Περιεχόμενα Παιχνιδιού
13 κάρτες χαρακτήρων
Ταμπλό Παιχνιδιού

120 ξύλινοι κύβοι

Υφασμάτινη τσάντα
- Βιβλία
-Έργα Τέχνης
- Οπλισμός
- Μαγεία
- Κοσμήματα
- Έπιπλα
Ταμπλό βαθμολογίας

Άνοδος στην Αριστοκρατία

48 κάρτες Αποίκων

Σε αυτή τη μαγική χώρα ηρώων, κακών και τυχοδιώκτων, η
ειρήνη που επικρατει ανάμεσα στα Πέντε Βασίλεια
είναι εύθραυστη. Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε
που ο σκοτεινός Άρχοντας Dranor δραπέτευσε από το
CavernTavern. Η πριγκίπισσα των ξωτικών, Tabita Orestes,
έχει λάβει νόμιμα τη θέση της ως η Υψηλή Βασίλισσα των Πέντε
Βασιλείων και έχει χτίσει μία νέα πρωτεύουσα: την πόλη του
Caveborn με τα λευκά τείχη. Η Caveborn είναι η μοναδική της

Δεικτής
Πρώτου
Παίκτη

6 Ταμπλό Παικτών διπλής όψεως

Δείκτης
Γύρων
5 κάρτες στησίματος

ευκαιρία να κάνει την ειρήνη να επιτύχει,να θεραπεύσει τη

16 κάρτες Γεγονότων

48 Νομίσματα

διχόνοια που προκάλεσε ο Άρχοντας Dranor και να
30 Ζάρια

διατηρήσει την ενότητα ανάμεσα στις φυλές:τους Χάλφλινγκς,
τους Ανθρώπους, τα Ξωτικά,τους Νάνους, τα Πράσινα

48 Πλακίδια Κτηρίων
διπλής όψεως

Ξωτικά και τα Τρόμπιτς. Έτσι, η Βασίλισσα Tabita

12 Δείκτες
Πολλαπλασιασμού

εγκαθίδρυσε το Συμβούλιο της Πέτρας και προσκάλεσε

84 Πιόνια

έναν αντιπρόσωπο από κάθε φυλή για να γίνει μέλος
στο Συμβούλιο.Ο ανεπίσημος αρχηγός του Συμβουλίου
της Πέτρας είναι ο Berk, ο Διοικητής της Πόλης,ένας
από τους καλύτερους διοικητές που θα επιθυμούσε
κανείς να συναντήσει. Είναι τόσο καλός και πράος

18 Πλακίδια Πλοίων
Επέκταση του Ανώτατου
Δικαστηρίου (σελ. 20-22)

6 Κάρτες Αναφοράς

15 Κάρτες
ατομικών στόχων

42 Σπίτια

που οι άνθρωποι γκρινιάζουν ότι η Βασίλισσα
30 Πλακίδια Συμβουλίου

πρέπει να τον στείλει πίσω στη βασιλική
18 Διακριτικά

βιβλιοθήκη. Η πόλη χρειάζεται έναν άξιο ηγέτη,
γεμάτο αυτοπεποίθηση, όχι έναν ιστορικό.
Μπορείτε να βοηθήσετε την Caveborn να
ευδοκιμήσει και να ευημερήσει υπό τη νέα
Βασίλισσα και να αποδείξετε ότι αξίζετε τη
θέση του Διοικητή Berk στο Συμβούλιο της Πέτρας;

20 Δείκτες τροποποίησης

Στήσιμο για 2 έως 5 παίκτες

(Δείτε σελ. 18-19 για 1 παίκτη, 6 παίκτες και το

στήσιμο της στοίβας των Γεγονότων)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το ταμπλό απεικονίζει την πρόσφατα χτισμένη πόλη του Caveborn. Μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε το κανονικό
παιχνίδι είτε στην πλευρά του ταμπλό που αντιστοιχεί στη μέρα είτε στην πλευρά του ταμπλό που αντιστοιχεί στη
νύχτα. Αφού τοποθετήσετε το ταμπλό στο τραπέζι, τοποθετήστε το Πιόνι Γύρων στη θέση “1” στο σημείο του
ταμπλό που αφορά τους γύρους.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Πλακίδια Πλοίων
● Ανακατέψτε τα πλακίδια των Πλοίων και
τοποθετήστε τα κλειστά κοντά στο ταμπλό.
● Τοποθετήστε 1 πλακίδιο ανοιχτό κοντά
στο λιμάνι του κυρίως ταμπλό.
Πλακίδια Συμβουλίου
● Ανακατέψτε τα πλακίδια Συμβουλίου
και τοποθετήστε τα κλειστά κοντά στο
ταμπλό.
● Τοποθετήστε 1 πλακίδιο ανοιχτό σε
κάθε θέση του Συμβουλίου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
Κάρτα Στησίματος
● Συμβουλευτείτε την Κάρτα Στησίματος ανάλογα
με τον αριθμό των παικτών. Σε ένα παιχνίδι για
2 παίκτες, ένα Εργαστήριο τοποθετείται στη
θέση του κεντρικού Εργαστηρίου για
κάθε Συντεχνία.
Κάρτες Αποίκων
● Διαχωρίστε τις κάρτες σε δύο στοίβες (σημειωμένες
στο πίσω μέρος με 1 ή 2).
●Κάθε παίκτης τραβάει τυχαία μία κάρτα Αποίκων
από τη στοίβα 1.
● Στη συνέχεια, ανακατέψτε και τις δύο
στοίβες για να σχηματίσετε μία στοίβα.
●Τραβήξτε 6 κάρτες Αποίκων και
τοποθετήστε τες ανοιχτές κοντά στην
πάνω αριστερά γωνία του κυρίως
ταμπλό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πλακίδια Εργαστηρίων και Κτηρίων Κοινότητας
● Τοποθετήστε τα πλακίδια Κτηρίων στην τσάντα.
● Τραβήξτε μερικά πλακίδια Κτηρίων τυχαία και
τοποθετήστε ένα ανοιχτό σε καθεμία από τις 6 θέσεις
στην Αίθουσα των Συντεχνιών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
Κάθε παίκτης:

1 Διαλέγει ένα χρώμα και παίρνει τα πέντε
ζάρια του χρώματός του.

2 Λαμβάνει μία κάρτα αναφοράς.
3 Διαλέγει τυχαία μία κάρτα Χαρακτήρα.
4 Παίρνει ένα Ταμπλό Παικτών.
5 Λαμβάνει 8 Νομίσματα σε αξία.
6 Παίρνει ένα Αγαθό από κάθε είδος.
7 Λαμβάνει 1 Σπίτι του χρώματός του και το
τοποθετεί στην Πλατφόρμα Κατασκευών του.

8 Τοποθετεί το

στον αριθμό 9 στη γραμμή της Φήμης του
Ταμπλό του.

9 Τοποθετεί

το Διακριτικό Ευγενείας του

στη θέση 0 στη γραμμή Ευγενείας στο ταμπλό
του παιχνιδιού.

10 Τοποθετεί
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανάλογα με τον αριθμό των
παικτών, κάποιοι παίκτες
ξεκινούν με επιπλέον
Δείκτες τροποποίησης.
● Σε παιχνίδι με 4 παίκτες, ο τέταρτος
παίκτης λαμβάνει ένα
Δείκτη τροποποίησης.
● Σε παιχνίδι με 5 παίκτες, ο τέταρτος
παίκτης λαμβάνει ένα Δείκτη
τροποποίησης και ο πέμπτος παίκτης
λαμβάνει δύο Δείκτες τροποποίησης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τοποθετήστε τα Πιόνια Παικτών, τα Αγαθά (ξύλινοι κύβοι), τα Σπίτια, τα
Νομίσματα και τους Δείκτες τροποποίησης στο πλάι του ταμπλό, έτσι ώστε
να μπορούν να τα φτάσουν όλοι οι παίκτες

Διακριτικό της Φήμης του

το Διακριτικό της

Βαθμολογίας του στη θέση 0 στη γραμμή
Βαθμολόγησης.
Το Διακριτικό του Πρώτου Παίκτη δίνεται
στον παίκτη που μετακόμισε σε
καινούριο διαμέρισμα/σπίτι πιο πρόσφατα.

Τα περισσότερα στοιχεία του
παιχνιδιού είναι διπλής-όψεως
(για την πλευρά της Ημέρας και
την πλευρά της Νύχτας).
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι
με τον ίδιο τρόπο και στις δύο
πλευρές. Επισκεφτείτε το
ﬁnalfrontiergames.com για να
μάθετε για την παραλλαγή
της Νύχτας.

Ταμπλό Παικτών

Σκοπός του Παιχνιδιού

Το κάθε Ταμπλό Παίκτη αντιπροσωπεύει το μικρό κομμάτι γης που κατέχετε.
Στην Άνοδος στην Αριστοκρατία οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο των γαιοκτημόνων προσπαθώντας να φτάσουν από την
ανωνυμία στην τάξη των αρχόντων. Οι παίκτες κερδίζουν πόντους νίκης αναβαθμίζοντας την αξία της γης τους, στεγάζοντας
Αποίκους και βοηθώντας τους να γίνουν Μαθητευόμενοι και Δάσκαλοι της Συντεχνίας (είναι γενικά καλό να έχετε φίλους σε
θέσεις επιρροής) και εκπληρώνοντας διάφορες απαιτήσεις του Συμβουλίου της Πέτρας.

● Χώρος Αποθήκευσης Αγαθών: Αποθηκεύστε Αγαθά
μέχρι να τα χρησιμοποιήσετε.

● Χώρος Εργατών: Αποθηκεύστε άνεργους Εργάτες
(πιόνια παικτών) που έχετε λάβει από ολοκληρωμένες

Μετά από 10 γύρους, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης αντικαθιστά το Διοικητή Berk ως επικεφαλής
του Συμβουλίου και κερδίζει το παιχνίδι.

κάρτες Αποίκων.

● Χώρος Ζαριών: Επιστρέψτε ένα Μαθητευόμενο
(πιόνι παίκτη) από το κυρίως ταμπλό στο Χώρο των

Παιχνίδι
ΚΑΘΕ ΓΥΡΟΣ ΕΧΕΙ 4 ΦΑΣΕΙΣ
1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Ρίξτε τα ζάρια
Κάθε παίκτης ρίχνει τα 5 ζάρια του χρώματός του.

2 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Παίζοντας στην σειρά σας
Οι παίκτες παίζουν δεξιόστροφα, ξεκινώντας με τον παίκτη
ο οποίος έχει το πιόνι του Πρώτου Παίκτη.
Στην ΣΕΙΡΑ σας μπορείτε να κάνετε κάποιες ή όλες τις
ακόλουθες κινήσεις μία φορά:
● Τοποθετείστε το ζάρι σε μία τοποθεσία και κάντε την
αντίστοιχη ενέργεια
● Ολοκληρώστε μία κάρτα Αποίκων.
● Πουλήστε ένα κτήριο.
Μπορείτε να κάνετε τις παραπάνω ενέργειες σε
οποιαδήποτε σειρά.
Οι παίκτες συνεχίζουν να παίζουν μέχρι όλοι να έχουν
τοποθετήσει όλα τους τα ζάρια ή έχουν φτάσει στο όριο της
φήμης τους και δεν μπορούν να τοποθετήσουν άλλα ζάρια.
Αφού κάθε παίκτης τελειώσει, προχωρήστε στη φάση του
Εισοδήματος.

Εργατών σας.

● Πλατφόρμα Κατασκευών: Αποθηκεύστε Σπίτια που

3 ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Συλλέγοντας Εισόδημα
● Πάρτε Νομίσματα από τους Μαθητευόμενους σας (το ποσό που
κερδίζει κάθε Μαθητευόμενος εξαρτάται από τον αριθμό των
Μαθητευόμενων στη Συντεχνία).
● Αποκτήστε αγαθά για τα Εργαστήριά σας (ένα αγαθό από τη
Συντεχνία αντιστοιχεί με καθένα από τα εργαστήρια σας).
● Ανταμειφθείτε για τα κτήρια της Κοινότητάς σας (η ανταμοιβή
αναγράφεται πάνω από τα ήδη χτισμένα κτήριά σας).

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Επανατοποθετήστε για τον επόμενο Γύρο
● Επιστρέψτε τα ζάρια σας στο Ταμπλό σας.
● Επιστρέψτε τα Αγαθά που πουλήθηκαν στο πλοίο στις προμήθειες
και τοποθετήστε ένα νέο πλακίδιο Πλοίου.

έχετε αγοράσει από το Χώρο των Κατασκευών.

● Χώρος Σπιτιών: Τοποθετήστε Σπίτια σε αυτούς
τους χώρους ως μέρος των απαιτήσεων για την
ολοκλήρωση μιας κάρτας Αποίκων. Κάθε χώρος
μπορεί να περιέχει ένα Σπίτι και να ικανοποιήσει μία
κάρτα Αποίκων. Μπορείτε να χτίσετε το πολύ 7 Σπίτια.

● Χώρος Κτηρίων Κοινότητας: Τοποθετήστε
αγορασμένα Κτήρια για την Κοινότητα σε αυτούς
τους χώρους.

● Γραμμή Φήμης: Καταγράψτε τη φήμη σας.

● Γεμίστε κάθε άδεια θέση του Συμβουλίου, με πλακίδια του

ΦΗΜΗ

Συμβουλίου. Τα πιόνια τοποθετούνται από πάνω αριστερά προς
τα κάτω δεξιά.
● Γεμίστε κάθε άδεια θέση της Αίθουσας των Συντεχνιών
μετακινώντας πρώτα τα εναπομείναντα κτήρια στο αριστερό τμήμα
της Αίθουσας των Συντεχνιών και ύστερα προσθέτοντας νέα
πλακίδια Κτηρίων στις άδειες θέσεις από αριστερά προς τα δεξιά.
● Μετακινήστε το πιόνι του Πρώτου Παίκτη προς τα αριστερά.
● Προχωρήστε το πιόνι των Γύρων στον επόμενο γύρο.

Είναι σημαντικό να διατηρείτε ένα καλό όνομα στην Πόλη και να έχετε καλές σχέσεις με την Βασίλισσα Tabita. Η φήμη σας
καταγράφετε στη γραμμή της Φήμης στο ταμπλό του κάθε παίκτη. Όλοι οι παίκτες ξεκινάνε με 9 πόντους φήμης.
Η φήμη σας αντιπροσωπεύει το σύνολο της αξίας των ζαριών που μπορείτε να παίξετε σε κάθε γύρο. Δεν μπορείτε να
παίξετε ζάρια που αθροίζουν σε αριθμό μεγαλύτερο από την τρέχουσα φήμη σας. Να ελέγχετε πάντα την τρέχουσα
φήμη σας πριν την τοποθέτηση ενός ζαριού. Πρέπει πάντα να ρίχνετε και τα 5 ζάρια σας στην αρχή του γύρου σας και
να διαλέγετε κατά τη διάρκειά του ποια ζάρια θα χρησιμοποιήσετε.
Εάν εκτελέσετε μία ενέργεια που αυξάνει ή μειώνει τη φήμη σας, ο νέος περιορισμός για τα ζάρια σας πρέπει να επιβληθεί
άμεσα, αμέσως μετά την τοποθέτηση του ζαριού σας. Εάν μία μείωση έχει ως συνέπεια να ξεπεραστεί το όριο σας από τα ήδη
τοποθετημένα ζάρια σας, δεν επηρεάζονται οι ενέργειες που έχετε κάνει ήδη.

Τέλος Παιχνιδιού
Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά από 10 γύρους. Κερδίζετε επιπλέον πόντους νίκης για τα εξής:
● Αγαθά στο Ταμπλό σας. 1 Πόντο Νίκης για κάθε 2 Αγαθά ανεξαρτήτως τύπου
● Τα επίπεδα που φτάσατε στη γραμμή Ευγενείας (λάβετε Πόντους Νίκης για τον τρέχοντα χώρο. Οι παίκτες που έχουν
φτάσει τη χρυσή ασπίδα λαμβάνουν 6 Πόντους Νίκης.)
Εάν υπάρχει ισοπαλία, νικητής είναι ο παίκτης που έχει χτίσει τα περισσότερα σπίτια. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, νικάει
ο παίκτης με τη μεγαλύτερη Φήμη στην Πόλη. Στην απίθανη περίπτωση που υπάρχει ακόμα ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης με τα
περισσότερα Νομίσματα. Και στην τρομερά απίθανη περίπτωση που υπάρχει ακόμα ισοπαλία, κερδίζουν όλοι οι ισόπαλοι παίκτες.

Παράδειγμα: Ο Κέβιν ρίχνει: 5, 2, 3, 2, 4 και η τρέχουσα φήμη του είναι ίση με 11. Κατά τη διάρκεια του γύρου μπορεί να επιλέξει να
χρησιμοποιήσει τα 5, 2, 3, γιατί το άθροισμά τους είναι 10, ή θα μπορούσε να παίξει τα 2, 3, 2, 4, γιατί το άθροισμά τους είναι 11. Εάν η
φήμη του αυξηθεί κατά τη διάρκεια του γύρου, το νέο όριο του εφαρμόζεται άμεσα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει παραπάνω ζάρια ή
συνδυασμούς. Μπορεί να αλλάζει τα πλάνα του κατά τη διάρκεια του γύρου, αρκεί το ζάρι που τοποθετεί να μην ξεπερνά το τρέχον
όριο φήμης του.
Μπορείτε να ξεσκαρτάρετε ένα Δείκτη τροποποίησης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την αξία ενός ζαριού κατά 1.
Δεν μπορείτε να μετατρέψετε ένα 6 σε 1 ή το αντίστροφο. Μπορείτε να ξεσκαρτάρετε πολλούς Δείκτες τροποποίησης
για να αλλάξετε την τιμή ενός ζαριού όσες φορές θέλετε.
Εάν χρησιμοποιήσετε ένα Δείκτη τροποποίησης, λάβετε υπόψιν σας τη νέα τιμή του ζαριού σας όταν μετράτε τη
συνολική αξία των ζαριών σας.

Περιοχές τη Πόλης
Υπάρχουν πολλές περιοχές στην όμορφη πόλη του Caveborn, στις οποίες μπορείτε να
τοποθετήσετε τα ζάρια σας είτε για να εκτελέσετε ενέργειες είτε για να κερδίσετε οφέλη.

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ
Καθώς η Ευγένειά σας αυξάνεται, ξεκλειδώνετε νέα οφέλη και κερδίζετε επιπλέον

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΖΑΡΙΩΝ

τελικούς Πόντους Νίκης. Μπορείτε να ανεβείτε στη γραμμή Ευγενείας ολοκληρώνοντας
κάρτες Αποίκων και αγοράζοντας κτήρια. Κάθε σας

επιτρέπει να μετακινηθείτε μια θέση προς τα πάνω.

Για νια να γίνετε Άρχοντας,πρέπει πρώτα να φτάσετε

το επίπεδο 5 .

Όταν φτάσετε στο

επίπεδο 12

θεωρείστε πλέον Λευκός Άρχοντας.

Οι θέσεις του ταμπλό απαιτούν να τοποθετήσετε ένα ζάρι συγκεκριμένης αξίας.
Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ζάρι σε μία κενή θέση. Το ζάρι παραμένει στη
θέση για το υπόλοιπο του γύρου. Τα ζάρια δεν μπορούν να συνδυαστούν
μεταξύ τους. Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο ένα ζάρι σε κάθε σειρά του γύρου.

ΚΑΡΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός γαιοκτήμονα. Υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένον
ενός τοπικού ληστή, ένας μεγαλέμπορα, ενός φρουρού κλπ.
Κάθε χαρακτήρας έχει την δυνατότητα να ξοδέψει +1 Αγαθό από ένα συγκεκριμένο
είδος, όταν ολοκληρώνει μια κάρτα Αποίκων. Για αυτό το είδος Αγαθού ο παίκτης
μπορεί να ξοδέψει 4 Αγαθά - αντί του κανονικού ορίου των 3 Αγαθών ανά είδος.
Η ικανότητα αυτή είναι διαθέσιμη από την αρχή του παιχνιδιού και μπορεί να
εφαρμοστεί απεριόριστες φορές.
Το όφελος, στο κάτω μέρος της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν
φτάσετε στο επίπεδο 5 στη γραμμή Ευγενείας. Το λαμβάνετε μία φορά,
άμεσα, όταν γίνετε Άρχοντας.

Κάποιες περιοχές έχουν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων για ζάρι, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παικτών, ενώ σε άλλες περιοχές, ο αριθμός των παικτών είναι αυτός που καθορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων
θέσεων για τα ζάρια. Υπάρχουν οδηγίες στις κάρτες Στησίματος για κάθε αριθμό παικτών.

CAVERN TAVERN
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους σας είναι η εύρεση καταλύματος για τους νέους Αποίκους του Caveborn, οι οποίοι κάθε
φορά περιμένουν να τους πάρετε από το Cavern Tavern .
Για μπορέσετε να πάρετε μια από τις 6 ανοιγμένες κάρτες Αποίκων, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε τους παρακάτω κανόνες
για την τοποθέτηση των ζαριών.
● Τα ζάρια τοποθετούνται στις θέσεις με σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά.
● Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για τα ζάρια είναι ίσος με τον αριθμό των παικτών.
● Το ζάρι που τοποθετείται στην πρώτη θέση μπορεί να είναι οποιασδήποτε αξίας.
● Τα άλλα ζάρια πρέπει να έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη από το ζάρι που τοποθετήθηκε στην προηγούμενη θέση.
Παράδειγμα: Η Σάρα βάζει ένα ζάρι με αριθμό 2 στο Cavern Tavern και παίρνει μια κάρτα Αποίκων. Σειρά έχει η Κέιτι που πρέπει να
τοποθετήσει ζάρι με αριθμό 2 ή μεγαλύτερο. Τοποθετεί ένα 3. Επόμενη είναι η Μελίσσα, που πρέπει και αυτή να τοποθετήσει ένα ζάρι
με 3 ή μεγαλύτερο. Διαλέγει να τοποθετήσει ένα 6.
Κάθε φορά που ένας παίκτης παίρνει μία κάρτα Αποίκων από το Cavern Tavern, πρέπει αμέσως να αντικαθίσταται
με μια νέα. Κάθε παίκτης μπορεί να κρατάει μέχρι και 3 ανολοκλήρωτες
κάρτες Αποίκων.

Κάρτες Αποίκων
Οι κάρτες των Αποίκων αναπαριστούν τις οικογένειες ή τις ομάδες οι οποίες έχουν έρθει στο
Caveborn για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Η κάθε ομάδα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις (Αγαθά)
που θέλουν για το σπίτι τους και ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό (Πόντοι Νίκης) που είναι έτοιμοι
να διαθέσουν για την εγκατάσταση τους.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟΙΚΩΝ
Για να ολοκληρώσετε μια κάρτα των Αποίκων πρέπει:
● Να μετακινήσετε ένα σπίτι από την Πλατφόρμα Κατασκευής σας σε ένα Χώρο Σπιτιών στο
Ταμπλό σας.(Ένα σπίτι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες κάρτες Αποίκων, αφού μετακινηθεί.)
● Να χρησιμοποιήσετε τα Αγαθά που είναι γραμμένα στην κάρτα επιστρέφοντας τα στις γενικές
προμήθειες.
Όταν ολοκληρώσετε την κάρτα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τουλάχιστον 1 Αγαθό από κάθε
είδος που είναι γραμμένο σε αυτή, αλλά όχι παραπάνω από 3 ξύλινους κύβους ανά είδος.
(Η κάρτα του Χαρακτήρα σας σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα επιπλέον Αγαθό για
ένα συγκεκριμένο είδος). Ο αριθμός των Αγαθών που ξοδεύετε πρέπει να εμπίπτει ανάμεσα
στο ελάχιστο και το μέγιστο αριθμό Αγαθών που απαιτούνται.
Αμέσως μόλις ολοκληρώσετε μια κάρτα πρέπει αμέσως:
●Να λάβετε τον αριθμό των Εργατών (πιόνια παικτών) που φαίνονται στην κάρτα σας και
τοποθετείστε τους στο Χώρο Εργατών σας.
●Να μετακινηθείτε 1 θέση στη γραμμή Ευγενείας σας για κάθε αστέρι που υπάρχει πάνω στην
κάρτα (εάν υπάρχει).
●Να κερδίσετε Πόντους Νίκης ίσους με τον αριθμό των Αγαθών που έχετε χρησιμοποιήσει.
● Να κερδίσετε Πόντους Νίκης από τα Κτήρια της Κοινότητας που υπάρχουν στη γη σας(εάν έχετε).
Παράδειγμα: Ο Ράιαν έχει Αποίκους με έναν προϋπολογισμό 8-12 που απαιτεί ‘Έπιπλα, Όπλα, Μαγικά Αντικείμενα και Βιβλία.
Για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις τους, ο Ράιαν πρέπει να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον 1 είδος από κάθε είδος Αγαθού που χρειάζονται
(σε αυτή την περίπτωση 4) και να δαπανήσει συνολικά αριθμό Αγαθών εντός των απαιτήσεων των Αποίκων (από 8-12). Δεν μπορεί να
δαπανήσει περισσότερα από 3 Αγαθά από οποιοδήποτε είδος Αγαθού.
Εάν επιλέξει πως θέλει την υψηλότερη απαίτηση για να κερδίσει τους υψηλότερους Πόντους Νίκης από αυτή την κάρτα (12), πρέπει να
δαπανήσει 3 Αγαθά για κάθε ένα από τα 4 είδη. Χρησιμοποιώντας 12 Αγαθά θα κερδίσει 12 πόντους.
Εάν επιλέξει πως θέλει την κατώτατη απαίτηση για να κερδίσει 8 Πόντους Νίκης, μπορεί να χρησιμοποιήσει 3 Έπιπλα, 2 Όπλα,
1 Μαγικό Αντικείμενο και 2 Βιβλία. Ή μπορεί να δαπανήσει κάποιον άλλο συνδυασμό Αγαθών.
Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν θέλει να δαπανήσει έναν αριθμό Αγαθών ανάμεσα στο ελάχιστο και το μέγιστο (9,10 ή 11).

Μην ξεσκαρτάρετε τις ήδη χρησιμοποιημένες κάρτες Αποίκων. Γυρίστε τες ή στοιβάξτε τες με
τέτοιο τρόπο ώστε οι φυλές να είναι ορατές. Κάποιες ενέργειες επηρεάζονται από τις φυλές
που έχετε ολοκληρώσει.
Μπορείτε να έχετε μέχρι 3 μη συμπληρωμένες κάρτες Αποίκων. Δεν υπάρχει ποινή για τη μη
ολοκλήρωση των καρτών. Μπορείτε να λάβετε μία τέταρτη κάρτα στο Cavern Tavern και να
ξεσκαρτάρετε μία από τις 3 μη ολοκληρωμένες κάρτες Αποίκων.
Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε πάνω από μια κάρτα Αποίκων στη σειρά σας ή να την
ολοκληρώσετε πάνω από μία φορά.

Χώρος Κατασκευών
Μία από τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση μίας κάρτας Αποίκων είναι η συσχέτιση ενός σπιτιού με αυτή την κάρτα.
Μπορείτε να αγοράσετε Σπίτια από το Χώρο των Κατασκευών.
Για να αγοράσετε ένα Σπίτι πρέπει να πληρώσετε 5 Νομίσματα και να ακολουθήσετε τους εξής κανόνες τοποθέτησης των ζαριών:
● Τα ζάρια τοποθετούνται στις θέσεις από τα αριστερά προς τα δεξιά.
● Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για ζάρι είναι ίσος με τον αριθμό των παικτών.
● Το ζάρι που τοποθετείται στην πρώτη θέση μπορεί να είναι οποιασδήποτε αξίας.
● Τα άλλα ζάρια πρέπει να έχουν ίση ή μικρότερη αξία από το ζάρι που τοποθετήθηκε ακριβώς πριν.
Με κάθε τοποθέτηση ζαριού μπορείτε να αγοράσετε 1 Σπίτι. Λάβετε ένα Σπίτι του χρώματός σας και
τοποθετήστε το στην Πλατφόρμα Κατασκευών σας.

Παράδειγμα: Ο Γουίλ τοποθετεί ένα ζάρι αξίας 6 στο Χώρο Κατασκευών και αγοράζει ένα Σπίτι. Ο Τζόναθαν παίζει μετά και πρέπει να
τοποθετήσει ένα ζάρι αξίας ίσης η λιγότερης του 6. Τοποθετεί ένα 3. Η Βάλερι είναι η επόμενη και χρειάζεται να τοποθετήσει 3 ή λιγότερο.
Τοποθετεί ένα 2.

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για Μαθητευόμενους σε μία Συντεχνία είναι ίσος με τον αριθμό των παικτών σε
κάθε παιχνίδι. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι 2 ατόμων υπάρχουν μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις για Μαθητευόμενο

Συντεχνίες
Μπορείτε να τοποθετήσετε μέχρι και 2 Μαθητευόμενους στη Συντεχνία
(1 πιόνι παίκτη για κάθε θέση).

Υπάρχουν 6 διαφορετικές συντεχνίες:
● Συντεχνία των Καλλιτεχνών
● Συντεχνία των Σιδηρουργών
● Συντεχνία των Ξυλουργών
● Συντεχνία των Εμπόρων
● Συντεχνία των Μελετητών
● Συντεχνία των Μάγων

Μπορείτε να τοποθετήσετε 1 Μαθητευόμενο στη Συντεχνία.
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ή να μεταφέρετε πιόνια παικτών.
Υπάρχουν 3 οφέλη από την τοποθέτηση Μαθητευόμενων στις Φυλές.
Τα οφέλη αυτά τίθενται σε ισχύ στον επόμενο γύρο σας.

Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για κάθε Συντεχνία.

ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΑΘΑ
Υπάρχουν τρεις θέσεις για ζάρι σε κάθε Συντεχνία. Για να τοποθετήσετε ένα ζάρι πρέπει να πληρούνται οι εξής 2 προϋποθέσεις:

Όταν αγοράζετε Αγαθά από μία Συντεχνία, κερδίζετε δωρεάν ακόμη ένα
Αγαθό του ίδιου τύπου για κάθε Μαθητευόμενο που έχετε σε αυτή τη
Συντεχνία. Εάν δεν αγοράσετε Αγαθά, δεν κερδίζετε επιπλέον Αγαθά
από τους Μαθητευόμενους σας.

1 Η θέση για το ζάρι πρέπει να είναι κενή και διαθέσιμη ανάλογα με τον αριθμό των παικτών (Δείτε Κάρτα Στησίματος)
2 Το ζάρι που τοποθετείτε θα πρέπει να έχει την αξία που αναγράφεται στη θέση αυτή.
1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Όταν τοποθετείτε ένα ζάρι σε μία Συντεχνία, ενεργοποιείτε αυτόματα
ορισμένα εργαστήρια, τα οποία έχουν χτιστεί στη Συντεχνία (εάν υπάρχουν).
Μπορείτε να επιλέξετε να λάβετε το όφελος που δείχνει το πλακίδιο του Κτηρίου.
Τα Εργαστήρια ενεργοποιούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
● Εάν τοποθετήσετε ένα ζάρι με αξία 1 ή 2, ενεργοποιείτε το πρώτο
Εργαστήριο στα αριστερά.
● Εάν τοποθετήσετε ένα ζάρι με αξία 3 ή 4, ενεργοποιείτε το πρώτο και το
δεύτερο Εργαστήριο από τα αριστερά.
● Εάν τοποθετήσετε ένα ζάρι με αξία 5 ή 6,ενεργοποιείτε και τα τρία Εργαστήρια.
Όταν ενεργοποιείται ένα Εργαστήριο, ο κάτοχος του Εργαστηρίου κερδίζει την αμοιβή που αναγράφεται στο ταμπλό πάνω
από το Εργαστήριο. Εάν ένας παίκτης ενεργοποιήσει το ίδιο του το Εργαστήριο, τότε δεν κερδίζει την αμοιβή της κατοχής.
Σε παιχνίδι που παίζουν μόνο 2 παίκτες, ο κάτοχος κερδίζει την αμοιβή επί δύο (x2).
Αφού έχετε ενεργοποιήσει τα Εργαστήρια, μπορείτε να τελειώσετε το γύρο σας Ή να πραγματοποιήσετε
μία ή και τις δύο παρακάτω ενέργειες με την ακόλουθη σειρά: Αγορά Αγαθών και Τοποθέτηση Εργατών.

2. ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ:
Κάθε Αγαθό κοστίζει 1 Νόμισμα. Ο αριθμός των Αγαθών που μπορείτε να αγοράσετε φαίνεται στις
θέσεις για τα ζάρια: 1, 2 ή 3. Δεν υπάρχει περιορισμός στο απόθεμα των Αγαθών.
Χρησιμοποιήστε τα Δείκτες Πολλαπλασιασμού για να αντιστοιχίσετε μεγαλύτερο αριθμό Αγαθών.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ:
Σε κάποιες από τις θέσεις ζαριών σας επιτρέπουν να τοποθετήσετε τους Εργάτες σας (πιόνια) ως
Μαθητευόμενους στη Συντεχνία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Εργάτη από το Χώρο των
Εργατών σας ή να μεταφέρετε έναν από τους Μαθητευόμενους σας από μία άλλη Συντεχνία.
Μπορείτε να τοποθετήσετε έναν Εργάτη μόνο σε μία θέση Μαθητευόμενου που είναι κενή.

Παράδειγμα: Ο Γουίλ έχει 2 Μαθητευόμενους στη Συντεχνία των Καλλιτεχνών. Εάν τοποθετήσει ένα ζάρι με αξία 3, μπορεί να
αγοράσει μέχρι 2 Αγαθά και να κερδίσει δωρεάν ακόμη 2 Αγαθά (ένα για κάθε Μαθητευόμενο), ώστε να έχει σύνολο 4 Αγαθά Τέχνης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Μόνο εάν έχετε ένα Μαθητευόμενο σε μία Συντεχνία μπορείτε να αγοράσετε ένα Εργαστήριο γι’ αυτή τη συντεχνία από την
Αίθουσα των Συντεχνιών.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
Στο τέλος του γύρου, καθένας από τους Μαθητευόμενους σας κερδίζει Νομίσματα. Ο αριθμός των Νομισμάτων εξαρτάται από
το συνολικό αριθμό των Μαθητευόμενων στη Συντεχνία (των δικών σας και των άλλων παικτών).
Συνολικός αριθμός
Μαθητευόμενων σε
μία Συντεχνία

Νομίσματα ανά
Μαθητευόμενο
σε παιχνίδι με
2 παίκτες

Νομίσματα ανά
Μαθητευόμενο
σε παιχνίδι με
3 παίκτες

Νομίσματα ανά
Μαθητευόμενο
σε παιχνίδι με
4 παίκτες

Νομίσματα ανά
Μαθητευόμενο
σε παιχνίδι με
5 παίκτες

Νομίσματα ανά
Μαθητευόμενο
σε παιχνίδι με
6 παίκτες

Αίθουσα Συντεχνιών
Στην Αίθουσα Συντεχνιών μπορείτε να αγοράσετε ένα Εργαστήριο
ή ένα Κτήριο της Κοινότητας. Η Αίθουσα των Συντεχνιών έχει 6
θέσεις για ζάρια, και κάθε θέση είναι συσχετισμένη με μία
συγκεκριμένη αξία ζαριού και ένα συγκεκριμένο κόστος.
Για να αγοράσετε ένα Κτήριο πρέπει να ακολουθήσετε τους
ακόλουθους κανόνες σχετικά με την τοποθέτηση των ζαριών:
● Το ζάρι που τοποθετείται πρέπει να έχει την ίδια αξία με το ζάρι
που υπάρχει πάνω από το πλακίδιο του Κτηρίου.
● Πρέπει να πληρώσετε το ποσό που εμφανίζεται πάνω
από το πλακίδιο του Κτηρίου.
● Πρέπει να έχετε τον κατάλληλο Μαθητευόμενο ή
Εργάτη που να σχετίζεται με τον τύπο του Κτηρίου.(Δείτε
στην ενότητα Αγοράζοντας και Τοποθετώντας Εργαστήρια)
Τα ήδη αγορασμένα Κτήρια δεν αντικαθίστανται μέχρι τη φάση της
Συντήρησης. Κατά τη φάση της Συντήρησης, γεμίστε κάθε κενή
θέση μετακινώντας πρώτα τα εναπομείναντα Κτήρια προς τα
αριστερά και στη συνέχεια προσθέτοντας καινούργια πλακίδια
Κτηρίων στις κενές θέσεις, από τα αριστερά προς τα δεξιά.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Εάν οι μαθητευόμενοί σας θέλουν να γίνουν Δάσκαλοι της
Συντεχνίας, πρέπει να τους ανήκει ένα εργαστήριο. Κάθε
Εργαστήριο σχετίζεται με μία συγκεκριμένη Συντεχνία και μπορεί
να τοποθετηθεί μόνο σε αυτή τη συγκεκριμένη συντεχνία.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα Εργαστήριο μόνο εάν έχετε ένα
Μαθητευόμενο(πιόνι) στη Συντεχνία που να σχετίζεται με το
συγκεκριμένο Εργαστήριο.
Αφού αγοράσετε ένα Εργαστήριο, κάντε τα ακόλουθα:
1.Τοποθετήστε το Εργαστήριο στην αντίστοιχη Συντεχνία, στην
πιο αριστερή θέση Εργαστηρίου που είναι διαθέσιμη.
2.Τοποθετήστε έναν από τους Μαθητευόμενους σας από αυτή
τη Συντεχνία ακριβώς από πάνω έτσι ώστε να δηλώσετε ότι σας
ανήκει το Εργαστήριο.
3.Προχωρήστε προς τα πάνω στη γραμμή Ευγενείας τόσες θέσεις
όσα είναι και τα αστέρια στη θέση του Εργαστηρίου.
4.Κερδίστε τους Πόντους Νίκης που αναγράφονται στη θέση του Εργαστηρίου.

Το πιόνι παίκτη που τοποθετείτε στο Εργαστήριο, γίνεται Δάσκαλος της Συντεχνίας και δεν είναι πια Μαθητευόμενος.
Αμέσως σταματάτε να έχετε τα οφέλη του Μαθητευόμενου από αυτό το πιόνι σας.
● Ο Δάσκαλος της Συντεχνίας δεν κερδίζει Νομίσματα κατά τη Φάση του Εισοδήματος.
● Ο Δάσκαλος της Συντεχνίας δεν σας προσφέρει επιπλέον Αγαθά όταν αγοράζετε Αγαθά.
● Ο Δάσκαλος της Συντεχνίας κερδίζει ένα Αγαθό από τη Συντεχνία του κατά τη Φάση του Εισοδήματος.
Κατά τη διάρκεια της φάσης του εισοδήματος, παίρνετε 1 Αγαθό (το οποίο ταιριάζει με την αντίστοιχη Συντεχνία)
για κάθε Εργαστήριο που σας ανήκει.
Όταν τοποθετείτε καινούργια πλακίδια Κτηρίων στο τέλος κάθε γύρου στην αίθουσα των Συντεχνιών,
απομακρύνετε και αντικαταστήστε όποιο Εργαστήριο σχετίζεται με μια Συντεχνία, η οποία έχει ήδη και τις
3 θέσεις Εργαστηρίων γεμάτες.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΚΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Τα Κτήρια της Κοινότητας αυξάνουν την αξία της γης σας και σας δίνουν επιπλέον Πόντους Νίκης όταν συμπληρώσετε τις
Κάρτες των αποίκων.
Μπορείτε να αγοράσετε ένα Κτήριο Κοινότητας μόνο εάν έχετε έναν Εργάτη(πιόνι) στο χώρο των
Εργατών στο ταμπλό του παίκτη σας.
Αφού αγοράσετε ένα Κτήριο της Κοινότητας κάντε τα ακόλουθα:

1.Τοποθετήστε το Κτήριο της Κοινότητας σε ένα άδειο χώρο
Κοινότητας στο ταμπλό του παίκτη σας.
2. Τοποθετήστε έναν Εργάτη από το χώρο των Εργατών, στην
κορυφή του Κτηρίου της Κοινότητας.
3. Μετακινηθείτε 2 θέσεις προς τα πάνω στη γραμμή Ευγενείας
(Όπως υποδεικνύεται από τα αστέρια του χώρου)
4. Κερδίστε 5 Πόντους Νίκης, όπως υποδεικνύεται στο συγκεκριμένο
χώρο.
Κατά τη Φάση του Εισοδήματος πάρτε το βραβείο που υποδεικνύεται
πάνω από τα ήδη χτισμένα Κτήρια της Κοινότητάς σας.

ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Ή ΚΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Όταν έρθει η σειρά σας, μπορείτε να πουλήσετε ένα κτήριο σαν μία ελεύθερη κίνηση. Αυτή η κίνηση δε σχετίζεται με
μία τοποθεσία στην πόλη ή μια συγκεκριμένη τοποθέτηση ζαριού.
Εάν πουλήσετε ένα Εργαστήριο, αυτόματα:
● Κερδίζετε 3 Νομίσματα.
● Χάνετε τους Πόντους Νίκης που κερδίσατε τοποθετώντας το Εργαστήριο.
● Επιστρέφετε το πιόνι σας στο χώρο των Εργατών στο Ταμπλό του Παίκτη σας.
Το Εργαστήριο παραμένει στο παιχνίδι αλλά χωρίς ιδιοκτησία. Κανένας δεν παίρνει το βραβείο
της ιδιοκτησίας όταν ένας παίκτης ενεργοποιεί και πάλι το συγκεκριμένο Εργαστήριο.
Εάν πουλήσετε ένα Κτήριο Κοινότητας, αυτόματα:
● Κερδίζετε 3 Νομίσματα.
● Χάνετε 5 Πόντους Νίκης.
● Επιστρέφετε το Πιόνι σας στο χώρο των εργατών στο Ταμπλό του Παίκτη σας.
● Απορρίψτε το Κτήριο της Κοινότητας.

Λιμάνι
Οι έμποροι από τα 5 Βασίλεια έρχονται στο Caveborn για να ανταλλάξουν και να
πουλήσουν τα Αγαθά τους. Μπορείτε να πουλήσετε τα Αγαθά που έχετε
συγκεντρώσει τοποθετώντας τα στο πλακίδιο Πλοίου στο Λιμάνι.
Υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις στο Λιμάνι, για τις οποίες πρέπει να φέρετε με το
ζάρι από 1 έως 6. Ο αριθμός του ζαριού καθορίζει πόσα Αγαθά έχετε τη
δυνατότητα να πουλήσετε.
Μπορείτε να διαλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό Αγαθών για να πουλήσετε.

ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΑΓΑΘΑ
Τα Πλακίδια Πλοίου υποδηλώνουν τη ζήτηση της Πόλης για Αγαθά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Όταν πουλάτε ένα Αγαθό κάντε τα ακόλουθα:
● Τοποθετήστε το Αγαθό (ξύλινο κύβο) πάνω στο εικονίδιο που του αντιστοιχεί (το εικονίδιο πρέπει να είναι άδειο).
● Κερδίστε αμέσως το ποσό των Νομισμάτων που υποδεικνύονται το πλακίδιο
Παράδειγμα: Ο Μπράιαν τοποθετεί ένα ζάρι με τον αριθμό 3 και επιλέγει να πουλήσει ένα Κόσμημα, 1
Μαγικό Αντικείμενο, και 1 Έπιπλο. Παίρνει 3 Νομίσματα για το Κόσμημα, 2 Νομίσματα για το Μαγικό
Αντικείμενο και 1 Νόμισμα για το Έπιπλο.

Τα αγαθά παραμένουν στο πλακίδιο του Πλοίου μέχρι το τέλος του γύρου. Όταν οι θέσεις για ένα συγκεκριμένο
είδος αγαθού έχουν συμπληρωθεί, οι παίκτες δεν μπορούν να πουλήσουν άλλο από αυτό το Αγαθό. Κατά τη
διάρκεια της φάσης Συντήρησης, επιστρέψτε τα ήδη πουλημένα Αγαθά στα αποθέματα και τοποθετήστε ένα
νέο πλακίδιο Πλοίου στο Λιμάνι.

Το Συμβούλιο της Πέτρας
Έξι σύμβουλοι, ένας από κάθε φυλή, κάθονται στο Συμβούλιο της Πέτρας. Η βασική υποχρέωση των συμβούλων είναι να
εξασφαλίσουν ότι η φυλή τους έχει αρκετά Αγαθά και Νομίσματα για να ευημερήσει στην πόλη. Οι απαιτήσεις κάθε
συμβούλου παρουσιάζονται στα πλακίδια του Συμβουλίου.
Όταν κάνετε συναλλαγές με ένα Σύμβουλο, ανταμείβεστε. Αλλά οι άλλοι Σύμβουλοι θα ενοχληθούν από αυτήν σας
την προτίμηση και η φήμη σας τόσο στην πόλη όσο και απέναντι στην Βασίλισσα θα υποστεί πλήγμα.
Πρέπει να πληρείτε 2 κριτήρια έτσι ώστε να συνεργαστείτε με ένα Σύμβουλο.
1. Πρέπει να είστε στο ίδιο επίπεδο ή παραπάνω στη γραμμή της Φήμης, από αυτό που αναγράφεται στο
πλακίδιο ως απαιτούμενο.
2. Θα πρέπει να έχετε φιλοξενήσει Αποίκους που να ανήκουν στην ίδια φυλή με αυτή του Συμβούλου.

Για παράδειγμα: Εάν έχετε αποίκους Ξωτικά και Νάνους στη γη σας, τότε μπορείτε να συνεργαστείτε μόνο με τους Σύμβουλους
των Ξωτικών και των Νάνων. Η φυλή του κάθε Σύμβουλου αναπαρίσταται στο κυρίως ταμπλό

Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες θέσεις μπροστά σε
κάθε σύμβουλο, 1 θέση ανά γραμμή.

ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Για να Εκπληρώσετε ένα πλακίδιο του Συμβουλίου:
● Πρέπει να πληρείτε τα 2 κριτήρια ώστε να συνεργαστείτε
με το Σύμβουλο.
● Το ζάρι πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό του
ζαριού που υποδεικνύεται στη γραμμή του πλακιδίου.
● Πάρτε το πλακίδιο και τοποθετείστε το ζάρι στη θέση
του πλακιδίου (όχι στη θέση της τιμής του ζαριού).
● Αμέσως ξοδέψτε τα Αγαθά και τα Νομίσματα που
υποδεικνύονται (αν χρειάζεται).
Όταν Εκπληρώσετε ένα πλακίδιο Συμβουλίου, πρέπει αμέσως:
● Να λάβετε τους Πόντους Νίκης που αναγράφονται στο πλακίδιο.
● Να πάτε πίσω δύο θέσεις στη γραμμή της Φήμης.
Κατά τη διάρκεια της φάσης Συντήρησης, τοποθετήστε νέα
πλακίδια Συμβουλίου στις κενές θέσεις, ξεκινώντας από την πάνω
γραμμή, από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Το Γραφείο του Διοικητή Berk
Κάποιες φορές θα πρέπει να ζητήσετε μερικές χάρες από τη διαχείριση της Πόλης. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε
το Γραφείο του Διοικητή Berk και να ζητήσετε τη βοήθειά του. Και οι τρεις θέσεις του ζαριού είναι διαθέσιμες στη σειρά του
κάθε παίκτη. Όταν τοποθετείτε ένα ζάρι σε μία από αυτές τις θέσεις, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε μία ή και
τις δυο από τις παρακάτω ενέργειες.

1.ΠΑΡΤΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
● Εάν ρίξετε ζάρι με αριθμό 1 ή 2, μπορείτε να πάρετε δωρεάν ένα Δείκτη τροποποίησης.
● Εάν ρίξετε ζάρι με αριθμό 3 ή 4, μπορείτε να πάρετε ένα Δείκτη τροποποίησης δωρεάν
και να διαλέξετε να πάρετε ένα Δείκτη τροποποίησης πληρώνοντας 1 Νόμισμα.
● Εάν ρίξετε ζάρι με αριθμό 5 ή 6, μπορείτε να πάρετε ένα Δείκτη τροποποίησης και να
διαλέξετε να πάρετε έως και δύο Δείκτες τροποποίησης με κόστος 1 Νόμισμα τον καθέναν.

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΠΟΙΚΟΥΣ Ή ΚΤΗΡΙΑ
● Απορρίψετε τις ανοιχτές Κάρτες των Αποίκων και αντικαταστήστε τες με καινούργιες Κάρτες
αποίκων από την αντίστοιχη στοίβα
● Η Απορρίψτε τα Κτήρια από την Αίθουσα των Συντεχνιών και αντικαταστήστε τα με νέα
Κτήρια από την τσάντα. Τοποθετήστε τα νέα Κτήρια από τα αριστερά προς τα δεξιά, εξαιρώντας
τις θέσεις των Κτηρίων που είναι ήδη γεμάτες με κάποιο ζάρι.

Το Λευκό Κάστρο
Είναι πολύ σημαντικό το να διατηρήσετε τη φήμη σας και το καλό σας
όνομα αν θέλετε μία μέρα να είστε επικεφαλής του Συμβουλίου της Πέτρας.
Ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να επισκέπτεστε το Λευκό
Κάστρο και να διατηρείτε τις σχέσεις σας με την Υψηλή Βασίλισσα Τabita.

Ατομικό Παιχνίδι
ΣΤΟΧΟΣ
Ολοκληρώστε τον επιλεγμένο Ατομικό Στόχο μέχρι το τέλος 10 γύρων

ΣΤΗΣΙΜΟ
Στήστε το παιχνίδι κανονικά με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

● Τοποθετήστε 1 αντίστοιχο Εργαστήριο στη δεύτερη θέση για τα
Και οι 3 θέσεις ζαριών είναι διαθέσιμες όταν έρχεται η
σειρά κάθε παίκτη. Όταν τοποθετείτε το ζάρι σας σε
μία θέση, αυξάνετε αμέσως τη Φήμη σας κατά την
ποσότητα που υποδεικνύεται.
Το νέο σας όριο αξίας του ζαριού ισχύει αμέσως.

Εργαστήρια σε κάθε Συντεχνία.
● Χρησιμοποιήστε τα μαύρα στοιχεία ως χρώμα για τον παίκτη σας:
πιόνια, ζάρια, σπίτια και διακριτικά.
● Πάρτε ένα ζάρι από κάθε άλλο χρώμα: λευκό, κίτρινο, κόκκινο,
πράσινο, και μπλε ώστε να χρησιμοποιηθούν στο ατομικό παιχνίδι.
● Πάρτε μία Κάρτα Στόχου Παίκτη.
● Μην παίξετε με την επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η Θέση Ζαριού στο Ταμπλό Παίκτη
Στο ταμπλό του Παίκτη σας, εάν τοποθετήσετε ένα ζάρι με αριθμό 5 ή 6, μπορείτε να επιστρέψετε ένα Μαθητευόμενο από το κύριο
ταμπλό στο χώρο των Εργατών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη θέση για να επιστρέψετε ένα Δάσκαλο της Συντεχνίας.

Στήσιμο για 6 Παίκτες
Αλλαγές στο στήσιμο για 6 παίκτες:
● Πρέπει να παίξετε με την επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου (δες σελ. 20)
● Προσθέστε το επιπλέον ζάρι του Λευκού Κάστρου στο ταμπλό. Και οι 4 θέσεις ζαριών είναι
διαθέσιμες στο Λευκό Κάστρο.
● Οι παίκτες χρησιμοποιούν 4 ζάρια αντί για 5.
● Οι παίκτες ξεκινούν με Φήμη 7 αντί για 9.
● Ο τέταρτος παίκτης αρχίζει με ένα Δείκτη τροποποίησης, ο πέμπτος παίκτης αρχίζει
με δύο Δείκτες τροποποίησης και ο έκτος παίκτης αρχίζει με 3 Δείκτες τροποποίησης .

Κάρτες Γεγονότων
Στήσιμο εάν επιλέξετε να παίξετε με τη στοίβα των Γεγονότων:

● Χωρίστε τις κάρτες σε δύο στοίβες (σημειωμένες με Ι ή ΙΙ)
● Διαλέξτε τυχαία 5 κάρτες από τη στοίβα Ι και 5 κάρτες από τη στοίβα ΙΙ. Επιστρέψτε τις
υπόλοιπες κάρτες στο κουτί του παιχνιδιού.
● Σχηματίστε μία στοίβα Γεγονότων τοποθετώντας τις κάρτες Ι πάνω από τις κάρτες ΙΙ.
● Στην αρχή κάθε γύρου, αποκαλύψτε την επόμενη κάρτα Γεγονότων. Η κάθε κάρτα θα έχει
επίδραση για έναν ολόκληρο γύρο.
·Κατά τη διάρκεια της Φάσης Συντήρησης, ξεσκαρτάρετε την Κάρτα Γεγονότων.

(ΙΔΙΟΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ 2 ΠΑΙΚΤΕΣ)
● Διαθέσιμες θέσεις ζαριών στο Cavern Tavern και στο Χώρο
των Κατασκευών: 2
● Διαθέσιμες θέσεις ζαριών στις Συντεχνίες: 1
● Διαθέσιμες θέσεις για Μαθητευόμενους στις Συντεχνίες: 2
● Εισόδημα για κάθε Μαθητευόμενο σε κάθε Συντεχνία:
- Ένας Μαθητευόμενος: 3 Χρυσά
- Δύο Μαθητευόμενοι: 2 Χρυσά

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι παίζεται σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες αλλά στην αρχή κάθε γύρου, στη Φάση της Προετοιμασίας,
Ρίξτε όλα τα ζάρια και τοποθετήστε κάθε ζάρι στις ακόλουθες τοποθεσίες:

1. Λευκό ζάρι:Στην πρώτη θέση ζαριού στο Cavern Tavern.
2. Πράσινο ζάρι: Στην πρώτη θέση ζαριού στο Χώρο των Κατασκευών.
3. Κίτρινο ζάρι: στην αντίστοιχη θέση ζαριού στην Αίθουσα των Συντεχνιών
● Ξεσκαρτάρετε το Κτήριο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη θέση.
4. Κόκκινο και Μπλε ζάρι: στη θέση ενός ζαριού σε μία Συντεχνία
(μπλοκάροντας τη Συντεχνία για αυτό το γύρο)
● Αξία 1: Συντεχνία των Μελετητών
● Αξία 2: Συντεχνία των Σιδηρουργών
● Αξία 3: Συντεχνία των Ξυλουργών
● Αξία 4: Συντεχνία των Μάγων
● Αξία 5: Συντεχνία των Εμπόρων
● Αξία 6: Συντεχνία των Καλλιτεχνών
● Αν και τα δυο ζάρια έχουν τον ίδιο αριθμό, τοποθετήστε το ένα και βάλτε στην
άκρη το άλλο.
·Όταν ένα ζάρι είναι τοποθετημένο σε μια Συντεχνία, ενεργοποιήστε όλα τα Εργαστήρια
που σας ανήκουν στη συγκεκριμένη Συντεχνία.
● Λαμβάνεται τα διπλάσια βραβεία ιδιοκτησίας από αυτά που φαίνονται πάνω από τα
Εργαστήρια.

Η Επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Για να τοποθετήσετε έναν Εργάτη ως Μαθητευόμενο στο Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να πληρείτε
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Η Επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου προσθέτει μια νέα τοποθεσία, όπου οι Μαθητευόμενοι έχουν την δυνατότητα να
αποκτήσουν εισόδημα και πλεονεκτήματα. Προσθέτει επίσης και ένα καινούργιο τρόπο να σκοράρετε πόντους με κρυφούς
στόχους στο τέλος του Παιχνιδιού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ταμπλό Ανώτατου Δικαστηρίου

18 Κάρτες Προμήθειας
18 Πλακίδια ζαριών

Υφασμάτινη Τσάντα

36 Δείκτες Πόλης

1.Τοποθετήστε ένα ζάρι σε μία άδεια θέση ζαριού που ταιριάζει με
την αξία του ζαριού που υποδεικνύεται στη συγκεκριμένη θέση.
2. Να έχετε μια συμπληρωμένη κάρτα Αποίκων η οποία ταιριάζει με
τη φυλή της έδρας που σχετίζεται με τη θέση του ζαριού.
3. Να έχετε έναν Εργάτη στο χώρο των Εργατών για να
τοποθετήσετε ένα Μαθητευόμενο. (Ο Μαθητευόμενος πρέπει να
τοποθετηθεί σε μία κενή και συγκεκριμένη έδρα. Στο Ανώτατο
Δικαστήριο δεν μπορούν να μεταφερθούν άλλοι Μαθητευόμενοι
και Δάσκαλοι των Συντεχνιών.)
Οι Μαθητευόμενοι στο Ανώτατο Δικαστήριο πρέπει να παραμείνουν
εκεί όπου τους τοποθετήσατε Απαγορεύεται να:
● Τους πάρετε πίσω στο Χώρο των Εργατών
● Τους μεταφέρετε σε μία Συντεχνία.
● Τους μεταφέρετε σε μία άλλη έδρα στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Το να έχετε Μαθητευόμενους στο Ανώτατο Δικαστήριο σας δίνει 3 πλεονεκτήματα:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΗΣΙΜΟ
● Τοποθετήστε το Ταμπλό του Ανώτατου Δικαστηρίου δίπλα στο κύριο ταμπλό.
● Τοποθετήστε και τα 18 πλακίδια ζαριών μέσα στην υφασμάτινη τσάντα (μαζί με τα πλακίδια των Κτηρίων).
● Δώστε σε κάθε Παίκτη 3 δείκτες Πόλης.
● Ανακατέψτε τις Κάρτες Προμήθειας και μοιράστε 3 κλειστές κάρτες σε κάθε παίκτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλεονέκτημα της έδρας σας αμέτρητες φορές σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ολοκληρώστε τα πλακίδια του Συμβουλίου χωρίς να πληρώσετε τα Νομίσματα που υποδεικνύονται στα πλακίδια.

- Κάθε παίκτης κοιτάει τις κάρτες του και επιλέγει να κρατήσει 1. Η επιλεγμένη κάρτα πρέπει να κρατηθεί κρυφή
από τους άλλους παίκτες.
- Επιστρέψτε τις μη επιλεγμένες κάρτες στη στοίβα, ανακατέψτε τη στοίβα και τοποθετήστε την κοντά στο ταμπλό
του Ανώτατου Δικαστηρίου.
● Κάθε παίκτης τραβάει ένα πλακίδιο ζαριού από την τσάντα και το τοποθετεί πάνω από την
δική του Κάρτα Προμήθειας

Πάρτε 2 κάρτες Αποίκων (αντί για 1) όταν επισκέπτεστε το Cavern Tavern.

ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Πληρώστε 1 Νόμισμα λιγότερο όταν αγοράζετε ένα σπίτι στο Χώρο των Κατασκευών.

Στέλνοντας Εργάτες στο Ανώτατο Δικαστήριο για να γίνουν Μαθητευόμενοι
θα σας δώσει μεγάλα πλεονεκτήματα.

Πληρώστε 1 Νόμισμα λιγότερο όταν αγοράζετε ένα Κτήριο στην Αίθουσα των Συντεχνιών.

Θέση Μαθητευόμενων: Κάθε θέση σχετίζεται με μία συγκεκριμένη Φυλή
και Έδρα.
Πλεονέκτημα: Κάθε Έδρα παρέχει ένα πλεονέκτημα στον παίκτη του οποίου
ο Μαθητευόμενος κάθεται στη συγκεκριμένη Έδρα.
Θέση ζαριού: Κάθε θέση σχετίζεται με τις έδρες από πάνω και από κάτω της.
Υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις ζαριών στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ο αριθμός
του ζαριού που απαιτείται είναι από 1 έως 6.
Μόνο οι πρώτες 6 έδρες είναι διαθέσιμες σε παιχνίδια για 2 έως 4 παίκτες.
Και οι 12 έδρες είναι διαθέσιμες για παιχνίδια με 5 ή 6 παίκτες

Πάρτε +1 Νόμισμα για κάθε Αγαθό που πουλάτε στο Λιμάνι.
Πηγαίνετε πίσω μία θέση (αντί για 2) στη γραμμή της Φήμης όταν Ολοκληρώνετε ένα πλακίδιο του Συμβουλίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
Κατά τη διάρκεια της Φάσης του Εισοδήματος, λαμβάνετε 3 Νομίσματα για κάθε Μαθητευόμενο
σας στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κάθε Μαθητευόμενος που έχετε στο Ανώτατο Δικαστήριο, σας δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μια επιπλέον
Κάρτα Προμήθειας (μία Κάρτα για κάθε Μαθητευόμενο).

ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Όταν παίζετε με την επέκταση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ξεκινάτε το παιχνίδι με μία Κάρτα Προμήθειας. Οι κάρτες
Προμήθειας σας εξασφαλίζουν επιπλέον Πόντους Νίκης στο τέλος του παιχνιδιού, εάν τις ενεργοποιήσετε επιτυχώς
και πληρείτε τις συνθήκες οι οποίες αναγράφονται στην Κάρτα. Πρέπει να διατηρούνται κρυφές από τους άλλους παίκτες.

Κάθε κάρτα Προμήθειας απαιτεί ένα ξεχωριστό πλακίδιο ζαριού. Για να
ενεργοποιήσετε μία κάρτα Προμήθειας θα πρέπει να συμπληρώσετε το
πλακίδιο ζαριού που σχετίζεται με αυτή, τοποθετώντας όλα τα απαιτούμενα
ζάρια στις θέσεις για τα πλακίδια των ζαριών.

Πλακίδια Εργαστηρίων
Κτήρια της Συντεχνίας Καλλιτεχνών

Όταν έρθει η σειρά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια τοποθέτησης
ζαριού για να τοποθετήσετε ένα ζάρι στην αντίστοιχη θέση στο πλακίδιο του ζαριού.
Δε χρειάζεται να συμπληρώσετε ένα πλακίδιο ζαριού σε ένα μόνο γύρο. Μπορείτε
να το συμπληρώσετε βήμα προς βήμα καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Κτήρια της Συντεχνίας Σιδηρουργών

Όταν παίρνετε πίσω το ζάρι σας, κατά τη φάση Συντήρησης, τοποθετήστε ένα
δείκτη Πόλης στη θέση του ζαριού για να δείξετε ότι έχει ολοκληρωθεί. Μόλις
ολοκληρωθεί ολόκληρο το πλακίδιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σχετική κάρτα
Προμήθειας τοποθετώντας το πλακίδιο στον ειδικό χώρο στο πίσω μέρος της κάρτας.
Μόνο οι ενεργοποιημένες κάρτες “εγγυώνται” Πόντους Νίκης στο τέλος του παιχνιδιού.

Κτήρια της Συντεχνίας Ξυλουργών

Κτήρια της Συντεχνίας Μάγων

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορείτε να πάρετε επιπλέον κάρτες Προμήθειας. Ο αριθμός των καρτών
που μπορείτε να κρατάτε είναι ίσος με τον αριθμό των Μαθητευόμενων που έχετε στο Ανώτατο Δικαστήριο,
συν ένα (την αρχική σας κάρτα).
Για να πάρετε μια επιπλέον κάρτα Προμήθειας πρέπει να πληρείτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
● Να έχετε έναν Μαθητευόμενο στο Ανώτατο Δικαστήριο (κάθε μαθητευόμενος σάς επιτρέπει να λάβετε μία κάρτα Προμήθειας).
● Να τοποθετήσετε ένα ζάρι (σύμφωνα με τους συνήθεις κανόνες τοποθέτησης) στο γραφείο του Διοικητή Berk.
Κάθε θέση παρέχει μια διαφορετική ενέργεια.
● Αν ρίξετε ζάρι με αριθμό 1 ή 2:
- Τραβήξτε μία κάρτα Προμήθειας από το πάνω μέρος της στοίβας.
- Πηγαίνετε πίσω μία θέση στη γραμμή της Φήμης.
● Αν ρίξετε ζάρι με αριθμό 3 ή 4:
- Τραβήξτε 2 κάρτες Προμήθειας από τη στοίβα. Διαλέξτε 1 και επιστρέψτε την άλλη στο κάτω μέρος της στοίβας.
- Πηγαίνετε πίσω δύο θέσεις στη γραμμή της Φήμης.
● Αν ρίξετε ζάρι με τον αριθμό 5 ή 6:
- Τραβήξτε 3 κάρτες Προμήθειας από τη στοίβα. Διαλέξτε τη 1 και επιστρέψτε τις άλλες 2
στο κάτω μέρος της στοίβας.
- Πηγαίνετε πίσω 3 θέσεις στη γραμμή της Φήμης.
Αφού διαλέξετε μία κάρτα Προμήθειας από οποιαδήποτε θέση ζαριού, αμέσως πρέπει:
● Να τραβήξετε ένα τυχαίο πλακίδιο ζαριού από την τσάντα.
● Πάρτε 3 δείκτες Πόλεων.
Όταν χρησιμοποιείτε το γραφείο του Διοικητή Berk για να λάβετε μία νέα κάρτα Προμήθειας, μπορείτε
ακόμα να κάνετε τις συνήθεις ενέργειες και να πάρετε Δείκτες τροποποίησης και/ή να αντικαταστήσετε
Αποίκους ή Κτήρια.

GAME DESIGN & DEVELOPMENT
Ivana Krstevska
Vojkan Krstevski

Toni Toshevski
Maja Matovska

ILLUSTRATION
Mihajlo Dimitrievski — The Mico

RULEBOOK EDITING & DESIGN
Melissa Delp — Tantrum House
Will Meadows — Tantrum House

OUR PLAYTESTERS
Mario Ampov
David Dimitrievski

Κτήρια της Συντεχνίας Εμπόρων

Κτήρια της Συντεχνίας Μελετητών

Αποτελέσματα από τα Πλακίδια των Εργαστηρίων
+1 Νομισμα: Μπορείτε να πάρετε 1 Νόμισμα.
+1 στη Γραμμή της Φήμης: Αυξάνετε το όριο αξίας του ζαριού σας στη Γραμμή της Φήμης κατά 1.
Ρίξτε ξανά το ζάρι: Μπορείτε να ρίξετε όσα ζάρια σας απομένουν όπως επιλέξετε.
+1 Αγαθό: Μπορείτε να πάρετε 1 Αγαθό δωρεάν από το Εργαστήριο της Συντεχνίας.
Αγαθό από οποιαδήποτε Συντεχνία: Μπορείτε να αγοράσετε ένα επιπλέον Αγαθό από οποιαδήποτε Συντεχνία.
Ανταλλάξτε 1 Αγαθό: Μπορείτε να ανταλλάξετε 1 αγαθό από τις προμήθειες με 1 αγαθό της επιλογής σας
από την γενική προμήθεια.
Κτήριο Κοινότητας: Πάρτε 1 επιπλέον πόντο νίκης όταν συμπληρώσετε μία κάρτα Αποίκων.

Εάν ένα πλακίδιο περιλαμβάνει δύο αποτελέσματα, τότε ο παίκτης επιλέγει όποιο από τα δύο επιθυμεί.

SPECIAL THANKS TO:
Mia Dimitrovska
Emilija Josifoska
Daniel Kiprijanovski
Ivana Miloskovska
Matej Miovski
Daniela Mitovska
Boris Momikj

David Najdoski
Kristijan Nedanoski
Vladimir Patchev
Kliment Patchev
Sashe Panevski
Samoil Petreski
Stefan Petrov

Andrej Hadzi Ristikj
Ivan & Marina Roglic
Viktor Shumanovski
Mile Simonovski
Bogdan Stojanovski
Milan Tasevski
Vladimir Scarface Trajcevski

Gonzalo Aguirre Bisi
Goran Dimitrievski
Igor Denkov
Aleksandar Gucinovski
Zaga Krstevska
Milorad Krstevski
Marija and Darko Livrinski
Μετάφραση/Επεξεργασία κείμενου
Φανάκης Κωνσταντίνος

Ilija & Filip Matovski
Ilija Stankovski
Nikola and Mirjana Stankovski
Miroslav & Deni Toshevski
Goblin Games
Tantrum House
ThunderGryph Games
And all of our beloved Kickstarter backers!

Γρήγορη Σελίδα Αναφοράς
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
παίκτες

παίκτες

παίκτες παίκτες παίκτες

Διαθέσιμες θέσεις ζαριών στο Cavern Tavern και στο Χώρο των Κατασκευών
Διαθέσιμες θέσεις ζαριών στις Συντεχνίες
Διαθέσιμες θέσεις Μαθητευόμενων στις Συντεχνίες
Νομίσματα ανά μαθητευόμενο στη Συντεχνία

Δες διάγραμμα σελίδα 13.

Κανόνες που Εύκολα Παραλείπονται
ΑΠΟΙΚΟΙ
● Θα πρέπει να έχετε ένα σπίτι στην Πλατφόρμα Κατασκευών έτσι ώστε να συμπληρώσετε μία κάρτα Αποίκων.
● Έχετε 7 θέσεις Σπιτιών στο Ταμπλό του Παίκτη σας και μπορείτε να συμπληρώσετε το πολύ 7 κάρτες Αποίκων.
● Όταν συμπληρώνετε μια κάρτα Αποίκων, κάθε Αγαθό που ξοδεύετε ισούται με 1 Πόντο Νίκης.
● Αν έχετε Κτήρια της Κοινότητας στη γη σας, τότε όταν συμπληρώνετε μία κάρτα Αποίκων παίρνετε άμεσα +1 Πόντο Νίκης για
κάθε Κτήριο Κοινότητας. Δεν παίρνετε επιπλέον πόντους για τις κάρτες Αποίκων που έχετε συμπληρώσει προτού τοποθετήσετε
το Κτήριο της Κοινότητας.
● Η τοποθέτηση ενός ζαριού και η συμπλήρωση μιας κάρτας Αποίκων είναι δύο διαφορετικές ενέργειες. Δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε
μία κάρτα Αποίκων ενώ εκτελείτε την ενέργεια που αφορά το ζάρι (Για παράδειγμα: Δεν μπορείτε να πάρετε Αγαθά από μία Συντεχνία,
να συμπληρώσετε μία κάρτα Αποίκων για να πάρετε Εργάτες, και μετά να τους τοποθετήσετε ως
Μαθητευόμενους σε αυτή τη Συντεχνία κατά τη διάρκεια της ίδιας ενέργειας με ζάρια)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
● Όταν τοποθετείτε ένα ζάρι σε μία Συντεχνία, πρώτα ενεργοποιείτε τα κατάλληλα Εργαστήρια (αν υπάρχουν)
αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε να μην παίρνετε το πλεονέκτημα από το πλακίδιο του Εργαστηρίου. Ανεξάρτητα
από την επιλογή σας, οι άλλοι παίκτες στους οποίους ανήκουν ήδη ενεργοποιημένα εργαστήρια παίρνουν
μπόνους ιδιοκτησίας.
● Αφού ενεργοποιήσετε Εργαστήρια (αν υπάρχουν) μπορείτε είτε σταματήσετε να παίζετε για αυτόν το γύρο είτε
να κάνετε μία ή δυο από τις ακόλουθες ενέργειες με την εξής σειρά: Αγοράστε Αγαθά και Τοποθετήστε Εργάτες.
● Όταν αγοράζετε Αγαθά από μία Συντεχνία, παίρνετε 1 επιπλέον Αγαθό δωρεάν για κάθε Μαθητευόμενο που έχετε
στη συγκεκριμένη Συντεχνία. Εάν δεν αγοράσετε Αγαθά, δεν παίρνετε επιπλέον αγαθά από αυτή τη Συντεχνία.
● Όταν κάνετε μία ενέργεια η οποία σας επιτρέπει να τοποθετήσετε Μαθητευόμενους, μπορείτε να μεταφέρετε
τους Μαθητευόμενούς σας από μία Συντεχνία στη Συντεχνία στην οποία έχετε τοποθετήσει το ζάρι.
● Ρίχνοντας ένα ζάρι με τον αριθμό 5 ή 6 στο Ταμπλό του Παίκτη σας, μπορείτε να επιστρέψετε 1 από τους
Μαθητευόμενούς σας (όχι από τους Δασκάλους των Συντεχνιών) από μία Συντεχνία στο Χώρο των Εργατών.
● Κατά τη διάρκεια της Φάσης του Εισοδήματος, μαζέψτε τα Νομίσματα και τα Αγαθά για τους
Μαθητευόμενούς σας και τους Δασκάλους των Συντεχνιών.

