
Καθορίστε τη μοίρα σας στον μυστηριώδη κόσμο των Μπόρα Μπόρα. Ταξιδέψτε στα 
νησιά, κατασκευάζοντας καλύβες όπου μπορούν να κατοικήσουν οι άντρες και οι γυναί- 
κες της φυλής σας, ανακαλύπτοντας φρέσκα νερά για ψάρεμα και συλλέγοντας κοχύλια. 
Στείλτε ιερείς στους ναούς και μαζέψτε προσφορές για να ευχαριστήσετε τους Θεούς.

Στο Μπόρα Μπόρα, οι παίκτες χρησιμοποιούν ζάρια για την εκτέλεση διαφόρων ενεργει- 
ών με διορατικότητα και σωστό προγραμματισμό. Ο παίκτης που θα ελέγξει καλύτερα 
την πρόοδο του παιχνιδιού, ώστε να χρησιμοποιήσει την αποτελεσματικότερη 
στρατηγική, θα ξεχωρίσει.

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

Αν διαβάζετε για πρώτη φορά τους κανόνες, συνιστούμε να αγνοήσετε το κείμενο στις στήλες στα δεξιά της κάθε σελίδας. Το κείμενο αυτό 
δίνει περιληπτικά τους κανόνες, ώστε να μπορούν σε επόμενες παρτίδες οι παίκτες να ανατρέχουν σε συγκεκριμένα κομμάτια των κανόνων.

  6 χαρτόνια (Πριν το πρώτο παιχνίδι, αφαιρέστε προσεκτικά τα κομμάτια από τα χαρτόνια)
  18 προσφορές
  36 κοχύλια
  12 δείκτες ψαριών
  36 πλακίδια γυναίκας
  36 πλακίδια άντρα
  60 πλακίδια αποστολών (+2 επιπλέον)
  24 πλακίδια κοσμημάτων
     7 πλακίδια ενεργειών
  10 πλακίδια Θεών
  24 πλακίδια κτιρίων
    4 πλακίδια σειράς
  1 ταμπλό
30 υλικά κτισίματος (10 άμμος, 10 πέτρα, 10 ξύλο)
60 κάρτες Θεών (12 ανά χρώμα)
Για τον κάθε παίκτη (4 χρώματα):
  12 καλύβες
    4 ιερείς
    2 δείκτες
    3 ζάρια
    1 ταμπλό παίκτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οι παίκτες κατασκευάζουν καλύβες 
όπου κατοικούν άντρες και γυναίκες, 
που τους βοηθούν στη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Επίσης, στέλνουν ιερείς 
στο ναό ώστε να ευχαριστήσουν τους 
Θεούς.

Το παιχνίδι εξελίσσεται με τη χρήση 
των ζαριών για την εκτέλεση 
ενεργειών.

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

ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΘΕΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ξεχωρίστε τα υλικά κτισίματος, τις 
προσφορές, τα κοχύλια και τα 5 - 7 
πλακίδια ενεργειών

Τοποθετήστε έναν δείκτη ψαριών 
ανοιχτό σε κάθε περιοχή του νησιού.

Ανοίξτε 6 πλακίδια άντρα και 6 γυναί- 
κας και τοποθετήστε τα ανοιχτά στις 
αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό.

Ξεχωρίστε τα ανοιχτόχρωμα και 
σκουρόχρωμα πλακίδια αποστολών, 
ανακατέψτε χωριστά κάθε στοίβα και 
μοιράστε από 1 ανοιχτόχρωμο και 2 
σκουρόχρωμα σε κάθε παίκτη.

Τοποθετήστε 4 ως 6 σκούρα πράσινα 
πλακίδια αποστολών ανοιχτά στις 
αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό (4 για 2 
παίκτες, 5 για 3 παίκτες και 6 για 4 
παίκτες)

Τοποθετήστε και τα 24 πλακίδια 
κοσμημάτων ανοιχτά στο ταμπλό.

Τοποθετήστε τα υλικά κτισίματος, τα κοχύλια και τις προσφορές σε ένα γενικό 
απόθεμα δίπλα στο ταμπλό.
Τοποθετήστε τα πλακίδια ενεργειών - ανάλογα με τον αριθμό των παικτών - ανοιχτά 
δίπλα στο ταμπλό:

  2 παίκτες: 5 πλακίδια  Βοηθός, Ναός, Κτίσιμο, Άντρας / Γυναίκα (μαζί), Χερσαί-
  ο / Θαλάσσιο Μονοπάτι (μαζί) (βλ. επίσης σελίδα 11)

  3 παίκτες: 6 πλακίδια  Βοηθός, Ναός, Κτίσιμο, Άντρας, Γυναίκα, Χερσαίο / Θα-
  λάσσιο Μονοπάτι (μαζί) (βλ. επίσης σελίδα 11)

  4 παίκτες: 7 πλακίδια  Βοηθός, Ναός, Κτίσιμο, Άντρας, Γυναίκα, Χερσαίο Μονο-
  πάτι, Θαλάσσιο Μονοπάτι

Τοποθετήστε τυχαία τους 12 δείκτες ψαριών ανοιχτούς, στις αντί-
στοιχες θέσεις του ταμπλό, δίπλα στις 12 περιοχές, ώστε να υπάρχει
ένας σε κάθε περιοχή.

Ανακατέψτε χωριστά τα πλακίδια άντρα και γυναίκας (36 για τον καθένα), και 
τοποθετήστε τα κλειστά σε δύο διαφορετικές στοίβες δίπλα στο ταμπλό. Ανοίξτε 6 από 
κάθε στοίβα και τοποθετήστε τα ανοιχτά στις πορτοκαλί και γαλάζιες θέσεις στην κάτω 
δεξιά γωνία του ταμπλό.

Ξεχωρίστε τα 7 ανοιχτά πράσινα πλακίδια αποστολών από τα 53 σκούρα πράσινα , 
και ανακατέψτε χωριστά την κάθε στοίβα. Μοιράστε σε κάθε παίκτη από ένα τυχαίο 
ανοιχτό πράσινο πλακίδιο (γερανός) και δύο τυχαία σκούρα πράσινα (παπαγάλος) 
πλακίδια. Οι παίκτες τοποθετούν με όποια σειρά θέλουν τα πλακίδια ανοιχτά στις τρείς 
θέσεις του ταμπλό τους (βλ. επόμενη σελίδα). Αφαιρέστε τα υπόλοιπα ανοιχτά πράσινα 
πλακίδια από το παιχνίδι και τοποθετήστε τα υπόλοιπα σκούρα πράσινα πλακίδια σε 
μια κλειστή στοίβα δίπλα στο ταμπλό. Ανοίξτε επιπλέον σκούρα πράσινα πλακίδια ίσα 
σε αριθμό με τον αριθμό των παικτών συν δύο (4 ως 6 πλακίδια) και τοποθετήστε τα 
ανοιχτά στις αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό.

Ανακατέψτε τα 24 πλακίδια κοσμημάτων και τοποθετήστε τα με τυχαία σειρά ανοιχτά 
στις αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό (6 στήλες x 4 σειρές).

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού. Πάνω σε αυτό υπάρχουν τα εξής:

Θέση ενέργειας “Ψάρεμα”

5 νησιά με σύνολο 12 
περιοχές (3 βουνά, 3 παρα- 
λίες, 3 δάση και 3 πεδιάδες)

Κάθε περιοχή έχει μια θέση 
κτιρίου

Οι περιοχές συνδέονται 
είτε με χερσαία ή με υδά- 
τινα μονοπάτια

Περίληψη ενός γύρου

Μετρητής σκορ (0 - 100)

Μετρητής θέσης

Ναός

Θέσεις πλακιδίων κοσμημάτων

Θέσεις πλακιδίων αποστολών

Θέσεις πλακιδίων Άντρα και Γυναίκας



Τοποθετήστε τα 6 από τα 10 πλακίδια Θεών σε μια στοίβα στη θέση του
ναού στο ταμπλό.

Ανακατέψτε τις κάρτες Θεών και τοποθετήστε τις σε μια κλειστή στοίβα
δίπλα στο ταμπλό. Ανοίξτε τις πέντε πρώτες και τοποθετήστε τις δίπλα στη στοίβα.

Κάθε παίκτης παίρνει:
   1 ταμπλό παίκτη στο χρώμα του,
   12 καλύβες του ίδιου χρώματος, τις οποίες τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις του
   ταμπλό του,
   6 πλακίδια κτιρίων του ίδιου χρώματος, τα οποία τοποθετεί στις αντίστοιχες θέσεις
   του ταμπλό του, με τη μεριά του ζαριού ανοιχτή,
   1 πλακίδιο Θεού, το οποίο και τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση του ταμπλό του,
   3 ζάρια του ίδιου χρώματος, τα οποία αφήνει δίπλα στο ταμπλό του,
   4 ιερείς του ίδιου χρώματος, τους οποίους αφήνει δίπλα στο ταμπλό του,
   2 κάρτες Θεών από τη κλειστή στοίβα, τις οποίες κρατάει κρυφές από τους υπόλοι-
   πους παίκτες στο χέρι του,
   2 προσφορές από το γενικό απόθεμα, τις οποίες αφήνει δίπλα στο ταμπλό του,
   1 πλακίδιο σειράς (τυχαία τραβηγμένο), το οποίο αφήνει δίπλα στο ταμπλό του.
Όταν παίζετε με λιγότερους από τέσσερις παίκτες, επιστρέψτε τα αχρησιμοποίητα κομμάτια (καλύβες, 
ιερείς, πλακίδια κτιρίων, ζάρια, καθώς και δείκτη πλακίδιο σειράς και πλακίδια Θεών) πίσω στο κουτί.
Τώρα ο παίκτης που πήρε το πλακίδιο σειράς #1 τοποθετεί έναν δείκτη του στην πρώτη θέση 
του μετρητή σκορ (όπου αναγράφει “0/100”), και τον άλλο του δείκτη στον μετρητή θέσης κάτω 
από τη θέση 0. Ο δεύτερος παίκτης τοποθετεί τον πρώτο του δείκτη στη θέση 1 του μετρητή 
σκορ και τον δεύτερό του δείκτη κάτω από του πρώτου παίκτη στον μετρητή θέσης. Οι 
υπόλοιποι παίκτες ακολουθούν με τη σειρά (ο πρώτος δείτκης στις θέσεις
2/3 του μετρητή σκορ αντίστοιχα, και ο δεύτερος  κάτω από των προηγού-
μενων παικτών στον μετρητή θέσης).

Με αντίστροφη σειρά, κάθε παίκτης:

   τοποθετεί μια καλύβα του σε μια κενή θέση μιας από τις τέσσερις περιοχές κοντά σε
   δείκτη ψαριού 1 στο κεντρικό ταμπλό,
   παίρνει από το γενικό απόθεμα το αντίστοιχο υλικό της περιοχής, είτε υλικό κτισί-
   ματος (άμμος, ξύλο ή πέτρα) ή πλακίδιο προσφοράς,
   αμέσως τοποθετεί το υλικό κτισίματος σε μια ελεύθερη, κατάλληλη θέση
   τελετής στο ταμπλό του, ή αντίστοιχα τοποθετεί την προσφορά δίπλα στο
   ταμπλό του.

Οι παίκτες συνεχίζουν με τη σειρά εκτελώντας τις ίδιες ενέργειες. Αγνοήστε τους δείκτες 
ψαριών στις περιοχές αυτές, για την ώρα.

Περίληψη των επιλογών εμπορίου για την 
ενέργεια του Βοηθού

Θέσεις πλακιδίων Θεού και κοσμημάτων

Περίληψη των 12 διαφορετικών αντρών και 
γυναικών

Περίληψη των ιδιοτήτων των 5 διαφο- 
ρετικών Θεών

Περίληψη του Πλεονεκτήματος Φωτιάς

Περίληψη των επιπλέον πόντων νίκης που 
κερδίζονται στο τέλος του παιχνιδιού

Θέσεις για καλύβες (τοποθετήστε 2 καλύβες 
στη 12η θέση, κάτω δεξιά)
Θέσεις για πλακίδια άντρα και γυναίκας

Θέσεις τελετής, δηλαδή θέσης για υλικά 
κτισίματος και/η κατασκευή κτιρίων

Θέσεις μη-κτισμένων πλακιδίων κτιρίων

Θέσεις αποστολών

Θέσεις ολοκληρωμένων αποστολών

Τοποθετήστε τα 6 Πλακίδια Θεών σε 
μια στοίβα στη θέση του ναού
Ανακατέψτε τις κάρτες Θεών σχημα- 
τίζοντας μια κλειστή στοίβα, ανοίξτε 5 
κάρτες
Κάθε παίκτης παίρνει:
  1 ταμπλό παίκτη

  12 καλύβες

  6 πλακίδια κτιρίων (το ζάρι πάνω)

  1 πλακίδιο Θεού

  3 ζάρια

  4 ιερείς

  2 κάρτες Θεών (κρυφές)

  2 προσφορές

  1 πλακίδιο σειράς

Τοποθετήστε έναν δείκτη στο μετρη- 
τή σκορ (0-3 Πόντοι) και τον άλλο στη 
θέση 0 του μετρητή θέσης (η θέση 
εξαρτάται από τη σειρά)

Με αντίστροφη σειρά, κάθε παίκτης 
τοποθετεί 1 καλύβα σε μια περιοχή με 
δείκτη ψαριού 1 (και παίρνει το υλικό 
κατασκευής ή την προσφορά)



ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ (για 4 παίκτες)

Το παιχνίδι διαρκεί έξι γύρους, με τον κάθε ένα να αποτελείται από τρεις φάσεις - A, B και 
C (δείτε την περίληψη των φάσεων στην κάτω αριστερή γωνία του ταμπλό).

Φάση Α: Ρίξτε και τοποθετήστε τα ζάρια, εκτελέστε τις ενέργειες
Οι παίκτες ρίχνουν ταυτόχρονα και τα τρία τους ζάρια. Ο πρώτος παίκτης επιλέγει ένα ζάρι 
του, το τοποθετεί σε ένα πλακίδιο ενέργειας της επιλογής του και αμέσως εκτελεί την 
αντίστοιχη ενέργεια. Ακολουθεί ο επόμενος παίκτης, κάνοντας το ίδιο, τοποθετεί ένα ζάρι 
του και εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται, με τη σειρά, μέχρι όλοι οι 
παίκτες να έχουν τοποθετήσει τα τρία τους ζάρια.
Σημαντικό! Όταν τοποθετείτε ένα ζάρι σε πλακίδιο ενέργειας, μπορείτε να τοπο-
θετήσετε μόνο ζάρι με αξία μικρότερη από το μικρότερης αξίας ζάρι που ήδη
βρίσκεται στο συγκεκριμένο πλακίδιο ενέργειας (ανεξαρτήτου χρώματος).
(Εξαίρεση: Μπλε Θεός, βλ. σελίδα 10)

Τα πλακίδια ενεργειών

  Ενέργεια “Επέκταση” (μέσω χερσαίου η θαλάσσιου μονοπατιού)
Η επέκταση σημάινει η εγκατάσταση σε μια περιοχή γειτονικά μιας άλλης στην οποία ήδη 
έχετε μια καλύβα. Μπορείτε να επεκταθείτε μέσω χερσαίου μονοπατιού (καφέ βέλος) ή 
θαλάσσιου μονοπατιού (μπλε βέλος). Ο αριθμός που εμφανίζεται στο ζάρι σας καθορίζει 
το μεγαλύτερης αξίας μονοπάτι διαμέσου του οποίου μπορείτε να επεκταθείτε (οι χαμη- 
λότερες αξίες πάντα επιτρέπονται). Δεν επιτρέπεται η διαγώνια επέκταση.

Για να επεκταθείτε, πάρτε μια καλύβα από το ταμπλό σας (μπορείτε να επιλέξετε όποια 
καλύβα θέλετε, αλλά είναι καλύτερο να αφήσετε τη 12η θέση μέχρι το τέλος του παιχνιδιού) 
και τοποθετήστε την στη θέση κτισίματος της νέας περιοχής. Τώρα έχετε μια ελεύθερη 
θέση στο ταμπλό σας, την οποία μπορείτε αργότερα να γεμίσετε με ένα πλακίδιο άντρα ή 
γυναίκας (δείτε παρακάτω).
Επιπλέον, από τη νέα περιοχή παίρνετε είτε ένα υλικό κτισίματος (τοποθετώντας το σε μία 
θέση τελετής) ή μια προσφορά (τοποθετώντας τη δίπλα στο ταμπλό σας).
Τέλος, πρέπει να αποφασίσετε τώρα και μόνο αν θέλετε να σκοράρετε ή όχι, πόντους από 
τον δείκτη ψαριών που αντιστοιχεί στην περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες για το σκο- 
ράρισμα αυτό, υπάρχουν στη σελίδα 10 στην παράγραφο του “Κόκκινου Θεού”. Οι δείκτες 
ψαριών μπορούν να σκοράρουν μόνο μια φορά ανα παίκτη ανά περιοχή, και μόνο κατά 
την επέκταση.
Αν υπάρχει ήδη μια καλύβα στη θέση κτισίματος της νέας περιοχής σας, μετακινήστε την 
στην άκρη, αλλά διατηρήστε την μέσα στην περιοχή.
Σημαντικό! Κάθε παίκτης δεν μπορεί να έχει παραπάνω από μία καλύβα σε κάθε περιοχή!

Παράδειγμα: Ένα 5 και ένα 3 βρίσκονται σε ένα πλακίδιο ενέργειας. Μπορείτε να τοποθε- 
τήσετε εκεί ένα 1 ή ένα 2, αλλά όχι 4, 5 ή 6.

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 5 ή 6 για να επεκταθείτε μέσω θαλάσ- 
σιου μονοπατιού από την περιοχή βουνού του κεντρικού νησιού στις πεδιάδες του νότιου 
νησιού. Επίσης με 4, 5 ή 6 μπορείτε να επεκταθείτε στην παραλία του ανατολικού νησιού.
Μέσω χερσαίου μονοπατιού μπορείτε με 4, 5 ή 6 να επεκταθείτε στις πεδιάδες βόρεια, ή με 
2, 3, 4, 5 ή 6 στην παραλία στα δυτικά. Δεν μπορείτε να επεκταθείτε στις δασικές περιοχές 
κάποιου άλλου νησιού, μιας και συνορεύουν μόνο διαγώνια με την περιοχή σας!

Μην ξεχνάτε

ΚΑΝΟΝΕΣ  ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

6 γύροι, ο καθένας με τρείς φάσεις
Α, Β και C

ΦΑΣΗ   Α
Οι παίκτες ρίχνουν ταυτόχρονα και τα 
3 τους ζάρια
Με τη σειρά, τοποθετούν από ένα ζάρι 
σε ένα πλακίδιο ενέργειας και 
εκτελούν την αντίστοιχη ενέργεια. 
Συνεχίζουν με το δεύτερο και το τρίτο 
ζάρι τους με τον ίδιο τρόπο

Οι τιμές των ζαριών σε κάθε πλακίδιο 
ενέργειας πρέπει πάντοτε να μειώνο- 
νται (Εξαίρεση: ο Μπλε Θεός)

Ενέργεια “Επέκτασης”
(μέσω ξηράς ή θάλασσας)

Πάρτε μια καλύβα από το ταμπλό σας 
και τοποθετήστε την σε μια περιοχή 
γειτονικά μιας άλλης όπου ήδη έχετε 
μια καλύβα σας. Η επέκταση γίνεται 
μόνο μέσω μονοπατιού με αριθμό 
μικρότερο ή ίσο με την αξία του ζαριού 
που χρησιμοποιείτε

Τοποθετήστε την καλύβα στη θέση 
κτισίματος της νέας περιοχής (μετακι- 
νήστε μία ήδη υπάρχουσα καλύβα στην 
άκρη, μέσα στην ίδια περιοχή)

Πάρτε το κατάλληλο υλικό κτισί- 
ματος ή την προσφορά της περιοχής

Μόνο τώρα μπορείτε να σκοράρετε 
πόντους για τον αντίστοιχο δείκτη 
ψαριών (χρησιμοποιώντας μια κάρτα 
Κόκκινου Θεού)

Σημείωση: οι δείκτες ψαριών σκορά- 
ρουν μόνο μια φορά ανά παίκτη, ανά 
περιοχή

Το πολύ 1 καλύβα ανά παίκτη ανά 
περιοχή



  Ενέργεια “Γυναίκα”
Κάθε πλακίδιο γυναίκας στο ταμπλό βρίσκεται σε μία από τις έξι αριθμημένες θέσεις. 
Πάρτε ένα πλακίδιο γυναίκας από οποιαδήποτε θέση με αξία μικρότερη ή ίση με το ζάρι 
που τοποθετήσατε στο πλακίδιο της ενέργειας γυναίκας.

Τοποθετήστε το πλακίδιο σε μια ελεύθερη θέση του ταμπλό σας (μια από τις 12 θέσεις του 
πίνακα στα δεξιά, η οποία δεν καταλαμβάνεται από καλύβα ή άλλο
πλακίδιο), έτσι ώστε το πλακίδιο να καλύπτει το πράσινο σημάδι στην
πάνω μεριά της θέσης αλλά να αφήνει να φαίνεται το κάτω μέρος (θέση
/ κοχύλι) της θέσης. Αν δεν έχετε ελεύθερη θέση για την τοποθέτηση
του πλακιδίου, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια αυτή.
Σημείωση: Η τοποθέτηση του πλακιδίου δεν δίνει κάτι περισσότερο. Δεν μπορείτε να 
εκτελέσετε ακόμα την ενέργεια που εμφανίζει στο δεξί του μέρος το πλακίδιο.

  Ενέργεια “Άντρας”
Εκτελέστε την ενέργεια αυτή με τον ίδιο τρόπο όπως με το πλακίδιο γυναίκας.

  Ενέργεια “Βοηθός”
Κάντε εμπόριο για διάφορα αντικείμενα. Το αποτέλεσμα του ζαριού καθορίζει πόσα αντικείμενα 
μπορείτε να εμπορευθείτε. Η αξία εμπορίου εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία των ταμπλό 
των παικτών. Τα τατουάζ, τα κοχύλια και το σκοράρισμα 1 πόντου κοστίζουν από έναν πόντο 
ζαριού. Μια προσφορά, κάρτα Θεού, ή υλικό κτισίματος της επιλογής σας κοστίζει 2 πόντους 
ζαριού, όπως και η μετακίνηση μιας καλύβας στη 12η θέση.

Οι επιλογές της ενέργειας “Βοηθός”:

Τατουάζ (πλακίδια αντρών): Για κάθε πόντο ζαριού που χρησιμοποιείτε, μετακινήστε ένα 
πλακίδιο άντρα που βρίσκεται στο ταμπλό σας και δεν έχει κάνει ακόμη τατουάζ, προς τα 
κάτω, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί το πράσινο σημάδι στο πάνω μέρος της θέσης. Ο άντρας 
έχει κάνει πια τατουάζ και δεν μπορεί να ξανακάνει για το υπόλοιπο παιχνίδι. Μετακινείστε 
τον δείκτη σας μια θέση πιο δεξιά πάνω στον μετρητή θέσης για κάθε σύμβολο θέσης           που 
εμφανίζεται στα αριστερά του πλακιδίου άντρα. Αν φτάσετε σε κατειλημμένη θέση του 
μετρητή θέσης, τοποθετείστε τον δείκτη σας στην κορυφή της στήλης. Μπορείτε να 
ξοδέψετε τους επιπλέον πόντους ζαριού σας για να κάνετε τατουάζ και σε άλλους άντρες, 
χωρίς να είναι η κίνηση αυτή υποχρεωτική.
Συλλογή Κοχυλιών (πλακίδια γυναικών): Εκτελέστε την ενέργεια αυτή με τον ίδιο τρόπο 
όπως και τα τατουάζ. Για κάθε πόντο ζαριού σας, μετακινήστε ένα πλακίδιο γυναίκας κάτω 
και πάρτε τον αντίστοιχο αριθμό (που εμφανίζεται στο πλακίδιο) κοχυλιών από το γενικό 
απόθεμα. Τοποθετήστε τα κοχύλια κοντά στο ταμπλό σας.

Πόντοι νίκης: Μετακινήστε τον δείκτη σας μία θέση μπροστά, πάνω στον μετρητή 
πόντων, για κάθε πόντο ζαριού που δίνετε για τον σκοπό αυτό.

Προσφορές: Πάρτε μια προσφορά από το απόθεμα για κάθε δύο πόντους ζαριού που 
δίνετε για τον σκοπό αυτό. Τοποθετήστε τις προσφορές κοντά στο ταμπλό σας, ώστε να 
είναι ορατές προς όλους τους παίκτες.

Παράδειγμα: Η Άννα χρησιμοποιεί δύο από τους πέντε διαθέσιμους πόντους της για τα- 
τουάζ, και μετακινεί δύο πλακίδια αντρών της κάτω. Τα δύο πλακίδια εμφανίζουν συνο- 
λικά 5 σύμβολα, οπότε μετακινεί τον δείκτη θέσης της από το 0 στην πρώτη θέση κάτω 
από το 4 στον μετρητή θέσης.
Χρησιμοποιεί άλλον ένα πόντο ζαριού ώστε να μετακινήσει ένα πλακίδιο γυναίκας κάτω 
κερδίζοντας 3 κοχύλια από το απόθεμα. Σχεδιάζει να ξοδέψει τους υπόλοιπους δύο 
πόντους ζαριού για την απόκτηση μιας προσφοράς (βλ. παρακάτω).

Αν, για παράδειγμα, είχατε τοποθετήσει ένα ζάρι 4 στο πλακίδιο ενέργειας γυναίκας, 
μπορείτε να πάρετε ένα πλακίδιο γυναίκας από τις θέσεις 1-4, αλλά όχι από τις 5 και 6.

Ενέργεια “Γυναίκα”:
Πάρτε ένα πλακίδιο
γυναίκας (από θέση
με ίση ή μικρότερη
αξία από το ζάρι σας)
και τοποθετήστε το
στο ταμπλό σας

Μην εκτελείτε την ενέργεια του 
πλακιδίου ακόμη

Ενέργεια “Άντρας”:
Δείτε την ενέργεια “Γυναίκα” παραπάνω

Ενέργεια “Βοηθός”:
Μπορούν να αγορα-
στούν διάφορα αντι-
κείμενα, αναλόγως
του αποτελέσματος
του ζαριού

Τατουάζ:
Μετακινείστε ένα πλακίδιο άντρα 
κάτω για κάθε πόντο ζαριού και έπει- 
τα σκοράρετε τους αντίστοιχους 
πόντους στο μετρητή θέσης

Συλλογή κοχυλιών:
Μετακινείστε ένα πλακίδιο άντρα 
κάτω για κάθε πόντο ζαριού και έπει- 
τα πάρτε από το απόθεμα τον αντί- 
στοιχο αριθμό κοχυλιών

Πόντοι Νίκης:
1 πόντος ανά πόντο ζαριού

Προσφορές:
1 προσφορά ανά 2 πόντους ζαριού



Παράδειγμα των διαφορετικών ενεργειών “Βοηθού”:
Ο Βασίλης έχει τοποθετήσει ένα ζάρι 6 στο πλακίδιο “Βοηθού”. Παίρνει ένα ξύλο (-2), 
κάνει τατουάζ σε έναν άντρα (-1) και συλλέγει κοχύλια με μια γυναίκα (-1). Τέλος 
μετακινεί τον δείκτη του σκορ του 2 θέσεις μπροστά, χρησιμοποιώντας τους δύο 
τελευταίους του πόντους ζαριού.
Η: Ο Βασίλης θα μπορούσε να πάρει 1 κάρτα Θεού (-2), 1 προσφορά (-2) και 1 υλικό 
κτισίματος της επιλογής του (-2).
Η: Ο Βασίλης θα μπορούσε να κατεβάσει 6 πλακίδια άντρα / γυναίκας.
Η: ... να πάρει 2 κάρτες Θεών και 2 πόντους νίκης... κλπ κλπ

Κάρτες Θεών:
Πάρτε 1 κάρτα Θεού ανά 2 πόντους 
ζαριού

Υλικά κτισίματος:
Πάρτε 1 υλικό κτισίματος (και τοπο- 
θετείστε το σε αντίστοιχη διαθέσιμη 
θέση τελετής) ανά 2 πόντους ζαριού

Μετακίνηση καλύβας:
Μετακινήστε 1 καλύβα στη θέση 12 
ανά 2 πόντους ζαριού

Ενέργεια “Ναός”:
Τοποθετήστε έναν ιερέα
στην  κατάλληλη θέση
του ναού (πιθανότατα
μετακινώντας ήδη υπάρ-
χοντες ιερείς προς τα
δεξιά) και αμέσως κερδίστε  ένα 
Πλεονέκτημα Φωτιάς
Οι ιερείς, επίσης, δίνουν πόντους στο 
τέλος κάθε γύρου

Ενέργεια “Κτίσιμο”:
Αφαιρέστε οποιαδήπο-
τε δύο γειτονικά υλικά
κτισίματος, τοποθετή-
στε το κατάλληλο πλα-
κίδιο κτιρίου στη θέση
τους και αμέσως σκοράρετε πόντους 
και κερδίστε ένα Πλεονέκτημα 
Φωτιάς

Μην ξεχνάτε

Μην ξεχνάτε

Κάρτες Θεών: Πάρτε μια κάρτα Θεού στο χέρι σας για κάθε δύο πόντους ζαριού που 
δίνετε. Μπορείτε είτε να πάρετε την πρώτη κλειστή κάρτα της στοίβας, ή μία από τις πέντε 
ανοιχτές κάρτες. Αν πάρετε μία από τις ανοιχτές κάρτες, αμέσως αντικαταστήσετε με την 
πρώτη της κλειστής στοίβας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες Θεών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να 
σας βοηθήσουν στις ενέργειές σας. Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 10: Οι Θεοί.

Υλικά κτισίματος: Πάρτε ένα υλικό κτισίματος της επιλογής σας από το γενικό απόθεμα 
και τοποθετήστε το σε μία αντίστοιχη θέση τελετής του ταμπλό σας, για κάθε δύο πόντους 
ζαριού που δίνετε. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση τελετής, τοποθετήστε το υλικό δίπλα στο 
ταμπλό σας.
Αν τελειώσουν τα υλικά κτισίματος, χρησιμοποιήστε κάτι άλλο σαν προσωρινή αναπλή- 
ρωσή του. Το απόθεμα υλικών κτισίματος, προσφορών και κοχυλιών είναι απεριόριστο.

Μετακίνηση καλύβας: Μετακινήστε μια καλύβα του ταμπλό σας, στην τελευταία, 12η 
θέση (κάτω δεξιά, με λίγο πιο σκούρο περίγραμμα) για κάθε δύο πόντους ζαριού που 
ξοδεύετε. Μπορείτε να τοποθετήσετε όσες καλύβες επιθυμείτε στη 12η θέση.
Κάθε μετακίνηση σας αφήνει χώρο για επιπλέον πλακίδια άντρα και γυναίκας, χωρίς να 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια “Επέκταση”. Σημείωση: δεν μπορείτε να 
μετακινήσετε τις καλύβες που ήδη έχουν τοποθετηθεί στο κεντρικό ταμπλό.

  Ενέργεια “Ναός”
Πάρτε έναν ιερέα από το απόθεμά σας και τοποθετήστε τον στο ναό, στο ταμπλό. Η αξία 
του ζαριού καθορίζει τη μεγαλύτερης αξίας θέση στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε 
τον ιερέα (οι χαμηλότερες αξίες πάντα επιτρέπονται). Αν υπάρχει ήδη ιερέας στη θέση 
αυτή, μετακινήστε τον μια θέση προς την κατεύθυνση των βελών. Η ενέργεια αυτή μπορεί 
να οδηγήσει κι άλλους ιερείς να μετακινηθούν, μέχρι είτε μια κενή θέση να συμπληρωθεί ή 
ο τελευταίος ιερέας στη σειρά να φύγει από το τέλος και να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη του.

Κάθε νεο-τοποθετημένος ιερέας παρέχει άμεσα ένα Πλεονέκτημα Φωτιάς
(δείτε στην επόμενη σελίδα). Επιπλέον, όλοι οι ιερείς στο ναό δίνουν πόντους
νίκης στο τέλος του γύρου. Περισσότερες πληροφορίες στη “Φάση C”.

  Φάση “Κτίσιμο”
Κατασκευάστε ένα από τα αχρησιμοποίητα πλακίδια κτιρίων σας. Το αποτέλεσμα του 
ζαριού καθορίζει το μεγαλύτερης αξίας πλακίδιο που μπορείτε να κατασκευάσετε (οι 
μικρότερες αξίες πάντα επιτρέπονται). Αφαιρέστε τα υλικά κτισίματος από δύο οριζόντια 
ή κάθετα γειτονικές θέσεις τελετής, του ταμπλό σας και επιστρέψτε τα στο γενικό 
απόθεμα. Στη θέση αυτή τοποθετήστε το πλακίδιο της επιλογής σας (η
μεριά με το ζάρι κλειστή). Ανάλογα με το γύρο στον οποίο το κατασκευά-
σατε κερδίζετε 4, 7 ή 10 πόντους. Οι πόντοι κάθε γύρου φαίνονται πάνω από
τις θέσεις κοσμημάτων στο ταμπλό. Επίσης κερδίζετε και ένα Πλεονέκτημα
Φωτιάς (δείτε στην επόμενη σελίδα).



Πλεονέκτημα Φωτιάς:
Είτε 1 κάρτα Θεού ή 1 προσφορά
και είτε 1 θέση μπροστά, στο μετρητή 
θέσης ή 1 κοχύλι

Ενέργεια “Ψάρεμα:
Κερδίζετε 2 πόντους
για οποιοδήποτε
ζάρι τοποθετείτε 
στη θέση αυτή

ΦΑΣΗ Β

Στη σειρά, κάθε παίκτης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ένα πλακίδιο άντρα 
και ένα πλακίδιο γυναίκας του, με 
οποιαδήποτε σειρά

Αν έχετε πολλούς ίδιους άντρες (ή 
γυναίκες), μπορείτε να τους χρησιμο- 
ποιήσετε συνδυασμένα σε μια ισχυρό- 
τερη ενέργεια (ωστόσο, δεν μπορείτε 
να συνδυάσετε άντρες και γυναίκες)

    Χρησιμοποιήστε ένα θαλάσσιο
    μονοπάτι μέγιστης αξίας 2 (4/6)

    Χρησιμοποιήστε ένα χερσαίο
    μονοπάτι μέγιστης αξίας 2 (4/6)

    Πάρτε ένα πλακίδιο γυναίκας
    αξίας 1-3 (1-6)

    Πάρτε ένα πλακίδιο άντρα
    αξίας 1-3 (1-6)

    Κατασκευάστε ένα πλακίδιο 
    κτιρίου αξίας 1-3 (1-6)

Παράδειγμα των διαφορετικών ενεργειών “Βοηθού”:
Ο Βασίλης έχει τοποθετήσει ένα ζάρι 6 στο πλακίδιο “Βοηθού”. Παίρνει ένα ξύλο (-2), 
κάνει τατουάζ σε έναν άντρα (-1) και συλλέγει κοχύλια με μια γυναίκα (-1). Τέλος 

Αν δεν έχετε δύο γειτονικά υλικά κτισίματος στις θέσεις τελετών σας, δεν μπορείτε να 
επιλέξετε την ενέργεια αυτή. Τα υλικά κτισίματος ή τα πλακίδια κτιρίων, αφού τοποθετη- 
θούν σε μια θέση τελετής, δεν μπορούν να μετακινηθούν ξανά.
Προσπαθήστε να κτίσετε έτσι ώστε πάντα να μην ξεμείνουν μεμονωμένες θέσεις, στο τέλος του 
παιχνιδιού και να γεμίσετε όλες τις θέσεις τελετών (δείτε επίσης σελίδα 9: Τελικό σκοράρισμα).

Το Πλεονέκτημα Φωτιάς
     Όταν κερδίζετε το πλεονέκτημα αυτό (είτε από τους ιερείς στο ναό ή τοποθετώντας
     πλακίδια κτιρίων στις θέσεις τελετών), αμέσως επιλέγετε είτε μία κάρτα Θεού ή μια
     προσφορά και είτε προχωράτε μια θέση μπροστά στο μετρητή θέσης ή παίρνετε ένα
     ένα κοχύλι. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενέργεια “Βοηθού”.

  Ενέργεια “Ψάρεμα”
Κερδίζετε 2 πόντους για οποιοδήποτε ζάρι (ανεξαρτήτως αξίας) τοποθετήσετε στη θέση 
ενέργειας “ψάρεμα” στην πάνω αριστερή γωνία του ταμπλό.
Σημαντικό! Όταν χρησιμοποιείτε την ενέργεια “ψάρεμα” ο κανόνας της τοποθέτησης 
ζαριού μικρότερης αξίας από τα ήδη υπάρχοντα, δεν ισχύει. Δηλαδή, μπορείτε να 
τοποθετήσετε στη θέση αυτή οποιοδήποτε ζάρι, κερδίζοντας 2 πόντους.

Φάση Β: Χρήση των ενεργειών άντρα και γυναίκας
Με τη σειρά, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πλακίδιο άντρα και ένα 
πλακίδιο γυναίκας από τα διαθέσιμα στο ταμπλό τους, με όποια σειρά επιθυμούν.

Οι διαθέσιμες ενέργειες καθορίζονται από τα σύμβολα στη δεξιά μεριά του κάθε πλακιδίου. 
Αν έχετε πολλές φορές την ίδια γυναίκα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλακίδια αυτά 
μαζί για μια πιο δυνατή ενέργεια (αλλά δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε 
πολλές διαφορετικές ενέργειες). Το ίδιο ισχύει και για τους άντρες, αλλά ποτέ για 
συνδυασμούς άντρα και γυναίκας μαζί!
Οι θέση των πλακιδίων στο ταμπλό σας δεν έχει σημασία, ούτε το αν είναι κατεβασμένα ή 
όχι. Η χρήση τους δεν τα αλλάζει. Ούτε κατεβαίνουν, ούτε ξεσκαρτάρονται.

 Οι ενέργειες γυναίκας (και άντρα)

(Δείτε επίσης τις αντίστοιχες περίληψης στο ταμπλό κάθε παίκτη)
Χερσαίο Μονοπάτι: Επεκταθείτε σαν να έχετε τοποθετήσει ένα ζάρι αξίας 2 στο 
πλακίδιο ενέργειας “χερσαίο μονοπάτι”.
(Αν έχετε δύο τέτοιες γυναίκες (ή άντρες), μπορείτε να επεκταθείτε μέσω χερσαίου μονοπατιού 
αξίας 4 ή κάτω, ενώ αν έχετε και τις τρείς ίδιες γυναίκες (ή άντρες), σε οποιασδήποτε αξίας 
μονοπάτι.
Θαλάσσιο μονοπάτι: Όπως περιγράφηκε παραπάνω, αλλά για θαλάσσιο μονοπάτι.
Γυναίκα: Πάρτε ένα πλακίδιο γυναίκας από το ταμπλό σαν να έχετε τοποθετήσει ένα 
ζάρι αξίας 3 στο πλακίδιο ενέργειας γυναίκας. (Ή, αν έχετε δύο ίδιες γυναίκες (ή άντρες), σαν 
να είχατε τοποθετήσει ζάρι αξίας 6. Σημείωση: Η τρίτη ίδια γυναίκα (ή άντρας) δεν προσφέρει 
κάτι επιπλέον!)
Άντρας: Πάρτε ένα πλακίδιο άντρα όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Κτίσιμο: Κτίστε ένα από τα πλακίδια κτιρίων σας, σαν να είχατε τοποθετήσει ένα ζάρι 
αξίας 3 στο πλακίδιο ενέργειας κτισίματος. (Ή, αν έχετε δύο ίδιες γυναίκες (ή άντρες), σαν να 
είχατε τοποθετήσει ένα ζάρι αξίας 6. Σημείωση: Ένα τρίτο ίδιο πλακίδιο δεν προσφέρει κάτι 
επιπλέον!)

Παράδειγμα: Ο Δημήτρης προσθέτει τους δύο άντρες Ανιχνευτές (ο ένας έχει κάνει τα- 
τουάζ, ενώ ο άλλος όχι) ώστε να επεκταθεί κατά μήκος ενός χερσαίου μονοπατιού αξίας 4 
ή μικρότερης. Δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για δύο μονοπάτια αξίας από 2 και 
κάτω το καθένα. Αν είχε και μια γυναίκα Ανιχνευτή, μπορούσε να επεκταθεί και πάλι, με 
χωριστή όμως ενέργεια, αν και δεν είναι υποχρεωμένος να επιλέξει την ενέργεια αυτή.



Υλικά κτισίματος: Πάρτε ένα υλικό της επιλογής σας από το απόθεμα και τοποθετεί-
στε το σε κατάλληλη θέση τελετής του ταμπλό σας.
(Ή πάρτε 2 ή 3 υλικά κτισίματος. Σημείωση: μπορούν να είναι διαφορετικά είδη.)

Μετακίνηση καλύβας: Μετακινήστε μια καλύβα σας στη 12η θέση του ταμπλό σας
(Ή μετακινείστε 2 ή 3 από τις καλύβες σας.)

Πόντοι νίκης: Μετακινήστε τον δείκτη σκορ σας δύο θέσεις μπροστά στον μετρητή
σκορ. (Ή 4 ή ακόμη και 6 θέσεις μπροστά.)

Κάρτα θεού: Πάρτε μια κάρτα Θεού στο χέρι σας.
(Ή πάρτε 2 ή ακόμη και 3 κάρτες Θεού.)

Προσφορά: Πάρτε μια προσφορά από το απόθεμα.
(Ή πάρτε 2 ή ακόμη και 3 προσφορές.)

Θέση: Μετακινείστε τον δείκτη θέσης σας, μια θέση μπροστά, στο μετρητή θέσης.
(Ή μετακινείστε τον 2 ή ακόμη και 3 θέσεις.)

Κοχύλι: Πάρτε ένα κοχύλι από το απόθεμα.
(Ή πάρτε 2 ή ακόμη και 3 κοχύλια.)

Φάση C: Αξιολόγηση του πάνω δεξιά μέρους του ταμπλό

Πρώτα κανονίστε τον μετρητή θέσης, έπειτα το ναό και τα κοσμήματα και τέλος τα 
πλακίδια αποστολών.

1.) Μετρητής θέσης
Κάθε παίκτης κερδίζει τους πόντους που αναγράφονται πάνω από τη θέση στην οποία 
έχει φτάσει ο δείκτης θέσης του, δηλαδή μεταξύ 0 και 15 πόντους. Έπειτα, επιστρέψτε 
όλους τους δείκτες θέσης στη θέση 0, με τον δείκτη του παίκτη που έφτασε πιο μακριά να 
βρίσκεται στην κορυφή της στήλης και τον δείκτη του παίκτη που βρισκόταν πιο πίσω, 
στον πάτο της στήλης. Τέλος, ξαναμοιράστε τα πλακίδια σειράς, καταλλήλως.

2.) Ναός
Οι παίκτες κερδίζουν πόντους νίκης για τους ιερείς που έχουν στο ναό. Στους πρώτους 
δύο γύρους κάθε ιερέας αξίζει 1 πόντο, στους επόμενους δύο αξίζει 2 πόντους και στους 
τελευταίους δύο γύρους, ο κάθε ιερέας αξίζει 3 πόντους (οι τιμές αυτές αναγράφονται στο 
κάτω μέρος του ναού).
Έπειτα, ο παίκτης με τους περισσότερους ιερείς στο ναό κερδίζει ένα πλακίδιο Θεού, το 
οποίο και τοποθετεί στο ταμπλό του. Στην περίπτωση ισοπαλίας, το πλακίδιο το κερδίζει 
ο παίκτης που έχει ιερέα πιο αριστερά στη σειρά.
Αν δεν υπάρχει κανένας ιερέας στο ναό, το αντίστοιχο πλακίδιο Θεού του γύρου 
αφαιρείται από το παιχνίδι.

3.) Πλακίδια κοσμημάτων
Στη σειρά, κάθε παίκτης μπορεί να αγοράσει ένα κόσμημα από τη στήλη του τρέχοντος 
γύρου, πληρώνοντας σε κοχύλια την αξία του. Τοποθετήστε τα πλακίδια κοσμημάτων 
κλειστά στην αντίστοιχη θέση του ταμπλό σας, αφού οι πόντοι τους θα προστεθούν στο 
τέλος του παιχνιδιού. Δείτε στην επόμενη σελίδα: “Τελικό Σκοράρισμα”.
Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να αγοράσετε κόσμημα, η σειρά σας προσπερνιέται. 
Οποιαδήποτε πλακίδια κοσμημάτων περισσέψουν, ξεσκαρτάρωνται στο τέλος της 
διαδικασίας.
Οι έξι στήλες αντιστοιχούν στους γύρους του παιχνιδιού, αναγράφοντας ταυτόχρονα την 
αξία των κτιρίων και των ιερέων σε κάθε γύρο.

     Πάρτε 1 (2/3) υλικά κτισίματος 
     της επιλογής σας

     Μετακινήστε 1 (2/3) καλύβες
     στη θέση 12

     Σκοράρετε 2 (4/6) πόντους
     νίκης

     Πάρτε 1 (2/3) κάρτες Θεού

     Πάρτε 1 (2/3) προσφορές

     Μετακινήστε τον δείκτη θέσης
     σας 1 (2/3) θέσεις μπροστά

     Πάρτε 1 (2/3) κοχύλια

ΦΑΣΗ C

1.) Μετρητής θέσης

Κάθε παίκτης κερδίζει τους πόντους 
νίκης της θέσης στην οποία έφτασε ο 
δείκτης θέσης του (0-15)
Επιστρέψτε όλους τους δείκτες στη 
θέση 0 (σε μια στήλη), ανακατανείμετε 
τα πλακίδια σειράς καταλλήλως

2.) Ναός
Κάθε ιερέας αξίζει:
  1 πόντο νίκης (γύροι 1 & 2)
  2 πόντοι νίκης (γύροι 3 & 4)
  3 πόντοι νίκης (γύροι 5 & 6)

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
ιερείς κερδίζει ένα πλακίδιο Θεού

3.) Πλακίδια κοσμημάτων
Κάθε παίκτης μπορεί να αγοράσει 1 
κόσμημα από τη στήλη του τρέχοντος 
γύρου

Οι πόντοι νίκης των κοσμημάτων 
δίνονται στο τέλος του παιχνιδιού



4.) Πλακίδια αποστολών

Με τη νέα σειρά, κάθε παίκτης ολοκληρώνει μία από τις τρείς αποστολές του. Αν μπορεί 
να ολοκληρώσει μια αποστολή χωρίς βοήθεια, κερδίζει 6 πόντους νίκης. Αν χρειάζεται τη 
βοήθεια του Κίτρινου Θεού για να την ολοκληρώσει (δείτε στη σελίδα 11), κερδίζει 4 
πόντους νίκης. Αφού η αποστολή ολοκληρωθεί, το αντίστοιχο πλακίδιο τοποθετείται 
κλειστό στη θέση με το σημάδι στο ταμπλό του, όπου και παραμένει μέχρι το τέλος του 
παιχνιδιού.

Αν κάποιος παίκτης δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάποια από τις τρεις αποστολές του, 
πρέπει να επιλέξει ένα πλακίδιο για να παραδώσει, το οποίο και επιστρέφει στο κουτί του 
παιχνιδιού, χωρίς να κερδίσει πόντους.

Τέλος, με τη σειρά, κάθε παίκτης επιλέγει ένα νέο πλακίδιο από το ταμπλό και το τοπο- 
θετεί στην κενή θέση του ταμπλό του (σημείωση: η ενέργεια αυτή γίνεται ακόμη και μετά 
τον 6ο γύρο).

Ο γύρος έχει τελειώσει. Προετοιμαστείτε για τον επόμενο γύρο, επιστρέφοντας στο 
κουτί τις δύο αποστολές που δεν επιλέχθηκαν, καθώς και όποια πλακίδια άντρα και 
γυναίκας περίσσεψαν. Έπειτα, ανοίξτε νέα πλακίδια στις θέσεις άντρα, γυναίκας και 
αποστολών του ταμπλό. Αυτό γίνεται επίσης, και στην έναρξη του γύρου 6.
Κάθε παίκτης παίρνει πίσω τα τρία ζάρια του, από τα πλακίδια ενεργειών και ξεκινάει ο 
επόμενος γύρος...

Το παιχνίδι τελειώνει μετά τον 6ο γύρο. Κάθε παίκτης τώρα ολοκληρώνει τα τρία 
πλακίδια αποστολών του (το κάθε ένα όπως και στο τέλος των γύρων).

Τελικό σκοράρισμα: (δείτε επίσης την περίληψη στην κάτω αριστερή γωνία των ταμπλό 
των παικτών) οι παίκτες κερδίζουν:

  2 πόντους νίκης για κάθε αχρησιμοποίητη πλακίδιο Θεού,
  1-6 πόντους νίκης για κάθε δείκτη ψαριών κοντά σε θέση κτιρίου που περιέχει 
  καλύβα του χρώματός τους,
  1-9 πόντους νίκης για κάθε ένα από τα πλακίδια κοσμημάτων τους.

Επιπλέον, κάθε παίκτης κερδίζει 6 πόντους νίκης για κάθε ένα από τα παρακάτω:

  9 ολοκληρωμένες αποστολές,

  6 αγορασμένα κοσμήματα,

  γεμάτες και οι 12 θέσεις τελετής
  (είτε με υλικά κτισίματος, ή/και πλακίδια
  κτιρίων),

  και τα 6 κτίρια κατασκευασμένα,

  καλύβες και στις 12 περιοχές του χάρτη,

  το ταμπλό γεμάτο με 12 πλακίδια άντρα/γυναίκας.

Τα υλικά κτισίματος, τα κοχύλια, οι προσφορές και οι κάρτες Θεού που έχουν περισσέψει δεν 
αξίζουν τίποτα.

Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους είναι ο νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, 
νικητής είναι ο παίκτης που βρίσκεται πιο μπροστά στο μετρητή θέσης στην τελευταία 
φάση C.

4.) Πλακίδια αποστολών

Κάθε παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει 
ένα πλακίδιο αποστολής ανά γύρο:
   6 πόντοι (για ολοκληρωση)
   4 πόντοι (για ολοκλήρωση με τη
   βοήθεια του Κίτρινου Θεού)
   0 πόντοι (για μη ολοκλήρωση)

Στη σειρά, κάθε παίκτης επιλέγει και 
παίρνει ένα νέο πλακίδιο αποστολής 
(το ίδιο γίνεται και στο τέλος του 6ου γύρου)

Νέος γύρος:
   προσθέστε 6 νέα πλακίδια άντρα
   και 6 νέα πλακίδια γυναίκας
   προσθέστε 4-6 νέες αποστολές
   επιστρέψτε τα 3 ζάρια κάθε παίκτη

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Στο τέλος του παιχνιδιού, ολοκληρώ- 
στε τις τελευταίες τρείς αποστολές σας
(6, 4 ή 0 πόντοι η κάθε μία)

Τελικό σκοράρισμα:

  για κάθε πλακίδιο Θεού:  2 πόντο 
  για κάθε δείκτη ψαριών:  1-6 πόντοι
  για κάθε κόσμημα:   1-9 πόντοι

Επιπλέον 6 πόντοι για κάθε:

  9 ολοκληρωμένες αποστολές

  6 κοσμήματα

  Γεμάτες θέσεις τελετών

  κατασκευασμένα όλα τα κτίρια

  καλύβες και στις 12 περιοχές

  12 πλακίδια άντρα / γυναίκας

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους είναι ο νικητής

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



ΟΙ ΘΕΟΙ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
διαφορετικές φάσεις, κάθε κάρτα 
Θεού κοστίζει μια προσφορά για να 
παιχθεί

Μπορείτε να παίξετε δύο κάρτες ίδιου 
Θεού για οποιονδήποτε Θεό της 
επιλογής σας

      Το ζάρι μπορεί να τοποθετη-
      θεί σε πλακίδιο όπου υπάρχει
      ήδη ζάρι ίσης η μικρότερης
      αξίας από αυτό

      Το ζάρι που τοποθετείται
      σε ένα πλακίδιο ενέργειας
      υπολογίζεται σαν 6 για την
      εκτέλεση της ενέργειας

      Σκοράρετε τον δείκτη ψα-
      ριών στην περιοχή όπου
      επεκταθήκατε

      Είτε διπλό αποτέλεσμα ενέρ-
      γειας άντρα / γυναίκας ή
      επιπλέον ενέργεια ενός
      πλακιδίου άντρα / γυναίκας

Διευκρίνηση: Μπορείτε να παίξετε το 
πολύ έναν Πράσινο Θεό στη Φάση Β και 
να τον χρησιμοποιήσετε είτε για να 
διπλασιάσετε το αποτέλεσμα μιας ενέρ- 
γειας άντρα / γυναίκας ή να χρησιμοποι- 
ήσετε μια επιπλέον ενέργεια άντρα / 
γυναίκας.

Οι Θεοί
Για να παίξετε μια κάρτα Θεού, πρέπει επίσης να δώσετε μια προσφορά. Αν δεν έχετε 
προσφορά δεν μπορείτε να παίξετε κάρτα Θεού. Τοποθετήστε τις χρησιμοποιημένες κάρτες 
Θεού σε μια ανοιχτή στοίβα ξεσκαρταρίσματος δίπλα στην κλειστή στοίβα και τις χρησιμο- 
ποιημένες προσφορές πίσω στο απόθεμα. Αν η κλειστή στοίβα καρτών Θεού τελειώσει, ανα- 
κατέψτε τη στοίβα ξεσκαρταρισμένων δημιουργώντας μια νέα κλειστή στοίβα.
Σημαντικό! Μπορείτε να παίξετε δύο κάρτες Θεού του ίδιου χρώμα-
τος πληρώνοντας μία μόνο προσφορά, ώστε να χρησιμοποιήσετε
όποιον Θεό επιθυμείτε.

Μπλε Θεός - Αν παίξετε τον Μπλε Θεό (μόνο στη Φάση Α), μπορείτε να τοποθετήσετε 
το ζάρι σας στο επιθυμητό πλακίδιο ενέργειας, ακόμη κι αν η αξία του είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από το μικρότερης αξίας ζάρι πάνω στο πλακίδιο.
Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν Μπλε Θεό ανά ζάρι. Έτσι, αν κάποιος θέλει να 
παίξει ζάρι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας αργότερα στον ίδιο γύρο, πρέπει επίσης να παίξει μια 
κάρτα Μπλε Θεού. Μπορούν επίσης να παιχθούν κάρτες Λευκού ή Κόκκινου Θεού.
Λευκός Θεός - Αν παίξετε έναν Λευκό Θεό (μόνο στη Φάση Α), μπορείτε να προσθέσετε 
ένα ζάρι σας σε ένα πλακίδιο ενέργειας σαν να ήταν αξίας 6. Μην αλλάζετε την αξία του 
ζαριού σε 6, παραμένει ως έχει!

Κόκκινος Θεός - Μπορείτε να παίξετε τον Κόκκινο Θεό (στις φάσεις Α ή Β) μόνο όταν 
επεκτείνεστε, δηλαδή όταν τοποθετείτε καλύβα σας σε νέα περιοχή. Ο Κόκκινος Θεός 
σας επιτρέπει να σκοράρετε τον δείκτη ψαριών, γειτονικά της νέας περιοχής, δηλαδή να 
κερδίσετε τόσους πόντους, όσοι αναγράφονται στον αντίστοιχο δείκτη ψαριών.
Σημαντικό: Ο δείκτης ψαριών παραμένει στη θέση του μετά το σκοράρισμα, ώστε να 
είναι διαθέσιμος για τους υπόλοιπους παίκτες.
Σημείωση: Οι παίκτες δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω από έναν Κόκκινο Θεό ανά 
περιοχή, και συνεπώς να σκοράρουν έναν δείκτη ψαριών παραπάνω από μία φορά.

Πράσινος Θεός - Αν παίξετε τον Πράσινο Θεό (μόνο στη Φάση Β), μπορείτε να κάνετε 
ένα από τα παρακάτω:
Είτε:
Να διπλασιάσετε την ιδιότητα του άντρα ή της γυναίκας που χρησιμοποιείτε. Αν 
χρησιμοποιείτε πολλαπλούς ίδιους άντρες (ή γυναίκες), διπλασιάστε το τελικό 
αποτέλεσμα, δηλαδή αφού λάβετε υπόψη σας τα πολλαπλά πλακίδια.
Σημείωση: οι πολλές χωριστές ενέργειες εξακολουθούν να μην επιτρέπονται

Ή:
Ενεργοποιήστε ένα δεύτερο, διαφορετικού είδους, πλακίδιο άντρα ή γυναίκας.

Παράδειγμα 1: Ο Κλέων έχει δύο πλακίδια γυναίκας που του δίνουν 4 πόντους αν ενεργο- 
ποιηθούν μαζί. Χρησιμοποιώντας τον Πράσινο Θεό, τους διπλασιάζει σε 8.
Παράδειγμα 2: Ο Βασίλης μπορεί να κατασκευάσει το πολύ μέχρι αξίας 3 κτίριο. Χρησιμο- 
ποιώντας τον πράσινο Θεό, μπορεί πια να κατασκευάσει οποιασδήποτε αξίας κτίριο 
επιθυμεί (αλλά όχι δύο διαφορετικά κτίρια αξίας το πολύ 3 το κάθε ένα).

Παράδειγμα: Ο Δημήτρης χρησιμοποιεί μαζί τα δύο πλακίδια γυναίκας για να μετακινη- 
θεί μέσω θαλάσσιου μονοπατιού αξίας 4. Το πλακίδιο άντρα του επιτρέπει να πάρει μια 
κάρτα Θεού. Παίρνει μια κάρτα Πράσινου Θεού, την οποία παίζει αμέσως (με μια 
προσφορά που απαιτείται) ώστε να ενεργοποιήσει άλλο ένα πλακίδιο γυναίκας, 
επιλέγοντας την ενέργεια που του δίνει ένα νέο πλακίδιο από το ταμπλό.

Παράδειγμα: Η Άννα παίζει έναν Μπλε Θεό (και δίνει μια προσφορά) ώστε να μπορέσει 
να τοποθετήσει ένα ζάρι 3 στο πλακίδιο ενέργειας “υδάτινο μονοπάτι” όπου ήδη υπάρχει 
ένα ζάρι 1. Επιπλέον, παίζει έναν Λευκό Θεό (με άλλη μια προσφορά) ώστε να 
χρησιμοποιήσει το 3 σαν 6, και συνεπώς να επεκταθεί μέσω ενός μονοπατιού αξίας 6, το- 
ποθετώντας μια καλύβα στη νέα περιοχή. Τέλος, παίζει και έναν Κόκκινο Θεό (με μια 
τρίτη προσφορά) για να σκοράρει τους 3 πόντους του δείκτη ψαριών της νέας περιοχής.



Αν, για παράδειγμα, η αποστολή απαιτεί 3 ξύλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
Κίτρινο Θεό, ώστε να την ολοκληρώσετε μόνο με 2 ξύλα.
Ή, αν απαιτούνται καλύβες στις 9 περιοχές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Κίτρινο 
Θεό ώστε να ολοκληρώσετε την αποστολή με μόνο 8 περιοχές καλυμμένες.

Παράδειγμα: Ο Διονύσης τοποθετί ένα ζάρι αξίας 3 στη συνδυασμένη ενέργεια “Άντρας / 
Γυναίκα” και παίρνει ένα πλακίδιο γυναίκας. Οι παίκτες που ακολουθούν, μπορούν να 
τοποθετήσουν στην ενέργεια αυτή ένα 1 ή ένα 2 και να κάνουν όποια από τις δύο ενέργειες 
θέλουν (πλακίδιο άντρα ή γυναίκας). Το ίδιο ισχύει και για τα συνδυασμένα μονοπάτια.

      Αναπληρώνει μια απαίτηση
      πλακιδίου αποστολής

Η χρήση του Κίτρινου Θεού σας δίνει 4 
πόντους αντί για 6 για την αποστολή που 
ολοκληρώνετε

    Το πλακίδιο Θεού μπορεί να
    χρησιμοποιηθεί σαν οποιοσ-
    δήποτε Θεός, χωρίς προσφορά

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2 ΚΑΙ 3 ΠΑΙΚΤΩΝ
Χρησιμοποιήστε 5 ή 6 μόνο πλακίδια 
ενεργειών

Οι υπόλοιποι κανόνες παραμένουν ίδιοι

Κίτρινος Θεός - Αν παίξετε έναν Κίτρινο Θεό (μόνο στη Φάση C), μπορείτε να παραλείψετε 
ένα απαιτούμενο στοιχείο μιας αποστολής σας.

Η χρήση του Κίτρινου Θεού για την ολοκλήρωση μιας αποστολής σημαίνει ότι θα κερδίσετε 
μόνο 4 πόντους για το πλακίδιο αυτό (αντί για 6).
Σημείωση: Στο τέλος του παιχνιδιού, όταν οι παίκτες ολοκληρώνουν τις τρείς τελευταίες 
αποστολές τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Κίτρινο Θεό ανά πλακίδιο και συνεπώς 
μέχρι τρείς κάρτες. Πρέπει, ασφαλώς, να δώσετε μια προσφορά για την κάθε κάρτα.
Πλακίδιο Θεού: Τα πλακίδια Θεών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μια οποιαδήποτε 
κάρτα Θεού. Όταν χρησιμοποιήσετε ένα πλακίδιο Θεού αφαιρέστε το από το παιχνίδι. Δεν 
χρειάζεστε προσφορά για να χρησιμοποιήσετε το πλακίδιο Θεού.

Παιχνίδι για δύο ή τρείς παίκτες

Στο παιχνίδι υπάρχουν λιγότερα πλακίδια ενεργειών, με συνδυασμούς σε κάποια:
Στο παιχνίδι 2 παικτών - Επιπλέον των ενεργειών “Κτίσιμο”, “Ναός” και “Βοηθός”, υπάρχουν 
οι συνδυασμένες ενέργειες “Άντρας / Γυναίκα” και “Χερσαίο / Θαλάσσιο Μονοπάτι”. Χρησι- 
μοποιήστε τα πλακίδια “Γυναίκα” και “Θαλάσσιο Μονοπάτι” ανάποδα, και επιστρέψτε πίσω 
στο κουτί τα πλακίδια “Άντρας” και “Θαλάσσιο Μονοπάτι”. Υπάρχουν σύνολο πέντε 
πλακίδια ενεργειών διαθέσιμα.
Στο παιχνίδι 3 παικτών - Επιπλέον των ενεργειών “Κτίσιμο”, “Ναός”, “Βοηθός”, “Άντρας” και 
“Γυναίκα”, υπάρχει η συνδυασμένη ενέργεια “Χερσαίο / Θαλάσσιο Μονοπάτι” (χρησιμοποιή- 
στε το “Χερσαίο Μονοπάτι” ανάποδα και επιστρέψτε το “Θαλάσσιο Μονοπάτι” στο κουτί). 
Υπάρχουν σύνολο έξι πλακίδια ενεργειών διαθέσιμα.

Οι κανόνες τοποθέτησης των ζαριών παραμένουν ίδιοι με το παιχνίδι τεσσάρων παικτών. 
Πάντα οι αξίες πρέπει να είναι μικρότερες (με την εξαίρεση του Μπλε Θεού) και, όποτε 
επιλέγετε ένα πλακίδιο διπλής ενέργειας, εκτελείτε μία από τις δύο διαθέσιμες ενέργειες.

Μετάφραση / Ενσωμάτωση:
Νίκος Χριστάκης



Τα παρακάτω παραδείγματα καταγράφουν όλα τα πλακίδια αποστολών, ξεκινώντας με τα 7 αρχικά (ανοιχτό πράσινο με έναν γερανό) και 
έπειτα με τις 53 υπόλοιπες αποστολές (σκούρο πράσινο με έναν παπαγάλο). Γενικά, όλες οι αποστολές έχουν ελάχιστα προαπαιτούμενα  
και όχι ακριβή αριθμό. Έτσι, μπορείτε πάντοτε να έχετε παραπάνω από όσα ζητάει η αποστολή, αλλά όχι λιγότερα.

Σημείωση: Δεν χάνετε ποτέ τα αντικείμενα που ζητάει η αποστολή όταν την ολοκληρώνετε. Μόνο δείχνετε ότι τα έχετε.

Τα πλακίδια αποστολών

Μια αποστολή είναι “ολοκληρωμένη” όταν...

... έχετε ένα πλακίδιο άντρα και ένα γυναίκας στο 
ταμπλό σας

... έχετε ένα πλακίδιο γυναίκας στο ταμπλό σας και 
έναν ιερέα στο ναό.

  Ομοίως: “Ένα πλακίδιο άντρα στο ταμπλό σας
  και έναν ιερέα στο ναό” ή “Τρείς ιερείς στο ναό”

... έχετε ένα πλακίδιο γυναίκας και ένα κόσμημα στο 
ταμπλό σας.

... έχετε από μια καλύβα σε οποιεσδήποτε τρείς 
περιοχές

  Ομοίως: “Καλύβες σε οποιεσδήποτε 9 περιοχές”
  ή “Μια καλύβα σε κάθε ένα νησί”

... μπορείτε να δείξετε τρείς ίδιου Θεού κάρτες.
Ομοίως: “Δύο κάρτες Θεού συγκεκριμένου χρώματος” 
(σύνολο 5, 1 για κάθε χρώμα) ή “Τέσσερις κάρτες με 
διαφορετικούς Θεούς”

... έχετε τρία διαφορετικά πλακίδια άντρα στο 
ταμπλό σας.

  Ομοίως: “Τρία διαφορετικά πλακίδια γυναίκας” ή
  “Τρία διαφορετικά πλακίδια κοσμημάτων”.

... έχετε οποιαδήποτε τέσσερα πλακίδια άντρα στο 
ταμπλό σας.

      Ομοίως: “Τέσσερα πλακίδια γυναίκας”
      ή “Τέσσερα πλακίδια κοσμημάτων” ή
      “Τέσσερα κατασκευασμένα κτίρια”.

... έχετε δύο κοσμήματα “Κολιέ”. (Σύνολο 6 διαφο- 
ρετικά, 1 για κάθε είδος κοσμήματος.)
Ομοίως: “Δύο πλακίδια Θεού”, “Τέσσερις προσφορές” ή  
“Πέντε κοχύλια”.

... έχετε τρείς πέτρες στις θέσεις τελετών σας ή δίπλα 
στο ταμπλό σας. (Σύνολο 3, 1 για κάθε υλικό 
κτισίματος.)

     Ομοίως: “Οποιαδήποτε πέντε υλικά”.

... έχετε μια καλύβα σε κάθε περιοχή βουνού (δεν 
χρειάζεται να βρίσκονται στην περιοχή κτισίματος). 
(Σύνολο 8, 1 για κάθε είδος περιοχής και 1 για κάθε είδος 
δείκτη ψαριών.)

... έχετε τέσσερις καλύβες στη 12η θέση του ταμπλό 
σας.

... έχετε οποιαδήποτε τρία πλακίδια άντρα στο 
ταμπλό σας κατεβασμένα.

  Ομοίως: “Οποιαδήποτε τρία πλακίδια γυναίκας
  κατεβασμένα” ή “Οποιαδήποτε πέντε πλακίδια
  κατεβασμένα”.
... έχετε στο ταμπλό σας δύο από το είδος πλακιδίου 
άντρα ή γυναίκας που εμφανίζονται.

(Σύνολο 12, 1 για κάθε είδος πλακιδίου.)

Ομοίως: “Ένα πλακίδιο άντρα στο ταμπλό σας 
και το πλακίδιο της πρώτης θέσης”

Σημαντικό: Οι κάρτες Θεών που απαιτούνται από αποστολές δεν μπορούν 
να αντικατασταθούν από δύο ίδιες κάρτες Θεών!


