
Παράξενα τέρατα έκαναν την εμφάνιση τους σε ολόκληρο 
το βασίλειο. Όλο και πιο πολλοί υπήκοοι, μαγεμένοι από την 
υπέρμετρη χάρη τους, πέφτουν θύματά τους. Με το μεγαλύτερο 
μέρος του στρατού στα βόρεια σύνορα μαχόμενο τους εισβολείς, 
ο Βασιλιάς στρέφεται σε κυνηγούς επικηρυγμένων (Bounty 
Hunters), όπως εσείς, να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει αυτή 
την νέα αλλόκοτη απειλή. 

Πιάστε αυτά τα χαριτωμένα τέρατα και ο Βασιλιάς θα σας 
ανταμείψει πλουσιοπάροχα! Όμως προσοχή! Κάθε τέρας 
απαιτεί διαφορετικό συνδυασμό όπλων και μαγικών για να το 
αιχμαλωτίσετε ενώ η ταχύτητα σας θα είναι καθοριστική. Θα 
είστε ο ταχύτερος;

Στο Whoosh: Bounty Hunters παίρνετε το ρόλο κυνηγών 
επικηρυγμένων που προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν 
χαριτωμένα τέρατα. Το κάνετε αποκαλύπτοντας κάρτες με όπλα 
και μαγικά και ελέγχοντας αν ταιριάζουν με κάποιο από τα 
εμφανή τέρατα. Ο παίκτης που θα αιχμαλωτίσει τέρατα με την 
μεγαλύτερη αξία θα είναι ο νικητής.



• 36 κάρτες Τεράτων

• 108 κάρτες Όπλων και Μαγικών

84 κάρτες 
κανονικών Όπλων 
και Μαγικών

12 κάρτες
Αποτυχημένης Επίθεσης

9 κάρτες Συνδυασμών

3 κάρτες Μαγικού Ραβδιού



 
Αν παίζετε με λιγότερους από 5 παίκτες, αφαιρέστε όλες τις 
κάρτες Τεράτων με την ένδειξη 5+ στην κάτω δεξιά γωνία. Αν 
παίζετε 2 παίκτες αφαιρέστε επίσης όλες τις κάρτες Τεράτων με 
την ένδειξη 3+.

Ανακατέψτε τις κάρτες Τεράτων και τοποθετήστε τις κλειστές 
σε 3 στοίβες με ίσο αριθμό καρτών στο κέντρο του τραπεζιού σε 
σχηματισμό όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια 
ανοίξτε την πρώτη κάρτα από κάθε στοίβα και τοποθετήστε τις 
κοντά τη μια στην άλλη.

Στήσιμο παρτίδας

Ένδειξη αριθμού
παικτών



Ανακατέψτε όλες τις κάρτες Όπλων και Μαγικών και χωρίστε τις 
σε τόσες στοίβες όσες και ο αριθμός των παικτών, με περίπου 
ίσο αριθμό καρτών (δεν χρειάζεται να τις μετρήσετε). Δώστε 
σε κάθε παίκτη μια από αυτές τις στοίβες που την τοποθετούν 
κλειστή μπροστά τους.

Ο μικρότερος σε ηλικία παίκτης, παίζει πρώτος.

Στη σειρά σας, ανοίξτε στο τραπέζι την πάνω κάρτα της στοίβας 
σας με Όπλα και Μαγικά. Αμέσως ο παίκτης στα αριστερά 
σας, κάνει το ίδιο και οι παίκτες συνεχίζουν με δεξιόστροφη 
φορά, με τον κάθε ένα να αποκαλύπτει μια κάρτα μπροστά 
του. Όταν έρθει πάλι η σειρά σας, αποκαλύψτε μια νέα κάρτα 
τοποθετώντας την μπροστά σας δίπλα στην προηγούμενη 
χωρίς να την υπερκαλύπτει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς 
όλες οι κάρτες πρέπει να είναι διαρκώς ορατές από όλους 
τους παίκτες.



Η παρτίδα συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. Αν οποιαδήποτε 
στιγμή όλα τα σύμβολα ενός Τέρατος έχουν αποκαλυφθεί (δεν 
έχει σημασία από ποιους ή πόσους παίκτες) πρέπει ταχύτατα 
να ακουμπήσετε με το χέρι σας την κάρτα του Τέρατος με σκοπό 
να το αιχμαλωτίσετε. Ο πρώτος παίκτης που θα το κάνει παίρνει 
την κάρτα και την τοποθετεί ανοιχτή μπροστά του. Στο τέλος 
του παιχνιδιού θα κερδίσει τους πόντους που αναγραφονται 
πανω αριστερα στα Τερατα που έχει συλλεξει.
 
Αν προσπαθήσετε να αιχμαλωτίσετε ένα Τέρας ακουμπώντας 
την κάρτα του, ενώ δεν υπάρχουν όλα τα σύμβολα του ανοιχτά 
στο τραπέζι, τότε έχετε κάνει λάθος. Πάρτε την κάρτα Τέρατος 
και τοποθετήστε την κλειστή μπροστά σας. Στο τέλος του 
παιχνιδιού μετράει σαν 1 αρνητικός πόντος για εσάς.
 
Όποτε μια κάρτα Τέρατος φύγει από το κέντρο (από παίκτη 
που το αιχμαλώτισε ή έκανε λάθος), στη θέση της ανοίγει μια 
νέα κάρτα από την αντίστοιχη στοίβα. Επιπλέον όλοι οι παίκτες 
μαζεύουν τις κάρτες Όπλων και Μαγικών που έχουν ανοίξει 
μπροστά τους και τις τοποθετούν κλειστές στην στοίβα τους 
από κάτω. Ο παίκτης που πήρε το Τέρας θα είναι ο νέος πρώτος 
παίκτης που θα ανοίξει κάρτα από τη στοίβα του και η παρτίδα 
συνεχίζεται όπως πριν.
 
Αν 2 ή περισσότεροι παίκτες προσπαθήσουν να ακουμπήσουν 
ταυτόχρονα δύο διαφορετικά Τέρατα, μόνο όποιος το έκανε 
πρώτος μετράει. Αν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ελέγξτε 
τους αριθμούς στο κάτω αριστερά μέρος των καρτών. Τότε 
μετράει ο παίκτης που ακούμπησε την κάρτα με το μεγαλύτερο 
νούμερο. Δεν έχει σημασία αν αυτός ο παίκτης κατάφερε να 
αιχμαλωτίσει ή έκανε λάθος.

Αν 2 ή περισσότεροι παίκτες προσπαθήσουν να ακουμπήσουν 
ταυτόχρονα το ίδιο Τέρας, μόνο όποιος το έκανε πρώτος 
μετράει (συνήθως αυτός που το χέρι του είναι κάτω από όλων 
των άλλων).



Αν αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί (για παράδειγμα τα χέρια 
τους δεν ακουμπάνε το ένα το άλλο), τότε μετράει ο παίκτης 
που το χέρι του καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια της κάρτας 
Τέρατος.

Όταν ένας παίκτης πάρει το τελευταίο Τέρας μιας στοίβας, 
η παρτίδα τελειώνει. Για να βρείτε τον νικητή, προσθέστε 
τους πόντους που αναγράφονται στα ανοιχτά Τέρατα και 
αφαιρέστε 1 πόντο για κάθε κλειστό Τέρας. Ο παίκτης 
με τους περισσότερους πόντους κερδίζει την παρτίδα! Σε 
περίπτωση ισοπαλίας νικητής είναι ανάμεσά τους όποιος έχει 
τα περισσότερα Τέρατα 5-πόντων. Αν υπάρχει ακόμα ισοπαλία 
μετρήστε τα Τέρατα 4-πόντων και αν πάλι υπάρχει, μετρήστε τα 
Τέρατα 3-πόντων. Στην σπάνια περίπτωση που όλοι οι ισόπαλοι 
έχουν συλλέξει ακριβώς τα ίδια Τέρατα, τότε μοιράζονται την 
νίκη.

• Κάθε παίκτης παίζει το παιχνίδι με το ένα χέρι. Όταν θελήσετε 
να ακουμπήσετε ένα Τέρας, πρέπει να το κάνετε με το ίδιο 
χέρι που αποκαλύπτετε νέες κάρτες Όπλων και Μαγικών. Για 
να το θυμάστε πιο εύκολα προτείνουμε να κρατάτε τη στοίβα 
με το ένα χέρι και με το άλλο να αποκαλύπτετε κάρτες (ή να 
πιάνετε Τέρατα).

• Όσο περιμένετε τους άλλους παίκτες να αποκαλύψουν την 
κάρτα τους, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα πίσω από την 
περιοχή που αποκαλύπτετε τις δικές σας.

• Όταν αποκαλύπτετε κάρτα, κάντε το έτσι ώστε να είναι ορατή 
πρώτα στους συμπαίκτες σας και όχι πρώτα σε εσάς.



Κάρτες Συνδυασμών

Όταν αποκαλύπτετε μια κάρτα με δύο 
Όπλα ή Μαγικά, είναι σαν να υπάρχουν 
και τα δύο.

Κάρτες Αποτυχημένης Επίθεσης

Αυτές οι κάρτες έχουν ένα Χ σε κάθε γωνία 
τους (αντί για τα κανονικά σύμβολα) και 
φαίνονται κομματιασμένα. Αυτές οι 
κάρτες δεν λογίζονται σαν το Όπλο ή το 
Μαγικό που δείχνουν – Υπάρχουν μονο 
για να σας μπερδεύουν.

Σημείωση: Όταν παίζετε με παιδιά 
ίσως θελήσετε να αφαιρέσετε τις 
κάρτες Αποτυχημένης Επίθεσης για 
τις πρώτες σας παρτίδες. Μπορείτε 
να τις προσθέσετε όταν αποκτήσουν 
περισσότερη εμπειρία στο παιχνίδι.

Κάρτα Μαγικού Ραβδιού

Το ραβδί είναι μπαλαντέρ. Μετράει σαν 
οποιοδήποτε ένα Όπλο ή Μαγικό.

Κάρτα Συνδυασμού

Κάρτα
Αποτυχημένης

Επίθεσης

Κάρτα Μαγικού
Ραβδιού
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