
Σκοπός σας είναι να είστε ο πρώτος παίκτης που θα ξεφορτωθεί όλες τις 
κάρτες από το χέρι του. Αυτό μπορείτε να το κάνετε είτε παίζοντας κάρτες 
– όπου μπορείτε να πείτε όσα ψέματα τραβάει η όρεξή σας – ή ξεσκαρτάρο-
ντας όλες τις κάρτες ενός είδους.

ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Όταν στον πίνακα εμφανίζεται το όνομα ενός είδους, αυτό σημαίνει ότι όλες οι κάρτες αυτού του 
είδους αφαιρούνται από το παιχνίδι. 
Ανακατέψτε τις 6 κάρτες δεινόσαυρων και τραβήξτε τυχαία όσες χρειάζεται, σύμφωνα με τον πίνα-
κα και ανάλογα με τον αριθμό των παικτών. Οι υπόλοιπες βγαίνουν από το παιχνίδι.
Κατόπιν, ανακατέψτε μαζί τις κάρτες ζώων και δεινοσαύρων που συμμετέχουν στο παιχνίδι και 
μοιράστε τις εξ ίσου στους παίκτες. 
Τοποθετήστε τις κάρτες υπενθύμισης των ειδών που συμμετέχουν τη μια δίπλα στην άλλη στο 
κέντρο του τραπεζιού, με ανοιχτή τη χρωματιστή πλευρά τους. Ο αριθμός πάνω στην κάθε κάρτα 
υπενθύμισης, δείχνει πόσα ζώα του συγκεκριμένου είδους υπάρχουν συνολικά στο παιχνίδι.

Ξεκινώντας ένα γύρο
Ο παίκτης που πιο πρόσφατα είδε δεινόσαυρο ξε-
κινάει τον πρώτο γύρο. Πρέπει να ορίσει ένα είδος 
γι’ αυτό το γύρο και πρέπει να κατεβάσει 1 έως 4 
κάρτες κλειστές μπροστά του για να ξεκινήσει ένα 
κοπάδι. Πρέπει να δηλώσει πόσες κάρτες έπαιξε, 
και να πει ότι όλες ανήκουν στο δηλωμένο είδος. 
Στην πραγματικότητα, οι κάρτες που κατέβασε 
μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Τα ψέ-
ματα επιτρέπονται.
Κατόπιν οι υπόλοιποι παίκτες ακολουθούν με 
δεξιόστροφη σειρά (δηλαδή μετά από εσάς παίζει 
ο παίκτης στα αριστερά σας). Όταν είναι η σειρά 
κάποιου παίκτη, αυτός γίνεται ο ενεργός παίκτης. 
Έχει 2 επιλογές: μπορεί είτε να επεκτείνει το κοπά-
δι ή να αμφισβητήσει τις κάρτες που κατέβασε ο 
προηγούμενος παίκτης. Δεν μπορεί να πάει πάσο.

Α) Επέκταση του κοπαδιού
Αν ο ενεργός παίκτης πιστεύει τον προηγούμενο 
του, πρέπει και αυτός να παίξει 1 έως 4 κάρτες 
κλειστές μπροστά του. Ανακοινώνει τον αριθμό 
των καρτών που έπαιξε και λέει και αυτός ότι ανή-
κουν στο επιλεγμένο είδος αυτού του γύρου.

Κατόπιν ο επόμενος δεξιόστροφα παίκτης ακο-
λουθεί. Και αυτός μπορεί είτε να επεκτείνει το 
κοπάδι είτε να αμφισβητήσει τις κάρτες του προ-
ηγούμενού του. 

Ο Παίκτης 1 δηλώνει:
«Αυτές είναι δυο μαχαιρόδοντες τίγρεις.»

Ο Παίκτης 2 δηλώνει:
«Έχω εδώ τρεις ακόμα μαχαιρόδοντες 
τίγρεις.»

Καλώς ήρθατε στην εποχή των παγε-
τώνων! Ψάξτε για μαμούθ, σκίουρους, 
μαχαιρόδοντες τίγρεις και δεινόσαυ-
ρους. Τι; Λέτε ότι δεν υπάρχουν δεινό-

σαυροι πια; Κάνετε λάθος! Αν και πολλά είδη εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού, 
οι δεινόσαυροι θα επιβιώσουν. Το Μαμούθ και η Παρέα του είναι ένα παιχνίδι καρτών για 2 έως 7 
παίκτες, 5 ετών και άνω, στο οποίο το να λέτε ψέματα επιτρέπεται επισήμως.

8 κάρτες 
υπενθύμισης
(διπλής όψεως)

Αριθμός 
παικτών

2
Σκίουροι, 

Αρουραίοι και 
Ποντίκια

Αρουραίοι και 
Ποντίκια
Ποντίκια

Ποντίκια

—

—

4 (οποιοιδήποτε) 24 12

3 (οποιοιδήποτε) 30 10

5 (οποιοιδήποτε) 40 10

5 (οποιοιδήποτε) 40 8

4 (οποιοιδήποτε)

5 (οποιοιδήποτε)

48

49

8

7

3

4

5

6

7

Κάρτες ζώων
που αφαιρούνται

Δεινόσαυροι στο 
παιχνίδι Κάρτες στο παιχνίδι Κάρτες χεριού ανά 

παίκτη

Όλο το κοπάδι 

βγαίνει από το 

παιχνίδι.

Το κοπάδι πάει στην άκρη 

και ο ενεργός παίκτης 

ξεκινάει ένα καινούργιο με 

άλλο είδος. Όποιος πάρει 

το νέο κοπάδι, παίρνει και 

το παλιό.

Ο ενεργός παίκτης επιλέγει ένα παίκτη, ο οποίος παίρνει όλο το κοπάδι στο χέρι του.

6 κάρτες δεινοσαύρων
Βροντόσαυρος
Πτερόσαυρος 
Τρικέρατος
Στεγόσαυρος
Πλεσιόσαυρος
Τυρρανόσαυρος Ρεξ

Όλο το κοπάδι 
βγαίνει από το 

παιχνίδι.

Ο προηγούμενος 
παίκτης παίρνει όλο το 
κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
παίρνει όλο το 

κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
επιλέγει ένα παίκτη, ο 
οποίος παίρνει όλο το 
κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
ανακατεύει το κοπάδι 

και το μοιράζει σε 
όλους τους παίκτες. 

Το κοπάδι πάει στην άκρη 
και ο ενεργός παίκτης 

ξεκινάει ένα καινούργιο με 
άλλο είδος. Όποιος πάρει 
το νέο κοπάδι, παίρνει και 

το παλιό.

44 κάρτες ζώων
2 μαμούθ
3 αρκούδες
4 ελάφια
5 μαχαιρόδοντες τίγρεις
6 λαγοί
7 σκίουροι
8 αρουραίοι
9 ποντίκια



Εξαφάνιση είδους
Αν οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, ένας παίκτης έχει όλες τις κάρτες ενός είδους στο χέρι του, τις 
δείχνει και αμέσως τις τοποθετεί πάνω στην αντίστοιχη κάρτα υπενθύμισης. Κατόπιν γυρίζει τη στοί-
βα ώστε να φαίνεται η πλάτη της κάρτας υπενθύμισης. Αυτό το είδος έχει εξαφανιστεί και άρα είναι 
εκτός παιχνιδιού. (Προσοχή: δείτε την ειδική περίπτωση του Τυραννόσαυρου Ρεξ).
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ:

Β) Αμφισβήτηση του προηγούμενου παίκτη
Αν ο ενεργός παίκτης δεν πιστεύει τη δήλωση του προηγούμενου παίκτη, επιλέγει μια οποιαδήπο-
τε από τις κάρτες που εκείνος έπαιξε και την ανοίγει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αμφισβήτηση γίνεται μόνο στις κάρτες που μόλις έπαιξε ο προηγούμενος παίκτης. 

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
 1) Ο ενεργός παίκτης αμφισβήτησε άδικα.
 Αν η κάρτα ταιριάζει με το δηλωμένο γι’ αυτό το γύρο 

είδος, ο ενεργός παίκτης πρέπει να πάρει όλο το κο-
πάδι στο χέρι του. Κατόπιν, ο επόμενος δεξιόστροφα 
παίκτης μετά τον ενεργό ξεκινάει ένα νέο γύρο με ένα 
νέο κοπάδι. 

 2) Ο ενεργός παίκτης αμφισβήτησε σωστά.
 Αν η κάρτα δεν ταιριάζει με το δηλωμένο γι’ αυτό το 

γύρο είδος, ο προηγούμενος παίκτης πρέπει να πάρει 
όλο το κοπάδι στο χέρι του. Κατόπιν, ο ενεργός παί-
κτης ξεκινάει ένα νέο γύρο με ένα νέο κοπάδι. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο χαμένος 
παίρνει στο χέρι του ΟΛΟ το κοπάδι, και όχι μόνο τις 
κάρτες που μόλις έπαιξε ο προηγούμενος παίκτης. 

 3) Η κάρτα που τραβήχτηκε είναι δεινόσαυρος.
 Αν η κάρτα είναι ένας δεινόσαυρος, η ανάλογη ιδιότη-

τα εφαρμόζεται (δείτε παρακάτω). Κατόπιν, ο ενεργός 
παίκτης παίρνει τον δεινόσαυρο στο χέρι του και ξεκι-
νάει ένα νέο γύρο με ένα νέο κοπάδι. 

Προσοχή: Σε ένα κοπάδι μπορεί να υπάρχουν περισσότερες κάρτες από όσες υπάρχουν στην πραγματι-
κότητα στο συγκεκριμένο είδος. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι ένας τουλάχιστον παίκτης έχει πει ψέματα. 

Βροντόσαυρος
Ο προηγούμενος παίκτης πρέπει να 
πάρει όλο το κοπάδι στο χέρι του. 

Πτερόσαυρος
Ο ενεργός παίκτης πρέπει να πάρει 
όλο το κοπάδι στο χέρι του. 

Τρικέρατος
Ο ενεργός παίκτης επιλέγει ένα παίκτη, 
ο οποίος πρέπει να πάρει όλο το κοπάδι 
στο χέρι του. 

Στεγόσαυρος
Ο ενεργός παίκτης ανακατεύει το κοπά-
δι. Μοιράζει τις κάρτες, τη μια μετά την 
άλλη, σε όλους τους παίκτες, ξεκινώντας 
με τον παίκτη στα αριστερά του. Κατόπιν, 
κάθε παίκτης προσθέτει τις κάρτες που 
του δόθηκαν στο χέρι του.

Πλεσιόσαυρος
Χωρίς να κοιτάξουν το κοπάδι, οι παί-
κτες τοποθετούν όλες τις κάρτες του σε 
μια στοίβα στο κέντρο του τραπεζιού. 
Ο ενεργός παίκτης ξεκινάει ένα νέο 
κοπάδι με ένα νέο είδος. Όταν κάποιος 
στη συνέχεια του παιχνιδιού αναγκα-

στεί να πάρει το νέο κοπάδι στο χέρι του, πρέπει να 
πάρει και το παλιό κοπάδι. 

Τυραννόσαυρος Ρεξ
Όλο το κοπάδι αυτού του γύρου βγαί-
νει από το παιχνίδι. Όλες οι κάρτες 
αυτού του κοπαδιού ξεχωρίζονται 
ανά είδος και τοποθετούνται ανοιχτές 
κάτω από τις αντίστοιχες κάρτες υπεν-
θύμισης.

Ειδική περίπτωση: Από 
εδώ και πέρα, μόνο οι υπό-
λοιπες κάρτες ενός είδους 
απαιτούνται για να «εξα-
φανιστεί» (δείτε Εξαφάνιση 
είδους).

Όταν κάποιος κατεβάσει τις τελευταίες κάρτες από το χέρι του, ο επόμενος παίκτης πρέπει οπωσδήποτε να 
τον αμφισβητήσει. Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις:
 1) Αν η κάρτα που ανοιχτεί δείχνει το δηλωμένο είδος ζώου, το παιχνίδι τελειώνει αμέσως και ο παίκτης 

που κατέβασε τις κάρτες είναι ο νικητής.
 2) Αν η κάρτα που ανοιχτεί δεν δείχνει το δηλωμένο είδος ζώου, ο παίκτης που κατέβασε τις κάρτες πρέπει 

να πάρει όλο το κοπάδι στο χέρι του και το παιχνίδι συνεχίζεται. 
 3) Αν η κάρτα που ανοιχτεί είναι δεινόσαυρος, εφαρμόζεται η ιδιότητά του. Αν μετά από αυτό ο παίκτης 

που κατέβασε τις κάρτες εξακολουθεί να μην έχει κάρτες στο χέρι του, είναι ο νικητής. 

Το παιχνίδι τελειώνει επίσης αν ένας παίκτης ξεσκαρτάρει τις τελευταίες κάρτες του χεριού του λόγω 
«εξαφάνισης» ενός είδους. Σε αυτή την περίπτωση, νικάει αμέσως.

Κάρτες υπενθύμισης με εξαφανισμένα είδη την αρκούδα και τον μαχαιρόδοντα τίγρη.

Ο προηγούμενος παίκτης παίρνει όλο το κοπάδι στο χέρι του.

1)

2)

3)

Όλο το κοπάδι 
βγαίνει από το 

παιχνίδι.

Ο προηγούμενος 
παίκτης παίρνει όλο το 
κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
παίρνει όλο το 

κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
επιλέγει ένα παίκτη, ο 
οποίος παίρνει όλο το 
κοπάδι στο χέρι του.

Ο ενεργός παίκτης 
ανακατεύει το κοπάδι 

και το μοιράζει σε 
όλους τους παίκτες. 

Το κοπάδι πάει στην άκρη 
και ο ενεργός παίκτης 

ξεκινάει ένα καινούργιο με 
άλλο είδος. Όποιος πάρει 
το νέο κοπάδι, παίρνει και 

το παλιό.

Προσοχή: Οι δεινόσαυροι δεν εξαφανίζονται ποτέ, ούτε όταν ένας παίκτης έχει όλους τους δεινό-
σαυρους στο χέρι του.

Σημαντικό: Αν κάποιος παίξει και δεύτερη σειρά σε ένα γύρο, απομακρύνει λίγο πιο πέρα τις κάρτες 
που κατέβασε την πρώτη φορά και τοποθετεί τις νέες κάρτες μπροστά του. Μόνο οι πιο πρόσφατα 
κατεβασμένες κάρτες μπορούν να αμφισβητηθούν. 


