
Ενημέρωση και εργαστήριο για τους συμμετέχοντες.
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Ασκήσεις που εισαγουν τους συμμετέχοντες στην εμπειρία
* Επεξήγηση του σκηνικού, της ιστορίας, των κανόνων του παιχνιδιού και των σημαντικών χρονικών σημείων
* Οργάνωση των συμμετεχόντων σε ομάδες 4 ατόμων
* Δημιουργία φωτογραφιών των ομάδων (από συμμετέχοντες)
* Οι συμμετέχοντες τοποθετούν τις φωτογραφίες τους στην προετοιμασμένη ομάδα στο Facebook. Κάθε φωτογραφία είναι ένα νήμα.
* Διανομή του φυλλαδίου «Πρώτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke».

1. Πρώτη πράξη
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Οι συμμετέχοντες εκτελούν την αποστολής του Διπλού φωτογραφικού ημερολογίου, που περιγράφεται στο «Πρώτο απόσπασμα από 

το ημερολόγιο του R. Locke»
* Οι ομάδες που το κατάφεραν λαμβάνουν το «Πρώτο κομμάτι του κλειδιού» και το «Δεύτερο απόσπασμα από το ημερολόγιο του 

R. Locke».
* Όσοι δεν κατάφεραν εγκαίρως πρέπει να δώσουν ένα από τα «Θραύσματα ψυχών» τους και μόνο τότε να λάβουν το «Πρώτο κομμάτι 

του κλειδιού» και το «Δεύτερο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke».
* Οι ομάδες ψηφίζουν για τον κάτοχο του κομματιού του κλειδιού

2. Δεύτερη πράξη
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Οι συμμετέχοντες εκτελούν την αποστολή του Βίντεο περί βιβλίων, που περιγράφεται στο «Δεύτερο απόσπασμα από το ημερολόγιο 

του R. Locke»
* Οι ομάδες που το κατάφεραν λαμβάνουν το «Δεύτερο κομμάτι του κλειδιού» και το «Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του 

R. Locke» Εάν μια ομάδα έχει χάσει κάποιο από τα «Θραύσματα ψυχών» τους, ξανακερδίζει τώρα ένα από αυτά.
* Όσοι δεν κατάφεραν εγκαίρως πρέπει να δώσουν ένα από τα «Θραύσματα ψυχών» τους και μόνο τότε να λάβουν το «Δεύτερο κομμά-

τι του κλειδιού» και το «Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke».
* Οι ομάδες ψηφίζουν για τον κάτοχο του κομματιού του κλειδιού

3. Τρίτη πράξη
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Οι συμμετέχοντες εκτελούν την αποστολή του Βίντεο διαμάχης, που περιγράφεται στο «Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του 

R. Locke»
* Οι ομάδες που το κατάφεραν λαμβάνουν το «Δεύτερο κομμάτι του κλειδιού» και το «Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του 

R. Locke». Εάν μια ομάδα έχει χάσει κάποιο από τα «Θραύσματα ψυχών» τους, ξανακερδίζει τώρα ένα από αυτά.
* Όσοι δεν κατάφεραν εγκαίρως πρέπει να δώσουν ένα από τα «Θραύσματα ψυχών» τους και μόνο τότε να λάβουν το «Δεύτερο κομμά-

τι του κλειδιού» και το «Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke».
* Οι ομάδες ψηφίζουν για τον κάτοχο του κομματιού του κλειδιού

4. Τέταρτη πράξη
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Οι συμμετέχοντες εκτελούν την αποστολή του Βίντεο περί εμπιστοσύνης, που περιγράφεται στο «Τέταρτο κομμάτι του περιοδικού 

R. Locke»
* Οι ομάδες που το κατάφεραν λαμβάνουν το «Τέταρτο κομμάτι του κλειδιού». Εάν μια ομάδα έχει χάσει κάποιο από τα «Θραύσματα 

ψυχών» τους, ξανακερδίζει τώρα ένα από αυτά.
* Όσοι δεν κατάφεραν εγκαίρως πρέπει να δώσουν ένα από τα «Θραύσματα ψυχών» τους και μόνο τότε να λάβουν το «Πέμπτο κομμάτι 

του κλειδιού»
* Οι ομάδες με τουλάχιστον ένα «Θραύσμα ψυχών» λαμβάνουν το «Πέμπτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke»
* Οι ομάδες που έχασαν το τελευταίο τους Θραύσμα ψυχών είναι εκτός παιχνιδιού και περιμένουν το τέλος. 
* Οι ομάδες ψηφίζουν για τον κάτοχο του κομματιού του κλειδιού
* Το μέλος του προσωπικού που διαδραματίζει τον ρόλο του Thaal παίρνει ένα μέλος της ομάδας από κάθε ομάδα, όπως περιγράφεται 

στην ενημέρωσή του.

5. Πέμπτη πράξη
Διάρκεια: 30 λεπτά
* Οι συμμετέχοντες εκτελούν την αποστολή της προετοιμασίας των επιχειρημάτων, που περιγράφεται στο «Πέμπτο απόσπασμα από 

το ημερολόγιο του R. Locke»
* Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες που απομακρύνονται με τον Taal ενημερώνονται και εκπαιδεύονται να ενεργούν ως Taal, καθώς θα 

είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν τους συμπαίκτες τους στην τελική διαμάχη. 
* Οι ομάδες διαπραγματεύονται με τον «χαμένο» συμπαίκτη τους προσπαθώντας να τον επαναφέρουν, αλλά και να ανακτήσουν τις 

αναμνήσεις των Alex και Robin
* Εάν οι ομάδες πληρούν τις προϋποθέσεις νίκης, ο Taal έχει ηττηθεί και δημιουργεί κατάλληλες σκηνές. 
* Εάν οι ομάδες αποτύχουν, ο Taal θριαμβεύει και δημιουργεί την κατάλληλη σκηνή.

Απολογιστική ενημέρωση.
Διάρκεια: 30 λεπτά

Πρόγραμμα διοργανωτή παιχνιδιού



Συνιστάται το μέλος του προσωπικού που ενεργεί ως Taal να 
ενημερώνεται εκ των προτέρων για ολόκληρο το παιχνίδι, 
ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον χαρακτήρα που παίζει 
και να τον παρουσιάσει με τους πιο ρεαλιστικούς τρόπους.

Ποιος είναι ο χαρακτήρας τον οποίον παίζετε;
Ο χαρακτήρας σας είναι Taal, δαίμονας που προσποιείται 
ότι είναι άνθρωπος, για να αποκτήσει τα κλειδιά από το 
χάλυβα που ψιθυρίζει. Είναι πονηρός και έχει αυτοπεποί-
θηση. Το φύλο του δαίμονα καθώς και η ηλικία του δεν είναι 
σημαντικά για το παιχνίδι, ώστε να μπορούν να αυτοσχεδι-
αστούν.

Ποια είναι τα κίνητρα του Taal;
Ο Taal γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τα κλειδιά δεν μπορεί 
να ενεργήσει μόνος του. Οι δαίμονες δεν μπορούν να 
πάρουν τα κλειδιά ή τα κομμάτια τους με τα χέρια τους 
και απαγορεύεται να τα πάρουν από κάποιον με βία. Έτσι, 
ο Taal περιμένει τις ομάδες να μαζέψουν όλα τα κομμάτια 
και να τα δεσμεύσουν στα κλειδιά, όταν θα κατέχει λίγα από 
αυτά, θα αναγκάσει τα υπόλοιπα να επιστρέψουν πρόθυμα 
για να συμπληρώσουν τα κλειδιά. 

Πως μπαίνει ο Taal στην πλοκή;
Ο δαίμονας κυνηγός Robin Locke κάλεσε τον Taal σε απαγο-
ρευμένη τελετή. Έκαναν μια συμφωνία όπου ο Robin θυσί-
ασε «τις πιο πολύτιμες αναμνήσεις» σε αντάλλαγμα για την 
άρση της πορείας που έδεσε τον Robin και την Alex με ένα 
απαίσιο Βιβλίο που απορροφά τη ζωή και την ψυχή τους. 
Ο Taal συμφώνησε να διακόψει τη σύνδεση του βιβλίου με 
το ντουέτο των κυνηγών δαιμόνων, αλλά σε αντάλλαγμα 
πήρε τις κοινές αναμνήσεις τους, καθώς ήταν «οι πιο πολύ-
τιμες». Οι κυνηγοί δαιμόνων έμειναν χωρίς νόημα και ο Taal 
κέρδισε ελεύθερη βασιλεία στην περιοχή, αξιοποιώντας την 
κατάσταση προς όφελός του, δελεάζοντας άλλους κυνηγούς 
δαιμόνων να ανακτήσουν τα υπόλοιπα κλειδιά από το χάλυ-
βα που ψιθυρίζει για τον σκοτεινό σκοπό του.

Σκοπός:
* Μέχρι το τέλος της τέταρτης πράξης προσποιείται ότι 

είναι ένας κυνηγός δαιμόνων που ασχολείται με την απώ-
λεια αναμνήσεων των συναδέλφων σας.

* Βοηθάει τις ομάδες εάν έχουν κολλήσει με οποιαδήποτε 
πρόκληση.

* Ενεργά υποστηρικτικός και ευγενικός στους παίκτες.
* Στο τέλος της τέταρτης πράξης, ο Taal διαθέτει έναν παί-

κτη από κάθε ομάδα (παίρνοντας αυτόν που είχε επιλεγεί 
ως κάτοχος του κομματιού του κλειδιού τις περισσότερες 
φορές).

* Στη συνέχεια, αποκαλύπτει τις πραγματικές προθέσεις 
του, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για την ιστορία 
που γράφτηκε παραπάνω. 

* Η πράξη «κατοχής» μπορεί να είναι αλληγορική. Για 
παράδειγμα αγγίζει το μέτωπο ενός παίκτη λέγοντας «από 
εδώ και στο εξής με υπακούς και με ακολουθείς. Τώρα έλα 
μαζί μου!»

* Διεξάγει ένα σύντομο εργαστήριο για τους «αρπαγμέ-
νους» παίκτες που τους προετοιμάζει να ενεργήσουν ως 
Taal στην πέμπτη πράξη.

* Κατά τη διάρκεια της πέμπτης, βοηθάει τους παίκτες που 
έχουν προβλήματα να παίξουν αυτό το ρόλο. Απλώς να 
θυμάστε, δεν ενεργείτε αντί αυτών. Κάντε το έτσι ώστε να 
ψιθυρίζετε συμβουλές στο αυτί τους ή να ενεργείτε ως 
μια επικείμενη σκιά πάνω τους. 

* Η τελική σκηνή του παιχνιδιού εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τον Taal, καθώς πρέπει να ενημερώσει τους 
συμμετέχοντες (ως χαρακτήρας) ποιο είναι το αποτέλεσμα 
της συλλογικής τους προσπάθειας. Εάν η πλειοψηφία των 
συμμετεχόντων επέλεξαν να σώσουν τον σύντροφό τους 
αντί να κρατήσουν το κλειδί, ο Taal είναι ηττημένος. Κάντε 
το εντυπωσιακά! Αν όχι, τους κοροϊδεύει και ενημερώνει 
για την επιτυχία του και την κοντόφθαλμη όρασή τους.

Πώς να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση;
Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, οι συμμετέχοντες θα μιλή-
σουν με το δαίμονα που παίζεται από έναν από τους δικούς 
τους, έναν «αρπαγμένο» (από τον Taal) παίκτη. Ο στόχος 
σας είναι να τον προετοιμάσετε να παίξει αυτόν τον ρόλο, 
καθώς ο δαίμονας «ελέγχει» το σώμα του διατηρώντας την 
«καθαρή ψυχή» ως όμηρο της ιδιοτροπίας του. Ο συμμετέ-
χων μπορεί:

*  να επιτρέψει στο υπόλοιπο της ομάδας του να διατηρήσει 
το τελικό κλειδί (αποτελούμενο από τέσσερα κομμάτια) 
και έτσι να πετύχουν στην αποστολή τους να ανακτήσουν 
τις αναμνήσεις των Alex και Robin. Σε αυτό το σενάριο, 
ο «αρπαγμένος» παίκτης παραμένει σε δαιμονική κατοχή.

* να αποκτήσει το κλειδί και έτσι να τους εμποδίσει να 
εκπληρώσουν την αποστολή. Σε αυτό το σενάριο, ωστόσο, 
ο αρπαγμένος παίκτης επιστρέφει στη λογική και η ομάδα 
είναι πάλι ενωμένη.

Και στα δύο σενάρια, έχει να κάνει με τους συμμετέχοντες 
να μιλούν και να χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα που είχαν 
προετοιμάσει νωρίτερα. Πρέπει πραγματικά να δείξουν ότι 
ενδιαφέρονται για αυτόν τον παίκτη και τον θέλουν πίσω. 
Ενθαρρύνετε τον ενεργό συμμετέχοντα να αυτοσχεδιάσει 
και να ακολουθήσει τη ροή, αρκεί να παρακολουθεί τον 
στόχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
*  Μην φοβάστε ότι δεν θα προσπαθήσουν να σώσουν 

τον συνάδελφό τους. Η επιλογή που έχουν είναι, στην 
πραγματικότητα, μια ψευδαίσθηση, καθώς αυτό το άτομο 
έχει ήδη καθιερωθεί στο μυαλό τους τόσο σημαντικό όσο 
το παιχνίδι. Εκτός αυτού, η ανθρώπινη συνείδηση τείνει 
να προσκολλάται σε πράγματα και ανθρώπους που είναι 
πιο εξοικειωμένοι. Και αυτός ο συμμετέχων είναι σίγουρα 
πιο γνωστός από τους φανταστικούς ήρωες της ιστορίας. 
Έτσι, είναι απίθανο ότι δεν θα προσπαθήσουν να τον 
επαναφέρουν. 

*  Πολλά εξαρτώνται από την υποκριτική σας, καθώς ο κό-
σμος του παιχνιδιού θα ζωντανεύει μόνο εάν το μεταφέ-
ρετε με πεποίθηση και αποφασιστικότητα. Μην φοβάστε 
να αυτοσχεδιάσετε και να κάνετε τα πράγματα επί τόπου. 
Εφόσον καταλαβαίνετε την ιστορία και τους στόχους του 
παιχνιδιού θα είστε καλοί. 

*  Εάν οι συμμετέχοντες γοητεύονται από αφήγηση και ρόλο 
προσπαθήστε να τους προσκαλέσετε σε όσο το δυνατόν 
περισσότερες σκηνές. Φτιάξτε τον κόσμο τους επίσης. Εάν 
όχι, κολλήστε στο σενάριο και μην διστάσετε. Το μήνυμα 
θα έχει ήδη φυτευτεί στο μυαλό τους ακόμα κι αν δεν 
είναι έτοιμοι να δράσουν.

Ενημέρωση προσωπικού: Taal



Συνιστάται το μέλος του προσωπικού που ενεργεί ως Taal να ενημερώνεται εκ των προτέρων για ολόκληρο το 
παιχνίδι, ώστε να κατανοήσει καλύτερα τον χαρακτήρα που παίζει και να τον παρουσιάσει με τους πιο ρεαλι-
στικούς τρόπους.
Ο χαρακτήρας σας είναι ο Μέντορας, είστε ο επόπτης και δάσκαλος των νέων κυνηγών δαιμόνων. Πρόσφατα 
τον ειδοποίησαν για τρομερά περιστατικά και την απώλεια της μνήμης που υπέστησαν οι συνάδελφοί του 
ο Robin Locke και η Alex. Δεδομένου ότι και οι δύο ήταν γνωστοί για τις ικανότητές τους, η τρέχουσα κατάστα-
σή τους και οι συνέπειές της αποτελούν αιτία για τη μεγάλη ανησυχία του. Καθώς οι παίκτες (οι μαθητές του) 
θα ερευνήσουν την υπόθεση, θα βρουν τα κομμάτια των κλειδιών από μεγάλης αξίας χάλυβα που ψιθυρίζει. 
Πρέπει να τα μαζέψουν γιατί μπορεί να αποτελούν το κλειδί (εσκεμμένο παιχνίδι λέξεων) για να λύσει αυτό το 
μυστήριο. 
Συναντήθηκε με τον Taal, έναν άλλο κυνηγό δαιμόνων που ερευνά το θέμα και ισχυρίζεται ότι είναι φίλος του 
Locke. Δεν τον έχει συναντήσει στο παρελθόν και δεν μπορεί να ξεπεράσει τις υποψίες του απέναντί του, αλλά 
χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να πάρει

Σκοπός:
* Παίζετε ως άνθρωπος που ενδιαφέρεται πραγματικά για την κατάσταση στην περιοχή.
*  Βοηθάτε τις ομάδες εάν έχουν κολλήσει με οποιαδήποτε πρόκληση.
*  Είστε ενεργά υποστηρικτικοί και ευγενικοί στους παίκτες.
*  Μεταφέρετε τους κανόνες στους συμμετέχοντες
*  Παίρνετε τα «θραύσματα ψυχών» σε περίπτωση που μια ομάδα αποτύχει σε μια πρόκληση (έχουν συνολικά 

τέσσερα θραύσματα) και δίνετε τους τα πίσω (ένα τη φορά) για επιτυχημένες προκλήσεις
*  Δίνετε στους παίκτες τα αντικείμενα που λαμβάνουν και πέτυχαν ολοκληρώνοντας τις αποστολές
*  Αναπαράγετε μια σκηνή στο τέλος της τέταρτης πράξης, όταν ο Taal αποκαλύπτει την πραγματική του ταυ-

τότητα, σας πονάει με τη δύναμή του και γνωρίζετε ότι η επίλυση της σύγκρουσης βρίσκεται στα χέρια των 
συμμετεχόντων.

*  Τους βοηθάτε στην Πέμπτη πράξη στην αποστολή τους

Κανόνες του κόσμου:
*  Οι αναμνήσεις πρέπει να συλλέγονται μία κάθε φορά. Για να συλλεχθεί ένα άλλο μέρος, η ομάδα πρέπει να 

συναντηθεί με τον Μέντορα αφού πετύχει στην αποστολή της.
*  Η αποστολή θεωρείται επιτυχής εάν τα αποτελέσματά της είναι ορατά στην ανάρτηση FB που σχετίζονται με 

την αντίστοιχη ομάδα.
*  Οι ομάδες δεν έχουν περισσότερο από 30 λεπτά για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης αποστολής. Πρέ-

πει να επιστρέψουν στον μέντορα πριν τελειώσει ο χρόνος. Εάν δεν το κάνουν, ή αποτύχουν στο έργο τους, 
θα λάβουν το επόμενο κομμάτι του ημερολογίου του R. Locke και το επόμενο κομμάτι του Κλειδιού, αλλά θα 
χάσουν ένα από τα θραύσματα ψυχών τους 

*  Το κλειδί ανατίθεται σε έναν παίκτη από την ομάδα σας με ψηφοφορία. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει τον 
εαυτό του. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ακόλουθο τρόπο:

•  Σταθείτε σε κύκλο
•  Κλείστε τα μάτια σας
•  Μετρήστε δυνατά από δέκα έως ένα
•  Κατά τη μέτρηση, δείξτε έναν από τους συναδέλφους σας με ανοιχτό χέρι, παλάμη προς τα πάνω. 
•  Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ανοίξτε τα μάτια σας και μετρήστε τις ψήφους
•  Σε περίπτωση ισοπαλίας επαναλάβετε τη διαδικασία.

*  Το άτομο που του έχετε εμπιστευτεί το κομμάτι του κλειδιού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το χάσει ή να το αφήσει να 
χαθεί!

*  Ψηφίζετε ένα άτομο για να μεταφέρει ένα κομμάτι του Κλειδιού μετά από την ολοκλήρωση του ΚΑΘΕ κεφα-
λαίου, που σημαίνει ότι το ίδιο κομμάτι του Κλειδιού μπορεί να δοθεί σε άλλα άτομα σε διαφορετικά στάδια 
του παιχνιδιού, εάν θεωρήσετε ότι κάποιο άλλο άτομο είναι πιο κατάλληλο ως κάτοχος του κομματιού του 
Κλειδιού.

*  Ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κομμάτι του κλειδιού την ίδια στιγμή!

Ενημέρωση προσωπικού: ο Μέντορας



Πρώτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke

5η Οκτωβρίου. 

Δεν είμαι ακόμα πεπεισμένος ότι ο ερχομός μου από την Αγγλία σε αυτήν την 
παράξενη και σαφώς διαφορετική χώρα ήταν μια λογική κίνηση. Δεν έχω χρόνο για 
άσκοπες διακοπές, και αυτό το όλο ζήτημα μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο από ένα 
ψεύτικο ίχνος… Ωστόσο, η παρουσία ενός άλλου κυνηγού δαιμόνων, της Alex, στην 
περιοχή με πείθει ότι αυτό δεν ισχύει. Είναι άτομο για το οποίο δεν γνωρίζω πολλά, 
αλλά το οποίο, όπως καταλαβαίνω από την εμπειρία μου, δεν μπορώ να το υποτιμώ. Για 
πρώτη φορά συναντηθήκαμε στο Facebook, σε μία από τις ομάδες που σχετίζονται με 
τα τεχνουργήματα. Πρέπει να παραδεχτώ ότι είναι γνώστης των πραγμάτων. Δεν ξέρω 
αν πρέπει να ανησυχώ ή να χαίρομαι που μπορώ να μάθω κάτι νέο.

Σήμερα θα συναντηθούμε προσωπικά. Θα μπορούσατε να πείτε ότι το κάναμε ήδη στο 
διαδίκτυο, αλλά πάντα πιστεύω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν πολύ 
εύκολο να δημιουργήσετε τον εαυτό σας για να εμπιστευτείτε την εικόνα που σας 
δείχνουν. Σίγουρα, μπορώ να δω εικόνες, μπορώ να δω ιστορικό δημοσιεύσεων, αλλά 
πάλι, ξέρω για το άτομο τόσα όσα θέλουν να ξέρω. Αυτό πρέπει να είναι ο λόγος γιατί 
είμαι τόσο αγχωμένος. Δεν ξέρω τι να περιμένω στην πραγματικότητα και έχω έτσι 
κι αλλιώς τόσο μεγάλες προσδοκίες...

Ορίσαμε μια συνάντηση σε μια πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Η αποστολή σας:

*  Δημιουργήστε δύο σετ φωτογραφιών που δείχνουν τις διαδρομές που έκαναν η Alex και ο 
Robin για να έρθουν στη συνάντηση. Κάθε σετ πρέπει να αποτελείται από 10 εικόνες.

*  Οι εικόνες πρέπει να δείχνουν ενδιαφέροντα μέρη, κάποια θέα που αξίζει να τη θυμάται 
κάποιος και στοιχεία που δείχνουν τι αρέσει στην Alex και τι αρέσει στον Robin. Εμπνευστείτε 
από αυτό που απολαμβάνουν τα μέλη της ομάδας σας.

*  H Alex και ο Robin είναι δύο ξεχωριστά άτομα. Βεβαιωθείτε ότι τα σετ φωτογραφιών τους 
είναι επίσης διαφορετικά, είτε λόγω επιλεγμένου θέματος, καρέ είτε φίλτρων. Είναι μια καλή 
στιγμή να σκεφτούμε τι είδους άνθρωποι είναι και οι δύο.

*  Και τα δύο σετ θα πρέπει να τελειώνουν με την ίδια, 21η εικόνα, στην οποία οι παίκτες 
παρουσιάζουν το σημείο συνάντησης των Alex και Robin. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει 
να είναι στην εικόνα που αποτελεί την αναπαράσταση της συνάντησή τους.

Αφού ολοκληρώσετε την αποστολή, δημοσιεύστε τα σετ φωτογραφιών σας στο νήμα της 
ομάδας σας στο Facebook. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο σημείο ελέγχου για να λάβετε το 
Πρώτο Κλειδί σας και το επόμενο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke.

Δεύτερο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke

8η Οκτωβρίου. 

Δεν μπορούμε απλά να μιλάμε αρκετά. Ξέρω ότι ήρθα εδώ για να βρω το Βιβλίο και 
να εκδικηθώ την οικογένειά μου, αλλά αντ’ αυτού, περιπλανώμαι με την Alex σε 
υπαίθριες αγορές, καφετέριες και βιβλιοπωλεία, μιλώντας περισσότερο ο ένας για τον 
άλλον παρά για κλειδιά και το Βιβλίο. Δεν νομίζω ότι αποσπά την προσοχή μου από τη 
δουλειά μου. Αν και η Alex θέλει επίσης να αποκτήσει το τεχνούργημα, συμφωνήσαμε 
να συνεργαστούμε. Σε τελική ανάλυση, ο στόχος μας είναι ο ίδιος: να απαλλάξουμε τον 
κόσμο μας από τους δαίμονες. 

Είναι το είδος ατόμου που περίμενα. Γεμάτο ενέργεια, ζωντανό, γελά κάθε φορά που 
λέω κάτι που ακούγεται - όπως το αποκαλεί - «τυπικό για κάθε κυνηγό». Λοιπόν, 
ίσως είμαι πιο μελαγχολικός, ή ίσως είναι η αγγλική μου ανατροφή. Μου αρέσει όταν 
η Alex γελάει, το κάνει τόσο δυνατά και δεν ενοχλείται καθόλου από την παρουσία 
μου. Και έχει όμορφα μάτια.

Χθες περάσαμε ένα υπέροχο απόγευμα σε ένα μέρος γεμάτο βιβλία. Υποτίθεται ότι 
αναζητούσαμε συμβουλές για την εύρεση του Βιβλίου, αλλά καταλήξαμε κάπου ανάμεσα 
στο τμήμα της λογοτεχνίας του φανταστικού, της φαντασίας και των παιδικών 
βιβλίων. Ξέχασα πόσο μου άρεσε να διαβάζω. Ως παιδί, διάβαζα βιβλία το ένα μετά 
το άλλο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο. Υπήρχε κάτι ελκυστικό τη στιγμή που η 
Alex με βοήθησε να βρω παλιές εκδόσεις βιβλίων που μου διάβασε η μητέρα μου 
όταν ήμουν μικρός. Η Alex λέει ότι τα βιβλία είναι οι καθρέφτες της ψυχής, επειδή 
λένε περισσότερα για εμάς από ό, τι περιμένουμε. Και ορκίζομαι, όταν το είπε αυτό, 
πραγματικά δεν ακούστηκε τόσο κλισέ όσο τώρα όταν το γράφω.

Η αποστολή σας:

*  Έχετε 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτήν την αποστολή.

*  Βρείτε ένα μέρος γεμάτο βιβλία.

*  Αποφασίστε ποια βιβλία ήταν πιο σημαντικά για τον Robin και ποια για τον Alex. Γιατί τους 
άρεσαν; Συνδέονται με μια σημαντική στιγμή στη ζωή τους ή με ένα συγκεκριμένο συναίσθημα; 
Τραβήξτε φωτογραφίες από τα εξώφυλλα των βιβλίων.

*  Δημιουργήστε τέσσερα βίντεο, 30 δευτερόλεπτα το καθένα, στο οποίο κάθε μέλος της 
ομάδας θα παρουσιάσει ένα βιβλίο που είναι σημαντικό για αυτόν και εξηγήσει γιατί αυτό το 
συγκεκριμένο έργο/θέμα/προσέγγιση είναι σημαντικό για αυτόν.

Αφού ολοκληρώσετε την αποστολή, δημοσιεύστε τα τέσσερα βίντεο και δύο φωτογραφίες στο 
νήμα της ομάδας σας στο Facebook. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο σημείο ελέγχου για να λάβετε 
το Δεύτερο Κλειδί σας και το επόμενο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke.



Τρίτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke

20η Οκτωβρίου
Εντάξει, ήξερα ότι τελικά αυτό θα βγει στο φως. Απλώς δεν περίμενα να με χτυπήσει τόσο σκληρά. Και 
ότι θα νιώσω τόσο άσχημα γι’ αυτόν τον λόγο. Χθες δεν μπορούσα να κοιμηθώ, παρόλο που πήγα νωρίς για 
ύπνο. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω τις σκέψεις μου. Νιώθω ότι δεν πρόκειται να τις ηρεμήσω ξανά.
Είναι πραγματικά τόσο μεγάλη αμαρτία να θέλω να κρατήσω τις υποθέσεις μου για τον εαυτό μου; Ναι, η 
Alex μπήκε σαν καταιγίδα στη ζωή μου με το μεταδοτικό της γέλιο και πνευματώδη ανταπόκριση σε όλα, 
αλλά αυτό δεν της δίνει το δικαίωμα να εμπλακεί στις υποθέσεις μου. Πώς κάποια σαν αυτή θα μπορούσε 
να καταλάβει κάποιον σαν εμένα; Είμαστε από δύο διαφορετικές χώρες, έχουμε διαφορετικές αξίες, ζούσαμε 
εντελώς διαφορετικά γεγονότα στη ζωή μας. Μπορεί να μου αρέσει η Alex, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα 
με έχει ποτέ πραγματικά. Περισσότερο από αυτό, μερικές φορές νιώθω ότι κανείς δεν μπορεί να περάσει 
αυτά που έχω περάσει και να κρατήσει μια θετική προοπτική. Ήθελα να παραδεχτώ ότι οι δαίμονες οδήγησαν 
την οικογένειά μου στην καταστροφή; Ότι έπρεπε να μεγαλώσω πιο γρήγορα από κάθε άλλο παιδί; Ότι αν 
η Alex με γνώριζε πραγματικά, θα άλλαζε τη γνώμη της για το ποιος είμαι; Ότι δεν θα μου αρέσει πλέον 
όπως είμαι;
Δεν θα καταλάβαινε. Δεν χρειάζεται να ζητάω να ξέρει ότι δεν θα το καταλάβαινε. Η Alex επιθυμεί 
γνώση, αλλά πάνω απ’ όλα, είναι καλός άνθρωπος και πολεμάει τους δαίμονες για το καλό της 
ανθρωπότητας. Ποιος είμαι σε σύγκριση με αυτήν; Δεν μπορούσα να παραδεχτώ την επιθυμία μου για 
εκδίκηση, ούτε ότι θέλω μόνο το Βιβλίο, ώστε να σκοτώσω τους δαίμονες, όπως αυτοί σκότωσαν την 
οικογένειά μου. Η Alex θα σταματούσε την αναζήτηση αν μάθαινε ότι το Βιβλίο προσκολλάται σε αυτόν που 
το βρήκε σαν ένα παράσιτο, ρουφώντας τη ζωή του μέρα με τη μέρα. Ότι ήθελα να θυσιάσω τον εαυτό μου 
στο όνομα της εκδίκησης; Εχω το δικαίωμα να το κάνω! Και δεν ήθελα ποτέ η Alex να αγγίξει το βιβλίο. 
Ήθελα απλώς να με βοηθήσει να το βρω και να καταστρέψω έναν άλλο δαίμονα.
Ποιος θα πίστευε ότι θα κολλήσει με αυτό τόσο πολύ;!
Τώρα όλα έγιναν πιο περίπλοκα. Και οι δύο αγγίξαμε το Βιβλίο, οπότε και οι δύο πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Το Βιβλίο ρουφάει τη ζωή από μένα, αλλά ήμουν προετοιμασμένος για 
αυτό. Μπορώ να δεχτώ τον δικό μου θάνατο στο όνομα της εκδίκησης. Αλλά η Alex; Αυτό δεν πρέπει να 
περιλαμβάνει και την Alex. Και παρόλο που είμαι εξοργισμένος, καταλαβαίνω και τον θυμό της. Μετά από 
όλα, αισθάνεται εξαπατημένη. Όχι μόνο αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας του Βιβλίου, αλλά και 
έκρυψα την απειλή από αυτήν (δεν θα με άφηνε να διακινδυνεύσω διαφορετικά!) και τώρα υποφέρει εξαιτίας 
της ανοησίας μου. Δεν θα με νοιαζόταν τόσο πολύ αν ήταν κάποιος άλλος, αλλά άρχισα να νοιάζομαι για 
αυτήν την ηλίθια κυνηγό. Δεν πίστευα ότι αυτή επίσης νοιάζεται για μένα…
Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε.

Η αποστολή σας:

*  Έχετε 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτήν την αποστολή.

*  Επιλέξτε ένα ξεχωριστό μέρος όπου η Alex και ο Robin πραγματοποιούν τη λογομαχία τους. 
Θα πρέπει να είναι ένα διαφορετικό μέρος από αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει σε βίντεο και 
εικόνες μέχρι στιγμής.

*  Αναδημιουργήστε αυτή τη μνήμη. Δημιουργήστε ξανά τη σκηνή της λογομαχίας της Alex 
και του Robin, οδηγώντας την έτσι ώστε να καταλήξει σε συναίνεση και συγχώρεση. Γιατί 
συγχώρεσαν ο ένας τον άλλον; Ποια συναισθήματα εμπλέχτηκαν; Καταγράψτε τη σκηνή με 
βίντεο.

Αφού ολοκληρώσετε την αποστολή, δημοσιεύστε το βίντεο στο νήμα της ομάδας σας στο 
Facebook. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο σημείο ελέγχου για να λάβετε το Τρίτο Κλειδί σας και 
το επόμενο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke.

Τέταρτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke

22η Οκτωβρίου.

Είχαμε μια μάχη, αλλά μετά από αυτήν – με έκπληξη - νιώθω καλύτερα. Νιώθω πιο 
ανάλαφρα. Η Alex είναι πιο έξυπνη από εμένα και παρόλο που εξακολουθεί να είναι 
αναστατωμένη μαζί μου, είπε ότι καταλαβαίνει. Και δεν  το “ΞΕΡΩ” μονο όταν το 
λέει αυτό, το νιώθω, επίσης. Δεν γνώρισα ποτέ κάποιον όπως η Alex και παρόλο που 
οι συναντήσεις μας προκάλεσαν μεγάλο κίνδυνο λόγω του Βιβλίου, δεν λυπάμαι που τη 
γνώρισα ή ότι είμαστε τόσο κοντά.

Η Alex πρότεινε να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη μας. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει 
αυτό και με ενοχλεί κάπως, καθώς ακούγεται σαν τρελή ιδέα, αλλά δεν έχω το 
δικαίωμα να εκφράσω αμφιβολίες, δεδομένου ότι εγώ ήμουν που τα έκανα μαντάρα. 
Μου είπε να πάρω κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω ως ταινία για να δέσω τα μάτια 
μου και ήδη ξέρω ότι δεν μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα και ότι δεν θα άφηνα ποτέ σε 
κανέναν να κάνει κάτι τέτοιο εκτός από την Alex.

Αισθάνομαι ακόμα ένοχος εξαιτίας του Βιβλίου και του γεγονότος ότι αυτό 
καταβροχθίζει τη ζωή της κάθε μέρα...

Η αποστολή σας:

*  Έχετε 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτήν την αποστολή.

*  Δημιουργήστε και πραγματοποιήστε μια άσκηση εμπιστοσύνης στην ομάδα σας. Θα πρέπει 
να υπάρχει μια καθορισμένη διαδρομή, όπου ο καθένας από εσάς, ένας κάθε φορά, θα έχει 
τα μάτια δεμένα, και οι υπόλοιποι θα τον οδηγούν μόνο με συνομιλία. Δεν επιτρέπεται η 
καθοδήγηση με άγγιγμα. Κάντε μια ηχογράφηση από αυτήν την άσκηση, ώστε να μπορεί να 
χρησιμεύσει ως απόσπασμα των ξανά-δημιουργημένων αναμνήσεων της Alex και του Robin.

Αφού ολοκληρώσετε την αποστολή, δημοσιεύστε την ηχογράφηση στο νήμα της ομάδας σας 
στο Facebook. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο σημείο ελέγχου για να λάβετε το Τέταρτο Κλειδί 
σας και το επόμενο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke.



Πέμπτο απόσπασμα από το ημερολόγιο του R. Locke’s

1η Νοεμβρίου.

Δεν μου άρεσε ποτέ η ημέρα των Αγίων Πάντων. Μου θυμίζει το Halloween και 
τέρατα κάτω από το κρεβάτι, και την οικογένεια που έχασα και τώρα και την Alex, 
την οποία δεν έχω χάσει ακόμη. Αλλά θα την χάσω. Το Βιβλίο εξακολουθεί να 
ρουφάει τη ζωή της, όπως και τη δικιά μου. Και οι δύο πεθαίνουμε και παρόλο που 
αυτό δεν είναι ακόμη ορατό, σύντομα θα αρχίσουμε να εξασθενίζουμε. Όλα λόγω της 
ανοησίας μου.

Ντροπή. Αυτό είναι το συναίσθημα που με προσπερνά τώρα. Μεγάλη, καθολική ντροπή 
που απέτυχα σε κάποιον που νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ότι η Alex με συγχωρεί, αυτό 
δεν αναιρεί αυτό που έχω κάνει.

Σήμερα το πρωί ξύπνησα δίπλα της, σκεπτόμενος ότι δεν μπορώ να την αφήσω 
να πεθάνει. Ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να σπάσω το ξόρκι του Βιβλίου και 
να διορθώσω τη ζημιά που έχω κάνει. H Alex κοιμάται και εγώ ξεφυλλίζω τις 
σημειώσεις μου για τον αποκρυφισμό, ψάχνοντας μια λύση και το τίμημα που πρέπει να 
πληρώσω για να το αγοράσω. Ξέρω ότι δεν θα είναι μικρό, αλλά ξέρω επίσης ότι αν 
είναι για την Alex, αξίζει το ρίσκο. Αξίζει περισσότερο ρίσκο από αυτό που ήθελα 
ποτέ να αναλάβω για λόγους εκδίκησης.

Το όνομα του δαίμονα είναι Taal. Αυτός πρέπει να έχει τη δύναμη να σπάσει το δεσμό 
μας με το Βιβλίο. Δεν έχω κάνει ποτέ παρόμοια συμφωνία στο παρελθόν, καθώς ο 
πατέρας μου με είχε διδάξει να μην εμπιστεύομαι δαίμονες, αλλά τώρα δεν έχω επιλογή 
αν θέλω να ζήσει η Alex. Γι’ αυτό, σε αντάλλαγμα για την κατάργηση της κατάρας, 
θα προσφέρω στον Taal τις αναμνήσεις από αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για 
μένα. Πιθανότατα δεν θα είμαι πλέον κυνηγός, αφού θα ξεχάσω όλες τις μυστικές 
μου γνώσεις, τη μνήμη της μάθησης και τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Λοιπόν, αυτό το 
αξίζει η Alex.

Η αποστολή σας:

*  Έχετε 30 λεπτά για να ολοκληρώσετε αυτήν την αποστολή.

*  Καταπολεμήστε τον Taal και γυρίστε πίσω τον συμπαίκτη σας. Για να προετοιμαστείτε για 
την μάχη, δημιουργήστε μια λίστα με μοναδικά, ισχυρά επιχειρήματα γιατί δεν μπορείτε να 
συνεχίσετε χωρίς το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας που σας έχει αφαιρεθεί, αναφερόμενοι 
στις στιγμές που μοιραστήκατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.



Κομμάτι του Πρώτου Κλειδιού

«Κανείς που είναι περίεργος δεν είναι χαζός. Οι 
άνθρωποι που δεν κάνουν ερωτήσεις παραμένουν 
ανίδεοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους»
Αυτό το κομμάτι από το Κλειδί αντιπροσωπεύει τι είναι κρίσιμο 
στην περιέργεια για ένα άλλο άτομο και τον εσωτερικό κόσμο του. 
Αντιπροσωπεύει τον δεσμό αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Θα επιτρέψει στον 
κάτοχο να ξεκλειδώσει την πορεία για να νικήσει το άγχος.

Χορηγήστε το στο άτομο που σύμφωνα με τη γνώμη της ομάδας σας 
έχει την περισσότερη περιέργεια και δίνει τη μεγαλύτερη σημασία στην 
λεπτομέρεια.

Το Κλειδί ανατίθεται σε ένα άτομο από την ομάδα σας 
με ψηφοφορία. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό 
του/της. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ακόλουθο 
τρόπο:

*  Σταθείτε σε κύκλο
*  Κλείστε τα μάτια σας
*  Μετρήστε δυνατά από δέκα έως ένα
*  Κατά τη μέτρηση, δείξτε έναν από τους συναδέλφους 

σας με ανοιχτό χέρι, παλάμη προς τα πάνω. 
*  Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ανοίξτε τα 

μάτια σας και μετρήστε τις ψήφους.
*  Σε περίπτωση ισοπαλίας επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το άτομο που του έχετε εμπιστευτεί το κομμάτι του 
Κλειδιού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το χάσει ή να το αφήσει να 
χαθεί!

Ψηφίζετε ένα άτομο για να μεταφέρει ένα κομμάτι 
του Κλειδιού μετά από την ολοκλήρωση του ΚΑΘΕ 
κεφαλαίου, που σημαίνει ότι το ίδιο κομμάτι του 
Κλειδιού μπορεί να δοθεί σε άλλα άτομα σε διαφορετικά 
στάδια του παιχνιδιού, εάν θεωρήσετε ότι κάποιο άλλο 
άτομο είναι πιο κατάλληλο ως κάτοχος άλλου κομματιού 
του Κλειδιού.

Ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κομμάτι του 
Κλειδιού την ίδια στιγμή!!

Κομμάτι του Δεύτερου Κλειδιού

Η φροντίδα για τους άλλους, το ρίσκο του να έχεις 
συναισθήματα και το να αφήνεις κάποιο αντίκτυπο 
στους ανθρώπους, φέρνουν την ευτυχία.»
Αυτό το κομμάτι του Κλειδιού αντιπροσωπεύει τι είναι κρίσιμο για την 
απόκτηση συμπάθειας από ένα άλλο άτομο. Αντιπροσωπεύει το δεσμό 
της αγάπης κάποιου άλλου προσώπου. Θα επιτρέψει στον κάτοχο να 
ξεκλειδώσει την τρυφερότητα και τη φροντίδα που απαιτείται για να 
νικήσει τον φόβο.

Χορηγήστε το στο άτομο που κατά τη γνώμη της ομάδας σας είναι το πιο 
καλοπροαίρετο και στοργικό ανάμεσά σας. 

Το Κλειδί ανατίθεται σε ένα άτομο από την ομάδα σας 
με ψηφοφορία. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό 
του/της. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ακόλουθο 
τρόπο:

*  Σταθείτε σε κύκλο
*  Κλείστε τα μάτια σας
*  Μετρήστε δυνατά από δέκα έως ένα
*  Κατά τη μέτρηση, δείξτε έναν από τους συναδέλφους 

σας με ανοιχτό χέρι, παλάμη προς τα πάνω. 
*  Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ανοίξτε τα 

μάτια σας και μετρήστε τις ψήφους.
*  Σε περίπτωση ισοπαλίας επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το άτομο που του έχετε εμπιστευτεί το κομμάτι του 
Κλειδιού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το χάσει ή να το αφήσει να 
χαθεί!

Ψηφίζετε ένα άτομο για να μεταφέρει ένα κομμάτι 
του Κλειδιού μετά από την ολοκλήρωση του ΚΑΘΕ 
κεφαλαίου, που σημαίνει ότι το ίδιο κομμάτι του 
Κλειδιού μπορεί να δοθεί σε άλλα άτομα σε διαφορετικά 
στάδια του παιχνιδιού, εάν θεωρήσετε ότι κάποιο άλλο 
άτομο είναι πιο κατάλληλο ως κάτοχος άλλου κομματιού 
του Κλειδιού.

Ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κομμάτι του 
Κλειδιού την ίδια στιγμή!!



Κομμάτι του Tρίτου Kλειδιού

«Η ειρήνη δεν μπορεί να διατηρηθεί με βία, μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατανόησης.» 
Αυτό το κομμάτι του Τρίτου Κλειδιού αντιπροσωπεύει τι είναι σημαντικό 
για την κατανόηση ενός άλλου ατόμου. Αντιπροσωπεύει τον δεσμό 
της πρόβλεψης των ενεργειών του άλλου. Θα επιτρέψει στον κάτοχο να 
ξεκλειδώσει τη συνεργασία που απαιτείται για να νικήσει τον θυμό.

Χορηγήστε το στο άτομο ότι κατά τη γνώμη της ομάδας σας είναι το πιο 
προσεκτικό και δείχνει τη μεγαλύτερη κατανόηση ανάμεσά σας.

Το Κλειδί ανατίθεται σε ένα άτομο από την ομάδα σας 
με ψηφοφορία. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό 
του/της. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ακόλουθο 
τρόπο:

*  Σταθείτε σε κύκλο
*  Κλείστε τα μάτια σας
*  Μετρήστε δυνατά από δέκα έως ένα
*  Κατά τη μέτρηση, δείξτε έναν από τους συναδέλφους 

σας με ανοιχτό χέρι, παλάμη προς τα πάνω. 
*  Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ανοίξτε τα 

μάτια σας και μετρήστε τις ψήφους.
*  Σε περίπτωση ισοπαλίας επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το άτομο που του έχετε εμπιστευτεί το κομμάτι του 
Κλειδιού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το χάσει ή να το αφήσει να 
χαθεί!

Ψηφίζετε ένα άτομο για να μεταφέρει ένα κομμάτι 
του Κλειδιού μετά από την ολοκλήρωση του ΚΑΘΕ 
κεφαλαίου, που σημαίνει ότι το ίδιο κομμάτι του 
Κλειδιού μπορεί να δοθεί σε άλλα άτομα σε διαφορετικά 
στάδια του παιχνιδιού, εάν θεωρήσετε ότι κάποιο άλλο 
άτομο είναι πιο κατάλληλο ως κάτοχος άλλου κομματιού 
του Κλειδιού.

Ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κομμάτι του 
Κλειδιού την ίδια στιγμή!!

Κομμάτι του Τέταρτου Κλειδιού

«Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε αν μπορείτε να 
εμπιστευτείτε κάποιον είναι να τους εμπιστευτείτε.» 
Αυτό το κομμάτι του Κλειδιού αντιπροσωπεύει αυτό που είναι ζωτικής 
σημασίας για την εμπιστοσύνη σε ένα άλλο άτομο. Αντιπροσωπεύει το 
δεσμό εμπιστοσύνης σε ένα άλλο άτομο. Θα επιτρέψει στον κάτοχο να 
ξεκλειδώσει την αμοιβαία αυτοεκτίμηση που απαιτείται για να νικήσει 
τη ντροπή.

Χορηγήστε το στο άτομο που κατά τη γνώμη της ομάδας σας είναι το πιο 
έμπιστο ανάμεσά σας. 

Το Κλειδί ανατίθεται σε ένα άτομο από την ομάδα σας 
με ψηφοφορία. Κανείς δεν μπορεί να ψηφίσει τον εαυτό 
του/της. Η ψηφοφορία διεξάγεται με τον ακόλουθο 
τρόπο:

*  Σταθείτε σε κύκλο
*  Κλείστε τα μάτια σας
*  Μετρήστε δυνατά από δέκα έως ένα
*  Κατά τη μέτρηση, δείξτε έναν από τους συναδέλφους 

σας με ανοιχτό χέρι, παλάμη προς τα πάνω. 
*  Όταν τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση, ανοίξτε τα 

μάτια σας και μετρήστε τις ψήφους.
*  Σε περίπτωση ισοπαλίας επαναλάβετε τη διαδικασία.

Το άτομο που του έχετε εμπιστευτεί το κομμάτι του 
Κλειδιού ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να το χάσει ή να το αφήσει να 
χαθεί!

Ψηφίζετε ένα άτομο για να μεταφέρει ένα κομμάτι 
του Κλειδιού μετά από την ολοκλήρωση του ΚΑΘΕ 
κεφαλαίου, που σημαίνει ότι το ίδιο κομμάτι του 
Κλειδιού μπορεί να δοθεί σε άλλα άτομα σε διαφορετικά 
στάδια του παιχνιδιού, εάν θεωρήσετε ότι κάποιο άλλο 
άτομο είναι πιο κατάλληλο ως κάτοχος άλλου κομματιού 
του Κλειδιού.

Ένα άτομο μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα κομμάτι του 
Κλειδιού την ίδια στιγμή!!


