
Θετική Ένδειξη: Δείχνει που ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί 1 
Μπισκότο ή σχήματα Μπισκότων.

Αρνητική Ένδειξη: Δείχνει που ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετηθεί 
1 Μπισκότο ή σχήματα Μπισκότων.

Περιεχόμενα
• 1 βιβλίο που περιέχει τις οδηγίες του παιχνιδιού, 64 γρίφους λογικής, τις λύσεις για 

τους γρίφους και ένα γλωσσάρι. 
• 9 Μπισκότα σε 3 διαφορετικά σχήματα (τρίγωνο, τετράγωνο και κύκλο) και 3 

διαφορετικά χρώματα (μπλε, κίτρινο και κόκκινο). 
• 1 Ταμπλό με 9 θέσεις σε διάταξη 3Χ3.

Σκοπός του παιχνιδιού
Ο παίκτης προσπαθεί να λύσει διάφορα πάζλ λογικής τοποθετώντας 9 Μπισκότα στο Ταμπλό. 
Ο ίδιος θα πρέπει να ακολουθήσει σωστά όλα τα στοιχεία που του δίνονται σε κάθε πάζλ για 
την σωστή ολοκλήρωση του.

Κατανοώντας τις Στοιχεία
Το βιβλίο χωρίζεται σε 8 ενότητες με πάζλ,  τα οποία σταδιακά γίνονται πιο δύσκολα. Στην 
αρχή κάθε ενότητας θα υπάρχουν καινούργια Στοιχεία που θα πρέπει να ακολουθείτε, 
καθώς επίσης λεκτικές και οπτικές περιγραφές για κάθε νέο Στοιχείο. Εάν ένας νεαρός 
παίκτης απαιτεί τη βοήθειά σας για να ερμηνεύσει τα Στοιχεία, σας προτείνουμε να τον 
καθοδηγήσετε να καταλάβει το Στοιχείο μόνος του, χρησιμοποιώντας το οπτικό παράδειγμα.

Κάθε Στοιχείο απεικονίζει μία λογική αλληλουχία. Ανάλογα με το αν το Στοιχείο είναι ΘΕΤΙΚΟ 
ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ, οι παίκτες καταλαβαίνουν που ΠΡΕΠΕΙ ή ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούν τα 
Μπισκότα τους, πάνω στο Ταμπλό.
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Επίπεδο δυσκολίας των πάζλ
Με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, εισάγονται προοδευτικά νέες λογικές αλληλουχίες. 
Καθώς οι παίκτες μαθαίνουν τις νέες αυτές Ενδείξεις, αποκτούν προοδευτικά επαγωγικό 
συλλογισμό. Καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται, προσπαθήστε να ελαχιστοποιήσετε την 
καθοδήγηση και να ενθαρρύνετε τους νέους παίκτες να προχωρούν με τον δικό τους ρυθμό.

Ένδειξη σχήματος: Υποδεικνύει το σχήμα του Μπισκότου που πρέπει να 
τοποθετηθεί, αλλά το χρώμα είναι άγνωστο.

Ένδειξη χρώματος: Υποδεικνύει το χρώμα του Μπισκότου που πρέπει να 
τοποθετηθεί, αλλά το σχήμα είναι άγνωστο.

Ένδειξη βέλους: Υποδεικνύει ότι ένα Μπισκότο (ή ένας τύπος Μπισκότου) πρέπει 
να τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση του βέλους. Για παράδειγμα, ένα βέλος 
που δείχνει δεξιά σημαίνει ότι ένα Μπισκότο τοποθετείται στα δεξιά ενός άλλου 
Μπισκότου (είτε στη διπλανή θέση είτε με μία κενή θέση μεταξύ τους). 

Λύσεις
Η λύση για κάθε πάζλ βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. Κάθε πάζλ έχει μόνο μία σωστή 
λύση. Σας προτείνουμε πριν ελέγξετε μία λύση, να βεβαιωθείτε ότι όλες οι Ενδείξεις έχουν 
τηρηθεί και ότι δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Εάν η λύση σας διαφέρει από αυτή που εμφανίζεται 
στο τέλος του βιβλίου, αυτό σημαίνει ότι μία ή περισσότερες Ενδείξεις δεν τηρήθηκαν ή 
έχουν παρερμηνευθεί. Για να διασφαλίσετε ότι ερμηνεύσατε σωστά την κάθε Ένδειξη, 
ξανακοιτάξτε τους κανόνες για να εντοπίσετε το λάθος σας και να το διορθώσετε.

Ένδειξη συγκεκριμένου Μπισκότου: 
Η Ένδειξη υποδεικνύει το σχήμα και 
το χρώμα του Μπισκότου που πρέπει 
να τοποθετηθεί. 
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