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Η νύχτα έπεσε και είναι ώρα να χωθείς στο κρεβάτι σου για ύπνο.
Είναι ιδανική ευκαιρία για τα πνεύματα των ονείρων να σε επισκεφτούν και να επηρεάσουν

το όνειρό σου, είτε για καλό είτε για κακό. . .
Άκου τις φωνές των νεράιδων, αλλά πρόσεχε τους Μπαμπούλες και τα Ξωτικά.

Με το ξημέρωμα, θα θυμάσαι ακόμα το όνειρό σου ;

Περίληψη Παιχνιδιού
To Όταν Ονειρεύομαι παίζεται σε αριθμό γύρων, ίσο με τον αριθμό των παιχτών. Κάθε 
γύρος χωρίζεται σε δύο φάσεις: Νύχτα και Μέρα. Σε κάθε γύρο, ένας παίχτης παίζει σαν 
ο Ονειρευτής που πρέπει να αναγνωρίσει λέξεις από κάρτες, βασισμένος σε στοιχεία που 
του δίνουν οι υπόλοιποι παίχτες (Νεράιδες, Μπαμπούλες και Ξωτικά).

Στόχος του Παιχνιδιού
Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίχτης με τους πιο πολλούς πόντους κερδίζει.

Περιεχόμενα
•  11 Κάρτες Ρόλων 

(5 Νεράιδες, 4 Μπαμπούλες, και 2 Ξωτικά)
•  110 Κάρτες Ονείρων 

(διπλής όψης, η καθεμία με 4 λέξεις)
• 104 Μάρκες Πόντων
• 1 Κρεβάτι
• 1 Κεφαλάρι
• 1 Ταμπλό
• 1 Μάσκα Ύπνου
• 1 Κλεψύδρα (2 λεπτών)
•  1 Βιβλίο Οδηγιών

Στήσιμο Παιχνιδιού
1. Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.
2. Τοποθετήστε το Κρεβάτι στο κέντρο του ταμπλό.
3.  Ανακατέψτε τις κάρτες Ονείρων και τοποθετήστε 

τις πάνω στο Κρεβάτι.  
Σημείωση: Όταν ανακατεύετε τις κάρτες Ονείρων 
αντιστρέψτε και αναποδογυρίστε ώστε να είστε 
σίγουροι πως η τράπουλα έχει ανακατευθεί 
πλήρως.

4.  Τοποθετήστε το Κεφαλάρι στο Κρεβάτι ώστε να 
κρύβεται η λέξη που δεν θα χρησιμοποιείται.

5.  Τοποθετήστε την κλεψύδρα και τις μάρκες σε 
κοντινή απόσταση από όλους τους παίχτες.

6.  Ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών, πάρτε τις αντίστοιχες κάρτες Ρόλων και 
επιστρέψτε τις υπόλοιπες στο Κουτί (δε θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το παιχνίδι).

7.  Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίχτης γίνεται ο Ονειρευτής στον πρώτο γύρο. Παίρνει τη 
μάσκα ύπνου και την τοποθετεί μπροστά του.

Ρόλοι
•  Οι Νεράιδες πρέπει να βοηθήσουν τον Ονειρευτή να αναγνωρίσει όσες 

περισσότερες λέξεις μπορεί από τις κάρτες Ονείρων.
•  Οι Μπαμπούλες πρέπει  να μπερδέψουν τον Ονειρευτή ώστε να δώσει 

λανθασμένες μαντεψιές.
•  Τα Ξωτικά αλλάζουν στόχους βοηθώντας τις Νεράιδες ή τους Μπαμπούλες με 

στόχο ο Ονειρευτής να δώσει ίσο αριθμό σωστών και λανθασμένων μαντεψιών.

Αριθμός Παιχτών 4 5 6 7 8 9 10

Νεράιδες 1 2 3 3 4 4 5

Μπαμπούλες 1 1 2 2 3 3 4

Ξωτικά 2 2 1 2 1 2 1

Νεράιδα Μπαμπούλας Ξωτικό

Χρήστος Δαρσακλής



Παίζοντας το Παιχνίδι  - Νύχτα
1 - Μοιράστε τους Ρόλους
Ο Ονειρευτής ανακατεύει τις κάρτες Ρόλων και δίνει μία σε κάθε παίκτη εκτός από τον 
εαυτό του. Κάθε παίχτης κοιτάει την κάρτα του χωρίς να την αποκαλύψει στους άλλους 
παίχτες. Τοποθετήστε την κάρτα Ρόλου που περισσεύει ανάποδα στο τραπέζι- δεν πρέπει να 
αποκαλυφθεί. Στη συνέχεια, ο Ονειρευτής φοράει τη μάσκα ύπνου. Τοποθετήστε την πάνω 
κάρτα Ονείρου στον πάτο της στοίβας ώστε να εμφανιστεί η επόμενη κάρτα, την οποία ο 
Ονειρευτής δεν έχει δει.

Όταν όλοι είναι έτοιμοι, γυρίστε την κλεψύδρα.

2 - Το Όνειρο
Ξεκινώντας με τον παίχτη στα αριστερά του Ονειρευτή και συνεχίζοντας με τη φορά του 
ρολογιού, κάθε παίχτης δίνει ένα στοιχείο, ώστε να περιγράψει την λέξη στην κάρτα 
Ονείρου. Το στοιχείο πρέπει να είναι μόνο μία λέξη! Ανάλογα με τον ρόλο του, κάθε παίχτης 
προσπαθεί να βοηθήσει ή να παραπλανήσει τον Ονειρευτή. Συνεχίστε να δίνετε στοιχεία 
με τη σειρά, μέχρι ο Ονειρευτής να προσπαθήσει να μαντέψει τη λέξη. Αυτό σημαίνει πως 
η σειρά ενός παίχτη να δώσει ένα στοιχείο είναι πιθανόν να έρθει πάνω από μια φορά 
σε κάθε κάρτα Ονείρου.

Περιορισμοί: Δεν μπορείτε να δώσετε στοιχεία:

•  Που να ανήκουν στην ίδια οικογένεια λέξεων με την λέξη στην κάρτα Ονείρου. 
Παράδειγμα: Δεν μπορείτε να πείτε “Πρίγκιπας” αν η λέξη είναι “Πριγκίπισσα”.

•  Που να ακούγεται παρόμοια με την λέξη στην κάρτα Ονείρου. 
Παράδειγμα: Δεν μπορείτε να πείτε “Μαρίδα” αν η λέξη είναι “Γαρίδα”.

•  Είναι σε ξένη γλώσσα. 
Παράδειγμα: Δεν μπορείτε να πείτε “Child” αν η λέξη είναι “Παιδί”.

Οποιαδήποτε στιγμή, ο Ονειρευτής μπορεί να διακόψει τη ροή του γύρου ώστε να 
προσπαθήσει να μαντέψει τη λέξη στην κάρτα Ονείρου, ή να πει “Πάσο”, ώστε να 
προσπεράσει την κάρτα Ονείρου και να εμφανιστεί η επόμενη κάρτα :

•  Αν ο Ονειρευτής μαντέψει σωστά, τοποθετήστε την κάρτα Ονείρου στην κίτρινη 
πλευρά του ταμπλό.

•  Αν ο Ονειρευτής μαντέψει λάθος, τοποθετήστε την κάρτα Ονείρου στην μπλε πλευρά 
του ταμπλό.

•  Αν ο Ονειρευτής πάει πάσο, τοποθετήστε την κάρτα Ονείρου στην μπλε πλευρά του 
ταμπλό.

Έπειτα, οι παίχτες συνεχίζουν τον γύρο παίζοντας με την νεοεμφανιζόμενη κάρτα Ονείρου.

Σημαντικό: Ο Ονειρευτής δεν πρέπει να ξέρει αν οι μαντεψιές που κάνει είναι σωστές ή 
λανθασμένες στη διάρκεια αυτής της φάσης. Οι παίχτες πρέπει να παραμείνουν διακριτικοί.

Όταν η κλεψύδρα εξαντληθεί μετά από δύο λεπτά, οι παίχτες πρέπει να σταματήσουν 
να δίνουν στοιχεία στον Ονειρευτή. Παρόλα αυτά, ο Ονειρευτής μπορεί να δοκιμάσει να 

μαντέψει την λέξη στην τελευταία κάρτα Ονείρου, χωρίς κανένα επιπλέον στοιχείο. Αυτό 
δεν είναι υποχρεωτικό. Αν ο Ονειρευτής επιλέξει να μην μαντέψει, η τωρινή κάρτα Ονείρου 
παραμένει στην κορυφή της τράπουλας χωρίς κάποια συνέπεια.

Διευκρινήσεις:

•  Αν ο παίχτης δεν μπορεί να σκεφτεί ένα στοιχείο να δώσει στον Ονειρευτή, μπορεί 
απλώς να πει “Πάσο”.

•  Αν ένας παίχτης κάνει πάνω από 5 δευτερόλεπτα να δώσει ένα στοιχείο, χάνει τη 
σειρά του αυτόματα και συνεχίζει ο επόμενος παίχτης

•  Αν ένας παίχτης δώσει ένα στοιχείο που δεν απαγορεύεται από τους περιορισμούς, 
τοποθετήστε την τωρινή κάρτα Ονείρου μπροστά του σαν ποινή. Στο τέλος του 
παιχνιδιού κάθε ποινή μειώνει το σκορ του παίχτη κατά 1 πόντο. Προχωρήστε με την 
νεοεμφανιζόμενη κάρτα αλλά σιγουρευτείτε πως ο Ονειρευτής γνωρίζει πως η κάρτα 
Ονείρου άλλαξε.

•  Όταν τοποθετείτε κάρτες Ονείρου σε οποιαδήποτε μεριά του ταμπλό, σιγουρευτείτε 
πως η κάθε λέξη που χρησιμοποιήθηκε παραμένει εμφανής.

Λάθος Απαντήσεις Ή Πάσο Σωστές Απαντήσεις

Λουλούδι!

Μπλε!

Κόκκινο!
Πόρτα!ή

Παπαρούνα;



Παίζοντας το Παιχνίδι - Μέρα
1 - Ανασκόπηση του Ονείρου
Πριν αφαιρέσει τη μάσκα ύπνου, ο Ονειρευτής διηγείται το όνειρό του, ενώ προσπαθεί να 
αναφέρει όλες τις λέξεις που πιστεύει πως μάντεψε σωστά στη διάρκεια της Νύχτας. Καθώς 
διηγείσαι το όνειρό σου, νιώσε ελεύθερα να το ερμηνεύσεις όπως θέλεις. Εμπνεύσου από 
τις εικασίες σου και δημιούργησε μια ονειρική, αστεία, ψυχαγωγική ιστορία...
Παράδειγμα: “Στο όνειρό μου, είδα έναν ΚΟΚΟΡΑ που πολεμούσε με ένα ΒΡΙΚΟΛΑΚΑ για 
ένα ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ενώ ένας ΣΚΥΛΟΣ έπαιζε ΤΥΜΠΑΝΑ”.

Όσο ο Ονειρευτής αφηγείται το όνειρο του, οι παίχτες πρέπει να περιστρέφουν ελαφρώς 
τις κάρτες Ονείρου που ο Ονειρευτής ανέφερε στη διήγησή του ώστε να βοηθήσουν στο 
σκοράρισμα.

Όταν ο Ονειρευτής τελειώσει με την ανασκόπηση του ονείρου, αφαιρεί την μάσκα ύπνου.

Διευκρίνηση: Στη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Ονειρευτής δεν ξέρει ακόμα ποιες 
από τις μαντεψιές που έκανε στη διάρκεια του γύρου είναι σωστές και ποιες είναι 
λανθασμένες. Επομένως, είναι σημαντικό για τον Ονειρευτή να προσπαθήσει να 
θυμηθεί όσες πιο πολλές μαντεψιές μπορεί για να έχει περισσότερες πιθανότητες να 
κερδίσει επιπλέον πόντους.

2 – Σκοράρισμα Πόντων
Οι παίχτες εμφανίζουν τις κάρτες Ρόλων τους και σκοράρουν πόντους ως εξής:

Κάθε Νεράιδα σκοράρει 1 πόντο για κάθε κάρτα Ονείρου που βρίσκεται στην 
κίτρινη πλευρά του ταμπλό (σωστές μαντεψιές). 

Κάθε Μπαμπούλας σκοράρει 1 πόντο για κάθε κάρτα Ονείρου στην 
μπλε πλευρά του ταμπλό (λανθασμένες μαντεψιές ή κάρτες που έχουν 
προσπεραστεί).

Ο Ονειρευτής σκοράρει 1 πόντο για κάθε κάρτα Ονείρου που βρίσκεται 
στην κίτρινη πλευρά του ταμπλό (σωστές μαντεψιές). Ο Ονειρευτής επίσης 
σκοράρει 2 επιπλέον πόντους αν -στη διάρκεια της ανασκόπησης του 
ονείρου- κατάφερε να αναφέρει όλες τις κάρτες που βρίσκονται στην κίτρινη 
πλευρά του ταμπλό.

Τα Ξωτκά συγκρίνουν τον αριθμό των καρτών Ονείρων σε κάθε πλευρά του ταμπλό:

Αν υπάρχει ο ίδιος αριθμός καρτών Ονείρων και στις δύο πλευρές, κάθε 
Ξωτικό σκοράρει 1 πόντο για κάθε κάρτα στην κίτρινη πλευρά καθώς και 
2 επιπλέον πόντους.
Παράδειγμα: Αν υπάρχουν 3 κάρτες Ονείρου στην κίτρινη πλευρά και 3 
κάρτες Ονείρου στην μπλε πλευρά, κάθε Ξωτικό σκοράρει 3 πόντους και 
2 επιπλέον πόντους, συνολικά 5 πόντους.

Αν υπάρχει διαφορά μιας ακριβώς κάρτας ανάμεσα στις κάρτες της 
κίτρινης και της μπλε πλευράς, κάθε Ξωτικό σκοράρει 1 πόντο για κάθε 
κάρτα στην πλευρά με τις περισσότερες κάρτες..
Παράδειγμα: Αν υπάρχουν 2 κάρτες Ονείρου στην κίτρινη πλευρά και 3 
κάρτες Ονείρου στην μπλε πλευρά, κάθε Ξωτικό σκοράρει 3 πόντους.

Αν υπάρχει διαφορά δύο ή περισσότερων καρτών Ονείρου ανάμεσα 
στις κάρτες της κίτρινης και της μπλε πλευράς, κάθε Ξωτικό σκοράρει 
1 πόντο για κάθε κάρτα στην πλευρά με τις λιγότερες κάρτες.
Παράδειγμα: Αν υπάρχουν 4 κάρτες Ονείρου στην κίτρινη πλευρά και 2 
κάρτες Ονείρου στην μπλε πλευρά, κάθε Ξωτικό σκοράρει 2 πόντους.

Παράδειγμα Σκοραρίσματος: Σε αυτή την περίπτωση, κάθε Νεράιδα σκοράρει 3 πόντους. 
Ο Ονειρευτής σκοράρει 3 πόντους συν 2 επιπλέον πόντους για την σωστή ανασκόπηση 
όλων των σωστών μαντεψιών. Κάθε Μπαμπούλας σκοράρει 2 πόντους και κάθε Ξωτικό 
σκοράρει 3 πόντους.

Στο τέλος του γύρου, κάθε παίχτης παίρνει τόσες μάρκες πόντων όσοι και οι πόντοι που 
σκόραρε αυτό το γύρο και τους τοποθετεί μπροστά του.

3 - Τέλος του Γύρου
Αφαιρέστε όλες τις κάρτες Ονείρου από το ταμπλό, ανακατέψτε τις, και τοποθετήστε τις 
στον πάτο της τράπουλας. 
Ο παίχτης που κάθεται στα αριστερά του Ονειρευτή γίνεται ο Ονειρευτής του επόμενου 
γύρου.Παίρνει την μάσκα ύπνου και όλες τις κάρτες Ρόλων, συμπεριλαμβανομένης και 
εκείνης που είχε περισσέψει στον προηγούμενο γύρο.
Και ο νέος γύρος ξεκινά!

Τέλος του Παιχνιδιού
Όταν κάθε παίχτης πήρε το ρόλο του Ονειρευτή μία φορά, το παιχνίδι τελειώνει. Κάθε 
παίχτης μετρά τους πόντους που έχει μαζέψει από τις μάρκες του και αφαιρεί 1 πόντο για 
κάθε ποινή που έχει πάρει.

Ο παίχτης με τους περισσότερους πόντους νικάει στο παιχνίδι.

Σε  περίπτωση ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίχτης με τις λιγότερες ποινές.
Αν υπάρχει ακόμα ισοπαλία, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.
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Ευχαριστίες
Οι “Βέλγοι-με-τα-Σομπρέρο” θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους Tanguy Greban και Anouk 
Mertens από το Case Départ, το Association des Parents du Centre Scolaire Saint-Barthé-
lémy, την οικογένεια Provoost, Hervé Marly, Bart Van Haver, Floriane Schroeder, Auguste 
Flores, και Timothée Lambry. Ειδικές ευχαριστίες στους André και Jean-Marie, το όνειρο 
συνεχίζεται…
Ο σχεδιαστής θα ήθελε να ευχαριστήσει την οικογένειά του, που του εμπνέει τα όνειρα. 
Θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει “Το Κελί” και τον Γιάννη Βιδάλη για τις πολλές δοκιμές που 
έκαναν στο παιχνίδι. 

Ο Thomas θα ήθελε να αφιερώσει αυτό το παιχνίδι στον Christophe Dieu (1974-2016).
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