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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΤΛΟΥ 
 

 
   

 

Τίτλος Η Μυστηριώδης Νήσος του Θείου Άλμπερτ 

Πλατφόρμα PC 
 

Κατηγορία Εκπαιδευτικό Παιχνίδι Περιπέτειας 

Κοινό 9+ ετών 

Έτος Κυκλοφορίας 2002 (ελληνική έκδοση) 

ISBN 960-7995-25-2 

 Λιανική Τιμή € 29,63 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) 

 

Περίληψη 
Σ’ ένα από τα ταξίδια στον κόσμο, ο Θείος Άλμπερτ ναυάγησε σ’ ένα μυστηριώδες νησί. Ο παίκτης 
αυτού του τρίτου CD ROM  θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τις περιπέτειες του Θείου στο νησί και να 
εξηγήσει έναν παράξενο ινδιάνικο θρύλο που θα τον οδηγήσει σ’ ένα καταπληκτικό θησαυρό.  Το 
τροπικό δάσος, ο βράχος σε σχήμα Νεκροκεφαλής, η ιερή σπηλιά, το ναυάγιο και η φωλιά των 
τερμιτών είναι μερικά από τα μέρη τα οποία θα εξερευνήσει ο παίκτης για να μαζέψει στοιχεία για την 
κρυψώνα του θησαυρού. Θα συναντήσει ποικίλα εμπόδια στην προσπάθειά του. Πολλά ζώα θα είναι 
πρόθυμα να τον βοηθήσουν ενώ άλλα θα πρέπει να βρει τρόπους να τα απομακρύνει. Παράλληλα, θα 
φτιάξει ένα πρωτότυπο αεροπλάνο και μια βάρκα που την κινούν έντομα, ενώ θα χρησιμοποιήσει ένα 
βαθυσκάφος για να πλησιάσει το ναυάγιο. Στο τέλος τον περιμένει μια μεγάλη έκπληξη, μια έκπληξη 
που κρατά το κλειδί για την κατανόηση και των τριών μεγάλων περιπετειών του θείου Άλμπερτ! 

 

Εκπαιδευτικά σημεία  
 Εξάσκηση παρατηρητικότητας και μνήμης 
 Ανάπτυξη συνδυαστικής και δημιουργικής σκέψης 
 Καλλιέργεια της ικανότητας επίλυσης λογικών προβλημάτων 
 Πλούσια εγκυκλοπαιδική πληροφόρηση για έντομα,  ζώα και φυτά της τροπικής ζώνης 

 

Χαρακτηριστικά τίτλου 
 Η ολοκλήρωση της τριλογίας των περιπετειών του θείου Άλμπερτ και κλειδί για το δέσιμο των 3 

τίτλων 
 Ανήκει στη κατηγορία των έξυπνων εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
 Σενάριο μη – σειριακής μορφής και δυνατότητα πολλών εναλλακτικών λύσεων 
 Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις Γαλλικές εταιρίες EMME και LEXIS 
 Πλήρως προσαρμοσμένο στα ελληνικά 

 

Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Pentium IV 
 512 ΜΒ RAM 
 Κάρτα ήχου 
 SVGA κάρτα γραφικών, ανάλυση οθόνης 1024 X 768 στα εκατομμύρια χρώματα 
 Windows  XP 
 CD-ROM drive 
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