σας. Αυτό το Αντικείμενο πλέον σας 
ανήκει και οι υπόλοιποι παίκτες δεν μπορούν 
να το διεκδικήσουν! Κατά την διάρκεια ενός 
γύρου, αν ανακαλύψετε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος, έχετε το δικαίωμα να μετακινήσετε τον δείκτη «Το Βρήκα!» ώστε να καλύπτει άλλο Αντικείμενο. 

Στήσιμο
Α τρόπου παιξίματος,
για τέσσερις παίκτες.
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Δεν μπορείτε να πάρετε άλλη μάρκα Αντικειμένου με τον ίδιο δείκτη «Το Βρήκα!», ούτε να ανταλλάξετε ένα Αντικείμενό σας με ένα από το κέντρο 
επειδή αλλάξατε γνώμη. Ο γύρος τελειώνει ανάλογα με το τι θα συμβεί πρώτο: Όλα τα ανοιχτά αντικείμενα βρεθούν ή τελειώσει ο διαθέσιμος χρόνος. 

Μόλις τελειώσει ένας γύρος, ο κάθε παίκτης ελέγχει τα Αντικείμενα που βρήκε ο παίκτης του στα αριστερά. Εάν έχετε κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να 
επιστρέψετε το λάθος πλακίδιο Αντικειμένου πίσω στο πουγκί. Ό,τι περισσευούμενα Αντικείμενα υπάρχουν στο κέντρο του τραπεζιού, επιστρέψτε 
τα στο πουγκί.

 Έπειτα όλοι οι παίκτες γυρνούν τις Τοποθεσίες τους με την όψη προς τα κάτω και τις δίνουν στον παίκτη στα αριστερά τους. Στην περίπτωση 
που πάρετε μια αποθήκη που έχετε ξαναπαίξει, 
επιστρέψτε όλες τις χρησιμοποιημένες Τοποθεσίες 
στο κουτί και μοιράστε καινούργιες. Τέλος, τραβήξτε 
τυχαία 3 πλακίδια Αντικειμένων για κάθε παίκτη, 
συν 1 και ο καινούργιος γύρος ξεκινά! Μετά από 
5 γύρους, ο παίκτης με τα περισσότερα πλακίδια 
Αντικειμένων είναι ο νικητής! Σε περίπτωση 
ισοπαλίας κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα 
Αντικείμενα του ίδιου χρώματος.

B. ΠΟΎΛΑ ΤΟ!
Π ΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣΙΑ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΟΎ

Η διαδικασία είναι ίδια με τον τρόπο Α. ΒΡΕΣ 
ΤΟ!, με την παρακάτω προσθήκη: Ξεχωρίστε, 
ανακατέψτε και τοποθετήστε σε κοινή στοίβα με 
την όψη προς τα κάτω τις 48 Κάρτες Συλλεκτών 
μαζί με τις 28 Κάρτες Διαδικτυακής Πώλησης. 

Έπειτα, ανακατέψτε και τοποθετήστε σε ξεχωρι-
στή στοίβα με την όψη προς τα κάτω τις 24 Κάρτες 
Δημοπρασιών.

Τέλος τοποθετήστε στο κέντρο του τραπεζιού από 
ένα Δείκτη Σειράς ανά παίκτη.Το παιχνίδι και πάλι 
παίζεται σε 5 γύρους.

€110 € 90

€ 20
BONUS

€ 40
Κατηγορίες
Αντικειμένων

Κάρτα Συλλεκτών Κάρτα Δημοπρασιών

3 αντικείμενα 
της ίδιας 
κατηγορίας

Κάρτα Διαδικτυακής Πώλησης

Συλλέκτης 

Κέρδος

Κέρδος

Μπόνους 
κέρδος για 
το τέλος του 
παιχνιδιού

Κέρδος

1 Αντικείμενο 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας

Ιδιότητα 
Διαδικτυακής 
Πώλησης

Στήσιμο
Β τρόπου παιξίματος,
για τέσσερις παίκτες.
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ΔΙ ΕΞΑΓΩ ΓΉ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΟΎ:

Όπως και στον Α. τρόπο, σε κάθε γύρο του παιχνιδιού, μπαίνετε σε 
μια Τοποθεσία και προσπαθείτε να βρείτε όσα περισσότερα από τα 
διαθέσιμα Αντικείμενα μπορείτε. Πλέον, παίζουν σημαντικό ρόλο και τα 
χρώματα των πλακιδίων των Αντικειμένων. Τα πλακίδια Αντικειμένων 
ανήκουν σε μία από τις 4 παρακάτω κατηγορίες: Οικογενειακά 
Κειμήλια (πορτοκαλί), Αθλητικά Σουβενίρ (μπλε), Συλλογές και 
Χόμπι (πράσινα) και Ιστορικά Κειμήλια (μοβ). Η κατηγορία στην 
οποία ανήκει το κάθε Αντικείμενο είναι σημαντική, μιας και αυτή καθορίζει 
εάν ένα Αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση μιας 
κάρτας Συλλέκτη, Διαδικτυακής Πώλησης ή Δημοπρασιών. 

Τοποθετήστε από 3 δείκτες «Το Βρήκα!» μπροστά από κάθε παίκτη. 
Τοποθετήστε στο κέντρο του τραπεζιού από ένα Δείκτη Σειράς ανά 
παίκτη, αρχίζοντας από τον Δείκτη 1.

Τραβήξτε και τοποθετήστε στη μέση του τραπεζιού:

• 3 πλακίδια Αντικειμένων ανά παίκτη, συν 1.

• 2 κάρτες ανά παίκτη, από την κλειστή στοίβα (αυτή που περιέχει 
κάρτες Συλλέκτη και Διαδικτυακής πώλησης).

• 4 Κάρτες Δημοπρασιών.

Έπειτα οι παίκτες, όπως ακριβώς και στον Α τρόπο παιχνιδιού (ΒΡΕΣ ΤΟ!), ξεκινούν να βρουν τα Αντικείμενα του γύρου.

Όταν νιώσετε ικανοποιημένοι με τον αριθμό των Αντικειμένων που βρήκατε, «αρπάξτε» γρήγορα το Δείκτη Σειράς με τον μικρότερο αριθμό. Δεν 
μπορείτε να βρείτε άλλα Αντικείμενα, ούτε μπορείτε να μετακινήσετε τους «Το Βρήκα!» δείκτες σας εφόσον έχετε πάρει Δείκτη Σειράς. Όταν τελειώσει 
ο χρόνος, όσοι παίκτες δεν έχουν πάρει ακόμα Δείκτη Σειράς, «αρπάζουν» όσο πιο γρήγορα μπορούν έναν από τους δείκτες που έχουν περισσέψει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έχετε χώρο μόνο για 5 Αντικείμενα. Εάν βρεθείτε με παραπάνω από 5 Αντικείμενα, πρέπει να ξεσκαρτάρετε πλακίδια μέχρι να έχετε 
5 στο σύνολο.

Εάν έχετε κάνει κάποιο λάθος, πρέπει να επιστρέψετε το πλακίδιο του 
Αντικειμένου που κάνατε λάθος πίσω στο πουγκί. Όσα πλακίδια Αντικειμένων 
περισσέψουν, επιστρέψτε τα στο πουγκί.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΩΛΉΣΕΙΣ!

Σε αυτή τη φάση, οι παίκτες με τη σειρά (ξεκινώντας από τον πρώτο παίκτη, δηλαδή τον παίκτη που έχει το νούμερο 1 Δείκτη Σειράς) μπορούν 
να πουλήσουν τα Αντικείμενα που βρήκαν στους Συλλέκτες, στο Διαδίκτυο ή σε κάποιο οίκο Δημοπρασίας, ενώ μπορούν ακόμα και να πουν 
πάσο, με σκοπό να μαζέψουν όσα περισσότερα χρήματα μπορούν!

Όταν ξανάρθει η σειρά σας, μπορείτε και πάλι να πουλήσετε ή να πάτε πάσο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που πάτε πάσο, δεν μπορείτε να πουλήσετε άλλα αντικείμενα και η σειρά σας τελειώνει. Όταν πάτε πάσο γυρίστε 
τον Δείκτη Σειράς σας στην πλευρά ΠΑΣΟ.

‘Όταν όλοι οι παίκτες πάνε πάσο ή αν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες κάρτες, τότε ο γύρος τελειώνει και ξεκινά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο 
επόμενος. 

Στήσιμο
Β τρόπου παιξίματος,
για τέσσερις παίκτες.



6

€ 90

€ 20
BONUS

€ 40
€ 110

Μπόνους για το 
τέλος του παιχνιδιού

Σε κάθε γύρο μην ξεχνάτε να: 

• αναπληρώνετε τις Κάρτες Δημοπρασιών ώστε να φτάσουν τον απαιτούμενο αριθμό των τεσσάρων.

• αναπληρώνετε όλες τις Κάρτες Συλλεκτών και Διαδικτυακής Πώλησης, ώστε να φτάσουν τον απαιτούμενο αριθμό (ανάλογα τον αριθμό των 
παικτών).

• αλλάζετε και να δίνετε την Τοποθεσία σας στον παίκτη στα αριστερά σας.

• στην αρχή του γύρου, να δηλώνετε τυχόν ειδικές ενέργειες των Καρτών Διαδικτυακής πώλησης που θέλετε να πραγματοποιήσετε (βλ.σελ 7).

Κάθε Κάρτα Συλλέκτη, Διαδικτυακής Πώλησης ή Δημοπρασίας ζητάει συγκεκριμένα Αντικείμενα για να αποκτηθεί από τους παίκτες. Όταν 
κάποιος παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις μιας κάρτας της επιλογής του, τότε παίρνει την Κάρτα μπροστά του, τοποθετώντας στον κενό χώρο 
που έχει η Κάρτα τα πλακίδια των Αντικειμένων που απαιτούνται. Τότε, αυτή η Κάρτα θεωρείται κερδισμένη και ο παίκτης την κρατάει μπροστά 
του μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Οι Κάρτες ανάλογα το είδος τους (Συλλέκτες, Διαδικτυακές, Δημοπρασίες), δίνουν στους παίκτες ανάλογο κέρδος, ειδικές ενέργειες ακόμα και 
Μπόνους για το τέλος του παιχνιδιού. Στην συνέχεια μπορείτε να δείτε αναλυτικά την κάθε κατηγορία.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΎ ΠΑΙΧΝ ΙΔΙΟΎ

Μετά το τέλος του 5ου γύρου, το παιχνίδι τελειώνει. Υπολογίστε τα συνολικά σας κέρδη έτσι ώστε να δείτε ποιος είναι ο νικητής του παιχνιδιού. 
Προσθέστε όλες τις Κάρτες Συλλέκτη, Διαδικτύου και Δημοπρασιών που έχετε καταφέρει να μαζέψετε μπροστά σας. Νικητής του παιχνιδιού είναι 
ο παίκτης που κατάφερε να έχει τα περισσότερα κέρδη. Στην σπάνια περίπτωση ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης που βρήκε τα περισσότερα 
Αντικείμενα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Αν ακόμα υπάρχει ισοπαλία, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται την νίκη.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΎΛΛΕΚΤΉ 

Οι Συλλέκτες ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν αντικείμενα διαφόρων κατηγοριών και για αυτό κάθε φορά που τους προσφέρουμε αυτό που ζητούν, 
μας δίνουν συγκεκριμένο κέρδος. Για να αποκτήσετε μία κάρτα Συλλέκτη χρειάζονται 1 ή 2 αντικείμενα συγκεκριμένου είδους (χρώματος).

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΑΔΙ ΚΤΎΑΚΉΣ ΠΩΛΉΣΉΣ 

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορείτε να αποκτήσετε κάρτες Διαδικτυακής Πώλησης, τις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε δίνοντας ένα 
Αντικείμενο οποιουδήποτε είδους (χρώματος). Αυτές οι κάρτες, εκτός από το κέρδος που δίνουν, έχουν πάνω τους και κάποιες ειδικές 
ενέργειες που μπορείτε να ενεργοποιήσετε στην αρχή κάθε γύρου. Ξεκινώντας από τον 1ο παίκτη και προχωρώντας σύμφωνα με την σειρά 

Τρόμπα

Τρόμπα Τρόμπα

Τρόμπα

Τσάντα

Τσάντα

Ζυγαριά

Ζυγαριά

Τηγάνι

Τηγάνι

Γραμματόσημο

Γραμματόση
μο
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των δεικτών Σειράς, μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε μία ή και περισσότερες κάρτες Διαδικτυακής Πώλησης (βλ. Ιδιότητες Διαδικτυακών 
Πωλήσεων). Δεν υπάρχει όριο στο πόσες κάρτες Διαδικτυακής Πώλησης μπορείτε να παίξετε στην αρχή κάθε γύρου, αλλά απαγορεύεται 
ένας παίκτης να έχει πάνω από ένα αντίτυπο της ίδιας ιδιότητας ενεργοποιημένης πάνω του. Όταν πια δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε άλλες 
ιδιότητες, τοποθετήστε τον Δείκτη Σειράς σας στο κέντρο του τραπεζιού, με την πλευρά του αριθμού στραμμένη προς τα επάνω.

ΙΔΙΟΤΉΤΕΣ ΔΙΑΔΙ ΚΤΎΑΚΩ Ν ΠΩΛΉΣΕΩ Ν

Κάθε κάρτα Διαδικτυακής Πώλησης σας προσφέρει μία από τις παρακάτω ιδιότητες. Κάθε κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά 
κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Αφού την χρησιμοποιήσετε, τοποθετήστε την μπροστά σας κλειστή.

 

ΡΕΖΕΡΒΕ: Διαλέξτε ένα από τα Αντικείμενα που είναι ανοιχτά στο κέντρο του τραπεζιού και τοποθετείστε το 
μπροστά σας. Αυτό το αντικείμενο μπορείτε να το βρείτε μόνο εσείς, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να το βρείτε. Εάν 
βρείτε αυτό το Αντικείμενο, τοποθετείστε πάνω του κανονικά ένα δείκτη «Το Βρήκα!», και τοποθετήστε το μαζί με τα 
υπόλοιπα Αντικείμενα που έχετε βρει. 

ΠΟΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΑ ΦΏΤΑ;: Διαλέξτε έναν αντίπαλο παίκτη, και μόλις γυρίσετε τις Τοποθεσίες σας, πετάξτε 
πάνω της ένα από τα πανάκια προσπαθώντας να του κρύψετε όσο μεγαλύτερο κομμάτι της. Το πανάκι πρέπει να 
παραμείνει ακριβώς εκεί που προσγειώθηκε και δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί από κανέναν. Αφαιρέστε το πανάκι 
από την Τοποθεσία στο τέλος της «Φάση Αναζήτησης».

ΤΟ «ΤΕΤΑΡΤΟ» ΜΑΤΙ: Πάρτε ένα δείκτη «Το Βρήκα!» από το απόθεμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν το 
δείκτη ακριβώς όπως χρησιμοποιείτε τους δικούς σας. Κρατήστε τον μέχρι να καταφέρετε να τον χρησιμοποιήσετε 
(δηλαδή μέχρι να βρείτε σε ένα γύρο 4 αντικείμενα αντί για 3).

ΑΛΛΑΞΕ ΚΑΡΤΕΣ: Όταν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, μπορείτε να ξεφορτωθείτε μέχρι 4 Κάρτες Συλλέκτη, 
Διαδικτύου, Δημοπρασίας ή/και Αντικείμενα με οποιονδήποτε συνδυασμό και να τραβήξετε αντίστοιχα καινούργια.

ΔΙΠΛΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑ: Όταν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, μπορείτε να διαλέξετε και να πάρετε 2 Κάρτες 
Συλλέκτη, Διαδικτύου ή Δημοπρασίας αντί για 1 που ισχύει κανονικά στην σειρά σας, χρησιμοποιώντας φυσικά τα 
ανάλογα Αντικείμενα που απαιτούνται για την απόκτησή τους.

ΑΝΏ-ΚΑΤΏ: Όταν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, ένας αντίπαλος της επιλογής σας θα πρέπει να γυρίσει την 
Τοποθεσία του ανάποδα (δηλαδή 180 μοίρες), όσο ψάχνει να βρει τα Αντικείμενα του γύρου.

ΣΗΚΏ ΠΑΝΏ!: ‘Όταν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα, ένας αντίπαλος της επιλογής σας θα πρέπει να στέκεται 
όρθιος όσο ψάχνει να βρει τα Αντικείμενα του γύρου. Δεν επιτρέπεται να λυγίσει τα πόδια του, την μέση του, να 
σηκώσει το τραπέζι ή την Τοποθεσία του, ή γενικότερα να προσπαθήσει να την φέρει πιο κοντά στα μάτια του.

ΚΑΡΤΕΣ ΔΉ ΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ

Οι Κάρτες Δημοπρασίας χρειάζονται 3 Αντικείμενα του ίδιου είδους (χρώματος) για να τις αποκτήσετε και εκτός από ένα σταθερό κέρδος, 
σας προσφέρουν ένα μοναδικό Μπόνους για το τέλος του παιχνιδιού. Για να κερδίσετε αυτό το Μπόνους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα 
τα Αντικείμενα που βρήκατε κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, ανεξαρτήτως από το αν τα χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε κάποια άλλη 
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Προϊόν της
Παιχνίδια Δεσύλλας

Χρυσοστόμου 12
121 32 Περιστέρι-Αθήνα

Τηλ. +30 210 57 37 725
info@desyllasgames.gr
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ΕΎΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι δημιουργοί θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους φίλους τους: Κατερίνα, Μαρία, Άγγελο, Κατερίνα, Στεφανία, 
Παναγιώτη, Φάνη, Στέφανο, Ανθή, Μπάμπη, Αλέξανδρο, Κώστα, Μικαέλα και Γιάννη για την πολύτιμη στήριξη 
και βοήθειά τους.
Επίσης, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους: Νίκο Τζαβάρα, Ζήση Μπιλόρογλου, Νίκο Κορωνιωτάκη, Γιώργο 
Τσικριτέα, Αργύριο Σκρέτα, Θάνο Τριανταφύλλου, Νίκο Κατσαλούλη, Θανάση Αβραμίδη, Χρήστο Χαρισιάδη, 
Γιώργο Ανδρινόπουλο, Γιώργο Κατωπόδη, Νίκο Παπαδάκη και Νικηφόρο Χατζηγιαννάκη.

Σχεδιασμός Παιχνιδιού: Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Γιώργος Χαλκιάς
© 2018 Desyllas Games. All Rights Reserved

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΏΛΗΣΗ:

€20 για κάθε 
χρησιμοποιημένη 
ή αχρησιμοποίητη 
Κάρτα Διαδικτυακής 
Πώλησης που έχετε 
στις συμφωνίες σας.

ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ:

€10 για κάθε 
Αντικείμενο που 
βρήκατε κατά 
την διάρκεια του 
παιχνιδιού αλλά 
ενός συγκεκριμένου 
είδους (ανάλογα 
την κάρτα, το 
εικονιζόμενο είδος/
χρώμα).

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΏΛΗΣΗ:

€30 για κάθε 
χρησιμοποιημένη 
ή αχρησιμοποίητη 
Κάρτα Διαδικτυακής 
Πώλησης που έχετε 
στις συμφωνίες σας, 
αλλά συγκεκριμένου 
συλλέκτη.

ΣΕΤ:

€20 για κάθε 
ζευγάρι 
Αντικειμένων, 
που το καθένα 
ανήκει σε 
διαφορετική 
κατηγορία. 
(Οι κατηγορίες 
που σας ζητούνται 
φαίνονται στην 
εκάστοτε κάρτα).

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ:

€20 ή €40 
(ανάλογα 
την κάρτα) 
για κάθε Κάρτα 
Συλλεκτών του 
συγκεκριμένου 
εικονιζόμενου 
συλλέκτη.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ:

€40 για 
κάθε τετράδα 
Αντικειμένων, 
ένα από το κάθε 
είδος.

Κάρτα Συλλέκτη ή Διαδικτυακής Πώλησης. Για να υπολογίσετε το Μπόνους που θα κερδίσετε από μια Δημοπρασία, πολλαπλασιάστε το 
κέρδος που δείχνει η κάρτα στο κάτω μέρος της με το πόσες φορές καταφέρατε να ολοκληρώσετε το Μπόνους. Τα Αντικείμενα, όπως και οι 
Κάρτες Συλλέκτη και Διαδικτύου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά η κάθε μία για κάθε Δημοπρασία.


