
Το Παιχνίδι με  Κάρτες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κοιλάδα του Λίγηρα, 15ος αιώνας. Σαν ισχυροί ηγεμό-
νες, οι παίκτες μεγαλώνουν τα κτήματά τους μέσα από 
στρατηγικό εμπόριο και συναλλαγές.
Παίζοντας κάρτες που λειτουργούν σαν “ζάρια” και εμφανί-
ζουν πιθανές ενέργειες, οι παίκτες παίρνουν τις τελικές απο-
φάσεις. Θα πουλήσετε ή θα αγοράσετε ζώα, θα κτίσετε κτίρια 
στην πόλη ή θα επενδύσετε στην επιστημονική πρόοδο. Υπάρ-
χουν πολλά μονοπάτια προς την ευημερία και τη φήμη!

Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους νίκης στο τέλος του παιχνιδιού.

114 κάρτες ενεργειών (με κόκκινη πλάτη):
12 από  κάστρα (σκούρο πράσινο), ορυχεία (γκρι)
 και μοναστήρια (μωβ),
18 από γνώση (κίτρινο), πλοία (μπλε)
 και λιβάδια (ανοιχτό πράσινο),
24 κτίρια (μπεζ, 3x 8 είδη)

126 επιπλέον κάρτες:
6x 3 είδη προϊόντων, 5x 4 διαφορετικά ζώα,6x 3 είδη προϊόντων, 5x 4 διαφορετικά ζώα,
7 bonus (σημειωμένα με «1.») +4 bonus 
(αποκαλούμενα ( «Τα 7 είδη»), 6 πίνακες (1-6), 5 
γύροι (Α-Ε), 1 αρχικός παίκτης, 8x 1 πόντος 
νίκης, 7x 2 πόντοι νίκης, 22 εργάτες, 16 ασήμι, 4x 
3 είδη καρτών παικτών (έργα, κτήμα και αποθήκη)

Θέση για τις
7 / 10 / 13
κάρτες
ενεργειών



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Κτήμα»

Περιοχή του πρώτου παίκτη 
στην αρχή του παιχνιδιού

Κάθε παίκτης παίρνει τις εξής κάρτες:

- ένα έργο, ένα κτήμα και μια παλιά αποθήκη.
 Οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες στο τραπέζι, μπρο-
 στά τους, όπως φαίνεται στο πλαϊνό πλαίσιο.
- ένα προϊόν + ένα ζώο (τυχαία τραβηγμένα),
 + ένα ασήμι. Κάθε παίκτης τοποθετεί τις κάρτες
  αυτές στην αποθήκη του (δηλαδή ανοιχτές κάτω από
 την κάρτα αποθήκης του).

Οι κάρτες ασημιού και εργατών τοποθετούνται 
επίσης σε δύο στοίβες στην άκρη το τραπεζιού.

Ο νεότερος σε ηλικία παίκτης παίζει πρώτος και 
τοποθετεί την κάρτα πρώτου παίκτη ανοιχτή (όχι 
την πλευρά με τα ερωτηματικά) δίπλα στην 
κάρτα κτήματός του. Οι επόμενοι δύο παίκτες 
στα αριστερά παίρνουν από 1 εργάτη από το 
απόθεμα, και ο τελευταίος παίκτης παίρνει 2 ερ-
γάτες. Οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες αυτές 
στην αποθήκη τους.στην αποθήκη τους.

Οι κάρτες πίνακα τοποθετούνται από το 1 έως 
το 6 σε γραμμές, στο κέντρο του τραπεζιού. Σε κάθε 
γύρο, οι παίκτες θα τοποθετούν κάρτες δίπλα στις 
κάρτες πίνακα (δείτε σελίδα 1 και παρακάτω).

Οι 7 κάρτες bonus (σημειωμένες με «1.») το-
ποθετούνται πάνω από τις κάρτες πίνακα, σε βε-
ντάλια.

Οι υπόλοιπες κάρτες προϊόντων ανακατεύ-
ονται και τοποθετούνται ανοιχτές σε δύο ίσες 
στοίβες στην άκρη του τραπεζιού. Κάντε το 
ίδιο και με τις υπόλοιπες κάρτες ζώων.



Τοποθετήστε τις 
κάρτες bonus «Τα 7 
είδη» σε μια στοίβα, με 
φθίνουσα σειρά

Τοποθετήστε τις 
κάρτες πόντων νίκης

Τοποθετήστε τις Τοποθετήστε τις 
κάρτες γύρων με αύ-
ξουσα σειρά

Ανακατέψτε τις 
κάρτες ενεργειών και 
μοιράστε 6 σε κάθε 
παίκτη (αφήστε τις 
κάρτες κλειστές)

Με 2/3/4 παίκτες, τοποΜε 2/3/4 παίκτες, τοπο-
θετήστε 7/10/13 κάρτες 
ενεργειών, ανοιχτές 
στον πίνακα

Οι 4 κάρτες bonus ( «Τα 7 είδη») τοποθετού-
νται πάνω από τις κάρτες πίνακα, σε μια 
στοίβα (με το 4 πρώτο, κι έπειτα 3, 2, 1).

Οι 15 κάρτες πόντων νίκης τοποθετούνται 
σε μια στοίβα στην άκρη του τραπεζιού.

Οι 5 κάρτες γύρων (Α - Ε) τοποθετούνται 
επίσης σε μια στοίβα (πάνω το Α, κι έπειτα τα 
B, C, D, E).

Οι 114 κάρτες ενεργειών (με κόκκινη πλάτη) ανακα-
τεύονται και τοποθετούνται σε μια στοίβα, κάτω από τον 
πίνακα. Κάθε παίκτης παίρνει 6 κάρτες και τις τοποθετεί 
στο τραπέζι χωρίς να τις κοιτάξει. Αυτό είναι το απόθεμα 
«ζαριών» για τον πρώτο γύρο (δείτε παρακάτω).

Ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, τοποθετήστε 
τον παρακάτω αριθμό καρτών ενεργειών ανοιχτές, δίπλα 
στις κάρτες πίνακα:
    2 π.  7   3 π.    10      4 π.   13 κάρτες

ΤοποθέτησηΤοποθέτηση των 7, 10 ή 13 καρτών ενεργειών: Οι πρώτες 
6 κάρτες τοποθετούνται η μία μετά την άλλη από την 
πρώτη γραμμή μέχρι την τελευταία. Με 4 παίκτες, κάντε 
το ίδιο και για τις επόμενες 6 κάρτες (συνολικά 12 
κάρτες). Η τελευταία κάρτα τοποθετείται ανάλογα με τον 
αριθμό που έχει στο ζάρι της.

Σημείωση: Αν παίζουν λιγότεροι από 4 παίκτες, χρησιμοποι-
ήστε μόνο τις εξής κάρτες bonus. 3 παίκτες: 4 + 2 + 1. 
2 παίκτες: 3 + 1

Για παράδειγμα: Αν η τελευταία κάρτα είναι ένα 6, την τοπο-

θετείτε δίπλα στην κάρτα πίνακα 6.

Με 3 παίκτες, οι τελευταίες 4 κάρτες τοποθετούνται με τον 

τρόπο αυτό.

Πιθανός αρχικός πίνακας
με 3 παίκτες:



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δείτε μόνο
το ζάρι!

Το παιχνίδι παίζεται σε πέντε γύρους (Α με Ε).
Κάθε γύρος αποτελείται από έξι σειρές.

ΜεΜε δεξιόστροφη φορά, ξεκινώντας από τον πρώτο παίκτη, 
κάθε παίκτης παίρνει τις δύο πρώτες κάρτες ενεργειών 
από τη στοίβα τραβήγματος του και κοιτάζει μόνο το ζάρι 
των δύο καρτών (οι υπόλοιπες πληροφορίες των καρτών 
αυτών δεν χρειάζονται!).

ΟΟ πρώτος παίκτης τοποθετεί μια από τις δύο κάρτες ανοι-
χτή στην κοινή στοίβα ξεσκαρταρίσματος και χρησιμο-
ποιώντας τον αριθμό της κάρτας εκτελεί μια από τις έξι 
πιθανές ενέργειες (δείτε παρακάτω).

Έπειτα παίζει ο επόμενος παίκτης. Ο παίκτης αυτός 
επίσης τοποθετεί μια από τις δύο κάρτες που έχει πάρει, 
στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος και εκτελεί μια ενέργεια, 
κλπ. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει στη σειρά τους, 
ξεκινάει μια νέα σειρά. Κάθε παίκτης τραβάει την επόμε-
νη κάρτα ενέργειας, ώστε να έχει και πάλι δύο κάρτες στο 
χέρι του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, 
μέχριμέχρι την τελευταία, έκτη σειρά κάθε γύρου, οπότε και 
όλοι οι παίκτες έχουν παίξει όλες τις ενέργειές τους με 
την τελευταία τους κάρτα.

Πρέπει να παιχτεί ένα ζάρι, δηλαδή μια κάρτα ενέργειας. 
Για κάθε ενέργεια. Οι έξι διαφορετικές πιθανές ενέργει-
ες επεξηγούνται στις παρακάτω τρεις σελίδες. 



Στο τέλος του παιχνιδιού τα 
τρία κτίρια στα αριστερά 
δίνουν 3 πόντους νίκης, τα 
λιβάδια στο κέντρο δίνουν 4 
και τα τρία μοναστήρια στα 
δεξιά δίνουν 6 πόντους νίκης.

μιας από τις κάρτες στα έργα σας. 
Πάρτε μια κάρτα έργου με τον 
αντίστοιχο αριθμό, από τα έργα 
σας και μετακινήστε την στο 
κτήμα σας (δηλαδή κάτω από την 
κάρτα κτήματος).

Οι κάρτες που παίρνονται από τον 
πίνακα πάντοτε τοποθετούνται κάτω 
από την κάρτα έργων σας. Ποτέ δεν 
μπορείτε να έχετε περισσότερες από 
3 κάρτες κάτω από την κάρτα έργων.
Σημείωση: Αν υπάρχουν ήδη 3 κάρτες κάτω από την κάρτα 
έργων σας, πρέπει να ξεσκαρτάρετε μια από αυτές τις τρεις, 
πριν τοποθετήσετε μια νέα κάρτα εκεί.



  Ενέργεια 3: «Πώληση προϊόντων»
ΟΟ αριθμός του ζαριού στην ξεσκαρταρισμένη κάρτα ενέρ-
γειας, καθορίζει ποιό είδος προϊόντος (ανοιχτό, μεσαίο ή 
σκούρο καφέ) μπορείτε να πουλήσετε. Μετακινήστε όλες 
τις κάρτες προϊόντων με τον αντίστοιχο αριθμό, από την 
αποθήκη σας στα δεξιά της κάρτας κτήματός σας, ώστε οι 
πόντοι νίκης να φαίνονται.

Επιπλέον, πάρτε μια κάρτα ασημιού από το απόθεμα για 
κάθε κάρτα προϊόντος που πουλήθηκε.

Σημαντικό! Η σειρά για τον τρέχοντα γύρο δεν αλλάζει 
από την ενέργεια αυτή.

  Ενέργεια 4: «Αναπλήρωση εργατών στις 2 κάρτες»

Τέλος, ο παίκτης που πουλάει προϊόντα, 
παίρνει την κάρτα πρώτου παίκτη, κρατώ-
ντας την κλειστή (δηλαδή με τα ερωτηματι-
κά να φαίνονται).
Σημείωση: Κατά την πώληση προϊόντων, ο 
παίκτης πάντοτε παίρνει την κάρτα πρώτου 
παίκτη (κλειστή). Αυτό συμβαίνει ακόμη κι 
αν κάποιος χρησιμοποιήσει την Μεγάλη 
Αποθήκη (δείτε παρακάτω).

ΑνεξάρτηταΑνεξάρτητα του ποιός αριθμός υπάρχει 
στην κάρτα ενέργειας, αναπληρώστε τις 
κάρτες εργατών σας στις 2 μόνο. Έτσι, αν 
έχετε μια κάρτα εργάτη, πάρτε μια από το 
απόθεμα, αν έχετε μηδέν, πάρτε δύο.



  Ενέργεια 5: «Πάρτε 1 ασήμι»

  Ενέργεια 6: «Μετατρέψτε εργάτες και/ή ασήμι
  σε πόντους νίκης»
Ανεξάρτητα από τον αριθμό στο ζάρι της κάρτας ενέργει-
ας, μετατρέπετε εργάτες και/ή κάρτες ασημιού σε πό-
ντους νίκης.

Επιστρέψτε οποιονδήποτε αριθμό εργατών και/ή καρτών 
ασημιού πίσω στο απόθεμα, διαιρέστε τον συνολικό 
αριθμό των καρτών που επιστράφηκαν με το 3, και πάρτε 
το αποτέλεσμα σε κάρτες πόντων νίκης. Τοποθετήστε τις 
κάρτες αυτές στα αριστερά της κάρτας κτήματός σας, 
ώστε οι πόντοι νίκης να φαίνονται.

Οι εργάτες

ΜετάΜετά το ξεσκαρτάρισμα μιας κάρτας ενέργειας, ο παί-
κτης μπορεί να επιστρέψει στο απόθεμα μια κάρτα 
εργάτη, για να αλλάξει τον αριθμό του
ζαριού κατά 1, προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω. Είναι επίσης δυνατή η αλλαγή 
από 6 σε ένα και το αντίστροφο και κο-
στίζει μια κάρτα εργάτη. Αρκετές 
κάρτες εργατών μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν, για να αλλαχθεί ένα ζάρι πε-
ρισσότερες από 1 φορές.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό στο ζάρι της 
κάρτας ενέργειας, πάρτε ένα ασήμι από το 
απόθεμα.



Το ασήμι

ΕπιπλέονΕπιπλέον της κανονικής σας ενέργειας, μία 
φορά στη σειρά σας μπορείτε να «αγοράσετε» 3 
νέες κάρτες ενεργειών από την τράπουλα «πλη-
ρώνοντας» 3 κάρτες ασημιού στο απόθεμα. 
Αυτό μπορεί να γίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή 
αφού εκτελέσετε την κανονική σας ενέργεια.

Επιλέξτε μια από τις νέες αυτές κάρτες ώστε:

-

-

Σε κάθε περίπτωση, επιστρέψτε τις άλλες δύο αγορα-
σμένες κάρτες στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος, όπου 
δεν θα χρησιμοποιηθούν!

Είτε να την τοποθετήσετε σαν νέο έργο κάτω από την 
κάρτα έργων σας (μην ξεχνάτε το όριο 3 καρτών!)

Είτε να την χρησιμοποιήσετε σαν ενέργεια, ξε-
σκαρτάροντάς την και χρησιμοποιώντας το ζάρι 
της για να εκτελέσετε μια επιπλέον ενέργεια.

Μία φορά ανά σειρά, 
κάθε παίκτης μπορεί να 
αγοράσει 3 κάρτες ενερ-
γειών για 3 ασήμια

Χρησιμοποιείστε μία 
μόνο από τις κάρτες 
αυτές:

Είτε σαν νέο έργο

είτε σαν μια νέα κάρτα 
ενέργειας 
(χρησιμοποιήστε το ζάρι)

Προσοχή! Μην ξε-
χνάτε την βασική 
σας ενέργεια!



Όταν τοποθετείτε ένα έργο στο κτήμα σας, κερ-
δίζετε αμέσως τις παρακάτω bonus λειτουργίες:

  Ορυχεία: Όταν τοποθετήσετε ένα ορυχείο 
στο κτήμα σας, παίρνετε δύο ασήμια από το 
απόθεμα και τα τοποθετείτε στην αποθήκη 
σας.

   Γνώσεις: Όταν τοποθετήσετε μια κάρτα 
γνώσης στο κτήμα σας, παίρνετε δύο κάρτες 
εργατών από το απόθεμα και τις τοποθετείτε 
στην αποθήκη σας. Δεν έχει σημασία πόσους 
εργάτες έχετε ήδη στην κατοχή σας.
Σημείωση:Σημείωση: Το ασήμι και οι εργάτες δεν είναι 
περιορισμένα. Αν εξαντληθούν τα αποθέματα, 
αντικαταστήστε τα με κάτι άλλο.

  Πλοία: Όταν τοποθετήσετε ένα πλοίο στο 
κτήμα σας, πάρτε μία κάρτα προϊόντος από 
μια από τις δύο τράπουλες και τοποθετήστε 
τις στην αποθήκη σας.
Σημείωση:Σημείωση: Αν η μια τράπουλα εξαντληθεί, μοιράστε 
την άλλη στη μέση, ώστε και πάλι να υπάρχουν δύο 
τράπουλες. Αν δεν υπάρχουν καθόλου κάρτες, είστε 
άτυχος και δεν παίρνετε τίποτα.
   Λιβάδια: Όταν τοποθετήσετε ένα λιβάδι 
στο κτήμα σας, πάρτε μια κάρτα ζώου από 
μια από τις δύο τράπουλες και τοποθετήστε 
την στην αποθήκη σας.

(Έχει μείνει μια μόνο τράπουλα; Δείτε τη ση-
μείωση για τα «Πλοία».)

Ορυχεία:
+ 2 ασήμι

Γνώση:
+ 2 εργάτες

Πλοία:
+ 1 προϊόν

Λιβάδια:Λιβάδια:
+ 1 ζώο



Εργαστήρι του μαραγκού: Πάρτε οποια-
δήποτε κάρτα κτιρίου ή γνώσης από τον 
πίνακα και τοποθετήστε την σαν έργο.

Εκκλησία: Πάρτε οποιοδήποτε κάστρο ή 
ορυχείο ή μοναστήρι από τον πίνακα και το-
ποθετήστε το σαν έργο.

Αγορά: Πάρτε οποιοδήποτε πλοίο ή λιβάδι 
από τον πίνακα και τοποθετήστε το σαν έργο.
Σημείωση: Όταν τοποθετείτε το εργαστήρι του μα-
ραγκού, την εκκλησία ή την αγορά στο κτήμα σας 
και δεν υπάρχει, για να πάρετε, η κατάλληλη κάρτα 
στον πίνακα, είστε άτυχος. Δεν παίρνετε τίποτα!

Φυλάκιο: Πάρτε 1 κάρτα πόντου νίκης από 
το απόθεμα και τοποθετήστε την στα αριστε-
ρά της κάρτας κτήματός σας. Οι πόντοι νίκης 
πρέπει πάντοτε να είναι ορατοί.

Τράπεζα: Πάρτε 3 ασήμια από το απόθεμα 
και τοποθετήστε τα στην αποθήκη σας.

(Δεν υπάρχει αρκετό ασήμι στο απόθεμα; Δείτε τη 
σημείωση για τις «Γνώσεις».)

Εργαστήριο
μαραγκού:
+ 1 κτίριο ή
+ 1 γνώση

Εκκλησία:
+ 1 μοναστήρι ή
+ 1 κάστρο + 1 κάστρο ή
+ 1 ορυχείο

Αγορά:
+ 1 λιβάδι ή
+ 1 πλοίο

Φυλάκιο:
+ 1 πόντος νίκης

Τράπεζα:Τράπεζα:
+ 3 ασήμι



Πανσιόν:
+ 1 προϊόν ή
+ 1 ζώο

Μεγάλη αποθήκη:
πουλήστε 1 είδος 
προϊόντος

Δημαρχείο:Δημαρχείο:
τοποθετήστε 1 
επιπλέον έργο

Κάστρα:
+ 1 δωρεάν
ενέργεια

Μοναστήρια:
καμία άμεσηκαμία άμεση
λειτουργία, αλλά:

- Μπαλαντέρ (τα 
μοναστήρια μπο-
ρούν να προστεθούν 
σε οποιοδήποτε 
άλλο είδος καρτών)



Επιπλέον σημαντικοί κανόνες 
για την τοποθέτηση έργων:

Αφού έχετε τοποθετήσει κάρτες στο κτήμα σας, δεν 
μπορείτε πλέον να τις αλλάξετε θέση.

Ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει μια τριάδα, 
παίρνει την αντίστοιχη κάρτα bonus από το απόθε-
μα (αξίας 1 πόντου νίκης στο τέλος). Ο παίκτης την 
τοποθετεί στα αριστερά της κάρτας κτήματός του, 
ώστε οι πόντοι νίκης να είναι ορατοί.

Κάθε παίκτης παίρνει ένα από τα bonus του τρέχο-
ντος γύρου όταν ολοκληρώσει μια τριάδα. Κάθε παί-
κτης μπορεί να επιλέξει το bonus που θα πάρει.

Για παράδειγμα στον γύρο Α μπορείτε να πάρετε 3 
πόντους νίκης, 2 προϊόντα, 2 ζώα, 3 ασήμια ή 3 εργά-
τες. Στον γύρο D μπορείτε να επιλέξετε 2 ασήμια, 2 
εργάτες ή 1 εργάτη + 1 ασήμι.

- 6 πόντοι νίκης
  (για τριάδα αποτε-
   λούμενη μόνο από
   μοναστήρια)

Οι κάρτες του κτήΟι κάρτες του κτή-
ματος δεν αλλάζουν 
ξανά θέση.

Η πρώτη τριάδα κάθε 
είδους δίνει την αντί-
στοιχη κάρτα bonus 
(+ 1 πόντος νίκης)

Κάθε τριάδα δίνει 
ένα από τα bonus 
του τρέχοντος 
γύρου

3 πόντοι νίκης ή
2 προϊόντα ή
2 ζώα ή
2 εργάτες ή
3 ασήμια

Το μοναστήρι αυτό 
είναι πλέον ορυ-
χείο για το υπόλοι-
πο παιχνίδι.



Ο πρώτος παίκτης που θα έχει κάρτες και των επτά 
χρωμάτων στο κτήμα του, αμέσως παίρνει την πρώτη 
κάρτα από την τράπουλα bonus καρτών «Τα 7 είδη» 
(δηλαδή 4, 3, 2 ή 1 πόντο νίκης, στο τέλος του παι-
χνιδιού). Ο παίκτης την τοποθετεί στα αριστερά της 
κάρτας κτήματός του, ώστε οι πόντοι νίκης να είναι 
ορατοί.
Για παράδειγμα, ο πρώτος παίκτης σε παιχνίδι 3 παι-
κτών παίρνει την κάρτα με 4 πόντους νίκης, ο δεύτε-
ρος με 2 και ο τρίτος με 1.

Όταν τοποθετήσετε την τέταρτη κάρτα ενός είδους στο 
κτήμα σας, ξεκινήστε μια νέα τριάδα. (Μπορεί, αν ολο-
κληρωθεί, επίσης να σκοράρει στο τέλος του παιχνιδιού

Τέλος του γύρου

Στο τέλος έξι σειρών, αφού όλοι οι παίκτες έχουν παίξει 
τις κάρτες τους, ο γύρος τελειώνει. Προετοιμαστείτε για 
τον επόμενο γύρο:

Όλες οι κάρτες που έχουν παραμείνει στον πίνακα ξε-
σκαρτάρονται.

7, 10 ή 13 νέες κάρτες τοποθετούνται στον πίνακα, με 
τον τρόπο που εξηγήθηκε στην «Προετοιμασία».
(Αν χρειάζεται, ανακατέψτε τις ξεσκαρταρισμένες 
κάρτες για τη δημιουργία μιας νέας τράπουλας.)

Η κάρτα του τρέχοντος γύρου τοποθετείται στον πάτο 
της στοίβας, εμφανίζοντας την κάρτα του νέου γύρου.

Όλοι οι παίκτες παίρνουν ξανά από 6 κάρτες από την 
στοίβα τραβήγματος και τις τοποθετούν κλειστές μπροστά 
τους, τραβώντας τις δύο πρώτες κάρτες στο χέρι τους.
(Αν χρειάζεται, ανακατέψτε τις ξεσκαρταρισμένες 
κάρτες για τη δημιουργία μιας νέας τράπουλας.)

Και τα 7 είδη 
καρτών στο κτήμα, 
δίνουν την κάρτα 
bonus «Τα 7 είδη» 
(4/3/2/1 πόντοι νίκης)

Η τέταρτη κάρτα Η τέταρτη κάρτα 
ενός είδους ξεκινάει 
μια νέα τριάδα

Τέλος του γύρου 
μετά από 6 σειρές:

- ξεσκαρτάρετε τις
  εναπομείναντες
  κάρτες στον πίνακα  κάρτες στον πίνακα

- τοποθετήστε 7, 10, 
  13 νέες κάρτες στον
  πίνακα

- αλλάξτε την κάρτα
  γύρου

- τραβήξτε 6 νέες
  κάρτες για να δημι-  κάρτες για να δημι-
  ουργήσετε τη νέα
  στοίβα τραβήγμα-
  τός σας



ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ
Ένας παίκτης είναι αντιμέτωπος με τον Σάβα (δηλαδή Σχεδόν 
Αληθινό Βελτιωμένο Αντίπαλο, έναν φανταστικό αντίπαλο).

Όλοι οι βασικοί κανόνες παραμένουν ίδιοι, με τις εξής 
διαφορές:

ΧρησιμοποιήστεΧρησιμοποιήστε μόνο δύο κάρτες bonus «Τα 7 είδη» 
(όπως στο παιχνίδι 2 παικτών, τις 3 και 1). Τοποθετή-
στε 7 κάρτες στον πίνακα, σε κάθε γύρο (όπως στο παι-
χνίδι 2 παικτών). Τοποθετήστε ένα ασήμι, έναν εργάτη, 
καθόλου προϊόν και ένα ζώο στην αποθήκη σας.

Δημιουργήστε 5 στοίβες καρτών για τον Σάβα, η πρώτη 
με 3 κάρτες, η επόμενη με 4, έπειτα 5, 6 και 7 κάρτες 
(δηλαδή μια στοίβα ανά γύρο, με κάθε γύρο να έχει μια 
επιπλέον κάρτα). Οι 3 κάρτες της πρώτης στοίβας 
ανοίγουν και χωρίζονται ανά είδος. Αυτή είναι η αρχή 
του κτήματος του Σάβα. Τα μοναστήρια πάντοτε τοπο-
θετούνται στο είδος τους και ποτέ δεν συμπληρώνουν 
κάρτεςκάρτες άλλων ειδών. Για κάθε μοναστήρι που παίρνει 
ο Σάβας, κερδίζετε μια κάρτα 1 πόντου νίκης από το 
απόθεμα.
Σημείωση: Αν ο Σάβας πάρει μια τέταρτη κάρτα του 
ίδιου είδους, ξεκινάει επίσης μια νέα τριάδα με αυτή.

Αν ο Σάβας ολοκληρώσει μια τριάδα πριν από εσάς, 

τότε παίρνει την αντίστοιχη κάρτα bonus. Αυτό 
ισχύει και για τις κάρτες bonus «Τα 7 είδη».

ΔενΔεν υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες αφού ο Σάβας το-
ποθετήσει τις κάρτες του. Δεν παίρνει εργάτες, ασήμι, 
προϊόντα ή ζώα. Δεν παίρνει επιπλέον ενέργειες ή πλε-
ονεκτήματα για την τοποθέτηση κτιρίων ή κάστρων. Δεν 
παίρνει bonus του γύρου.



Παίξτε κανονικά τις 6 
κάρτες σας

Σημαντικό!
Συγκρίνετε πόντους Συγκρίνετε πόντους 
νίκης στο τέλος κάθε 
γύρου: Αν ο Σάβας έχει 
περισσότερους, αμέσως 
κερδίζει!

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Στην αρχή κάθε γύρου, η τράπουλα του Σάβα μοιράζε-
ται στο κτήμα του (πιθανώς δίνοντάς του κάποια 
bonus). Έπειτα, παίζετε τις 6 κάρτες ενεργειών σας, 
όπως πάντα, με όλα τα πλεονεκτήματα από το βασικό 
παιχνίδι.

Σημαντικό! Στο τέλος κάθε γύρου, συγκρίνετε τους 
πόντου νίκης σας με του Σάβα. Αν ο Σάβας έχει περισ-
σότερους πόντους από εσάς, τότε κερδίζει και το παι-
χνίδι λήγει αμέσως.

Αν έχετε τους ίδιους ή περισσότερους πόντους νίκης 
από τον Σάβα, το παιχνίδι συνεχίζεται στον επόμενο 
γύρο. Αν έχετετε τους ίδιους ή περισσότερους πόντους 
νίκης στο τέλος του παιχνιδιού, είστε ο νικητής!
Σημείωση: Όταν συγκρίνετε πόντους νίκης στο τέλος κάθε 
γύρου, σιγουρευτείτε ότι θα προσθέσετε όλους τους πόντους 
νίκης από τα ζώα. Η κάρτα πρώτου παίκτη δεν χρησιμοποιεί-
ται στο ατομικό παιχνίδι.
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