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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Tοποθετήστε την πλαστική «κόρνα-µύτη» σε σηµείο εύκολα προσβάσιµο προς 
όλους τους παίκτες. Ανακατέψτε τις πλαστικές κάρτες µε τους 
εικονογραφηµένους χαρακτήρες και τοποθετήστε τις σε µια στοίβα δίπλα στην 
πλαστική «κόρνα-µύτη» µε τρόπο ώστε ο χαρακτήρας να µην είναι ορατός στους 
παίκτες. Επιπλέον βεβαιωθείτε πως όλοι οι παίκτες έχουν εύκολη πρόσβαση στις 
βοηθητικές καρτέλες µε τους εικονογραφηµένους 
χαρακτήρες και ονόµατα: η µπλε-πράσινη κάρτα δείχνει τους 
αντρικούς χαρακτήρες του παιχνιδιού ενώ η ροζ-κίτρινη 
κάρτα δείχνει τους γυναικείους χαρακτήρες.
Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλετε την κάρτα στη µύτη σας! 
Κάθε παίκτης πρέπει να διαλέξει από µία κάρτα χωρίς να 
δει τη φάτσα που κρύβει και στη συνέχεια να 
σταθεροποιήσει την κάρτα στη µύτη του...
Εάν ο κάθε παίκτης µπορεί να δει τις κάρτες όλων των 
υπολοίπων παικτών εκτός από τη δική του,
τότε το παιχνίδι µπορεί να ξεκινήσει!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για να συναρµολογήσετε τις βοηθητικές κάρτελες 
µε τους εικονογραφηµένους χαρακτήρες και 
ονόµατα, τοποθετήστε την κάθε κάρτα ανάµεσα στις 
δύο πλαστικές λαβές µε τρόπο ώστε η κάθε λαβή και η 
όψη της κάρτας να συµφωνούν χρωµατικά µεταξύ τους. 
Έπειτα, πιέστε την κάθε κάρτα µε τις αντίστοιχες λαβές 
προκειµένου να ενωθούν.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



FACEMATT ®
www.facematt.com
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
38 ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ/ΦΑΤΣΕΣ.
2 ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ.
1 ΠΛΑΣΤΙΚΗ «ΚΟΡΝΑ-ΜΥΤΗ» ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΗΧΟ. 
1 ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ.
+ 1 ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ.

Κατασκευαστής: 
OOBA TOYS AND GAMES
66 Waldeck Road,Strand on the 
Green,London,W4 3NU

Στην Ελλάδα διανέμεται με την επωνυμία «ΦΑΤΣΑ ΚΑΡΤΑ» από την:
GIOCHI PREZIOSI HELLAS Α.Ε., Αγρινίου 14, Πεύκη, 15121, Αθήνα
τηλ: 210 6100381-2, fax: 210 6100383
info@giochipreziosi.gr, www.giochipreziosi.gr  



ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Απόδειξε πως ξέρεις ποια φάτσα κρύβει η κάρτα σου. Κάνε ερωτήσεις (τύπου 
ναι/όχι) για να καταλάβεις ποιο πρόσωπο κρύβει η κάρτα που έχεις επιλέξει. 
Μόνο αν µαντέψεις σωστά θα γλιτώσεις την κόρνα. Ο πρώτος παίκτης που θα 
µαντέψει σωστά 3 κάρτες είναι ο νικητής!

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο τελευταίος παίκτης που θα επιλέξει την κάρτα του είναι και αυτός που θα 
παίξει πρώτος και το παιχνίδι συνεχίζεται µε τους παίκτες να παίζουν 
δεξιόστροφα: όταν έρθει η σειρά σου, για να µπορέσεις να µαντέψεις ποια 
φάτσα κρύβει η κάρτα σου, πρέπει να κάνεις ερωτήσεις που µπορούν να 
απαντηθούν µε ένα ναι ή ένα όχι. Για παράδειγµα: «Είµαι άντρας;» ή «Φοράω 
κραγιόν;». Μπορείς να χρησιµοποιήσεις τις βοηθητικές κάρτες µε τα 
πρόσωπα/χαρακτήρες για να αποκλείσεις πιθανούς χαρακτήρες ρωτώντας
«Η φάτσα µου βρίσκεται στην κίτρινη καρτέλα;».

 

Εάν η απάντηση στην ερώτηση που θα κάνεις είναι «ναι», τότε µπορείς να 
κάνεις µία ακόµα ερώτηση, αλλά αν είναι «όχι» τότε θα δεις τους αντιπάλους 
σου να σου πατάνε την κόρνα και θα έχεις χάσει τη σειρά σου. Καλή τύχη στην 
προσπάθειά σου να αποµνηµονεύσεις όλα όσα έµαθες για την φάτσα που 
κρύβει η κάρτα σου µέχρι να ξαναέρθει η σειρά σου!

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



…Αν πιστεύεις ότι ξέρεις ποια φάτσα κρύβει η κάρτα σου, προσπάθησε να 
µαντέψεις όταν έρθει η σειρά σου… εάν µαντέψεις λάθος, θα ακούσεις την 
κόρνα και αυτό θα σηµαίνει πως έχεις χάσει τη σειρά σου. Αν µαντέψεις σωστά, 
βγάλε την κάρτα από τη µύτη σου και τοποθέτησέ την µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
µη φαίνεται το πρόσωπο/χαρακτήρας που κρύβει. Μετά, επίλεξε µια άλλη 
κάρτα. Ο πρώτος παίκτης που θα µαντέψει σωστά 3 κάρτες είναι ο νικητής! 

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΧΙΜΠΑΤΖΗ
Ένας χιµπατζής δεν είναι άντρας. Ούτε γυναίκα. Και δεν βρίσκεται στις 
βοηθητικές καρτέλες διπλής όψης. Τι κι αν µαντέψεις σωστά; Θα βρεθεί ξανά 
στη στοίβα µε τις κάρτες µε εικονογραφηµένους χαρακτήρες/φάτσες και δε θα 
κερδίσεις παρά µόνο τα γέλια των συµπαικτών σου!

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΕΧΩ ΤΡΙΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ;

ΦΟΡΑΩ ΣΙΔΕΡΑΚΙΑ;
ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ;

ΤΡΩΩ ΦΑΓΗΤΟ;
ΦΟΡΑΩ ΜΠΛΕ ΚΡΑΓΙΟΝ;

ΕΧΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΑΔΙ;

ΤΡΩΩ ΚΑΡΑΜΕΛΑ;ΕΙΜΑΙ ΜΑΪΜΟΥ;

ΤΡΕΧΕΙ Η ΜΥΤΗ ΜΟΥ;

ΕΙΜΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ;

ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΕΛΑ;

ΒΓΑΖΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ ΕΞΩ;

ΕΧΩ ΣΠΥΡΑΚΙΑ;
ΕΙΜΑΙ Ο __________;(ΟΝΟΜΑ)

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ: ΕΙΜΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ________;(ΟΝΟΜΑ)




