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Ειδικά πιόνια

Η Βόμβα κερδίζει όποιο 
πιόνι τής επιτεθεί, 
με εξαίρεση τον 

Πυροτεχνουργό (3). 

Μόνο ο Ανιχνευτής (2) 
μπορεί να μετακινηθεί 

ή να επιτεθεί πηδώντας 
απεριόριστα κενά 

τετράγωνα σε ευθεία 
γραμμή. 

Ένας παίκτης κερδίζει αν 
αιχμαλωτίσει τη Σημαία 

του αντιπάλου του ή 
αν ο αντίπαλός του δεν 
έχει τη δυνατότητα να 

μετακινήσει κανένα  
από τα πιόνια του. 

Μόνο ο 
Πυροτεχνουργός (3) 
μπορεί να κερδίσει  

τη Βόμβα. 

      Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 
Αναπτύξτε μυστικά τον στρατό σας, τοποθετώντας τα 40 πιόνια στις 
4 πρώτες σειρές, στο κομμάτι του ταμπλό που σας αναλογεί. Παίζει 
πρώτος ο παίκτης με τον κόκκινο στρατό. Με τη σειρά, κάθε παίκτης 
πρέπει να μετακινήσει 1 από τα δικά του πιόνια ή να επιτεθεί σε 1 
από τα πιόνια του αντιπάλου του. 

Μετακίνηση 
•  Μετακινήστε 1 από τα πιόνια σας 1 τετράγωνο εμπρός, πίσω, αριστερά 

ή δεξιά. Οι Ανιχνευτές (2) εξαιρούνται από αυτόν τον κανόνα. 
•  2 πιόνια δεν μπορούν ποτέ να βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο 

τετράγωνο του ταμπλό παιχνιδιού.
•  Δεν επιτρέπεται να μετακινήσετε τα πιόνια σας διαγώνια. Επίσης, 

δεν μπορείτε να τα μετακινήσετε πάνω από το νερό που βρίσκεται στη 
μέση του ταμπλό ή να πηδήξετε πάνω από κάποιο άλλο πιόνι.

• Η Σημαία και οι Βόμβες δεν μπορούν να μετακινηθούν ποτέ. 
•  Δεν μπορείτε να μετακινήσετε 1 πιόνι πίσω μπρος ανάμεσα σε 2 ίδια τετράγωνα περισσότερες από 3 φορές.
•  Δεν μπορείτε επίσης να ακολουθείτε συνεχώς το ίδιο πιόνι του αντιπάλου σας χωρίς να του επιτεθείτε.  

Αν συμβεί αυτό, ο επιτιθέμενος παίκτης πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτή την τακτική.
• Αφού κάνετε μια κίνηση και δεν αγγίζετε πια το πιόνι σας, δεν μπορείτε να την αναιρέσετε. 

Επίθεση 
•  Διαλέξτε 1 πιόνι σας και χτυπήστε με αυτό απαλά 1 πιόνι του αντιπάλου σας που βρίσκεται 1 τετράγωνο 

μπροστά, πίσω, αριστερά ή δεξιά από το δικό σας. Και οι δύο παίκτες αποκαλύπτουν τους βαθμούς των 
πιονιών τους. 

•  Το πιόνι με τον χαμηλότερο βαθμό χάνει και αφαιρείται από το ταμπλό. H Κατάσκοπος (1) εξαιρείται από 
αυτόν τον κανόνα. 

• Αν και τα 2 πιόνια έχουν τον ίδιο βαθμό, αφαιρούνται και τα 2 από το ταμπλό. 
• Αν κερδίσει το επιτιθέμενο πιόνι, τοποθετείται στο ταμπλό στη θέση του ηττημένου πιονιού. 
• Αν κερδίσει το αμυνόμενο πιόνι, παραμένει στη θέση του. 

3 2 1

Αν η Κατάσκοπος (1) 
επιτεθεί στον Στρατάρχη 

(10), κερδίζει. Αν 
της επιτεθούν, χάνει 
από κάθε άλλο πιόνι, 

συμπεριλαμβανομένου 
του Στρατάρχη. 

Any piece that attacks 
the bomb is lost. The 

Miner (3) is the 
exception to this rule.

If the Spy (1) attacks 
the Marshal (10), she 

wins. If she is attacked, 
she loses to any rank, 

including the Marshal.

You win the game by 
capturing the enemy’s 

flag or when your 
opponent is not able 
to move any of their 

playing pieces.

Only a Miner (3) can 
defeat the bomb.
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Only a Scout (2) can 
move or attack in 

straight lines over an 
unlimited number of 

empty spaces.

     Quick Start Guide
 
Secretly deploy your army by placing the 40 playing pieces on 
the first four rows of the game board. Red begins. Taking turns, 
each player has to either move one of their own playing pieces, or 
attack one of their enemy’s playing pieces.

Move 
• Move one of your playing pieces one space forwards, 
 backwards, to the left or to the right. Scouts (2) are an 
 exception to this rule.
• Two pieces can never occupy the same space on the game board.
• A piece can never be moved diagonally. Also it cannot move  
 across the water on the middle of the game board or jump over 
another playing piece.
• The flag and bombs may never be moved.
• You may not move a piece back and forth between the same two spaces more than three times.
• You may also not continuously pursue one of your opponent’s playing pieces without making   
 an attack. If this happens the aggressor must stop this at once.
• If you made a move and have let go of your piece, you can’t retract the move.

Attack 
• Take your piece and tap an enemy’s piece that is directly in front of, behind, to the left or to the   
 right of you. Both players reveal their ranks. 
• The piece that holds the lowest rank loses, and is removed from the board. The Spy (1) is an   
 exception to this rule.
• If both pieces hold the same rank, both pieces are removed from the board.
• If the attacking piece wins, it takes the position of the losing piece.
• If the defending piece wins it remains where it is.
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Ημέρα 43η
Ας μην εθελοτυφλούμε! Είμαι ανήσυχος για το τι θα γίνει αύριο. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην 
καθοριστική μάχη που θα αρχίσει με το πρώτο φως της ημέρας. Θεέ μου, μπορώ να μυρίσω τη 
μοσχοβολιά του φρεσκοψημένου ψωμιού που έρχεται από τη σκηνή! Αν και το χωριό απέχει μόλις 
λίγα χιλιόμετρα από εδώ, νιώθω σαν να είναι πιο μακριά από κάθε άλλη φορά.
Ο στρατός μας έχει αποδεκατιστεί τις τελευταίες μέρες. Φταίει ο καταραμένος ο πόλεμος, φταίνε 
η πείνα και οι ασθένειες. Λίγες δεκάδες άνδρες μας έχουν απομείνει μόνο! Μπορούμε να θεωρούμε 
τους εαυτούς τυχερούς, γιατί η προσπάθειά μας έχει αποδυναμώσει και τους αντιπάλους μας.  
Παρ’ όλα αυτά, οι Κόκκινοι είναι πιο δυνατοί απ’ ό,τι υπολογίζαμε.

Φοβάμαι πως μπορεί να είναι η τελευταία φορά που θα οργανώσω τις κινήσεις του στρατεύματός 
μου. Η χθεσινή επίθεση για τη δεξιά πλευρά δεν είχε επιτυχία. Η αριστερή πλευρά έμεινε σοβαρά 
εκτεθειμένη. Οι Κόκκινοι έφτασαν πολύ κοντά να αποσπάσουν τη Σημαία μας. Το παιχνίδι 
παραλίγο να τελειώσει.

Αλλά... ποτέ μην  
υποτιμάτε τους Μπλε!

Πρώτο έχουμε τον Στρατάρχη μας, τον βαρόνο Chaussée, που έχει τον υψηλότερο βαθμό. Είναι 
ο πρώτος Στρατάρχης που αναφέρεται απευθείας στον Αυτοκράτορα. Έχει αμέτρητες μάχες 
στο ενεργητικό του. Πραγματικά εύχομαι να είναι συγκεντρωμένος αύριο. Πριν από μερικές 
μέρες είδα τυχαία ένα ρομαντικό γράμμα από κάποια δεσποινίδα Siducia. Κατάγεται από 
την Κορσική, όπως κι ο Αυτοκράτορας, μα δεν την εμπιστεύομαι καθόλου. Επιθυμεί πάση θυσία 
να συναντήσει τον Στρατάρχη μας αύριο, και βρήκε αυτή ειδικά τη μέρα, εν μέσω μιας τόσο 
κρίσιμης μάχης! Ελπίζω ο Στρατηγός Lauréat να δείξει σύνεση. Τον συμπαθώ. Όλοι τον σέβονται, 
ακόμα και οι δύο Πολωνοί Συνταγματάρχες, που κανένας δεν μπορεί να τους καταλάβει· 
πραγματικό βάσανο για τους τρεις Ταγματάρχες που πρέπει να εκτελούν τις διαταγές τους.

Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο! Κανείς δεν πρέπει να αστειεύεται με τους τέσσερις Λοχαγούς που 
είναι έναν βαθμό πάνω από μένα. Ένας από αυτούς, ο κοντός, συνέχεια μας διατάζει. Φυσικά, είναι 
ανώτερος, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια! Να, χθες. για παράδειγμα, ο τύπος… 
Εντάξει, ίσως δεν είναι ώρα τώρα να ασχολούμαστε με τέτοια μικροπράγματα. Πρέπει να σκεφτώ 
τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε αύριο.

Οι τέσσερις έφιπποι Υπολοχαγοί, μ’ εμένα μαζί, δίνουμε απευθείας διαταγές στους 
τέσσερις Λοχίες και τους πέντε Πυροτεχνουργούς. Αυτοί οι ατρόμητοι Πυροτεχνουργοί 
κατάγονται από το ίδιο μέρος μ’ εμένα. Απίστευτο πώς αυτά τα παιδιά βρίσκουν το κουράγιο να 
εξουδετερώνουν όλες αυτές τις βόμβες. Ούτε ο διάβολος ο ίδιος 
δε θα τους φόβιζε!  Τέλος, έχουμε το πεζικό μας, οκτώ πεζούς 
Ανιχνευτές, όλοι τους βετεράνοι. Αυτοί είμαστε ό,τι έχει απομείνει 
από τον Μεγάλο Στρατό. Α, παραλίγο να ξεχάσω το κρυφό μας όπλο, 
την Κατάσκοπό μας, τη δεσποινίδα Joséphine! Θα ρισκάρει τα 
πάντα αύριο προκειμένου να παραπλανήσει τον Στρατάρχη των 
Κόκκινων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ…

1xΣτρατάρχης

4xΥπολοχαγός 

1xΣτρατηγός 

 4xΛοχίας 

2xΣυνταγματάρχης

5xΠυροτεχνουργός 

3xΤαγματάρχης 

8xΑνιχνευτής 1xΚατάσκοπος 

1xΣημαία

6xΒόμβα 

9 8 7 6
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4xΛοχαγός 
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
Αύριο, το σχέδιό μας θα είναι όπως των αντιπάλων: Τέσσερις σειρές, από δέκα σε κάθε σειρά. Θα 
πρέπει να παραταχθούμε ως εξής:

Οι Κόκκινοι παίζουν πρώτοι! Όπως συνηθίζω να λέω, αν οι Κόκκινοι πρώτοι αρχίσουν, οι Μπλε να 
νικηθούν δε θα αφήσουν!

Μπορούμε να κινηθούμε ή να επιτεθούμε όταν είναι η σειρά μας. Θα εξηγήσω τη διαφορά...

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
Θα κερδίσουμε τη μάχη αν:
A. Καταφέρουμε να αποσπάσουμε τη σημαία των αντιπάλων.
B. Όταν κανείς από τους άνδρες του αντιπάλου δε θα είναι σε θέση να κάνει 
άλλη κίνηση.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Στον στρατό ζούμε με αυστηρό κώδικα συμπεριφοράς. Είναι κανόνες που πρέπει 

να τηρούμε πάντα… όπως και ο εχθρός μας! Όπως λέει και μια γνωστή στρατιωτική 

ρήση, «Όταν ένας στρατιώτης κάνει μια κίνηση, δεν μπορεί να την πάρει πίσω». 

Οπότε, όλοι συμμορφωνόμαστε σε αυτό! Και κάτι ακόμα! Όπως λέω πάντα στους 

άνδρες μου, δεν μπορούν να περνούν περισσότερες από τρεις φορές από τα ίδια 

σημεία. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε απειθαρχία στον στρατό! Για παράδειγμα, δε θα 

συνεχίσουμε να κυνηγάμε συνέχεια τον ίδιο εχθρό, εάν αυτός έχει αποφασίσει να το 

βάλει στα πόδια για να γλιτώσει.

•  32 άνδρες + 1 κατάσκοπος + 6 βόμβες  + 1 σημαία  
= 40 Μπλε!

• Εδώ θα είναι οι 40 Κόκκινοι!
•  Θα παραταχθούμε στις τέσσερις πίσω σειρές κάθε πλευράς 

του πεδίου της μάχης.
•  Ούτε οι εχθροί ούτε εμείς μπορούμε να δούμε τον τρόπο 

παράταξης των άλλων, αφού θα στεκόμαστε με τις πλάτες 
γυρισμένες.

•  Μπορούμε να βάλουμε ένα διαχωριστικό (όπως το κουτί του 
επιτραπέζιου) ανάμεσα στους στρατούς μας στο πεδίο της 
μάχης και να αναδιατάξουμε τα στρατεύματά μας, ώστε να 
μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη μυστικότητα που απαιτείται.

10

ΚΙΝΗΣΗ 
Πρώτα θα πρέπει να κινηθούμε. Αυτό γίνεται ως εξής:
Ένας από εμάς κάνει ένα βήμα, είτε μπροστά είτε πίσω ή δεξιά ή αριστερά. Ξεκαθαρίζουμε: 
Δεν μπορούμε να κινούμαστε διαγώνια! Ούτε μπορούμε να περνάμε πάνω από στρατιώτες ή να 
βουτάμε μέσα στο νερό. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μετακινούμε τη Σημαία και τις 
Βόμβες… Είναι πολύ επικίνδυνο! Μετά, είναι η σειρά του αντιπάλου.

Μόνο οι Ανιχνευτές μπορούν να κινούνται, εμπρός, πίσω, δεξιά ή αριστερά, περισσότερα 
από ένα τετράγωνα, αρκεί να μην είναι κανείς στο διάβα τους. Έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι 
η δουλειά τους: να επιβλέπουν την περιοχή. Ο εχθρός θα είναι δύσκολο να εντοπίσει τους 
Ανιχνευτές μας. Για να μπερδέψουμε τους εχθρούς μας, οι άνδρες μας μπορούν να διαλέξουν 
να κάνουν μόνο ένα βήμα τη φορά!

Οι Ανιχνευτές μπορούν να επιτίθενται ή να 
κινούνται σε όσα τετράγωνα θέλουν,  

αλλά πάντα της ίδιας σειράς.

Δεν κινούμαστε διαγώνια Δεν κολυμπάμε ούτε κάνουμε άλματα!
Κινούμαστε περιμετρικά

2
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Νικάω τον Λοχία γιατί έχει 
χαμηλότερο βαθμό!

Υπολοχαγός Λοχίας

Σχετικά με τις Βόμβες: Είναι καταστροφικά πυρομαχικά! Δε μετακινούνται κατά τη 
διάρκεια της μάχης και μπορούν να ανατινάζονται ξανά και ξανά κάθε φορά που πατιούνται.

Μόνο ένας Πυροτεχνουργός μπορεί να εξουδετερώσει μια Βόμβα και να την 
απομακρύνει από το πεδίο της μάχης καταλαμβάνοντας τη θέση της. Αυτοί οι άνδρες είναι 
α-πί-στευ-τα θαρραλέοι!

Οι γενναίοι Ανιχνευτές μας προηγούνται στο πεδίο της μάχης. Όταν έρχεται η σειρά 
του, ένας Ανιχνευτής κινείται στην ευθεία προσπερνώντας όλα τα ελεύθερα τετράγωνα 
για να επιτεθεί. 

Θα χτυπήσω τον αντίπαλό μου και θα αναφέρω τον βαθμό μου σε αυτήν την περίπτωση: 
Υπολοχαγός, 5ος στην ιεραρχία.
•  Εάν είμαι τυχερός, ο εχθρός μου θα είναι κατώτερος στην ιεραρχία. Ο Λοχίας (4), ο 

Πυροτεχνουργός (3), ο Ανιχνευτής (2) και η Κατάσκοπος (1). Δεν έχω πρόβλημα να τους 
εξουδετερώσω. Τους βγάζω από το πεδίο της μάχης και παίρνω τη θέση τους.

•  Όμως, αν είμαι άτυχος και ο εχθρός έχει υψηλότερη θέση στην ιεραρχία, Στρατάρχης (10), 
Στρατηγός (9), Συνταγματάρχης (8), Ταγματάρχης (7), Λοχαγός (6), τότε όλοι αυτοί με νικούν 
και θα πρέπει να εγκαταλείψω το πεδίο της μάχης. Ο αντίπαλος παραμένει στη θέση του.

•  Εφόσον ο αντίπαλός μου έχει τον ίδιο βαθμό, Υπολοχαγός στην περίπτωσή μου, τότε θα πρέπει να 
φύγουμε και οι δύο από τη μάχη.

• Εάν πατήσω πάνω σε Βόμβα, δε θα επιζήσω! Η έκρηξη θα με βγάλει από το πεδίο της μάχης!
• Αν αρπάξω τη Σημαία; Τότε ο στρατός μου, των Μπλε, θα είναι νικητής!
Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ επικίνδυνο να επιτίθεσαι στον εχθρό. Γι’ αυτό θα αποφασίσουμε 
αν θα πρέπει να επιτεθούμε όταν είναι η σειρά μας ή όχι.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
Οι χαμηλόβαθμοι στην ιεραρχία θα πρέπει να προστατέψουν τους δύο 

Συνταγματάρχες, τον έναν Στρατηγό και τον Στρατάρχη. Η μάχη θα έχει χαθεί  

αν χάσουμε αυτούς τους άνδρες, εκτός αν καταφέρουμε να αρπάξουμε την κόκκινη 

Σημαία στη στιγμή…

ΕΠΙΘΕΣΗ
Υπάρχει Κόκκινος που στέκεται δίπλα μου, πίσω μου ή 
μπροστά μου; Τότε θα επιτεθώ! Αυτό γίνεται ως εξής:

2

3

5 4

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, ο Στρατάρχης έχει τον
υψηλότερο βαθμό… αλλά δεν είναι ανίκητος! Μπορεί να πατήσει πάνω σε μια 
Βόμβα, όπως καθένας από εμάς. Και ο Στρατάρχης των Κόκκινων διατρέχει 
ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο…

…Επειδή έχουμε προσλάβει μία Κατάσκοπο, ναι! Και αυτή έχει μία και μόνο 
αποστολή: να εξολοθρεύσει τον Στρατάρχη των εχθρών! Μπορεί να το κάνει 
αυτό απλά χτυπώντας τον, όπως μια απλή επίθεση. Αλλά αν αυτός  
(ή οποιοσδήποτε άλλος) της επιτεθεί, η δεσποινίς Joséphine είναι χαμένη. Με 
άλλα λόγια, εάν η Κατάσκοπος επιτεθεί μόνο στον Στρατάρχη, κερδίζει, ενώ 
εάν επιτεθεί σε οποιοδήποτε άλλο πιόνι, χάνει.

STRATEGO DUEL: ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που παίζετε Stratego, μπορείτε να δοκιμάσετε να παίξετε με τους 
Κανόνες του STRATEGO DUEL. Στο STRATEGO DUEL  παίζετε με λιγότερα πιόνια, για να 
μπορέσετε να μάθετε γρήγορα πώς χρησιμοποιείται καθένα από αυτά. Όλοι οι κανόνες είναι ίδιοι 
με το Stratego, με τη διαφορά ότι κάθε παίκτης παίζει με τα παρακάτω 10 πιόνια:

#10 Στρατάρχης (1 πιόνι) #3 Πυροτεχνουργός (2 πιόνια) #1 Κατάσκοπος (1 πιόνι) Σημαία (1 πιόνι) 

#9 Στρατηγός (1 πιόνι) #2 Ανιχνευτής (2 πιόνια) Βόμβα (2 πιόνια)

Οι παίκτες μπορούν να στήσουν αυτά τα 10 πιόνια στα 30 τετράγωνα που απαρτίζουν τις 3 
πρώτες σειρές, στο κομμάτι του ταμπλό που τους αναλογεί. Για παράδειγμα, μπορείτε να στήσετε 
τη Σημαία σας σε ένα γωνιακό τετράγωνο, με τα υπόλοιπα πιόνια σας να την περικυκλώνουν. 
(Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι ο αντίπαλός σας θα καταλάβει αμέσως πού βρίσκεται η Σημαία σας!) 
Δοκιμάστε διαφορετικές θέσεις και παραλλαγές στησίματος για να βρείτε την καλύτερη διάταξη 
για εσάς.

Ο υπογράφων
Υπολοχαγός Jacques Cavalier

10

1



© 2017 Jumbodiset Group. All rights reserved. © 2020, ZITO!© 2017 Jumbodiset Group. All rights reserved. © 2020, ZITO!

HAPPY BUNNY: ΠΟΙΟΣ HAPPY BUNNY: ΠΟΙΟΣ 
ΕΦΑΓΕ ΤΑ ΚΑΡΟΤΑ;ΕΦΑΓΕ ΤΑ ΚΑΡΟΤΑ;

ΖΩΑΚΙΑ  ΖΩΑΚΙΑ  
ΤΡΕΞΤΕΤΡΕΞΤΕ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ  ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΣTΗ ΦΑΡΜΑΣTΗ ΦΑΡΜΑ

ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥΘΗΣΑΥΡΟΥ

SOS.Ε ΤΟΥΣ SOS.Ε ΤΟΥΣ 
ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥΣ

FISHING DAY:  FISHING DAY:  
ΓΙΝΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ  ΓΙΝΕ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ  

ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ!ΨΑΡΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ!
ΜΙΚΡΟΙ  ΜΙΚΡΟΙ  
ΔΡΑΚΟΙΔΡΑΚΟΙ

ΨΑΡΑΔΕΣ  ΨΑΡΑΔΕΣ  
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

O ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ  O ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΥIΛΟΥI

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ  Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ  
ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

PANIC DINER: PANIC DINER: 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΕ 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ:  ΑΝΘΙΣΜΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ:  
Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ 

ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ ΚΑΘΕ  ΠΟΥ ΑΝΘΙΖΕΙ ΚΑΘΕ  
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  
NINΤΖΑNINΤΖΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΗΡΩΕΣΗΡΩΕΣ

TIME BOMB:  TIME BOMB:  
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΚΑΛΟΦΑΓΑΤΕΣΚΑΛΟΦΑΓΑΤΕΣ

ΠΙΑΣΕ ΜΕ  ΠΙΑΣΕ ΜΕ  
ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ

ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΕΣ 
ΠΕΙΝΑΛΕΟΝΤΕΣΠΕΙΝΑΛΕΟΝΤΕΣ

POOL PARTY:  POOL PARTY:  
ΜΠΟΜΠΕΣ  ΜΠΟΜΠΕΣ  

ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ!ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ!

CITY BLOX:  CITY BLOX:  
ΧΤΙΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΧΤΙΣΕ ΠΡΩΤΟΣ 

ΤΗΝ ΠΟΛΗ!ΤΗΝ ΠΟΛΗ!

DEKALKO:  DEKALKO:  
ΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ

LIFT IT!:  LIFT IT!:  
ΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟ 
ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ  
ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΚΕΦΑΛΙΑ!ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΚΕΦΑΛΙΑ!

STRATEGO  STRATEGO  
ORIGINALORIGINAL

STRATEGO 1821 STRATEGO 1821 
(ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)(ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

Ανακάλυψε όλα  
τα επιτραπέζια παιχνίδια!

www.zito.grwww.zito.gr

Ανακάλυψε όλα  
τα επιτραπέζια παιχνίδια!

www.zito.grwww.zito.gr
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