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Αγαπητέ Mάκη,
ε καλωσορίζω στη βραδιά μυστηρίου με τίτλο «Ένα μασάζ πριν
πεθάνεις». Στο Grand Ocean Spa, το
ξακουστό κέντρο ευεξίας μόνο για γυναίκες, επικρατεί πανικός όταν ανακαλύπτεται το πτώμα της Μαριέλλας
Μόρτη, μιας εκ των καλύτερων πελατισσών του. Εσύ και η παρέα σου αναλαμβάνετε να εξιχνιάσετε το μυστήριο, παίζοντας το ρόλο των ντετέκτιβ,
των υπόπτων και του δολοφόνου.
Θα παίξεις τον ρόλο του Μάκη
Ανδρέου. Ο Μάκης είναι ο πιο νέος και
πολλά υποσχόμενος θεραπευτής του Dark
Cave Hammam. Μόλις αποφοίτησε από το
ΤΕΙ αισθητικής και είναι πολύ χαρούμενος
που βρήκε τόσο γρήγορα δουλειά σε ένα τόσο
γνωστό κέντρο ευεξίας. Ο Μάκης έχει πάθος με τις αστυνομικές ιστορίες. Πάντα μέσα
στην τσάντα του κουβαλάει ένα αστυνομικό
μυθιστόρημα.

Σ

Το αρχείο που διαβάζεις τώρα περιέχει οδηγίες και συμβουλές για
τον τρόπο διεξαγωγής του μυστηρίου. Σε παρακαλώ να το διαβάσεις
προσεκτικά για να εξασφαλίσεις ότι
όλοι θα ζήσετε μια αξέχαστη και ξεκαρδιστική εμπειρία.
Σου εύχομαι Καλή Διασκέδαση!
Για το Βρες τον Δολοφόνο

Φιλιώ Λαζανά
Ηθική Αυτουργός

Περίληψη σεναρίου
Τι οφείλει να κάνει κάθε άντρας που σέβεται τον εαυτό του για μια τουλάχιστον
φορά στη ζωή του; Θέλει και ρώτημα; Να επισκεπτεί το Dark Cave Hammam, το
ξακουστό χαμάμ μόνο για άντρες και να γευτεί το ανατολίτικο μασάζ που είναι το
σήμα κατατεθέν του.

Μόνο που σήμερα όσοι πήγατε εκεί, μεταξύ άλλων και εσύ, όχι μόνο δεν
χαλαρώσατε με το περίφημο μασάζ, αλλά βρεθήκατε αντιμέτωποι με έναν
φόνο!
Ο Λοΐζος Λάμπρου, ιδιοκτήτης του χαμάμ, σας ξεσηκώνει όλους με τις φωνές
του, όταν ανακαλύπτει έντρομος το πτώμα του Μάριου Μπενάκη, του καλύτερου πελάτη του, μέσα στο χαμάμ.
Όλοι έχετε σοκαριστεί! Ποιός και γιατί να σκότωσε τον Μάριο και μάλιστα
μέσα σε έναν τόσο πολυσύχναστο χώρο; Τι σχέση έχουν τα πανάκριβα διαμάντια που βρέθηκαν σκορπισμένα δίπλα του;
Απ΄ ότι φαίνεται ο δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά σας, γιατί δεν επιτρέπεται
σε κανέναν η έξοδος από τον χώρο, ούτε καν σε σένα! Μάλιστα, θεωρείσαι
και εσύ ύποπτος για την δολοφονία του Μάριου. Εσύ όμως δεν έχεις τίποτα
να φοβηθείς. Γι’ αυτό θεωρείς υποχρέωσή σου να αποδείξεις την αθωότητά
σου και να βοηθήσεις στη διαλεύκανση του εγκλήματος.

Βρες τον δολοφόνο.
Μπορείς;

Ο

Σ κ ο π ός τ ο υ μ υ σ τ η ρ ί ο υ

σκοπός του μυστηρίου είναι να ερευνήσεις και να εξιχνιάσεις ένα έγκλημα,
παίζοντας τον ρόλο που σου έχει αναθέσει ο διοργανωτής της βραδιάς όσο
πιο πειστικά γίνεται. Πρέπει δηλαδή να να εξασκήσεις τόσο το αστυνομικό σου
δαιμόνιο, όσο και το υποκριτικό σου ταλέντο για να λύσεις το μυστήριο.
Να σου τονίσω ότι το μυστήριο έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας από
τους υπόπτους δεν γνωρίζει αν αυτός είναι ο ένοχος. Αυτό γίνεται για τρεις λόγους. Πρώτον, όταν κάποιος ύποπτος δεν γνωρίζει αν είναι ένοχος, μοιράζεται με
ειλικρίνεια με τις πληροφορίες που λαμβάνει. Δεύτερον, η εμπειρία μας έχει δείξει
ότι αν ο ύποπτος γνωρίζει ότι είναι ένοχος, τότε τείνει να μην συμμετέχει ενεργά
στην εξιχνίαση της δολοφονίας και οι υπόλοιποι το καταλαβαίνουν αμέσως. Τρίτον και κυριότερο, επειδή είσαστε όλοι μια παρέα, γνωρίζετε λίγο – πολύ τις αντιδράσεις των φίλων σας κι έτσι ο φίλος σας θα μπορούσε εύκολα να προδωθεί από
την αντίδρασή του, αν γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτός είναι ο ένοχος.
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Λοΐζος Λάμπρου

Τόλης Μπάρκας

Πάρης Αλευράς

Ο Λοΐζος είναι ο ιδιοκτήτης του Dark
Cave Hammam, ένα χαμάμ μόνο για
άντρες. Έφτιαξε το χαμάμ ολομόναχος
με τις οικονομίες μιας ζωής και έχει
αφιερωθεί ολοκληρωτικά σε αυτό, αφού
δεν έχει άλλες προσωπικές υποχρεώσεις.
Τα περιοδικά έχουν κατά καιρούς
δημοσιεύσει άρθρα για την υψηλή
ποιότητα των υπηρεσιών του χαμάμ
και έχουν κάνει εκτενή αφιερώματα
στο Hammam Garden, έναν κήπο
100τμ που βρίσκεται μέσα στο ίδιο το
κέντρο. Στον κήπο αυτόν, ο Λοΐζος έχει
φυτέψει μεγάλη ποικιλία βοτάνων, που
χρησιμοποιεί στους αποτοξινωτικούς
χυμούς που προσφέρει στους πελάτες.

Ο Τόλης είναι ο πασίγνωστος
δημοσιογράφος του αστυνομικού
ρεπορτάζ με έντονη παρουσία στα
κανάλια, με βραβεία και περγαμηνές
για το δημοσιογραφικό του έργο. Είναι
άνθρωπος της πιάτσας, και του αρέσει
να χώνει τη μύτη του παντού για να
ερευνά και να ξεσκεπάζει μυστικά
και συνωμοσίες. Τώρα τελευταία,
ασχολείται με την υπόθεση ενός
διεθνούς κυκλώματος κλεπταποδόχων
πολυτελείας, τους λεγόμενους
«Φύλακες» και η έρευνά του έχει
ξεσηκώσει το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης. Είναι η πρώτη φορά που ο
Τόλης επισκέπτεται το Dark Cave Hammam.

Ο Πάρης συστήνεται ως ιδιοκτήτης μιας
επιχείρησης μεταφορών, η οποία πρέπει
να τα πηγαίνει πολύ καλά, αν κρίνει
κανείς από τον πλουσιοπάροχο τρόπο
ζωής του. Άλλωστε δείχνει ότι είναι ένας
ιδιαίτερα επιβλητικός και γυμνασμένος
άντρας. Ο Πάρης είναι ένας απο τους
καλύτερους πελάτες του Dark Cave
Hammam.

ΛIΣTA YΠOΠTΩN

Μπίλης Πρόκας
Ο Μπίλης είναι γυμναστής και είναι η
πρώτη φορά που επισκέπτεται το Dark
Cave Hammam. Είναι λιγομίλητος,
αυστηρός, με άγριο βλέμμα, το είδος
του πελάτη που οι υπάλληλοι του
χαμάμ προσπαθούν να αποφύγουν.
Βέβαια, για γυμναστής, το σώμα του
δεν δείχνει και τόσο καλογυμνασμένο,
όπως υποστηρίζουν ορισμένοι
φαρμακόγλωσσοι.

Νίκος Καστρίτης

Μιχάλης Ρίζος

Ο Νίκος, ένας απο τους καλύτερους
πελάτες του Dark Cave Hammam, είναι
ένας ιδιαίτερα δυναμικός άντρας που
ασχολείται με οτιδήποτε έχει σχέση με
την τεχνολογία και τα οπτικοακουστικά.
Συστήνεται ως εικονολήπτης και είναι
συνεχώς με ένα κινητό στο χέρι. Ακόμη
και όταν κάνει σάουνα, δεν υπάρχει
περίπτωση να μην κρατάει το κινητό του,
σχολιάζουν εκνευρισμένοι οι θεραπευτές
του χαμάμ.

Ο Μιχάλης είναι ένας από τους πιο
έμπειρους και αναγνωρισμένους
θεραπευτές του Dark Cave Hammam.
Όλοι οι πελάτες του χαμάμ ζητούν τον
Μιχάλη για το περίφημο ανατολίτικο
μασάζ που κάνει και ποτέ δεν έχουν
απογοητευτεί. Κατά καιρούς, ο Μιχάλης
έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του σε
ορισμένους πελάτες για τον χαμηλό
μισθό που παίρνει. Μάλιστα, κοροϊδεύει
τον Λοΐζο, ο οποίος του υπόσχεται
αύξηση κάθε Χριστούγεννα, την οποία
ισχυρίζεται ότι δεν έχει δει ποτέ στα 10
χρόνια που δουλεύει στο χαμάμ.
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Πώς παίζεται το

μυστήριο;
Για να σε διευκολύνω με τις οδηγίες, έχω χωρίσει
το σενάριο μυστηρίου σε 5 στάδια.

1° Στάδιο:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ και
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ο διοργανωτής της βραδιάς μυστηρίου, μαζί με την πρόσκληση, σου
έχει αποστείλει τον οδηγό του υπόπτου. Είναι το αρχείο που διαβάζεις
τώρα.
Ο οδηγός περιλαμβάνει τα εξής τρία
πράγματα:
☞ Την περιγραφή του χαρακτήρα
τον οποίο υποδύεσαι
☞ Τα πράγματα που γνωρίζεις
☞ Τα πράγματα που πρέπει να
κάνεις
Την περιγραφή του χαρακτήρα
πρέπει να την διαβάσεις και να την
κατανοήσεις για να παίξεις όσο πιο
πειστικά μπορείς τον ρόλο σου. Δεν
χρειάζεται να την αποστηθίσεις,
γιατί μπορείς να την εκτυπώσεις και
να την φέρεις μαζί σου.
Τα πράγματα που γνωρίζεις
πρέπει να τα κρατάς μυστικά όσο
το δυνατόν περισσότερο και να
μην τα μοιράζεσαι εύκολα με τους
άλλους υπόπτους. Ωστόσο, αν
ρωτηθείς κάτι που έχει σχέση με
αυτά, θα πρέπει να απαντήσεις με
ειλικρίνεια.
Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις
είναι πληροφορίες ή ενέργειες που
πρέπει να μοιραστείς με τους άλλους,
π.χ. άλλοθι, ύποπτες ενέργειες των
άλλων, ενοχοποιητικά στοιχεία.
Χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες

για να κατευθύνεις τις υποψίες
μακριά από τον εαυτό σου και να
κατηγορήσεις τους άλλους υπόπτους.

Μέσα από αυτές θα προκύψουν κι
άλλες ερωτήσεις.
Εάν κάποιος σε ρωτήσει για μια
πληροφορία η οποία δεν υπάρχει
στον οδηγό σου, τότε πρέπει να
απαντήσεις με την φράση

Εάν θες να μην επιβαρύνεις τον
διοργανωτή της βραδιάς με πολλές
εκτυπώσεις, ενημέρωσέ τον ότι
θα εκτυπώσεις και θα φέρεις μαζί
σου την βραδιά του μυστηρίου
τις ανάλογες σελίδες (περιγραφή
χαρακτήρα, πράγματα που γνωρίζεις
και πράγματα που πρέπει να
κάνεις). Εναλλακτικά, επειδή όλοι
έχουμε πια οικολογική συνείδηση,
φέρε το αρχείο στο laptop, ipad,
iphone, κτλ. που μπορεί να διαθέτεις.

Έτσι, αυτός που σου έκανε την
ερώτηση καταλαβαίνει ότι αυτό που
ρωτάει είναι άσχετο με την υπόθεση, χωρίς εσύ να αναγκαστείς να
βγεις από τον ρόλο σου και να του
εξηγήσεις ότι αυτό που σε ρωτάει
δεν εμφανίζεται στις πληροφορίες
που σου έχουν δοθεί.

2° Στάδιο:

4° Στάδιο:

ΕΝΑΡΞΗ / ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ
του ΦΟΝΟΥ

ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Η βραδιά μυστηρίου ξεκινά με την
αναγγελία του φόνου.

3° Στάδιο:
ΕΡΕΥΝΕΣ
και ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
Αυτός είναι ο κύριος κορμός του
μυστηρίου: ερευνείς, ανταλλάσεις
στοιχεία, απειλείς, ανακρίνεις,
εκβιάζεις, κάνεις δηλαδή, αυτά που
απαιτεί ο ρόλος σου για να μπορέσεις να καταλήξεις στη λύση του
μυστηρίου.
Αρχικά, μπορούν να σε βοηθήσουν
οι ερωτήσεις που αναγράφονται
ενδεικτικά πάνω στο σημειωματάριο
που θα σου δώσει ο διοργανωτής.

«Αυτό δεν σε αφορά».

Συμπληρώνεις το όνομα του υπόπτου
που θεωρείς ένοχο στο κατηγορητήριο που θα σου δώσει ο διοργανωτής.
Εξηγείς τους λόγους για τους οποίους
ψήφισες τον συγκεκριμένο ένοχο.
Η διαδικασία της απαγγελίας κατηγορίας γίνεται γραπτά ώστε να μην
μπορεί κάποιος ύποπτος να αλλάξει
γνώμη, όταν ακούσει ποιον έχουν
ψηφίσει οι υπόλοιποι.

5° Στάδιο:
ΛΥΣΗ του ΦΟΝΟΥ
Ακούτε το ηχητικό υλικό της λύσης
του φόνου. Οι μάσκες πέφτουν, ο
ένοχος αποκαλύπτεται και η αλήθεια λάμπει!
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Μ άκης Α νδ ρ έο υ

Ε

ίσαι ο Μάκης Ανδρέου, ο πιο νέος και πολλά υποσχόμενος θεραπευτής του Dark Cave Hammam. Θεωρείς τον
εαυτό σου πολύ τυχερό που βρήκες τόσο γρήγορα δουλειά
σε ένα τόσο γνωστό κέντρο, με το που αποφοίτησες από το
ΤΕΙ αισθητικής. Είσαι ευγνώμων στον Λοΐζο Λάμπρου για
την επαγγελματική ευκαιρία που σου έδωσε και έχεις βαλθεί
να του αποδείξεις ότι δεν θα το μετανιώσει.

Έ

χεις ένα μεγάλο πάθος: σου αρέσουν οι αστυνομικές
ιστορίες, τα μυστήρια, οι αστυνομικές σειρές. Είσαι
μεγάλος θαυμαστής του Ηρακλή Πουαρό και πάντα μέσα
στην τσάντα σου κουβαλάς ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Η
χαρά σου ήταν ανείπωτη όταν έμαθες ότι έκλεισε ραντεβού
στο χαμάμ, ο γνωστός δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Τόλης Μπάρκας, το οποίο μάλιστα θα του το έκανες
εσύ.

Π

ρόσφατα διάβασες ένα άρθρο που έγραψε ο Τόλης
για ένα διεθνές κύκλωμα κλεπταποδόχων πολυτελείας, τους λεγόμενους «Φύλακες». Οι Φύλακες φυγαδεύουν
κλοπιμαία από ληστείες πολύ ακριβών αντικειμένων για
λογαριασμό των ληστών. Όταν οι ληστές εξασφαλίσουν ότι
δεν κινδυνεύουν να πιαστούν, ζητάνε από τους Φύλακες να
τους επιστρέψουν τα κλοπιμαία. Είχες τόσες ερωτήσεις να
του κάνεις, αν σου επέτρεπε να του μιλήσεις την ώρα του

μασάζ, αν και ξέρεις ότι αυτό δεν ενδείκνυται. Κι εσύ δεν
θέλεις να δώσεις στόχο στον Λοΐζο.

Σ

ήμερα λοιπόν, οδήγησες τον Τόλη στο Μπεζ δωμάτιο
και ξεκίνησες το μασάζ. Καθώς προσπαθούσες να τον
κάνεις να χαλαρώσει, σου φάνηκε ότι άκουσες δυο φωνές να
μαλώνουν για κάτι που μάλλον είχε σχέση με το facebook.
Η μία φωνή ήταν του Λοΐζου και η άλλη νομίζεις ότι ήταν η
φωνή του Μάριου Μπενάκη, γνωστού πελάτη. Είσαι σίγουρος ότι άκουσες τον Λοΐζο να απειλεί τον πελάτη ότι θα το
μετανιώσει πικρά αν δεν ανακαλέσει τα σχόλιά του.
Για να μην ενοχληθεί ο Τόλης, αποφάσισες να ανεβάσεις
την ένταση της χαλαρωτικής μουσικής στο δωμάτιο. Συνέχισες να κάνεις μασάζ και στο τέλος, τύλιξες το σώμα του
Τόλη με μια μεμβράνη για την τόνωση της κυκλοφορίας του
αίματος, για να ολοκληρώσεις την θεραπεία. Μετά τον άφησες μόνον, λέγοντάς του να χαλαρώσει και ότι θα επέστρεφες σε 20 λεπτά.

Π

ήγες στο γραφείο του προσωπικού να διαβάσεις το βιβλίο σου μέχρι να περάσουν τα 20 λεπτά και να επιστρέψεις στο Μπεζ δωμάτιο για να αφαιρέσεις την μεμβράνη. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ, αφού μετά από 10-15 λεπτά,
οι φωνές του Λοΐζου αναστάτωσαν όλο το κέντρο. Με έκπληξη, πληροφορηθήκατε για τη δολοφονία του Μάριου
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Πράγματα
που γνωρίζω

Πράγματα
που πρέπει να κάνω

Πρόκειται για πληροφορίες και στοιχεία που ελάχιστοι γνωρίζουν,
ίσως μόνον εσύ. Χρησιμοποίησέ τες προσεκτικά
για να κατηγορήσεις τους άλλους υπόπτους ή για να απομακρύνεις τις
υποψίες από πάνω σου.

Αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει να πραγματοποιήσεις για να βοηθήσεις
στην διαλεύκανση της δολοφονίας. Συγχρόνως, να προσέχεις
τις κινήσεις των άλλων υπόπτων.Μπορεί αυτό να έχει σχέση με το
έγκλημα;

Είσαι ο πιο νέος υπάλληλος του Dark Cave Hammam.
Σου αρέσουν πάρα πολύ τα αστυνομικά μυθιστορήματα
και χαίρεσαι όταν μαθαίνεις ότι θα κάνεις μασάζ στον Τόλη
Μπάρκα.
Άκουσες τον Λοΐζο να απειλεί τον Μάριο για το σχόλιο που
ανάρτησε στο facebook.

Αν κάποιος σε κατηγορήσει για την δολοφονία του Μάριου,
προσπάθησε να απομακρύνεις τις υποψίες από πάνω σου,
αναφέροντας ότι σήμερα δεν ήρθες καθόλου σε επαφή με το
θύμα.
Να ερευνήσεις εάν η δυσφήμιση του Dark Cave Hammam στο facebook θύμωσε τόσο πολύ τον Λοΐζο, ώστε να
πραγματοποιήσει την απειλή του και να σκοτώσει τον Μάριο.
Τι σχέση μπορεί να έχουν οι Φύλακες με τα πολύτιμα
διαμάντια που βρέθηκαν στο Spa;

06

ΚΑΤΟΨΗ ΧΑΜΑΜ

Πτώμα στο

Xαμάμ....

KATOΨH

Dark Cave Hammam...

Murder Mystery

