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Επισκόπηση
Η επέκταση άνοδος στην αριστοκρατία: Επόμενη 
Μέρα μπορεί να προστεθεί στο βασικό παιχνίδι για 
να εμπλουτίσει την εμπειρία αυξάνοντας την περιοχη 
του παιχνιδιού και εισάγοντας νέες επιλογές και νέους 
τρόπους σκοραρίσματος.
Μπορείτε να προσφέρετε στο Διαχρονικό Ναό,
να συλλέξετε και να φρουρήσετε πολύτιμα κειμήλια, 
και να βοηθήσετε τουςΠρεσβύτερους του βασιλείου 
που για αντάλλαγμα θα σας δώσουν ευχές και
εκτίμηση.
Τώρα έχετε πρόσβαση στο πολύτιμο ορυκτό των 
βασιλείων,το Rock Rose . Αυτός ο ευέλικτος λίθος
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
για άλλα αγαθά ή νομίσματα, να αυξήσει την φήμη 
σας, στην προσέλκυση νέων αποίκων και πολλά 
άλλα. Αλλά αυτός ο πολύτιμος λίθος είναι σπάνιος, 
οπότε
Προσέξε πώς θα τον  ξοδεύεις.

 Ταμπλό επέκτασης παιχνιδιού
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108 Κάρτες Ευτυχίας
-36 Κάρτες κατοικιών

-36 Κάρτες Κειμηλίων

-36 Κάρτες Πρεσβύτερων 

-18 Νέες κάρτες άποικων (στοίβα 3)

6 Επεκτάσεις ταμπλό παικτών

12 Σπίτια 
(2 σε κάθε χρώμα)

42  Δείκτες Προσφοράς
 (ξύλινοι. 7 σε κάθε χρώμα)

50 Rock Rose

6 Δείκτες τίτλου

18 Πιόνια (3 σε κάθε χρώμα)

11 Κάρτες Ατομικές Επόμενης Μέρας(για την ατομική παραλλαγή)
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Στήσιμο
Ρυθμίστε το παιχνίδι κανονικά με τον επιθυμητό αριθμό 
παικτών και την παραλλαγή με τις παρακάτω προσθήκες

 Προσθέστε τους Rock Rose πολύτιμους λίθους ,τα σπίτια 
της επέκτασης και τα πιόνια στο γενικό απόθεμα

 Τοποθετήστε το ταμπλό επέκτασης στη δεξιά πλευρά της 
βάσης του βασικού ταμπλό παιχνιδιού.

 Δώστε σε κάθε παίκτη μια επέκταση του ταμπλό παικτών 
και όλους τους δείκτες προσφοράς του χρώματος τους

 Οι παίκτες τραβάνε ένα φύλλο από την στοίβα 1 
κάρτες Αποίκων, ανακατέψτε την νέα στοίβα κάρτες  
Αποίκων 3 με τις στοίβες 1 και 2 από το βασικό 
παιχνίδι για να σχηματίσουν μια ενιαία στοίβα Αποίκων

 Ανακατέψτε τις κάρτες Ευτυχίας και τοποθετήστε ένα 
φύλλο ανοιχτό σε κάθε μία από τις έξι υποδοχές καρτών 
στον ταμπλό επέκτασης. 

•

•

•

•

•

Επιλογή Καρτών Ευτυχίας
  Δώστε σε κάθε παίκτη πέντε κάρτες Ευτυχίας και τοποθετήστε την 
στοίβα κοντά στο ταμπλό σας

  Οι παίκτες επιλέγουν μία κάρτα από το χέρι τους και δίνουν 
τα εναπομείναντα φύλλα στον παίκτη στα αριστερά τους.
 Επαναλάβετε μέχρι ο κάθε παίκτης να έχει επιλέξει τρεις κάρτες.

 Επιστρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες στο κάτω μέρος της στοίβας Ευτυχίας

 Οι παίκτες τοποθετούν τις επιλεγμένες κάρτες 
 Ευτυχίας πάνω από τις αντίστοιχες υποδοχές στην επέκταση του 
ταμπλό τους.

Επέκταση ταμπλό παικτών
Η Επέκταση του ταμπλό παικτών μας παρουσιάζει ένα άλλο κομμάτι 
γης που είστε κάτοχος της όπου θα τοποθετείτε τις κάρτες  Ευτυχίας σας. 
Θα στοιβάζετε τις κάρτες σας σε στήλες πάνω από τις αντίστοιχες 
υποδοχές της επέκτασης έτσι ώστε οι ενέργειες στα φύλλα να είναι 
πάντα ορατές σε όλους τους παίκτες
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Rock Rose
Το Rock Rose είναι ένας πολύτιμος λίθος που είχε 
χρησιμοποιηθεί ως εμπορικό νόμισμα από την 
αρχή των Πέντε Βασιλείων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Rock Rose για:

 Ανταλλάξετε για αγαθά, ευγένεια, φήμη, νομίσματα και 
για δείκτες τροποποίησης σύμφωνα με την αναγραφόμενη 
εμπορική αναλογία στην επέκταση του ταμπλό παικτών. 
Μπορείτε να κάνετε  όσες συναλλαγές και όπως θα 
θέλατε στη σειρά σας.

  Πληρώστε το απαιτούμενο κόστος
για να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια σε 
μια κάρτα Κειμηλίου.
  Ολοκληρώστε μια κάρτα αποίκου της 
στοίβας 3 .
Οι παίκτες δεν μπορούν να έχουν πάνω 
από 10 Rock Rose στην κατοχή τους 
οποιαδήποτε στιγμή.
Στη φάση εισοδήματος κάθε γύρου
υπάρχουν 3 τρόποι για να κερδίσετε Rock Rose.
  Ενεργοποιημένες κατοικίες: 2 Rock Rose ανά 
ενεργοποιημένη Κατοικία
  Προσφορές στο Διαχρονικό Ναό: 1 Rock Rose για
κάθε προσφορά σας στον Ναό
  Συνολική αξία των αχρησιμοποίητων ζαριών σας: για κάθε 
  3 άθροισμα(αξία ζαριών) των αχρησιμοποίητων ζαριών σας, 
  κερδίζετε 1 Rock Rose.

Παράδειγμα: Selina ζαριά

Έχει φήμη 12 και παίζει αυτά τα ζάρια κατά τη 
διάρκεια του γύρου της

Δεν παίζει:

Η συνολική αξία των αχρησιμοποίητων ζαριών της είναι 8. 
Κατά τη διάρκεια της φάσης εισοδήματος κερδίζει 2 Rock Rose 
(8 διαιρούμενο με 3 είναι στρογγυλεμένο έως 2)

Νέες κάρτες Αποίκων
Οι νέοι άποικοι που έρχονται στο Caveborn είναι πιο 
επιλεκτικοί απο οτι οι προηγούμενοι άποικοι.

Για να ολοκληρώσετε μία από τις κάρτες στοίβας  
Αποίκων 3 , ακολουθήστε τους κανονικούς κανόνες με 
τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 Μπορείτε να ξοδέψετε οποιοδήποτε είδος Αγαθών

 Μπορείτε να ξοδέψετε περισσότερα από 3 από 
ένα  είδος αγαθού.

 Πρέπει να ξοδέψετε τόσα Rock Rose που 
να ισούνται με την ποσότητα των αγαθών 
που ξοδέψατε.

Αποκτάτε Πόντους Νίκης ίσο με το ποσό 
των Αγαθών που έχετε ξοδέψει (3 έως 10) και 
λαμβάνετε την ανταμοιβή που εμφανίζεται
στην επάνω δεξιά γωνία της κάρτας Αποίκου.

Ενημερωμένοι κανόνες για το 
Γραφείο του Διοικητή Berk
Όταν επισκέπτεστε τον Berk , μπορείτε να επιλέξετε να
ανανεώστε τα στοιχεία σε 2 από αυτές τις 3 θέσεις
 
Cavern Tavern: απορρίψτε τις ανοιχτές κάρτες Αποίκων και 
αντικαταστήστε τες με νέες κάρτες από την στοίβα.
Αίθουσα Συντεχνιών( : απορρίψτε εργαστήρια/Guild Hall)
κτήρια και αντικαταστήστε τα με νέα από την τσάντα 
(ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες με το βασικό παιχνίδι).
Φύλακες  Ευτυχίας( : απορρίψτε τις Guardians Glade)
ανοιχτές κάρτες  Ευτυχίας και αντικαταστήστε τες με νέες 
κάρτες από την στοίβα.
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Οι Φύλακες Ευτυχίας
Στους φύλακες  Ευτυχίας, οι πρεσβύτεροι προστατεύουν τα 
κειμήλια που λένε την ιστορία αυτού του μαγικού βασιλείου.
Όταν επισκέπτεστε τους Φύλακες Ευτυχίας , μπορείτε να 
κερδίσετε 2 ανοιχτές κάρτες  Ευτυχίας ακολουθώντας αυτούς 
τους κανόνες τοποθέτησης ζαριών:

  Η περιοχή ζαριού πρέπει να είναι κενή

  Το ζάρι που τοποθετείτε πρέπει να έχει την αξία που 
αναγράφεται επάνω στην περιοχή

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Και οι 3 περιοχές ζαριών είναι διαθέσιμες για κάθε 
αριθμό παικτών.

   Ξοδέψτε 2 νομίσματα για να πάρετε 2 κάρτες.
   Ξοδέψτε 1 νόμισμα για να πάρετε 2 κάρτες.
   Πάρτε 2 κάρτες δωρεάν

Όταν παίρνετε 
κάρτες, αμέσως
ξαναγεμίστε τις κενές 
υποδοχές
με νέες κάρτες από
την κορυφή της στοίβας
Τράπουλας  Ευτυχίας

  Πρέπει να τοποθετήσετε τις κάρτες  Ευτυχίας πάνω από την 
υποδοχή που ταιριάζουν στην επέκταση του ταμπλό παίκτη σας
.
  Μπορείτε να έχετε έως και 6 κάρτες του ίδιου τύπου. Εάν 
προσεγγίσετε το όριο ενός συγκεκριμένου τύπου, πρέπει να 
απορρίψετε μια κάρτα πριν πάρετε μια άλλη αυτού του τύπου.

  Δεν μπορείτε να έχετε πάνω από 1 κάρτα με την ίδια
Ενέργεια

Υπάρχουν 3 τύποι των καρτών Ευτυχίας
1 Κάρτες Κειμηλίων
2 Κάρτες Πρεσβύτερων 
3 Κάρτες Κατοικιών

Κάθε Πρεσβύτερου και κειμηλίου κάρτα στην στοίβα Ευτυχίας έχει 
ένα ειδικό σύμβολο. Στο τέλος του παιχνιδιού ορισμένες κατοικίες θα
σκοράρουν πόντους για κάθε ένα ζευγάρι καρτών που ταιριάζουν. 
Επιπλέον, αυτά τα σύμβολα χρησιμοποιούνται στην Παραλλαγή 
"Στο Χλωμό Σεληνόφως” της Επόμενης μέρας.

Κανόνες Τοποθέτησης Καρτών  Ευτυχίας

Το δικαστήριο της Βασίλισσας ευνοεί αυτούς που προστατεύουν 
τα Κειμήλια 
Οι κάρτες κειμηλίων θα σας προσφέρουν οφέλη κάθε φορά που τα
ενεργοποιείτε. Για να ενεργοποιήσετε τις κάρτες κειμηλίων που
 έχετε στην κατοχή σας

 Τοποθετήστε ένα ζάρι με οποιαδήποτε τιμή στην υποδοχή 
ζαριού Κειμηλίων στην επέκταση του ταμπλό σας

 Πληρώστε τα έξοδα που αναγράφονται στις κάρτες κειμηλίων.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε  πολλαπλές κάρτες κειμηλίων 
με την τοποθέτηση ενός ζαριού.

     Αμέσως λαμβάνετε 
    τα οφέλη που εμφανίζονται στις
    ενεργοποιημένες κάρτες

Κάρτες Κειμηλίων
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Όταν τοποθετείτε ένα ζάρι στην υποδοχή ζαριού Κειμηλίων, 
το ζάρι τοποθετείτε εκεί και μένει εκεί για το υπόλοιπο του 
γύρου. 
Το παίρνετε πίσω στη φάση συντήρησης μαζί με τα υπόλοιπα 
ζάρια που παίξατε. 
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε ένα ζάρι σε μια γεμάτη 
υποδοχή ζαριού Κειμηλίων.

Κάρτες Πρεσβύτερων
Βοηθώντας τους πρεσβύτερους θα κερδίσετε την υποστήριξή τους, 
ένα θετικό βήμα στην πορεία σας για να γίνετε ευγενής πολίτης 
της στα Πέντε βασίλεια.
Οι ενεργοποιημένες κάρτες Πρεσβύτερων θα
σας δώσουν οφέλη σε όλο το παιχνίδι. Για να 
ενεργοποιήσετε μια κάρτα πρεσβυτέρου που σας 
ανήκει, αναθέστε σε έναν εργαζόμενο από το 
προσωπικό σας πάνω στην κάρτα κατά τη διάρκεια 
της σειρά σας. Αυτό θεωρείται μια ελεύθερη δράση

Η κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για το 
υπόλοιπο του παιχνιδιού και ο καταχωρημένος
Εργαζόμενος παραμένει ενεργός πάνω στην κάρτα. Στη σειρά σας,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα οφέλη οποιασδήποτε από αυτές
τις ενεργοποιημένες κάρτες σας  Πρεσβύτερων απεριόριστες φορές.
Στη φάση Εισοδήματος κερδίζετε 2 νομίσματα για κάθε σας
ενεργοποιημένη κάρτα Πρεσβυτέρου.

Κάρτες Κατοικίας 
Οι Πρεσβύτεροι θα συνταξιοδοτηθούν μόνο στις πιο εντυπωσιακές 
κατοικίες.Εάν οικοδομήσουμε αυτές τις κατοικίες στη γη σας, θα 
ανταμείφθητε πλουσιοπάροχα

Οι ενεργοποιημένες κάρτες κατοικίας 
μπορούν να σας χορηγήσουν πόντους 
νίκης στο τέλος του παιχνιδιού. Για να
ενεργοποιήσετε μια κάρτα κατοικίας που 
σας ανήκει, επιλέξτε ένα Σπίτι από την 
Πλατφόρμα Κατασκευής σας και 
τοποθετήστε το πάνω στην κάρτα κατοικίας 
σας κατά τη διάρκεια της σειράς σας. Αυτό
θεωρείται μια ελεύθερη δράση.

Η κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για το υπόλοιπο
του παιχνιδιού και το καταχωρημένο Σπίτι μένει πάνω στην
κάρτα. Κάθε ενεργοποιημένη κάρτα κατοικίας που σας ανήκει 
θα σας παραχωρήσει πόντους νίκης στο τέλος του παιχνιδιού αν έχετε
εκπλήρωσε επιτυχώς την προϋπόθεση που αναγράφετε  στην κάρτα.

Τα αγαθά που εκχωρούνται σε αυτές τις κάρτες δεν μετράνε στην τελική 
βαθμολόγηση παιχνιδιού όπως αυτά που βρίσκονται στο ταμπλό του 
παίκτη σας.

Στη φάση του εισοδήματος κερδίζετε 2 Rock Rose για κάθε μια από
τις ενεργοποιημένες κάρτες κατοικίας σας.

•

•

•

•

Ο Διαχρονικός Ναός
Ο διαχρονικός ναός, ή ο ναός των μάγων του παρελθόντος
όπως κάποιοι μπορεί να το αποκαλούν, είναι τόσος αρχαίος 
όσο και η αρχαία γραμμένη ιστορία.
Οι άνθρωποι του Caveborns σέβονται αυτό το τεράστιο 
μνημείο και ανταμείβουν αυτούς που φέρνουν προσφορές για 
να τιμήσουν τα πνεύματα των μεγάλων μάγων του παρελθόντος.

Κάνοντας μια προσφορά στον αιώνιο ναό θα κερδίσετε
οφέλη, καθώς και πιθανούς πόντους νίκης στο
τέλος του παιχνιδιού

Για να κάνετε μια προσφορά, πρέπει να ακολουθήσετε 
αυτούς τους κανόνες τοποθέτησης ζαριών:

  Τα ζάρια τοποθετούνται στις υποδοχές με την σειρά από τα 
αριστερά προς τα δεξιά
  Ο αριθμός των διαθέσιμων υποδοχών ζαριών είναι ίσος με τον
Αριθμό παικτών
  Το ζάρι που τοποθετείται στην πρώτη υποδοχή μπορεί να είναι 
οποιασδήποτε τιμής
  Τα άλλα ζάρια πρέπει να έχουν τιμή ίση με την τιμή του 
πρώτου τοποθετημένου ζαριού.
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Ο Διαχρονικός Ναός (Συνέχεια)
Με κάθε τοποθέτηση ζαριού, μπορείτε να κάνετε 1 προσφορά. Οι υποδοχές προσφορών βρίσκονται σε 6 βαθμίδες. 
Για να κάνετε μια προσφορά πρέπει να:

1 Πάρτε 1 δείκτη προσφοράς του χρώματος σας από το απόθεμα σας και τοποθετήστε τον σε οποιαδήποτε
 κενή υποδοχή προσφοράς υπάρχει στο ταμπλό.

2 Καταβάλετε το αντίστοιχο κόστος που αναγράφετε στην αριστερή πλευρά της επιλεγμένης βαθμίδας

3 Κερδίζετε ή χάνετε φήμη εφόσον υποδεικνύεται στην επιλεγμένη υποδοχή προσφοράς

4 Αμέσως λάβετε το όφελος που αναγράφεται δίπλα στο κόστος που πληρώσατε.

Βαθμίδα 6 - Πληρώστε 4 κέρματα και 3 αγαθά: Αποκτήστε 
8 πόντους νίκης
Βαθμίδα 5 - Πληρώστε 3 Αγαθά: Κατασκευάστε ένα εργαστήριο
 από την Αίθουσα Συντεχνίας χωρίς να τοποθετήσετε ζάρι για να 
πληρώσετε το κόστος που εμφανίζεται σε αυτό. (Πρέπει να έχετε 
έναν μαθητευόμενο στην αντίστοιχη Συντεχνία για να τοποθετηθεί 
ως Δάσκαλος Συντεχνίας).
Βαθμίδα 4 - Πληρώστε 3 Αγαθά: Κερδίστε 1 Σπίτι (τοποθετήστε 
το στην Πλατφόρμα κατασκευών σας )
Βαθμίδα 3 - Πληρώστε 3 νομίσματα και 3 αγαθά: Κερδίστε 1 
εργαζόμενο (τοποθετήστε τον στην ομάδα εργατών σας)
Βαθμίδα 2 - Πληρώστε 3 νομίσματα: Πάρτε αμέσως 1 πλακίδιο 
της επιλογής σας από το Συμβούλιο Πέτρας χωρίς να χρειάζεται 
να κατέχετε τον βαθμό Ευγενίας και την απαίτηση της φυλής για 
να το πάρετε. Πρέπει να ξοδέψετε μόνο τα Αγαθά και τα 
νομίσματα που αναγράφονται στο πλακίδιο που θέλετε να πάρετε.
Βαθμίδα 1 - Πληρώστε 3 νομίσματα: Αποκτήστε 3 Rock Rose

Μόλις ένας δείκτης προσφοράς τοποθετείτε σε μια υποδοχή 
αυτός παραμένει εκεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού

Στη φάση εισοδήματος θα κερδίσετε 1 Rock Rose για 
κάθε δείκτη προσφοράς που έχετε τοποθετημένο στο 
Διαχρονικό Ναό

Σκοράρισμα Προσφορών
Στο τέλος του παιχνιδιού θα σκοράρουν οι προσφορές με 
τον ακόλουθο τρόπο:

1  Ο παίκτης με τους περισσότερους δείκτες προσφορών 
στο διαχρονικό ναό κερδίζει πόντους νίκης ίσο με τον
συνολικό αριθμό προσφορών (τον αριθμό των
δεικτών προσφορών και των άλλων παικτών).

2 Ο παίκτης με το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό δεικτών πρόσφορων 
κερδίζει τους μισούς πόντους νίκης από του πρώτου παίκτη, 
στρογγυλεμένους προς τα πάνω.

3 Ο παίκτης με το τρίτο μεγαλύτερο αριθμό δεικτών πρόσφορων κερδίζει
τους μισούς πόντους νίκης από του δεύτερου παίκτη, στρογγυλεμένους
προς τα πάνω.

Οι ισοπαλίες είναι φιλικές. Όλοι οι ισόπαλοι παίκτες κερδίζουν τους 
ίδιους πόντους Νίκης όσο το επίπεδο στους δείκτες πρόσφορων τους .
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Φάση Εισοδήματος
Εκτός από την απόκτηση εισοδήματος από μαθητευόμενους 
και Δάσκαλους συντεχνίας

  Κερδίστε 2 νομίσματα για κάθε μία από τις ενεργοποιημένες 
κάρτες σας Πρεσβυτέρου
  Κερδίστε 2 Rock Rose για κάθε ενεργοποιημένη κάρτα 
κατοικία σας
  Κερδίστε 1 Rock Rose για κάθε δείκτη προσφοράς σας 
στο Διαχρονικό Ναό
  Κερδίστε 1 Rock Rose για κάθε 3 άθροισμα 
(αξία των ζαριών) από τα αχρησιμοποίητα ζάρια 
του γύρου σας

Οι παίκτες δεν μπορούν να έχουν πάνω από 10 Rock
Rose  στην κατοχή τους οποιαδήποτε στιγμή του 
παιχνιδιού

•

••

•

•

•

Φάση Συντήρησης
Ανανεώστε της κάρτες Φύλακες Ευτυχίας με την
απόρριψη όλων των καρτών που απέμειναν και 
αντικαταστήστε τες  με νέες Κάρτες.

Διευκρινίσεις Καρτών
Κατοικίες 1,2,3 - Αγαθά που αναγράφονται σε αυτές
τις κάρτες δεν μετρούνται όπως τα αγαθά που βρίσκονται 
στο ταμπλό παίκτη για την τελική βαθμολόγηση 
του παιχνιδιού.

Κατοικίες 11-16: Μπορείτε να τοποθετήσετε είτε ένα 
Κειμήλιο/ Πρεσβύτερο είτε ένα ζευγάρι Κειμηλίων και 
Πρεσβύτερου στην κάρτα. Δεν μπορείτε να σκοράρετε 
και τους δύο πόντους αξίας.
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Στο Χλωμό Σεληνόφως
Όταν παίζετε την παραλλαγή του "Χλωμό Σεληνόφως" 
με την επέκταση “Επόμενη Μέρα”, προσθέστε τους δείκτες 
τίτλου στο παιχνίδι.

Στήσιμο

 Τοποθετήστε τους δείκτες τίτλου 
κοντά στο ταμπλό παιχνιδιού.

Κάθε δείκτης τίτλου δείχνει ένα από τα έξι
σύμβολα που απεικονίζονται στις κάρτες Ευτυχίας .

Κατά τη φάση εισοδήματος του πρώτου γύρου

  Δώστε κάθε δείκτη τίτλου στον παίκτη που έχει τις
περισσότερες κάρτες Ευτυχίας που ταιριάζουν με το δείκτη 
τίτλου στο σύμβολο. Εάν υπάρχει ισοπαλία ή εάν κανένας 
παίκτης δεν έχει ένα ορισμένο σύμβολο, αφήστε το 
δείκτη τίτλου στο ταμπλό του παιχνιδιού έως έχει.

  Όταν παίρνετε ένα δείκτη τίτλου, τοποθετήστε τον κοντά 
σας στο ταμπλό παίκτη σας, ορατό στους άλλους παίκτες.

Σε κάθε έναν από τους επόμενους γύρους κατά τη διάρκεια 
της Φάσης Εισοδήματος

  Προσδιορίστε την ιδιοκτησία των δεικτών τίτλου. 
Ένας δείκτης τίτλου παραμένει στον κάτοχό του εκτός εάν 
άλλος παίκτης έχει περισσότερες κάρτες Ευτυχίας  με το 
αντίστοιχο σύμβολο.

  Μετά τον προσδιορισμό ιδιοκτησίας τίτλων,
ο παίκτης σκοράρει 1 VP (πόντους νίκης) ανά δείκτη τίτλου
που έχει στην κατοχή του.

•

•

•

•

•

Παράδειγμα: κατά τη φάση εισοδήματος του γύρου 3, o Will έχει

3 κάρτες Ευτυχίας      . Η Sara έχει επίσης 3 κάρτες Ευτυχίας        .

H κυριότητα του δείκτη τίτλου θα παραμείνει στο ταμπλό, επειδή 

κανείς δεν έχει περισσότερες κάρτες Ευτυχίας        από τον άλλον. 

Ο Larry έχει 2 κάρτες Ευτυχίας          και χάνει τον δείκτη τίτλου 

από την Melissa. που έχει 3 κάρτες Ευτυχίας        με αυτό 

το σύμβολο
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Ατομικό Παιχνίδι
Όταν παίζετε Ατομικό παιχνίδι με την επέκταση 
Επόμενη Μέρα, κάντε αυτές τις προσθήκες:

Στήσιμο
 Πάρτε ένα επιπλέον κόκκινο ζάρι, για να χρησιμοποιηθεί 
ως επιπλέον αυτόματο ζάρι

 Τραβήξτε μια κάρτα Ατομικού Στόχου είτε από τις 
κάρτες της Επέκτασης είτε από τις κάρτες του 
Βασικού παιχνιδιού.

•

•

Οδηγός Αναφοράς
Διαθέσιμες υποδοχές ζαριών στο Διαχρονικό Ναό: 2

Τρόπος Παιχνιδιού
Όταν ρίχνετε τα αυτόματα ζάρια σας

  Χρησιμοποιήστε και τα δύο κόκκινα 
ζάρια για τις συντεχνίες

  Τοποθετήστε το μπλε ζάρι στην πρώτη 
υποδοχή στο Διαχρονικό Ναό.

  Τοποθετώντας ένα μπλε (αυτόματα) δείκτη 
προσφοράς στην πρώτη διαθέσιμη υποδοχή στη 
βαθμίδα (1-6) που ταιριάζει με την τιμή
του μπλε ζαριού σας.

•

•

•
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Special thanks to all our Kickstarter backers who helped us make this game a reality! 

Μετάφραση/Επεξεργασία Κείμενου Φανάκης Κωνσταντίνος
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