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ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ   ΛΙΒΑΔΙΑ, ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΖΑΡΙΑ

ον 15ο Αιώνα στην Κοιλάδα του Λοάρ, Οι παίκτες στο ρόλο πρι- 
γκίπων, αφοσιώνονται με όλες τους τις δυνάμεις στο εμπόριο και 
την ανάπτυξη, ώστε να οδηγήσουν την περιουσία τους σε άνθιση

Δύο ζάρια ορίζουν τις επιλογές των ενεργειών, αλλά οι τελικές επιλογές 
ανήκουν στους παίκτες. Εμπόριο ή κτηνοτροφία, κτίρια ή επιστημονική 
έρευνα, πολλά διαφορετικά μονοπάτια οδηγούν στην ευημερία!

Οι πολλοί τρόποι απόκτησης πόντων νίκης στο παιχνίδι, απαιτούν προσε- 
κτική σκέψη γύρο με τον γύρο και εκτενή σχεδιασμό. Χάρη στα διαφορετι- 
κά κτήματα, το παιχνίδι παραμένει μια πρόκληση ακόμη και για παίκτες 
που έχουν παίξει πολλές παρτίδες, μιας και ποτέ η μία δεν είναι ίδια με 
την άλλη!
Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης  
στο τέλος του παιχνιδιού.

Οι παίκτες παίρνουν τους ρόλους 
πριγκίπων της Βουργουνδίας 
κατά τον 15ο αιώνα.

Στη διάρκεια των 5 φάσεων του 
παιχνιδιού, οι παίκτες  συλλέ- 
γουν τους απαραίτητους πόντους  
νίκης μέσω εμπορίου, κτηνοτρο- 
φίας, καλλιέργειας, κατασκευών 
και  επιστημονικής έρευνας.

Ο παίκτης με τους περισσό- 
τερους πόντους νίκης στο τέλος 
είναι ο νικητής.

Αν διαβάζετε για πρώτη φορά τους κανόνες, συνιστούμε να παραλείψετε το έντονο κείμενο στις στήλες στα δεξιά κάθε 
σελίδας. Τα κείμενα αυτά είναι μια περίληψη των κανόνων για επανάληψη των κανόνων, μετά από πολύ καιρό χωρίς 
παιχνίδι.

164 εξαγωνικά πλακίδια:
 - 7x8 κτίρια (μπεζ, 16x με μαύρη πλάτη)
 - 7x4 λιβάδια (ανοιχτό πράσινο, 8x με μαύρη πλάτη)
 - 26x “τεχνογνωσία” (κίτρινο, 6x με μαύρη πλάτη)
 - 16 κάστρα (σκούρο πράσινο, 2x με μαύρη πλάτη)
 - 12 ορυχεία (γκρι, 2x με μαύρη πλάτη)
 - 26 πλοία (μπλε, 6x με μαύρη πλάτη)
42 πλακίδια προϊόντων (τετράγωνα, από 7 σε κάθε ένα από 6 χρώματα)
20 “Νομίσματα” (οκτάπλευρα)
30 πλακίδια εργατών (τετράγωνα)
12 πλακίδια βραβείων (τετράγωνα, 1 μικρό / 1 μεγάλο σε 6 χρώματα)
4 πλακίδια πόντων νίκης (100/200 πόντοι για τα 4 χρώματα παικτών)

8 δείκτες παιχνιδιού (2 για τα 4  χρώματα παικτών)

9 ζάρια (2 σε κάθε χρώμα από τα 4 των παικτών συν 1 λευκό)

1 κεντρικό ταμπλό

6 ταμπλό παικτών (διπλής όψης, 4x Νο.1, 1 φορά τα No. 2-9)



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετείστε το Ταμπλό στο κέντρο του
τραπεζιού. Σε αυτό εμφανίζονται:
5 θέσεις φάσεων (Α-Ε)

5 θέσεις γύρων

6 αριθμημένες αποθήκες (1-6) η κάθε
μια με τέσσερις θέσεις για εξαγωνικά
πλακίδια και 1 μεγάλη θέση για εμπορεύματα.

1 κεντρική μαύρη αγορά

12 θέσεις για τα πλακίδια bonus

1 μετρητής σειράς

1 μετρητής πόντων νίκης (0-100)

Τοποθετήστε τα 20 νομίσματα, τα 30 πλακίδια εργατών και το λευκό ζάρι 
δίπλα στο ταμπλό.
Ξεχωρίστε τα 164 εξαγωνικά πλακίδια ανά χρώμα και τοποθετήστε τα, σε  
ξεχωριστές κλειστές στοίβες, δίπλα στο ταμπλό.
Ανακατέψτε τα 42 πλακίδια εμπορευμάτων (τετράγωνα πλακίδια) και τοπο- 
θετήστε τα κλειστά. Ξεχωρίστε τα σε 5 στοίβες αποτελούμενες από 5 πλακίδια 
η κάθε μια. Τοποθετήστε από μια στοίβα σε κάθε θέση φάσεων Α έως Ε του τα- 
μπλό. Τα υπόλοιπα 17 πλακίδια παραμένουν σε μια κλειστή στοίβα στο απόθεμα. 

Τοποθετήστε τα 12 πλακίδια bonus (τετράγωνα) στις αντίστοιχες θέσεις του 
ταμπλό.
Ο κάθε παίκτης παίρνει:
- 1 ταμπλό παίκτη, με τη μεριά με τον Αριθμό 1 ανοιχτή, και το τοποθετεί 
μπροστά του (για τα ταμπλό με αριθμούς 2 έως 9, δείτε τις επιπλέον πληροφορίες 
στη σελίδα 12).
- 1 κάστρο (= σκούρο πράσινο εξαγωνικό πλακίδιο), το οποίο τοποθετεί στην 
κεντρική σκούρα πράσινη θέση (με το ζάρι 6) του ταμπλό του.
- 3 τυχαία πλακίδια εμπορευμάτων από τα εναπομείναντα 17 και τα τοπο- 
θετεί ανοιχτά στις 3 θέσεις αποθήκευσης υλικών στην πάνω αριστερή γωνία του 
ταμπλό του. Τα πλακίδια του ίδιου υλικού (= χρώμα) αποθηκεύονται στην ίδια 
θέση το ένα πάνω από το άλλο.
(όσα πλακίδια υλικών δεν χρησιμοποιήθηκαν επιστρέφονται στο κουτί)

- τα 2 ζάρια του χρώματός του.
- 1 δείκτη του ίδιου χρώματος, την οποία και τοποθετεί στο μετρητή πόντων  
νίκης, για τον υπολογισμό του σκορ.
- 1 νόμισμα, το οποίο τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση αποθήκευσης στην πάνω 
αριστερή γωνία του ταμπλό του, ώστε να είναι εμφανές σε όλους τους παίκτες.
- 1 πλακίδιο πόντων νίκης (το οποίο αναγράφει 100 / 200) και το τοποθετεί 
δίπλα στο ταμπλό του.

(Πριν παίξτε πρώτη φορά, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα πλακίδια από τα χαρτόνια.)

Τοποθετήστε τα 20 Νομίσματα, τα 
30 πλακίδια εργατών, τα 164 εξα- 
γωνικά πλακίδια (ανά χρώμα) και 
το λευκό ζάρι, δίπλα στο ταμπλό. 
Φτιάξτε 5 στοίβες αποτελούμενες 
από 5 κλειστά υλικά η κάθε μία 
στις θέσεις φάσεων Α-Ε.
Τοποθετήστε τα 2x6 bonus πλακί- 
δια στις αντίστοιχες θέσεις του 
ταμπλό.

Κάθε παίκτης παίρνει:

- 1 ταμπλό παίκτη

- 1 “αρχικό κάστρο”

- 3 τυχαία πλακίδια εμπορευμάτων

- 2 ζάρια του χρώματός του

- 1 δείκτη (πόντοι νίκης)

- 1 δείκτη (δείκτης σειράς)

- 1 πλακίδιο πόντων νίκης

- 1 Νόμισμα
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ΤΑ ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Καθορίστε τον πρώτο παίκτη και 
δώστε σε κάθε παίκτη 1 ώς 4 πλα- 
κίδια εργατών ανάλογα της 
σειράς που παίζουν.

Σημειώστε τη σειρά παιξίματος 
στο μετρητή σειράς.

Ο πρώτος παίκτης παίρνει το 
λευκό ζάρι.

Στην αρχή κάθε φάσης:

- όλα τα εναπομείναντα εξαγωνι- 
κά πλακίδια αφαιρούνται (όχι 
στην πρώτη φάση)
- τα εμπορεύματα παραμένουν 
στις αποθήκες τους
- προστίθενται νέα τυχαία εξαγω- 
νικά πλακίδια από το απόθεμα 
(ανάλογα τον αριθμό των  παι- 
κτών)
- 5 νέα πλακίδια εμπορευμάτων 
ανοίγουν στις θέσεις γύρων της 

Καθορίστε τον πρώτο παίκτη ρίχνοντας τα ζάρια. Ο παίκτης αυτός παίρνει ένα 
πλακίδιο εργάτη και το τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση στην κάτω αριστερή 
γωνία του ταμπλό του, ώστε να είναι εμφανές σε όλους τους παίκτες. Ο παίκτης 
στ’αριστερά του παίρνει 2 εργάτες, ο τρίτος 3 και ο τέταρτος και τελευταίος 
παίκτης παίρνει 4.
Κάθε παίκτης χρησιμοποιεί το δεύτερο δείκτη του για τον καθορισμό της σειράς 
των παικτών. Ο δείκτης του πρώτου παίκτη πρέπει να βρίσκεται πάνω πάνω στον 
πύργο που δημιουργείται, και ο δείκτης του τελευταίου παίκτη τελευταία κάτω. 
Ο πρώτος παίκτης παίρνει το λευκό ζάρι.

Στήσιμο της κάθε φάσης
Στο ξεκίνημα της κάθε φάσης, ακολουθούνται τα εξής βήματα:
- Αφαιρέστε όλα τα εξαγωνικά πλακίδια που έχουν παραμείνει στο ταμπλό, επι- 
στρέφοντάς τα στο κουτί (το βήμα αυτό δεν χρειάζεται πριν την πρώτη φάση) 
(Σημείωση: Τα καράβια, τα ορυχεία και τα κάστρα μπορούν να παραμεί-
νουν στη θέση τους μιας και είναι όλα ίδια. Τα εμπορεύματα παραμέ-
νουν στο ταμπλό!)

- Τραβήξτε τυχαία καινούρια εξαγωνικά πλακίδια και τοποθετήστε τα ανοιχτά 
στις αντιστοίχου χρώματος θέσεις του ταμπλό. Σε παιχνίδι 2 παικτών γεμίστε 
μόνο τις θέσεις που αναγράφουν 3s (12 θέσεις), σε παιχνίδι 3 παικτών γεμίστε τις 
θέσεις που αναγράφουν 2s και 3s (18 θέσεις) και σε παιχνίδι 4 παικτών γεμίστε 
όλες τις θέσεις του ταμπλό.
Σημείωση: Στο παιχνίδι 3 παικτών και μόνο, υπάρχει μια εξαίρεση για την σκούρα 
πράσινη θέση της αποθήκης Νο. 6. Στις φάσεις A, C και Ε τοποθετείται εκεί 
κανονικά ένα κάστρο, αλλά στις φάσεις B και D τοποθετείται ένα ορυχείο στη θέση 

Μην ξεχνάτε

Το παιχνίδι διαρκεί 5 φάσεις (Α έως Ε). Η κάθε φάση αποτελείται από 5 γύρους.

Θέση Νομισμάτων

Θέσεις για 3 εμπορεύματα

Θέση πωλημένων
εμπορευμάτων

Πίνακας πόντων νίκης

Περίληψη των πλακιδίων

Θέση πλακιδίων εργατών

Αποθήκη εξαγωνικών πλακιδίων

Το κτήμα, με ένα σύνολο 37 θέσεων μοιρασμένων σε περιοχές διαφορετικών
χρωμάτων (λιβάδια (λαχανί), ποτάμια (μπλέ), πόλεις (μπεζ) κλπ.)

Θέση χρησιμοποιημένων ζαριών

Πόλη μεγέθους 3

Ποτάμι μεγέθους 3

Λιβάδι μεγέθους 1

Περίληψη της επιπλέον
ενέργειας (”αγορά”)

Περίληψη των 4 ενεργειών

Ο αριθμός του κτίματος (το 1 υπάρχει 4 φορές,
τα 2 ώς 9 από μια το κάθε ένα)



- Τοποθετήστε τυχαία εξαγωνικά πλακίδια ανοιχτά στη μαύρη αγορά, στο 
κέντρο του ταμπλό (τραβήξτε 2 έως 8 αναλόγως τον αριθμό των παικτών).

- Ανοίξτε τα 5 πλακίδια εμπορευμάτων της τρέχουσας φάσης, στις αντίστοιχες 
τετράγωνες θέσεις γύρων, κάτω από τις θέσεις φάσεων.

Μετά το στήσιμο της φάσης, ακολουθούν πέντε γύροι, οι οποίοι παίζονται όλοι 
με τον ίδιο τρόπο:
Πρώτα, όλοι οι παίκτες ρίχνουν τα δύο ζάρια τους, με τον πρώτο παίκτη να 
ρίχνει μαζί και το λευκό ζάρι. Τα ζάρια τοποθετούνται μπροστά στους παίκτες 
έτσι όλοι να μπορούν να τα βλέπουν.
Σημείωση: Το ταυτόχρονο ρίξιμο των ζαριών επιτρέπει στους παίκτες που παίζουν 
αργότερα να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν τις κινήσεις τους.

Ο πρώτος παίκτης ξεκινάει. Πρώτα, παίρνει το πρώτο πλακίδιο των θέσεων 
γύρων και το τοποθετεί στην αποθήκη που αντιστοιχεί στον αριθμό που φαί- 
νεται στο λευκό ζάρι που μόλις έριξε.
Η χρήση του λευκού ζαριού για τον γύρο έχει τελειώσει. Δεν δίνει καμία
επιπλέον βοήθεια στον πρώτο παίκτη (και ποτέ δεν μπορεί να προσαρμο-
στεί η τιμή του με πλακίδια εργατών!).
Έπειτα, ο πρώτος παίκτης παίζει τη σειρά του. Μόλις τελειώσει τις ενέρ-
γειές του, παίζει ο επόμενος στη σειρά παίκτης (από δεξιά προς τα αριστε-
ρά  στο μετρητή σειράς και από πάνω προς τα κάτω σε κάποιον πύργο).
Όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει τη σειρά τους, ξεκινάει ένας
νέος γύρος κ.ο.κ.
Μιας και υπάρχουν 5 πλακίδια εμπορευμάτων σε κάθε φάση και μόνο ένα
πλακίδιο προστίθεται στις αποθήκες στην αρχή κάθε γύρου, είναι εύκολο να 
εντοπίζεται σε ποιον γύρο και φάση βρίσκεστε.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΓΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η ΣΕΙΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΓΥΡΟΙ

Όλοι οι παίκτες ρίχνουν τα ζάρια 
τους ταυτόχρονα

Ο πρώτος παίκτης τοποθετεί το 
πλακίδιο προϊόντων στην αποθή- 
κη που αντιστοιχεί στην τιμή του 
λευκού ζαριού. 

Ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη 
και συνεχίζοντας στη σειρά του ο 
κάθε παίκτης χρησιμοποιεί τα δύο 
ζάρια του για να πραγματοποιήσει 
δύο ενέργειες.

Κάθε πλακίδιο εργάτη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να μεταβάλει 
το αποτέλεσμα ενός ζαριού κατά 
+/- 1 (ακόμη και από το 1 στο 6 και 
το αντίθετο)

...αποτελείται από την πραγματοποίηση ακριβώς δύο ενεργειών, μία για κάθε 
ζάρι. Μόλις ένα ζάρι χρησιμοποιηθεί, τοποθετείται στη θέση αποθήκευσής του 
στην πάνω δεξιά γωνία του ταμπλό του παίκτη.
Πλακίδια Εργατών: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για 
να μεταβάλουν το αποτέλεσμα ενός ζαριού κατά μια μονάδα πάνω ή κάτω. Είναι 
επίσης η μεταβολή του 1 σε 6 ή του 6 σε 1 με κόστος έναν εργάτη. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί εργάτες ταυτόχρονα για τη μεταβολή της τιμής 
ενός ζαριού, παραπάνω από μια μονάδα. Οι εργάτες που χρησιμοποιούνται 
επιστρέφουν στο γενικό απόθεμα.
Παράδειγμα: Πληρώνοντας 2 εργάτες, η Άννα μπορεί να μετατρέψει ένα 2 σε 6 και έτσι να 
πάρει ένα εξαγωνικό πλακίδιο από την αποθήκη 6.



Ένα ζάρι απαιτείται για κάθε ενέργεια. Οι δύο ενέργειες ανά γύρο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε συνδυασμό και σειρά (ακόμη και η ίδια 
ενέργεια δύο φορές.
       Ενέργεια “Πάρτε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από το ταμπλό”
      Ο παίκτης μπορεί να πάρει ένα εξαγωνικό πλακίδιο της επιλογής
      του από μια αποθήκη ο αριθμός της οποίας αντιστοιχεί σε ένα από
τα ζάρια του. Το πλακίδιο που πήρε ο παίκτης τοποθετείται σε μια κενή θέση 
αποθήκευσης στην κάτω αριστερή γωνία του ταμπλό του (ποτέ αμέσως στο 
κτήμα του!). Αν όλες οι θέσεις αποθήκευσης γεμίσουν, πρέπει να επιλέξει ένα 
πλακίδιο να ξεσκαρτάρει (αφαιρώντας το από το παιχνίδι) και στη θέση του να 
προσθέσει το νέο πλακίδιο (οι παίκτες πρέπει να φροντίζουν να μην 
ξεσκαρτάρουν πλακίδια συχνά).
       Ενέργεια “Προσθέστε ένα εξαγωνικό πλακίδιο στο κτήμα σας”
      Ο παίκτης μπορεί να πάρει ένα εξαγωνικό πλακίδιο της επιλογής
      του από μια θέση αποθήκευσης στην κάτω αριστερή γωνία του 
ταμπλό του και να το προσθέσει σε μια κενή θέση στο κτήμα του. Το ζάρι που 
επιλέχθηκε για την ενέργεια αυτή, πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που 
έχει η θέση στην οποία θα τοποθετηθεί το πλακίδιο. Όλα τα νέα πλακίδια 
πρέπει πάντα να τοποθετούνται δίπλα σε ένα ήδη τοποθετημένο στο κτήμα 
πλακίδιο. Το χρώμα του πλακιδίου πρέπει, επίσης, να ταιριάζει στο χρώμα της 
θέσης την οποία θα καταλάβει.
Το πρώτο πλακίδιο, προφανώς, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε μια από τις έξι 
θέσεις γύρω από το αρχικό κάστρο του παίκτη.

Αναλόγως του είδους του πλακιδίου που τοποθετήθηκε, τα παρακάτω 
πραγματοποιούνται αμέσως μετά την τοποθέτηση:
“Τεχνογνωσία” (κίτρινα): Υπάρχουν 26 διαφορετικά τέτοια πλακίδια, οι 
ιδιότητες των οποίων περιγράφονται με λεπτομέρεια στις σελίδες 10 και 11.
Πλοία (μπλε): Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης προσθέσει ένα πλακίδιο πλοίου 
στο κτήμα του (μπορεί να συμβεί μέχρι 6 φορές), δύο πράγματα γίνονται 
αμέσως:
1. Ο παίκτης παίρνει όλα τα προϊόντα από μια αποθήκη της επιλογής του και 
τα προσθέτει στην προσωπική του αποθήκη προϊόντων, στην πάνω αριστερή 
γωνία του ταμπλό του.
Σημαντικό: η αποθήκη που επιλέγεται δεν έχει καμία σχέση με το ζάρι που 
χρησιμοποιήθηκε για την τοποθέτηση του πλακιδίου του πλοίου.

Κάθε παίκτης μπορεί να συλλέξει μέχρι τρία διαφορετικά είδη
προϊόντων (χρώματα) στην προσωπική του αποθήκη. Τα προϊό-
ντα του ίδιου είδους στοιβάζονται το ένα πάνω από το άλλο.
Αν λόγω του περιορισμού των προϊόντων, κάποιος δεν μπορεί
να αποθηκεύσει όλα τα προϊόντα που έχει σε κάποια στιγμή
στο παιχνίδι, πρέπει να αφήσει στην αποθήκη ότι δεν χωράει
‘η να πετάξει ένα προϊόν της επιλογής του.
Παράδειγμα: Η Κάρλα προσέθεσε ένα πλοίο στο κτήμα της και συνεπώς παίρνει από μια 
αποθήκη τα προϊόντα που φαίνονται δίπλα: το γαλάζιο (το οποίο στοιβάζει με τα ήδη 
υπάρχοντα γαλάζια της)  και άλλο ένα (ροζ ή καφέ) το οποίο τοποθετεί στην κενή θέση 
που έχει.

2. Ο παίκτης μετακινεί το δείκτη σειράς μια θέση δεξιά. Αν η θέση είναι 
κατειλημμένη από δείκτη άλλου παίκτη, τότε τον τοποθετεί πάνω από του 
παίκτη αυτού. Αν με την ενέργεια αυτή είναι πρώτος στη σειρά, παίρνει 
αμέσως και το λευκό ζάρι.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Πάρτε ένα εξαγωνικό πλακίδιο 
από το ταμπλό
Το ζάρι καθορίζει από ποιές θέσεις 
μπορείτε να πάρετε πλακίδια. Τα 
πλακίδια τοποθετούνται σε μια 
κενή θέση στον αποθηκευτικό 
χώρο στην κάτω αριστερή γωνία 
του ταμπλό του παίκτη

 Προσθέστε ένα εξαγωνικό πλα- 
κίδιο στο κτήμα σας
Το ζάρι καθορίζει σε ποιές από τις 
κενές θέσεις μπορείτε να τοποθε- 
τείσετε το πλακίδιο. Πρέπει επί- 
σης να τοποθετηθεί πλάι σε ένα 
ήδη τοποθετημένο πλακίδιο και 
να ταιριάζει στο χρώμα της θέσης 
την οποία θα καταλάβει

“Τεχνογνωσία” (κίτρινο):
βλ. σελ. 10 και 11

Πλοία (μπλε):
1. Ο παίκτης παίρνει
όλα τα προϊόντα από
μια αποθήκη της επι-
λογής του και τα απο-
θηκεύει στις δικές
του αποθήκες

2. Μετακινεί το δείκτη σειράς του 
μια θέση προς τα δεξιά



Λιβάδια (λαχανί): Οποτεδήποτε ένας παίκτης προσθέτει ένα πλακίδιο 
λιβαδιού στο κτήμα του (6 θέσεις), κερδίζει αμέσως πόντους (και προχωράει τις 
αντίστοιχες θέσεις το δείκτη του σκορ του). Κάθε πλακίδιο λιβαδιού έχει από 2 
έως 4 ζώα και ο παίκτης κερδίζει τους αντίστοιχους πόντους γι’αυτά.
Αν υπάρχουν ήδη στο λιβάδι ζώα του ίδιου τύπου (στο ενιαίο λιβάδι) με το 
πλακίδιο που μόλις προστέθηκε, ο παίκτης κερδίζει πόντους ξανά για όλα τα 
ίδιου τύπου ζώα του, συν τους πόντους του νέου πλακιδίου (βλ. παράδειγμα).
Σημαντικό: Τα πλακίδια λιβαδιού πρέπει να ανήκουν στο ίδιο ενιαίο λιβάδι, 
αλλά δεν χρειάζεται να συνδέονται άμεσα με πλακίδιο που εμφανίζει το ίδιο 
ζώο. Τα πλακίδια του ίδιου τύπου ζώου στα άλλα λιβάδια δεν σκοράρουν.

 Παράδειγμα: Ο Βασίλης προσθέτει το πλακίδιο με τις
 αγελάδες στο πάνω μέρος του κτήματός του. Κερδίζει
 4 + 3 = 7 πόντους για την τοποθέτηση αυτή. Αν προ-
 σθέσει άλλο ένα πλακίδιο με 4 αγελάδες αργότερα, θα
 πάρει άλλους 4 + 4 + 3 = 11 πόντους.

Κάστρο (σκούρο πράσινο): Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης τοποθετήσει ένα 
κάστρο στο κτήμα του (3 θέσεις), έχει μια δωρεάν ενέργεια της επιλογής του, την 
οποία και εκτελεί άμεσα, σαν να είχε στη διάθεσή του ένα επιπλέον ζάρι, με ότι 
αριθμό επιθυμεί.
Μπορεί, για παράδειγμα, αμέσως να προσθέσει ένα επιπλέον πλακίδιο στο κτήμα 
του, ή...

Ορυχείο (γκρι): Τα πλακίδια αυτά (με την επιπλέον εξαίρεση μερικών 
κίτρινων πλακιδίων) είναι τα μόνα που δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα κατά την 
τοποθέτησή τους (3 θέσεις). Αντίθετα, στο τέλος κάθε φάσης, ο παίκτης παίρνει 
1 Νόμισμα από το απόθεμα για το κάθε ορυχείο που έχει τοποθετήσει στο κτήμα 
του.

Κτίρια (μπεζ): Όταν ένας παίκτης 
τοποθετήσει ένα κτίριο στο κτήμα 
του (12 θέσεις), χρησιμοποιεί 
αμέσως και για μοναδική φορά τη 
λειτουργία του κτιρίου.
Σημαντικό: Κάθε ένα από τα 8 κτίρια 
μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μια 
φορά σε κάθε πόλη (ενιαία μπεζ 
περιοχή). Ανάλογα το κτήμα, 
μπορούν να υπάρχουν 2 με 6 πόλεις 
με διαφο- ρετικά μεγέθη (1 με 8 
θέσεις).
Το κτήμα 1, για παράδειγμα, έχει 4 πόλεις: μία με 1 θέση, μία με 5 θέσεις και δύο 
με 3 θέσεις.
Κάθε κτίριο παρέχει μια συγκεκριμένη λειτουργία, αμέσως μόλις τοποθετηθεί 
στο κτήμα. Τα κτίρια περιγράφονται με λεπτομέρεια παρακάτω, ενώ υπάρχει 
και αντίστοιχη σχηματική επεξήγηση στα ταμπλό των παικτών.

Λιβάδια (λαχανί):

Παρέχουν πόντους
ανάλογα τον αριθμό
των ζώων στο κάθε
πλακίδιο

Όταν αναπτύσσεται ένα ήδη 
υπάρχον λιβάδι, τα ζώα που βρί- 
σκονται ήδη εκεί δίνουν πάλι 
πόντους.

Κάστρα (σκ. πράσινο):

Επιτρέπουν μια επι-
πλέον ενέργεια

Ορυχεία (γκρί):

Παρέχουν 1 Νόμισμα
το κάθε ένα, στο τέλος
κάθε φάσης

Κτίρια (μπεζ):

Έχουν διαφορετική
λειτουργία το κάθε
ένα

Δεν επιτρέπο-
νται δύο όμοια
κτίρια στην
ίδια πόλη!

Μην ξεχνάτε



ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αποθήκη
Ο παίκτης πουλάει 
ένα είδος προϊόντων 
της επιλογής του

Ξυλουργείο
Ο παίκτης παίρνει 
ένα πλακίδιο κτιρίου  
της επιλογής του από 
το ταμπλό

Εκκλησία
Ο παίκτης παίρνει 
ένα πλακίδιο ορυ- 
χείου, “τεχνογνωσί- 
ας” ή κάστρου από το 
ταμπλό

Αγορά
Ο παίκτης παίρνει 
ένα πλακίδιο λιβα- 
διού ή πλοίου  από το 
ταμπλό

Ξενώνας
Ο παίκτης παίρνει 4 
εργάτες

Τράπεζα
Ο παίκτης παίρνει 2 
Νομίσματα

Δημαρχείο
Ο παίκτης τοποθετεί 
άλλο ένα πλακίδιο 
της επιλογής του στο 
κτήμα του

Φυλάκιο
Ο παίκτης κερδίζει 
αμέσως 4 πόντους

Αποθήκη
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει την αποθήκη στο κτήμα του, μπορεί αμέσως 
(χωρίς τη χρήση ζαριού!) να πουλήσει προϊόντα ενός είδους της επιλογής του από 
την προσωπική του αποθήκη, όπως αν χρησιμοποιούσε την ενέργεια “Πώληση 
Προϊόντων” (σελ. 9).

Ξυλουργείο
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει το ξυλουργείο στο κτήμα του, μπορεί αμέσως 
να πάρει από οποιαδήποτε θέση του ταμπλό (εκτός της μαύρης αγοράς!) ένα μπεζ 
εξαγωνικό πλακίδιο και να το τοποθετήσει στον αποθηκευτικό του χώρο στην 
κάτω αριστερή γωνία του ταμπλό του.

Εκκλησία
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει την εκκλησία στο κτήμα του, μπορεί αμέσως να 
πάρει από οποιαδήποτε θέση του ταμπλό (εκτός της μαύρης αγοράς!), ένα 
ορυχείο (γκρι), μια τεχνολογία (κίτρινο) ή ένα κάστρο (σκούρο πράσινο) και να 
το τοποθετήσει στον αποθηκευτικό του χώρο στην κάτω αριστερή γωνία του 
ταμπλό του.

Αγορά
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει την αγορά στο κτήμα του, μπορεί αμέσως να 
πάρει από οποιαδήποτε θέση του ταμπλό (εκτός της μαύρης αγοράς!), ένα πλοίο 
(μπλε) ή ένα λιβάδι (λαχανί) και να το τοποθετήσει στον αποθηκευτικό του 
χώρο στην κάτω αριστερή γωνία του ταμπλό του.

Ξενώνας
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει τον ξενώνα στο κτήμα του, παίρνει αμέσως 
τέσσερις εργάτες από το γενικό απόθεμα, τους οποίους τοποθετεί στο προσωπικό 
του απόθεμα.

Τράπεζα
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει την τράπεζα στο κτήμα του, παίρνει αμέσως 2 
Νομίσματα από το γενικό απόθεμα και τα τοποθετεί στο προσωπικό του 
απόθεμα.

Δημαρχείο
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει το δημαρχείο στο κτήμα του, μπορεί αμέσως να 
τοποθετήσει άλλο ένα από τα αποθηκευμένα του πλακίδιά του (ανεξαρτήτως 
χρώματος), στο κτήμα του. Το νέο αυτό πλακίδιο με την τοποθέτησή του, 
ενεργοποιείται επίσης.

Φυλάκιο
Όταν ένας παίκτης τοποθετήσει το φυλάκιο στο κτήμα του, κερδίζει αμέσως 4 
πόντους και μετακινεί τον δείκτη του σκορ του τις αντίστοιχες θέσεις.



Οι ενέργειες των κτιρίων δεν χρει- 
άζονται ζάρια για την πραγματο- 
ποίησή τους

Ποτέ μην τοποθετείτε πλακίδια 
απευθείας από το ταμπλό στο 
κτήμα σας

Τα πλακίδια που τοποθετούνται 
σε ένα κτήμα, παραμένουν εκεί 
μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού

Μόλις μια περιοχή καλυφθεί εντε- 
λώς από πλακίδια, σκοράρει 
πόντους με δύο τρόπους:
1. Ανάλογα με το μέγεθός της (1 - 8 
θέσεις αντιστοιχούν σε 1 - 36 πό- 
ντους
2. Ανάλογα με τη φάση που βρί- 
σκεται το παιχνίδι (Α-Ε) σκοράρει 
10 - 2 πόντους

Ο πρώτος παίκτης που θα καλύ- 
ψει όλες τις θέσεις ενός χρώματος 
στο κτήμα του, παίρνει το αντί- 
στοιχο μεγάλο βραβείο και προ- 
σθέτει τους πόντους που αυτό του 
δίνει (2 - 4 παίκτες = 5 - 7 πόντοι)

Ο δεύτερος παίκτης που θα το κα- 
ταφέρει παίρνει το μικρό βραβείο 
και τους πόντους που δίνει (2 - 4 
παίκτες = 2 - 4 πόντοι)

Γενικά, τοποθετώντας ένα κτίριο:
 Ενεργοποιείται η ειδική του ενέργεια, για την πραγματοποίηση της οποίας 
δεν απαιτείται ζάρι!
 Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί την ενέργεια του κτιρίου 
(επειδή, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν άλλα μπλε ή λαχανί πλακίδια στις 
αποθήκες του ταμπλό, για να επιλέξει, μετά την τοποθέτηση της αγοράς), τότε το 
κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί κανονικά, παρόλο που χάνεται η ενέργειά του.     
Το απόθεμα Νομισμάτων και εργατών είναι απεριόριστο. Στην σπάνια 
περίπτωση που εξαντληθεί το απόθεμα, συμπληρώστε με κάποιον άλλο δείκτη.

Επιπλέον κανόνες τοποθέτησης των εξαγωνικών πλακιδίων:
 Οποτεδήποτε ένας παίκτης παίρνει ένα εξαγωνικό πλακίδιο από το ταμπλό, 
πρέπει να το τοποθετήσει στον αποθηκευτικό του χώρο, στην κάτω αριστερή 
γωνία του ταμπλό του. Ακόμη κι αν με το δεύτερο ζάρι του τοποθετήσει το 
πλακίδιο στο κτήμα του, πρέπει πρώτα να δηλώσει την αποθήκευσή του.
 Τα πλακίδια που τοποθετούνται στο κτήμα δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να 
μετακινηθούν.
 Μόλις μια περιοχή ίδιου χρώματος (ανεξαρτήτως μεγέθους) συ-
μπληρωθεί με πλακίδια, θεωρείται ολοκληρωμένη και δίνει πό-
ντους με δύο διαφορετικούς τρόπους:
 1. Ανάλογα το μέγεθος της περιοχής (1 με 8 θέσεις), η περιοχή
δίνει μεταξύ 1 και 36 πόντους οι οποίοι προστίθενται αμέσως στο
μετρητή του σκορ του παίκτη.
 2. Επιπλέον, η περιοχή, ανάλογα τη φάση, δίνει μεταξύ 10 και 2
πόντους. Η κενή θέση φάσης (Α-Ε στην πάνω αρι-
στερή γωνία του ταμπλό, υποδεικνύει τους επιπλέον
πόντους που αντιστοιχούν σε κάθε ολοκληρωμένη
περιοχή στη φάση αυτή (ανεξαρτήτως μεγέθους).
10 πόντοι στην φάση Α, μέχρι τους 2 πόντους στη φάση Ε.
 Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να καλύψει όλες τις θέσεις ενός 
χρώματος σε όλο το κτήμα του (για παράδειγμα έχοντας τοποθετήσει τρία ορυ- 
χεία, ή έξι πλακίδια λιβαδιών) παίρνει αμέσως μπροστά του το πλακίδιο του 
αντίστοιχου μεγάλου βραβείου. Κερδίζει αμέσως τους
πόντους που αναγράφονται σε αυτό, ανάλογα με τον
αριθμό των παικτών (5 για δύο παίκτες, 6 για τρείς
και 7 για τέσσερις παίκτες).
Ο δεύτερος παίκτης που θα καλύψει όλες τις θέσεις
του ίδιου χρώματος παίρνει το πλακίδιο μικρού βραβείου, που του δίνει 2 με 4 
πόντους. Ο τρίτος και ο τέταρτος δεν κερδίζουν τίποτα.

Σημείωση: Μόλις κάποιος παίκτης φτάσει ή περάσει τους 100 πόντους, στον 
μετρητή του σκορ, παίρνει στο ταμπλό του τον δείκτη 100, και τον τοποθετεί 
στην πάνω δεξιά γωνία του. Όταν φτάσει τους 200 πόντους απλά γυρίζει αυτόν 
τον δείκτη από τη μεριά του 200.



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

  Πώληση προϊόντων
Η τιμή του ζαριού καθορίζει το 
είδος του προϊόντος που θα 
πωληθεί. Όλα τα πλακίδια του 
είδους πωλούνται.
 + 1 Νόμισμα ανά πώληση
 + 2-4 πόντοι ανά πλακίδιο
 (με 2-4 παίκτες)

  Ανταλλαγή με εργάτες
Ανεξαρτήτως τιμής του ζαριού, ο 
παίκτης μπορεί να το ανταλλάξει 
για 2 εργάτες από το γενικό 
απόθεμα.

Μια φορά σε κάθε γύρο, ο κάθε 
παίκτης μπορεί να πληρώσει 2 
Νομίσματα για να αγοράσει ένα 
πλακίδιο της επιλογής του από 
την κεντρική μαύρη αγορά.

Κάθε φάση τελειώνει μετά από 5 
γύρους: Τα ορυχεία παρέχουν 
Νομίσματα στους παίκτες (μην 
ξεχνάτε τις ιδιότητες των 
κίτρινων πλακιδίων!)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι τελειώνει με την 
ολοκλήρωση της 5ης φάσης (= 25 
γύροι / 50 ενέργειες ζαριών)

Σκοράρουν τα παρακάτω:
  εναπομείναντα προϊόντα: 1 πόντος
  κάθε Νόμισμα: 1 πόντος
  κάθε 2 εργάτες: 1 πόντος
  κίτρινα πλακίδια: Χ πόντοι

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους στο τέλος του παιχνιδιού 
είναι ο νικητής.

       Ενέργεια: “Πώληση προϊόντων”
      Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να πουλήσει όλα τα προϊόντα ενός
      είδους από τις αποθήκες του. Το ζάρι που θα επιλέξει για την ενέρ- 
γεια αυτή καθορίζει ποιό είδος προϊόντος θα πωληθεί. Όλα τα προϊόντα που 
αντιστοιχούν στο ζάρι που χρησιμοποιεί ο παίκτης γυρίζουν ανάποδα στην 
ξεχωριστή θέση της αποθήκης. Για την ενέργεια αυτή ο παίκτης παίρνει:
- ένα Νόμισμα από το απόθεμα, ασχέτως του αριθμού των πλακιδίων που 
πούλησε (που γύρισε ανάποδα δηλαδή), και επίσης
- 2, 3 ή 4 πόντους ανά πλακίδιο (αντίστοιχα για παιχνίδι 2, 3 ή 4 παικτών).
Σημείωση: Όταν ένας παίκτης πραγματοποιήσει την ενέργεια πώλησης, πρέπει 
να πουλήσει όλα τα αντίστοιχα πλακίδια, ακόμη κι αν επιθυμεί να κρατήσει 
κάποια για αργότερα.

       Ενέργεια: “Ανταλλαγή με πλακίδια εργατών”
      Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να ανταλλάξει ένα οποιοδήποτε ζάρι
      του για 2 εργάτες από το γενικό απόθεμα. Στην περίπτωση της 
ενέργειας αυτής, ο αριθμός του ζαριού δεν έχει σημασία.

Η κεντρική μαύρη αγορά
Επιπλέον των δύο ενεργειών των ζαριών, ο κάθε παίκτης μπορεί, μια φορά σε 
κάθε γύρο του, να αγοράσει ένα από τα έξι εξαγωνικά πλακίδια της κεντρικής 
μαύρης αγοράς. Η αγορά μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του 
γύρου του, πριν, μετά ή ενδιάμεσα από τις ενέργειες των ζαριών του.
Για την αγορά του πλακιδίου, ο παίκτης πληρώνει 2 Νομίσματα στο
γενικό απόθεμα και τοποθετεί το πλακίδιο που παίρνει στον αποθη-
κευτικό του χώρο στην κάτω αριστερή γωνία του ταμπλό του.

Τέλος μιας φάσης
Μια φάση τελειώνει μετά από 5 γύρους. Οι παίκτες που έχουν ορυχεία στην 
κατοχή τους λαμβάνουν τον αντίστοιχο αριθμό Νομισμάτων από το γενικό 
απόθεμα. Επίσης, κάποια κίτρινα πλακίδια “τεχνογνωσίας” μπορεί να έχουν 
ιδιότητες στο τέλος της φάσης. Έπειτα, ξεκινάει η επόμενη φάση.

Το παιχνίδι τελειώνει μόλις ολοκληρωθεί και η πέμπτη φάση. Ακολουθεί το 
τελικό σκοράρισμα, στο οποίο οι παίκτες κερδίζουν πόντους με τους εξής 
τρόπους:
  - κάθε απούλητο πλακίδιο προϊόντος: 1 πόντος
  - κάθε Νόμισμα που έχει περισσέψει: 1 πόντος
  - κάθε δύο εργάτες: 1 πόντος
  - πόντοι από μερικά κίτρινα πλακίδια (βλ. σελ. 10 και 11)
 (Σημείωση: Τα κίτρινα πλακίδια που έχουν παραμείνει στον αποθηκευτικό
 χώρο του παίκτη και όχι στο κτήμα του, δεν υπολογίζονται!)

Ο παίκτης που έχει φτάσει πιο μακριά στον μετρητή του σκορ είναι ο νικητής. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης με τις λιγότερες κενές θέσεις 
στο κτήμα του. Σε περαιτέρω ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης που έπαιξε 
τελευταίος.



ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ (”ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ”)
Στο παιχνίδι περιλαμβάνονται 26 διαφορετικά κίτρινα πλακίδια. Οι ιδιότητες πολλών 
εξ’ αυτών είναι άμεσες με την τοποθέτησή τους, αλλάζοντας τους βασικούς κανόνες. Τα 
υπόλοιπα ενεργοποιούνται στο τελικό σκοράρισμα, δίνοντας πόντους στους παίκτες.

1) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του, παραβλέπει τον κανόνα 
απαγόρευσης τοποθέτησης του ίδιου κτιρίου περισσότερες από μια φορές στην ίδια 
πόλη. Μπορεί να έχει όσα ίδια κτίρια επιθυμεί σε κάθε πόλη, χωρίς περιορισμό.

2) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του, λαμβάνει έναν εργάτη 
από το γενικό απόθεμα, επιπλέον του Νομίσματος για κάθε ορυχείο του στο τέλος κάθε 
φάσης.

3) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του λαμβάνει 2 Νομίσματα 
από το γενικό απόθεμα, αντί για 1 κάθε φορά που πουλάει προϊόντα (είτε με την 
ενέργεια ζαριού, είτε με τοποθέτηση αποθήκης στο κτήμα του).

4) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του λαμβάνει έναν εργάτη από 
το γενικό απόθεμα, επιπλέον τουο Νομίσματος κάθε φορά που πουλάει προϊόντα (είτε 
με την ενέργεια ζαριού, είτε με τοποθέτηση αποθήκης στο κτήμα του).

5) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του, μπορεί όποτε τοποθετεί 
πλοίο στο κτήμα του να παίρνει τα προϊόντα όχι από μια, αλλά από δύο γειτονικές 
αποθήκες.

6) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί εκτός από τη 
μαύρη αγορά, να αγοράσει πλακίδια και από τις υπόλοιπες θέσεις του ταμπλό. 
Εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός της μίας αγοράς ανά γύρο.

7) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του κερδίζει 1 πόντο επιπλέον 
για κάθε πλακίδιο λιβαδιού (όχι για κάθε ζώο!) που δίνει πόντους κατά την τοποθέτηση 
ενός νέου αντίστοιχου πλακιδίου.
 Παράδειγμα: Ο Βασίλης προσθέτει στο κτήμα του ένα πλακίδιο με 3 πρόβατα, σε λιβάδι
 όπου έχει ήδη άλλα 4 πρόβατα. Κερδίζει (3+1) + (4+1) = 9 πόντους. Αν αργότε ρα προσθέ-
 σει ένα πλακίδιο με 2 γουρούνια, θα κερδίσει άλλους 3 πόντους.

8) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί να μεταβάλλει την 
τιμή ενός ζαριού μέχρι +/- 2 ανά εργάτη που πληρώνει.
 Παράδειγμα: Για να αλλάξει το 6 σε 3, η Κάρλα θα χρειαστεί πια, μόνο 2 εργάτες.

9) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί να μεταβάλλει όλα 
τα ζάρια που χρησιμοποιούνται για την  τοποθέτηση   κτιρίων (μπεζ πλακίδια)  κατά 
+/- 1, σαν να είχε χρησιμοποιήσει εργάτες για τη μεταβολή αυτή.

10) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί να μεταβάλλει 
όλα τα ζάρια που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση πλοίων ή λιβαδιών (μπλε και 
λαχανί πλακίδια) κατά +/-  1, σαν να είχε χρησιμοποιήσει εργάτες για τη μεταβολή 
αυτή.

Τα Κίτρινα Πλακίδια



11) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί να μεταβάλλει 
όλα τα ζάρια που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ορυχείων, κάστρων ή 
“τεχνογνωσίας” (γκρι, σκ. πράσινα ή κίτρινα πλακίδια) κατά +/-  1, σαν να είχε 
χρησιμοποιήσει εργάτες για τη μεταβολή αυτή.

12) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του μπορεί να μεταβάλλει 
όλα τα ζάρια που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πλακιδίων από το ταμπλό κατά 
+/-  1, σαν να είχε χρησιμοποιήσει εργάτες για τη μεταβολή αυτή.

13) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του λαμβάνει 1 Νόμισμα 

από το γενικό απόθεμα, επιπλέον των 2 εργατών όταν πραγματοποιεί την ενέργεια 
“Ανταλλάγη με εργάτες”.
 Σημείωση: Το πλακίδιο δεν έχει καμία ιδιότητα κατά την τοποθέτηση του ξενώνα.

14) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του λαμβάνει 4 εργάτες από 
το γενικό απόθεμα, αντί για δύο όταν πραγματοποιεί την ενέργεια “Ανταλλαγή με 
εργάτες”

15) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του κερδίζει στο τέλος του 
παιχνιδιού 3 πόντους για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος που πούλησε. Τα 
προϊόντα πουδεν έχουν πουληθεί δεν υπολογίζονται.
 Σημείωση: Οι παίκτες μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα τους οποιαδήποτε στιγμή.
 Παράδειγμα: Ο Νώντας πούλησε τα εξής προϊόντα: 4x κόκκινα, 3x μωβ, 3x ροζ και 1x
 πορτοκαλί. Κερδίζει 4x3  = 12 πόντους.

16-23) Ο παίκτης που προσθέτει τα πλακίδια αυτά στο κτήμα του κερδίζει στο τέλος 
του παιχνιδιού από 4 πόντους για κάθε κτίριο του αντίστοιχου είδους που έχει 
τοποθετήσει στο κτήμα του.
 Παράδειγμα: Ο Βασίλης έχει τα κίτρινα πλακίδια 17 (φυλάκια) και 22 (τράπεζες) και στο
 τέλος του παιχνιδιού έχει στο κτήμα του 2 φυλάκια και 4 τράπεζες. Κερδίζει (2x4) + (4x4)
 = 24 πόντους γι’αυτά.

24) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του κερδίζει στο τέλος του 
παιχνιδιού 4 πόντους για κάθε διαφορετικό είδος ζώου που έχει στο κτήμα του.
 Παράδειγμα: Η Άννα έχει 1 πλακίδιο με αγελάδες, 1 με κότες και 3 με πρόβατα στο κτήμα της
 στο τέλος του παιχνιδιού. Κερδίζει 3 είδη x 4 πόντοι = 12 πόντους.

25) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του κερδίζει στο τέλος του 
παιχνιδιού 1 πόντο για κάθε προϊόν που έχει πουλήσει.
 Παράδειγμα: Αν ο Νώντας είχε εκτός από το πλακίδιο 15 και αυτό το πλακίδιο στην κατοχή του
 θα κέρδιζε επιπλέον 11 πόντους (βλ. παράδειγμα πλακιδίου 15 παραπάνω)

26) Ο παίκτης που προσθέτει το πλακίδιο αυτό στο κτήμα του κερδίζει στο τέλος του 
παιχνιδιού 2 πόντους για κάθε πλακίδιο βραβείου που έχει κερδίσει, είτε μικρό, είτε 
μεγάλο είναι αυτό.



ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

... μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω αλλαγές στην Προετοιμασία του 
παιχνιδιού: Μετά την αρχική προετοιμασία και αφού έχει καθοριστεί η σειρά 
με την οποία θα παίξουν οι παίκτες, ο καθένας παίρνει ένα τυχαίο ταμπλό. 
Είναι στην επιλογή του κάθε παίκτη ποιά μεριά του ταμπλό θα χρησιμοποιή- 
σει, όπως επίσης και σε ποιά (σκούρα πράσινη) θέση θα τοποθετήσει το αρχικό 
του κάστρο.
Οι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν από την αρχή, αν οι επιλογές αυτές θα 
γίνουν ανοιχτά (στη σειρά ο ένας μετά τον άλλο) ή κρυφά (και όλοι θα εμφανί- 
σουν ταυτόχρονα τις επιλογές τους.

Μετάφραση / Ενσωμάτωση: Νίκος Χριστάκης


