
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

     ρισκόμαστε στον 15ο Αιώνα, στην Βουργουνδία, της Κεντρικής Γαλλίας. Σαν
     ισχυρός δούκας, στόχος σας είναι η ευημερία των εκτάσεών σας, μέσα από την
     στρατηγική επέκτασή τους και το εμπόριο.

Ρίξτε τα ζάρια σας για να αποκαλυφθούν οι επιλογές σας, και ακολουθήστε την στρατηγι-
κή που θα σας οδηγήσει στη νίκη. Εμπόριο, καλλιέργεια, κτίσιμο ή έρευνα, οι δρόμοι 
προς την ευημερία και το κύρος είναι πολλοί.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κερδίσετε πόντους νίκης στο παιχνίδι. Επιλέξτε προσεκτικά 
την στρατηγική σας! Χάρη στα πολλά διαφορετικά δουκάτα, το παιχνίδι προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία και συνεχώς νέες προκλήσεις ακόμη και για τους έμπειρους παίκτες, μιας 
και ποτέ δύο παιχνίδια δεν θα είναι ίδια.

Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης στο τέλος του παιχνι-
διού.

Για το βασικό παιχνίδι:

164 εξαγωνικά πλακίδια:
  7x 8 κτίρια (40 μπεζ, 16 μαύρα)
  7x 4 ζωντανά (20 λαχανί, 8 μαύρα)
  26 μοναστήρια (20 κίτρινα, 6 μαύρα)
  16 κάστρα (14 σκούρο πράσινο, 2 μαύρα)
   12 ορυχεία (10 γκρι, 2 μαύρα)
  26 πλοία (20 μπλε, 6 μαύρα)

42 πλακίδια προϊόντων (τετράγωνα, 7 ανά χρώμα)
24 ασημένια νομίσματα
26 δείκτες εργατών
12 πλακίδια bonus (1 μικρό και 1 μεγάλο σε 6 χρώματα)
4 πλακίδια πόντων νίκης 4 πλακίδια πόντων νίκης (100/200 πόντους στο χρώμα κάθε 
παίκτη)

8 δείκτες (από 2 στα 4 χρώματα των παικτών)

9 ζάρια (από 2 στα 4 χρώματα των παικτών, συν 1 λευκό)

1 κεντρικό ταμπλό (διπλής όψεως)

16 ταμπλό παικτών (4x δουκάτα 1&2, από 1 δουκάτο 
3-10)

4 ταμπλό περίληψης

Για τις επεκτάσεις:

4 επιπλέον εξαγωνικά πλακίδια

6 επιπλέον δουκάτα (11a-11f): «Οι Συνοριακοί Σταθμοί»

9 επιπλέον εξαγωνικά πλακίδια: «Τα Κάστρα του Χειμώνα»

5 επιπλέον ε5 επιπλέον εξαγωνικά πλακίδια: «Τα Πανδοχεία»

12 επιπλέον πλακίδια: «Οι Εμπορικές Οδοί»

2x4 επιπλέον δουκάτα (12a1 & 12a2 + 12b1 & 12b2): «Το 
Ομαδικό Παιχνίδι»

2 επιπλέον δουκάτα (13a + 13b): «Το Ατομικό Παιχνίδι»

18 πλακίδια: «Οι Ασπίδες»

Αν διαβάζετε το εγχειρίδιο αυτό για πρώτη φορά, προτείνουμε να παραλείψετε το έντονο κείμενο στο περιθώριο κάθε σελίδας.
Το κείμενο αυτό εξυπηρετεί σαν γρήγορη επισκόπηση των κανόνων αν έχετε καιρό να παίξετε το παιχνίδι.

Β



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.

Η πλευρά 4 παικτών έχει:
«Πίνακα πόντων νίκης»

5 «θέσεις φάσεων» (Α-Ε)

5 «Θέσεις γύρων του παιχνιδιού»

6 αριθμημένες «αποθήκες»6 αριθμημένες «αποθήκες» (1-6), με τέσσερις χρωματιστές εξα-
γωνικές θέσεις και 1 μεγάλη θέση για πλακίδια προϊόντων

1 κεντρική «μαύρη αποθήκη»

1 «γέφυρα» (=σειρά των παικτών)

6 θέσεις bonus πλακιδίων

1 μετρητής πόντων νίκης (0-100)

Η πίσω πλευρά έχει το ταμπλό για το παιχνίδι 2 και 3 παικτών. Η μοναδική διαφορά είναι ο αριθμός των εξαγωνικών πλακιδίων ανά 
αποθήκη, συμπεριλαμβανομένης και της μαύρης αποθήκης. Δείτε στη σελίδα 11 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Τοποθετήστε τα 24 ασημένια νομίσματα και τους 26 δείκτες εργατών καθώς και το λευκό 
ζάρι δίπλα στο κεντρικό ταμπλό.

Χωρίστε τα 164 εξαγωνικά πλακίδια ανά χρώμα στην πλάτη τους και τοποθετήστε τα σε 
κλειστές στοίβες (όπου είναι δυνατό) δίπλα στο κεντρικό ταμπλό.

ΑΑνακατέψτε τα 42 πλακίδια προϊόντων (τετράγωνα πλακίδια) κλειστά. Έπειτα, χωρίστε τα 
σε 5 κλειστές στοίβες, με 5 πλακίδια η κάθε μια. Τοποθετήστε μια στοίβα σε κάθε μια από 
τις 5 θέσεις φάσεων, Α μέχρι Ε του κεντρικού ταμπλό. Αφήστε στην άκρη τα υπόλοιπα 17 
πλακίδια σε μια κλειστή στοίβα.

Τοποθετήστε τα 12 πλακίδια bonus στις κατάλληλες θέσεις του κεντρικού ταμπλό (τα 
μεγάλα πλακίδια πάνω από τα μικρά).

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει:

-  Ένα -  Ένα ταμπλό παίκτη με τον Αριθμό 1 ή τον Αριθμό 2, (κάθε παίκτης ξεκινάει με τα-
 μπλό με το ίδιο νούμερο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δουκάτα 3-10,
 δείτε στη σελίδα 16). Τοποθετήστε το μπροστά σας.

- 1 κάστρο (= σκούρο πράσινο εξαγωνικό πλακίδιο), το οποίο τοποθετείτε στο σκούρο
 πράσινο κεντρικό εξάγωνο (με τον αριθμό 6) του ταμπλό παίκτη σας.

- 3 τυχαία πλακίδια προϊόντων από τα 17 εναπομείναντα πλακίδια. Τοποθετήστε τα
 ανοιχτά στις θέσεις αποθήκευσης προϊόντων στο κάτω μέρος του ταμπλό σας. Στοι-
  βάξτε τυχόν πλακίδια ίδιου χρώματος όλα μαζί. (Τοποθετήστε τα υπόλοιπα πλακίδια
 προϊόντων πίσω στο κουτί. Δεν θα σας χρειαστεούν στο παιχνίδι.)

- 1 ταμπλό περίληψης, το οποίο τοποθετείτε δίπλα στην κάτω άκρη του ταμπλό σας.
 Το ταμπλό περίληψης απεικονίζει όλα τα οφέλη από την τοποθέτηση συγκεκριμένων
 πλακιδίων και τον αριθμό των πόντων νίκης που κερδίζετε όταν ολοκληρώνετε μια περιοχή.

- 2 ζάρια στο χρώμα που επιλέξατε.

- 2 δείκτες, τον έναν εκ των οποίων τοποθετείτε στην αρχική θέση του μετρητή πόντων
  νίκης (0/100) στο κεντρικό ταμπλό.

- 1 ασημένιο νόμισμα, το οποίο τοποθετείτε στην κατάλληλη θέση πάνω δεξιά στο
 ταμπλό παίκτη σας.

- 1 πλακίδιο πόντων νίκης (διπλής όψεως, 100/200), το οποίο τοποθετείτε δίπλα στο 
ταμπλό σας.

(Πριν παίξετε για πρώτη φορά, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα πλακίδια από τα χαρτονένια πλαίσια.)



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
(4 παίκτες)

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ρίξτε ένα ζάρι για να επιλέξετε τον πρώτο παίκτη (το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κερδίζει). Ο 
παίκτης αυτός παίρνει 1 εργάτη και τον τοποθετεί στην κατάλληλη θέση πάνω δεξιά στο 
ταμπλό παίκτη του. Ο επόμενος παίκτης δεξιόστροφα, στη σειρά, παίρνει 2 εργάτες, ο τρίτος 
παίρνει 3, και ο τέταρτος παίρνει 4.

Ο πρώτος παίκτης τοποθετεί τώρα τον δεύτερο δείκτη του στη θέση 1 της γέφυρας (= μετρητής 
σειράς των παικτών) πάνω δεξιά στο κεντρικό ταμπλό. Οι υπόλοιποι παίκτες στοιβάζουν τους δεί-
κτες τους από κάτω του, με τη σειρά (ο τελευταίος παίκτης στον πάτο).

Ο πρώτος παίκτης παίρνει το λευκό ζάρι.

Το παιχνίδι αποτελείται από 5 φάσεις (Α έως Ε). Κάθε φάση αποτελείται από 5 γύρους.

Πριν από κάθε φάση

Στην αρχή κάθε φάσης, κάνετε τα εξής:

- Αφαιρέστε τυχόν εξαγωνικά πλακίδια που βρίσκονται ακόμα στο κεντρικό ταμπλό,
και επιστρέψτε τα στο κουτί. (Προσπεράστε το βήμα αυτό στην αρχή της φάσης Α.)
 (Σημείωση: Μην αφαιρείτε τα προϊόντα από τις αποθήκες!)

-- Αναπληρώστε τις εξαγωνικές θέσεις των έξι αριθμημένων αποθηκών, την μια μετά την 
άλλη, από το κλειστό απόθεμα, με τυχαία εξαγωνικά πλακίδια των κατάλληλων χρωμάτων. 
Έπειτα, ανοίξτε τα πλακίδια.

- Αναπληρώστε τις οκτώ θέσεις της κεντρικής μαύρης αποθήκης με τυχαία εξαγωνικά πλα-
κίδια, με μαύρη πλάτη.

- Πάρτε τη στοίβα των 5 προϊόντων από τη θέση της τρέχουσας φάσης και τοποθετήστε τα 
ανοιχτά στις 5 «τετράγωνες θέσεις γύρων».

ΕΝΑ ΔΟΥΚΑΤΟ

Θέση χρησιμοποιημένων ζαριών

Θέση αποθήκεσης εξαγωνικών πλα-
κιδίων (= θέσεις κλειδιών»)

Θέση για τα ασημένια νομίσματα

Θέση για τους δείκτες εργατών

Μια πόλη μεγέθους 3

Ένα ποτάμι μεγέθους 3

Ένα βοσκοτόπι μεγέθους 1

Τρεις θέσεις αποθήκευσης για προϊόντα

Θέση αποθήκευσης πωΘέση αποθήκευσης πωλημένων προϊόντων

Αριθμός δουκάτου (στο παιχνίδι περιλαμβάνονται από 4 δουκάτα 1 
και 2, συν από 1 δουκάτο 3-10).

Το δουκάτο σας αποτελείται από 37 θέσεις εξαγώνων χωρισμένες σε περιοχές διαφορε-
τικών χρωμάτων (π.χ. βοσκοτόπια (λαχανί), ποτάμια (μπλε), πόλεις (μπεζ), κλπ.)



ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΓΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αφού ετοιμάσετε τη νέα φάση, παίζετε 5 γύρους. Κάθε γύρος παίζεται όμοια:

Αρχικά, κάθε παίκτης ρίχνει τα δύο ζάρια του. Ο πρώτος παίκτης επίσης ρίχνει το λευκό 
ζάρι. Όλοι οι παίκτες μπορούν να βλέπουν όλα τα ζάρια.
Σημείωση: Η ταυτόχρονη ρίψη των ζαριών επιτρέπει στους παίκτες να σχεδιάσουν τη σειρά τους.

Ο πρώτος παίκτης ξεκινάει τον γύρο.Ο πρώτος παίκτης ξεκινάει τον γύρο. Αρχικά, τοποθετεί το πρώτο ανοιχτό πλακίδιο προϊ-
όντος από τις θέσεις γύρων στην αποθήκη που αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του λευκού 
ζαριού. Αυτή είναι η δουλειά του λευκού ζαριού για τον γύρο. Ο πρώτος παίκτης δεν το 
χρησιμοποιεί για κάποια ενέργεια στη σειρά του (και το αποτέλεσμα του λευκού ζαριού 
δεν αλλάζει χρησιμοποιώντας έναν εργάτη!)

Έπειτα, ο πρώτος παίκτης παίζει τη σειρά του. Αφού παίξει, ακολουθεί ο επόμενος παί-
κτης στη σειρά, σύμφωνα με τους δείκτες των παικτών στην γέφυρα (ο κοντινότερος στην 
πλατεία της πόλης, και από πάνω προς τα κάτω αν είναι στοιβαγμένοι).

Όταν όλοι οι παίκτες έχουν ολοκληρώσει τις σειρές τους, ξεκινάει ο επόμενος γύρος, και 
ούτω καθεξής.

Μιας και ξεκινάτε κάθε φάση με 5 πλακίδια προϊόντων στις θέσεις γύρων και σε κάθε 
γύρο ένα τοποθετείται σε μια αποθήκη, μπορείτε πάντοτε να γνωρίζετε σε ποιόν γύρο 
βρίσκεστε και πόσοι απομένουν στην τρέχουσα φάση (και στο παιχνίδι).

Η ΣΕΙΡΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗ

Στη σειρά του, κάθε παίκτης εκτελεί δύο ενέργειες, μια για κάθε ζάρι του. Τα χρησιμο-
ποιημένα ζάρια τοποθετούνται στο πορτραίτο του δούκα πάνω αριστερά στο ταμπλό του 
παίκτη.

Δείκτες Εργατών: Οι εργάτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για να 
αλλάξετε το αποτέλεσμα των ζαριών σας. Για να χρησιμοποιήσετε έναν εργάτη, επι-
στρέψτε τον στο απόθεμα, δίπλα στο κεντρικό ταμπλό. Κάθε εργάτης που χρησιμοποιείτε 
αυξάνει ή μειώνει το αποτέλεσμα κατά 1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εργάτη για 
να αλλάξετε το αποτέλεσμα από 1 σε 6 και το αντίστροφο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσε-
τε πολλούς εργάτες μαζί για να αλλάξετε το αποτέλεσμα.

Παράδειγμα: Χρησιμοποιώντας 2 εργάτες, η Άννα αλλάζει το 2 σε 6, και
έπειτα παίρνει ένα εξαγωνικό πλακίδιο από την αποθήκη 6.

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΔΙΟΥ

Έχετε μια ενέργεια ανά ζάρι. Κάθε μια από τις 2 ενέργειες ζαριών της σειράς σας μπορούν να 
συνδυαστούν όπως επιθυμείτε και με οποιαδήποτε σειρά (ακόμη και η ίδια ενέργεια δύο φορές).

   Ενέργεια «Πάρτε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από το κεντρικό ταμπλό»

       Το αποτέλεσμα του ζαριού σας, ορίζει από ποιά αποθήκη μπορείτε να πάρε-
       τε ένα εξαγωνικό πλακίδιο της επιλογής σας. Το επιλεγμένο πλακίδιο τοπο-
              θετείται σε μια ελεύθερη θέση αποθήκευσης (= οι «θέσεις κλειδιών») κάτω 
αριστερά στο ταμπλό παίκτη σας (ποτέ απευθείας στο δουκάτο σας!). Αν δεν έχετε ελεύθε-
ρη θέση, πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε μια, ξεσκαρτάροντας ένα εξαγωνικό πλακίδιο από 
το ταμπλό σας (επιστρέφει στο κουτί του παιχνιδιού). Συνήθως αυτή η κίνηση δεν είναι και 
πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να την αποφεύγετε.

ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΓΥΡΟΙ



Παράδειγμα: Η Καίτη τοποθετεί ένα πλοίο. Παίρνει τα πλακίδια προϊόντων 
από την αποθήκη. Το πράσινο (τοποθετώντας το πάνω από ένα άλλο πρά-
σινο πλακίδιο που έχει) και άλλο ένα (είτε το ροζ, είτε το καφέ) το οποίο
και τοποθετεί στην μοναδική ελεύθερη θέση αποθήκευσης του ταμπλό της.

   Ενέργεια «Τοποθετήστε ένα εξαγωνικό πλακίδιο στο δουκάτο σας»

Επιλέξτε ένα από τα εξαγωνικά πλακίδια που έχετε αποθηκευμένα στο 
ταμπλό παίκτη σας (κάτω αριστερά) και τοποθετήστε το σε μια ελεύθερη 
θέση ίδιου χρώματος και τιμής, του δουκάτου σας. Μπορείτε να τοποθετή-



Ζώα (λαχανί): Όποτε τοποθετείτε ένα πλακίδιο ζώων στο δουκάτο σας, αμέσως κερδίζετε 
πόντους νίκης. Κάθε πλακίδιο απεικονίζει 2-4 ζώα, τα οποία αντιστοιχούν στον αριθμό των 
πόντων νίκης που κερδίζετε.

Επιπλέον, αν έχετε τουλάχιστον άλλο ένα πλακίδιο με το ίδιο είδος ζώου, στο ίδιο βοσκο-
τόπι (= μια συνεχή περιοχή λαχανί εξαγωνικών θέσεων), κερδίζετε επίσης πόντους νίκης 
για τα πλακίδια αυτά (δείτε το παράδειγμα παρακάτω).

Σημείωση: Τα υπόλοιπα πλακίδια ζώων δεν χρειάζεται να είναι άμεσα γειτονικά στο νέο 
πλακίδιο, απλά να βρίσκονται στο ίδιο βοσκοτόπι. Δεν κερδίζετε επιπλέον πόντους νίκης 
για ζώα σε διαφορετικό βοσκοτόπι.

Κτίρια (μπεζ): Όποτε τοποθετείτε ένα κτίριο στο δουκάτο σας, αμέσως και μια μόνο φορά, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το όφελος του κτιρίου (όπως
περιγράφεται με τα σύμβολα
του ταμπλό περίτου ταμπλό περίληψης).

Σημαντικό: Κάθε ένα από τα 
οκτώ είδη κτιρίων μπορεί να
κατασκευαστεί μια μόνο φορά
ανα πόλη (= μια συνεχή περιοχή
μπεζ θέσεων). Ανάλογα με το δουκάτο, μπορεί να υπάρχουν 2-6 πόλεις διαφόρων μεγεθών 
(1-8 θέσεις).

ΓΓια παράδειγμα, το δουκάτο 1 έχει 4 πόλεις: μια μεγέθους 1 και μια μεγέθους 5, συν δύο 
πόλεις μεγέθους 3.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Αγορά
Όταν τοποθετείτε μια αγορά στο δουΌταν τοποθετείτε μια αγορά στο δουκάτο σας, μπορείτε αμέσως να πάρετε ένα πλακίδιο 
πλοίου (μπλε) ή ζώων (λαχανί) από οποιαδήποτε από τις έξι αποθήκες (εκτός της κεντρικής 
μπλε αποθήκης!) και να το τοποθετήσετε σε μια ελεύθερη θέση κλειδιού κάτω αριστερά 
στο ταμπλό παίκτη σας.

Εργαστήρι του Ξυλουργού
Όταν τοποθετείτε ένα εργαστήρι ξυλουργού στο δουΌταν τοποθετείτε ένα εργαστήρι ξυλουργού στο δουκάτο σας, μπορείτε αμέσως να πάρετε 
ένα μπεζ πλακίδιο από οποιαδήποτε από τις έξι αποθήκες (εκτός της κεντρικής μπλε αποθή-
κης!) και να το τοποθετήσετε σε μια ελεύθερη θέση κλειδιού κάτω αριστερά στο ταμπλό 
παίκτη σας.

Εκκλησία
Όταν τοποθετείτε μια εκκλησία στο δουκάτο σας, μπορείτε αμέσως να πάρετε ένα πλακί-
διο ορυχείου (γκρι), ή μοναστηριού (κίτρινο), ή κάστρου (σκούρο πράσινο) από οποιαδή-
ποτε από τις έξι αποθήκες (εκτός της κεντρικής μπλε αποθήκης!) και να το τοποθετήσετε σε 
μια ελεύθερη θέση κλειδιού κάτω αριστερά στο ταμπλό παίκτη σας.

Παράδειγμα: Ο Βασίλης τοποθετεί το πλακίδιο με τις 4 αγελά-
δες στην κορυφή του βοσκοτοπιού. Κερδίζει 4+3=7 πόντους νίκης. 
Αργότερα, αν τοποθετήσει άλλο ένα πλακίδιο με 4 αγελάδες στο ίδιο 
βοσκοτόπι, θα κερδίσει 4+4+3=11 πόντους νίκης. Αν τοποθετήσει 
ένα πλακίδιο με 2 πρόβατα, θα κερδίσει 2+3=5 πόντους νίκης.



Αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα προσέξετε ότι τα κτίρια απεικονίζουν ότι κάνουν στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, η 
εκκλησία απεικονίζει τρία χρώματα, γκρι, κίτρινο και σκούρο πράσινο, ενώ η τράπεζα έχει δύο πύργους με αση-
μένιες οροφές, και το κάστρο ένα ζάρι.

Αποθήκη
Όταν τοποθετείτε μια αποθήκη στο δουκάτο σας, αμέσως (χωρίς να χρειάζεται η χρήση 
ζαριού!) επιλέγετε ένα είδος προϊόντος, και πουλάτε την αντίστοιχη στοίβα, σαν να εκτε-
λούσατε την ενέργεια «Πώλησης προϊόντων» (δείτε σελίδα 9).

Οικοτροφείο
Αν τοποθετείτε ένα οικοτροφείο στο δουκάτο σας, αμέσως παίρνετε 4 δείκτες εργατών από 
το απόθεμα.

Τράπεζα
Όταν τοποθετείτε μια τράπεζα στο δουκάτο σας, αμέσως παίρνετε 2 ασημένια νομίσματα 
από το απόθεμα.

Δημαρχείο
Όταν τοποθετείτε ένα δημαρχείο στο δουΌταν τοποθετείτε ένα δημαρχείο στο δουκάτο σας, μπορείτε αμέσως να τοποθετήσετε και 
ένα δεύτερο εξαγωνικό πλακίδιο, οποιουδήποτε χρώματος. (Η τοποθέτηση του νέου πλακι-
δίου ενεργοποιεί το αποτέλεσμά του, κανονικά.)

Παρατηρητήριο
Όταν τοποθετείτε ένα παρατηρητήριο στο δουκάτο σας, αμέσως κερδίζετε 4 πόντους 
νίκης.

Τα παρακάτω ισχύουν για κάθε κτίριο που τοποθετείτε:
 Τα επιπλέον οφέλη κάθε κτιρίου ενεργοποιούνται κατά την τοποθέτησή του. Δεν χρειά-
ζεστε επιπλέον ζάρι ή ενέργεια!

 Αν ένας παίκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα το όφελος ενός κτιρίου (για παράδειγμα, 
όταν ένας παίκτης τοποθετήσει μια αγορά αλλά δεν υπάρχει λαχανί ή μπλε πλακίδιο σε κάποια από 
τις έξι αποθήκες), μπορεί να τοποθετήσει το κτίριο, αλλά δεν κρατάει το όφελος για αργότερα.

 Οι δείκτες εργατών και τα ασημένια νομίσματα δεν είναι περιορισμένα. Αν εξαντληθούν, 
χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο κομμάτι προς αντικατάσταση των επιπλέον που χρειάζεστε.

Επιπλέον κανόνες τοποθέτησης εξαγωνικών πλακιδίων:

 Όποτε παίρνετε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από το κεντρικό ταμπλό, πρέπει να πάντα να το 
τοποθετείτε σε μια θέση κλειδιού, κάτω αριστερά στο ταμπλό παίκτη σας. Αυτό ισχύει και 
όταν αμέσως χρησιμοποιήσετε την δεύτερη ενέργειά σας, για να τοποθετήσετε το πλακίδιο 
αυτό στο δουκάτο σας.

 Τυχόν πλακίδια που έχουν τοποθετηθεί στο δουκάτο σας είναι εκεί μόνιμα πλέον. Δεν 
μπορούν να μετακινηθούν, να αφαιρεθούν ή να αντικατασταθούν.



 Όποτε ένας παίκτης τοποθετήσει το τελευταίο πλακίδιο μιας περιοχής ενός χρώματος, 
οποιουδήποτε μεγέθους, η περιοχή ολοκληρώνεται και ο παίκτης σκοράρει διπλά:

 1. Ανάλογα με το μέγεθός της (1 με 8 θέσεις), η ολοκληρωμένη περιοχή δίνει 1-36 πό-
ντους νίκης, και ο παίκτης αμέσως προχωράει τις αντίστοιχες θέσεις στον μετρητή πόντων 
νίκης.

 2. Επιπλέον, μια ολοκληρωμένη περιοχή δίνει 10 με 2 επιπλέον πόντους νίκης, ανάλογα 
με την τρέχουσα φάση. Η κενή θέση πάνω αριστερά στο κεντρικό ταμπλό, η οποία και 
υποδεικνύει την τρέχουσα φάση, αναγράφει πόσους επιπλέον πόντους νίκης δίνει
κάθε ολοκληρωμένη περιοχή (ανεξαρτήτως μεγέθους!), με εύρος από το 10 στην
φάση Α μέχρι το 2 στην τελευταία φάση ε.

 Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει να καλύψει όλες τις θέσεις ενός χρώματος στο
δουκάτο του (για παράδειγμα τοποθετώντας το τρίτο ορυχείο ή το έκτο μοναστήρι του)
παίρνει παίρνει και σκοράρει αμέσως το αντίστοιχο πλακίδιο μεγάλου bonus από το κεντρικό 
ταμπλό (5 πόντοι νίκης στο παιχνίδι 2 παικτών, 6 στο παιχνίδι 3 παικτών, ή 7 στο παιχνίδι 
4 παικτών).

Ο δεύτερος παίκτης που θα ολοκληρώσει το ίδιο χρώμα στο δουκάτο του
παίρνει το πλακίδιο μικρού bonus και κερδίζει 2-4 πόντους νίκης. Ο τρίτος
και ο τέταρτος παίκτης δεν κερδίζουν κάποιο bonus.

Σημείωση: Μόλις ένας παίκτης περάσει την αρχική θέση θυρεού στον
μετρητή πόντων νίκης (0/100), τοποθετεί τον δείκτη πόντων νίκης του στην θέση αυτή, με μετρητή πόντων νίκης (0/100), τοποθετεί τον δείκτη πόντων νίκης του στην θέση αυτή, με 
το 100 ανοιχτό.

Γυρίστε τον δείκτη αυτό όταν περάσετε την αρχική θέση για δεύτερη φορά, αν δηλαδή
ξεπεράσετε τους 200 πόντους νίκης.
   

      Ενέργεια «Πουλήστε Προϊόντα»

    Μια άλλη πιθανή χρήση του ζαριού σας είναι η πώληση μιας στοίβας προϊόντων του
        ίδιου είδους από τις αποθήκες προϊόντων σας. Το αποτέλεσμα του ζαριού καθορίζει το είδος 
(= χρώμα) που μπορείτε να πουλήσετε. Για να πουλήσετε προϊόντα, τοποθετήστε όλα τα πλακίδια προ-
ϊόντων του χρώματος αυτού κλειστά στη θέση πωλημένων προϊόντων του ταμπλό σας. Παίρνετε:
- ακριβώς ένα ασημένιο νόμισμα από το απόθεμα, ασχέτως πόσα πλακίδια πουλάτε (= 
κλείνετε), συν

- 2/3/4 πόντους νίκης για κάθε πωλημένο πλακίδιο προϊόντος (ανάλογα με τον αριθμό των 
παικτών (2-4)).

Σημείωση: Όταν εκτελείτε την ενέργεια αυτή πρέπει πάντα να πουλάτε ολόκληρη τη στοίβα 
πλακιδίων του είδους, ακόμη κι αν επιθυμείτε να κρατήσετε κάποια στο απόθεμα.

        Ενέργεια «Πάρτε 2 δείκτες εργατών»

    Τέλος, οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε αποτέλεσμα ζαριού
    για να πάρει δύο εργάτες από το απόθεμα. Το αποτέλεσμα του ζαριού δεν έχει σημασία.

Η κεντρική «μαύρη αποθήκη»

ΓΓια να αγοράσετε ένα εξαγωνικό πλακίδιο, πληρώστε 2 ασημένια νομίσματα και μετακινή-
στε το πλακίδιο αυτό από την μαύρη αγορά σε μια κενή θέση αποθήκευσης εξαγωνικών 
πλακιδίων κάτω αριστερά στο ταμπλό παίκτη σας.

Στη σειρά σας, επιπλέον των δύο ενεργειών των ζαριών σας, μπορείτε να 
αγοράσετε ένα πλακίδιο της επιλογής σας από την μαύρη αποθήκη στο 
κέντρο του κεντρικού ταμπλό. Αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή 
στη σειρά σας, πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τις δύο ενέργειες ζαριών.



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Τέλος μιας φάσης

Κάθε φάση ολοκληρώνεται μετά από πέντε γύρους. Τώρα, οι παίκτες παίρνουν 1 ασημένιο 
νόμισμα για κάθε ορυχείο που έχουν στο δουκάτο τους. Μπορεί επίσης να υπάρχουν κίτρι-
να πλακίδια μοναστηριών που έχουν κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος κάθε φάσης. Έπειτα, η 
επόμενη φάση ξεκινάει (δείτε σελίδα 3).

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ολοκληρωθεί η πέμπτη φάση (φάση Ε). Το τελικό σκοράρισμα 
εκτελείται και κάθε παίκτης κερδίζει έναν αριθμό επιπλέον πόντων νίκης, για ότι κομμάτια 
του έχουν περισσέψει:

 - Κάθε απούλητο πλακίδιο προϊόντων: 1 πόντος νίκης

 - Κάθε ασημένιο νόμισμα: 1 πόντος νίκης

 - Κάθε δύο δείκτες εργατών: 1 πόντος νίκης

 - Κάθε τοποθετημένο κίτρινο πλακίδιο μοναστηριού που δίνει πόντους νίκης (δείτε στις
    σελίδες 9-11) (Προσοχή: Ελέγξτε μόνο τα εξαγωνικά πλακίδια που τοποθετήθηκαν στο
  δουκάτο σας. Τα πλακίδια που βρίσκονται ακόμη στις θέσεις κλειδιών σας δεν υπολογίζονται!)

Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης είναι ο νικητής. Αν υπάρχει ισοπαλία, νικητής 
είναι ο παίκτης με τις λιγότερες αχρησιμοποίητες εξαγωνικές θέσεις στο δουκάτο του. Αν εξακο-
λουθεί να υπάρχει ισοπαλία, νικητής είναι ο παίκτης που βρίσκεται πιο πίσω στην γέφυρα.

ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
Στο παιχνίδι υπάρχουν 26 διαφορετικά κίτρινα πλακίδια. Πολλά από αυτά έχουν μόνιμα 
αποτελέσματα, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού αφού τοποθετηθούν σε ένα δουκά-
το. Άλλα, δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα μέχρι το τελικό σκοράρισμα.

1) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, δεν έχετε πλέον τον περιορισμό ενός 
κτιρίου (= μπεζ πλακίδιο) ανά είδος σε κάθε πόλη σας. Με άλλα λόγια, μπορείτε να κτίσετε 
περισσότερα από ένα κτίρια του ίδιου είδους σε μια πόλη.

2) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, για κάθε ορυχείο που έχετε τοποθετή-
σει, παίρνετε έναν εργάτη, επιπλέον του ασημένιου νομίσματος, στο τέλος κάθε φάσης.

3) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, παίρνετε 2 ασημένια νομίσματα αντί για 1 
όποτε πουλάτε προϊόντα (είτε εκτελώντας την ενέργεια ζαριού, είτε τοποθετώντας μια αποθήκη).

4) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε πουλάτε ένα είδος προϊόντων 
(είτε εκτελώντας την ενέργεια ζαριού, είτε τοποθετώντας μια αποθήκη), παίρνετε έναν 
εργάτη, επιπλέον του ασημένιου νομίσματος που παίρνετε κανονικά.

5) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε τοποθετείτε ένα πλακίδιο 
πλοίου, επιπλέον του να πάρετε όλα τα πλακίδια προϊόντων από την αποθήκη της επιλογής 
σας, μπορείτε να πάρετε και όλα τα πλακίδια προϊόντων από μια γειτονική αποθήκη.

6) 6) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, μπορείτε να ξοδέψετε 2 δείκτες εργα-
τών αντί για 2 ασημένια νομίσματα για να αγοράσετε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από το κε-
ντρικό ταμπλό, και μπορείτε να επιλέξετε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από οποιαδήποτε αποθή-
κη, και όχι μόνο την κεντρική μαύρη αποθήκη. Εξακολουθείτε να περιορίζεστε στην μία 
μόνο αγορά ανά σειρά σας.



7) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε τοποθετείτε ένα πλακίδιο ζώων, 
επιπλέον του βασικού οφέλους για τα ήδη υπάρχοντα ζώα του ίδιου είδους στο ίδιο βοσκοτό-
πι, κερδίζετε επιπλέον 1 πόντο νίκης για κάθε πλακίδιο ζώων που σκοράρει εκείνη τη στιγμή.

8) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε χρησιμοποιείτε έναν εργάτη για 
να αλλάξετε το αποτέλεσμα ενός ζαριού σας, μπορείτε να το αυξομειώσετε κατά 2, αντί για 1.

9) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε θέλετε να τοποθετήσετε ένα πλα-
κίδιο κτιρίου (= μπεζ πλακίδιο) στο δουκάτο σας, μπορείτε να αλλάξετε το αποτέλεσμα του 
ζαριού σας κατά 1 (σαν να χρησιμοποιούσατε έναν εργάτη).

10) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε θέλετε να τοποθετήσετε ένα 
πλακίδιο πλοίου ή ζώων (μπλε και λαχανί πλακίδια) στο δουκάτο σας, μπορείτε να αλλάξε-
τε το αποτέλεσμα του ζαριού κατά 1 (σαν να χρησιμοποιούσατε έναν εργάτη).

11) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε θέλετε να τοποθετήσετε ένα 
πλακίδιο κάστρου, ορυχείου, ή μοναστηριού (σκούρο πράσινα, γκρι και κίτρινα πλακίδια) 
στο δουκάτο σας, μπορείτε να αλλάξετε το αποτέλεσμα του ζαριού κατά 1 (σαν να χρησι-
μοποιούσατε έναν εργάτη).

12) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε θέλετε να πάρετε ένα εξαγωνι-
κό πλακίδιο από το κεντρικό ταμπλό, μπορείτε να αλλάξετε το αποτέλεσμα του ζαριού 
κατά 1 (σαν να χρησιμοποιούσατε έναν εργάτη).

13) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε εκτελείτε την ενέργεια «Πάρτε δεί-
κτες εργατών», παίρνετε από το απόθεμα 1 ασημένιο νόμισμα επιπλέον των 2 δεικτών εργατών.

Σημείωση: Αυτό και το επόμενο πλακίδιο δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα όταν τοποθετείται το Πανδοχείο.

14) Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε εκτελείτε την ενέργεια «Πάρτε δεί-
κτες εργατών», παίρνετε 4 εργάτες αντί για 2, που θα παίρνατε κανονικά.

15) Στο τέλος του παιχνιδιού, αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 2 πό-
ντους νίκης για κάθε διαφορετικό είδος προϊόντος από το οποίο πουλήσατε τουλάχιστον μια 
φορά στο παιχνίδι. Τα απούλητα προϊόντα δεν υπολογίζονται.

Σημείωση: Μπορείτε να βλέπετε τα πουλημένα σας προϊόντα στη διάρκεια του παιχνιδιού.

16 - 23 + 29) Στο τέλος του παιχνιδιού, αν ένα τέτοιο πλακίδιο βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 4 
πόντους νίκης για κάθε κτίριο του εικονιζόμενου είδους, που έχετε τοποθετήσει στο δουκάτο σας.

Παράδειγμα: Ο Βασίλης τοποθετεί ένα πλακίδιο με 3 πρόβατα στο βοσκοτόπι όπου υπάρ-
χει ήδη ένα πλακίδιο με 4 πρόβατα. Κερδίζει (3+1) + (4+1) = 9 πόντους νίκης. Αν τοπο-
θετήσει ένα πλακίδιο με 2 γουρούνια, κερδίζει 3 πόντους νίκης.

Παράδειγμα: Για να αλλάξει ένα 3 σε 6, η Κατερίνα χρειάζεται μόνο 2 εργάτες αντί για 3.

Παράδειγμα: Ο Νίκος έχει πουλήσει τα εξής προϊόντα: 4x κόκκινα, 3x μωβ, 3x ροζ και 
1x πορτοκαλί. Κερδίζει 4 είδη x 2 = 8 πόντους νίκης.

Παράδειγμα: Ο Βασίλης τοποθέτησε τα κίτρινα πλακίδια #17 (παρατηρητήριο) και τ#22 
(τράπεζα) στο δουκάτο του, και επίσης έχει 2 παρατηρητήρια και 4 τράπεζες. Ο Βασίλης 
κερδίζει (2x4) + (4x4) = 24 πόντους νίκης.



24) Στο τέλος του παιχνιδιού, αν αυτό το πλακίδιο βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 
4 πόντους για κάθε διαφορετικό είδος ζώου που έχετε τοποθετήσει στο δουκάτο σας.

25) Στο τέλος του παιχνιδιού, αν αυτό το πλακίδιο βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 1 πόντο 
νίκης για κάθε πλακίδιο προϊόντος που έχετε πουλήσει. Τα απούλητα προϊόντα δεν υπολογίζονται.

26) Στο τέλος του παιχνιδιού, αν αυτό το πλακίδιο βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 
3 πόντους για κάθε μεγάλο και μικρό πλακίδιο bonus που έχετε πάρει.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2- ΚΑΙ 3- ΠΑΙΚΤΩΝ

ΕΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
4 επιπλέον εξαγωνικά πλακίδια: Ανακατεύονται στις αντίστοιχες στοίβες (μαύρη και 
κίτρινη).

Γέφυρα (μοναστήρι/κίτρινο #27)

Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, και ο δείκτης σειράς σας είναι στην ίδια στοίβα με 
άλλους δείκτες, πάντα τοποθετείται στην κορυφή. Αυτό ισχύει απευθείας και εμμέσως (δηλαδή όταν 
ένας άλλος δείκτης φτάσει στη θέση σας, ο δικός σας τοποθετείται στην κορυφή).

Εργάτες Εργάτες (μοναστήρι/κίτρινο #28)

Αν το πλακίδιο αυτό βρίσκεται στο δουκάτο σας, μπορείτε να αγοράσετε εργάτες από το 
απόθεμα. 2 εργάτες κοστίζουν 1 ασημένιο νόμισμα.

Γερανός (κτίριο/μαύρο)

Όταν τοποθετήσετε έναν γερανό στο δουκάτο σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αμέσως το όφε- 
λος οποιουδήποτε είδους κτιρίου (μπεζ) επιθυμείτε, ακόμη κι αν δεν υπάρχει στο δουκάτο σας.

Επιπλέον, Επιπλέον, κατά το τελικό σκοράρισμα στο τέλος του παιχνιδιού, ο γερανός υπολογίζεται 
σαν ένα κτίριο της επιλογής σας, για τα αντίστοιχα πλακίδια μοναστηριών (16-23 + 29). Αυτό 
μπορεί να διαφέρει από το κτίριο που ενεργοποιήσατε κατά την τοποθέτηση του γερανού.

Χήνες (ζώα/μαύρο)

Όταν τοποθετήσετε τις δύο χήνες στο δουΌταν τοποθετήσετε τις δύο χήνες στο δουκάτο σας, κερδίζετε 2 πόντους νίκης, συν πό-
ντους νίκης για κάθε άλλο είδος ζώου που βρίσκεται στο ίδιο βοσκοτόπι. Αργότερα, 
όποτε τοποθετείτε ένα νέο πλακίδιο ζώων στο ίδιο βοσκοτόπι, κερδίζετε επιπλέον 2 πό-
ντους νίκης για το πλακίδιο με τις χήνες. Επιπλέον, οι χήνες υπολογίζονται σαν ένα 
ακόμα είδος ζώου για το πλακίδιο μοναστηριού #24.

Σημαντικό: Στο παιχνίδι 3-παικτών, η

και D, ωστόσο, αναπληρώνεται με ένα 
πλακίδιο ορυχείου (γκρι).

σκούρη πράσινη θέση της αποθή-
κης 6 είναι ιδιαίτερη. Στις φάσεις 
Α, C και E, η θέση αυτή αναπλη-
ρώνεται με ένα πλακίδιο κάστρου 
(σκούρο πράσινο). Στις φάσεις Β 

...γυρίστε πλευρά στο κεντρικό ταμπλό. Στο παιχνίδι 2-παικτών χρησιμοποι-
είτε μόνο τα μέσα 12 εξαγωνικά πλακίδια και τις 4 κεντρικές θέσεις μαύρης 
αποθήκης. Στο παιχνίδι 3-παικτών χρησιμοποιείτε και τις οκτώ θέσεις «3».

Παράδειγμα: Η Άννα έχει τοποθετήσει 3 πλακίδια προβάτων, 1 αγελάδων και 1 γου-
ρουνιών στο δουκάτο της. Στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζει 3x4 = 12 πόντους νίκης.

Παράδειγμα: Αν ο Νίκος τοποθέτησε και αυτό το πλακίδιο, θα κερδίσει 11 επιπλέον πό-
ντους νίκης (δείτε το παράδειγμα του πλακιδίου 15).

Για παράδειγμα, μπορείτε να πουλήσετε προϊόντα (αποθήκη), ή να πάρετε 2 ασημένια νομί-
σματα (τράπεζα), ή να πάρετε ένα πλακίδιο κάστρου από το κεντρικό ταμπλό (εκκλησία), ή...

Παράδειγμα: Η Κατερίνα τοποθετεί το πλακίδιο χήνας σε ένα βοσκοτόπι όπου ήδη 
υπάρχει ένα πλακίδιο με 2 αγελάδες και ένα με 3. Η Κατερίνα κερδίζει 2+2+3 = 7 πό-
ντους νίκης. Σε επόμενη σειρά της, τοποθετεί ένα πλακίδιο με 4 γουρούνια στο ίδιο βο-
σκοτόπι, και κερδίζει 4+2 = 6 πόντους νίκης.



Τα Λευκά Κάστρα

Στην αρχή του παιχνιδιού, όλα αυτά τα πλακίδια ανακατεύονται στις αντίστοιχες στοίβες  
τους (κτίρια, μοναστήρια ή μαύρη αποθήκη).

Όταν τοποθετείτε ένα «λευκό κάστρο» στο δουκάτο σας, αμέσως εκτελείτε μια ενέργεια χρησιμο- 
ποιώντας το αποτέλεσμα του λευκού ζαριού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργάτες για να αλλάξετε 
το αριθμό αυτό. (Για να αποφευχθεί σύγχυση μην αλλάζετε το αποτέλεσμα του λευκού ζαριού.)

ΤΤα Πανδοχεία

Σε κάθε φάση, τοποθετήστε ένα πανδοχείο δίπλα στην κεντρική μαύρη αποθήκη. Τα πανδο-
χεία δεν αφαιρούνται από το ταμπλό, όπως τα υπόλοιπα πλακίδια σε κάθε φάση. αν υπάρχει ήδη 
ένα ή περισσότερα πανδοχεία δίπλα στην μαύρη αποθήκη, στοιβάξτε το νέο πανδοχείο από πάνω.

Όπως και οποιοδήποτε εξαγωνικό πλακίδιο της μαύρης αποθήκης, τα πανδοχεία μπορούν να αγο-
ραστούν για 2 ασημένια νομίσματα, και τοποθετούνται σε μια θέση κλειδί του ταμπλό παίκτη.

Ένα πανδοχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια κενή εξαγωνική θέση του δουκάτου σας (σύμφωνα με τους 
συνηθισμένους κανόνες). Ωστόσο, μπορείτε να τοποθετήσετε ένα πανδοχείο ανά χρωματιστή περιοχή!

Το πανδοχείο δεν έχει κάποιο αποτέλεσλα, αλλά η χρησιμεύει για να ολοκληρωθεί μια περιοχή.
Σημαντικό: Τοποθετώντας ένα πανδοχείο, αυξάνετε το μέγεθος της περιοχής κατά 1.

Οι Εμπορικές Οδοί

ΚΚάθε παίκτης παίρνει έναν αριθμό τυχαία επιλεγμένων καρτών εμπορικών οδών (4 παίκτες: 
3 κάρτες ανά παίκτη, 3 παίκτες: 4 κάρτες, 2 παίκτες: 5 κάρτες). Κάθε εμπορική οδός έχει 3 
θέσεις. Τοποθετήστε τις κάρτες σας με τυχαία σειρά πάνω από το ταμπλό παίκτη σας, δημι-
ουργώντας έναν συνεχόμενο δρόμο.

Όποτε πουλάτε μια στοίβα προϊόντων, αντί 
να τοποθετήσετε τα πουλημένα πλακίδια 
στη θέση αποθήκευσης πουλημένων προϊό-
ντων του ταμπλό σας, τοποθετήστε τα το
ένα μετά το άλλο, ξεκινώντας από δεξιά, στις θέσεις της εμπορικής οδού σας. Αν το πλακί-
διο ταιριάζει με το χρώμα της θέσης της οδού, κερδίζετε αμέσως το αντίστοιχο όφελος.

(Μόλις η εμπορική οδός σας γεμίσει, τοποθετήστε τα επιπλέον πουλημένα πλακίδια προϊό-
ντων στη θέση αποθήκευσης πουλημένων πλακιδίων προϊόντων του ταμπλό σας.)

Νέα δουκάτα (αριθμοί 11a - 11f)

Αν θέλετε να παίξετε με αυτά τα δουκάτα, κάθε παίκτης παίρνει ένα 
δουκάτο με τον αριθμό 11. Έχουν τα εξής επιπλέον χαρακτηριστικά.

Όταν ένας παίκτης καταφέρει να συνδέσει δύο συνοριακούς σταθμούς 
του δουκάτου του, με εξαγωνικά πλακίδια, κερδίζει πόντους νίκης 
ανάλογα με την τρέχουσα φάση (δηλαδή 10, 8, 6, 4 ή 2).

Επιπλέον, όποιος συνδέσει πρώτος Επιπλέον, όποιος συνδέσει πρώτος και τους τρεις συνοριακούς σταθ-
μούς, παίρνει επίσης το συνηθισμένο «bonus χρώματος», δηλαδή 5, 6 
ή 7 πόντους νίκης (για 2-4 παίκτες). Ο επόμενος παίκτης κερδίζει 2, 3 
ή 4 πόντους νίκης.

Παράδειγμα: Όταν τοποθετήσετε ένα παν-
δοχείο σε μια περιοχή μεγέθους 4, αυτή 
αυξάνεται σε μέγεθος 5 και κερδίζετε 15 
πόντους νίκης αντί για 10, όταν ολοκλη-
ρωθεί



ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Δημιουργήστε ομάδες των 2 παικτών, οι οποίοι κάθονται δίπλα δίπλα (αν γίνεται). Ισχύουν όλοι οι κανόνες του βασικού παιχνιδιού, 

με τις εξής αλλαγές:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η παράγραφος αυτή ξεκινάει με τους κανόνες «κάθε παίκτης παίρνει» του βασικού παιχνιδιού, αλλαγμένους σε:

- ένα κάστρο, το οποίο
τοποθετείτε στο κεντρικό σκούρο πράσινο εξάγωνο 1. (Στην πλευρά 12b κάθε ομάδα επιλέγει την σκούρη πράσινη θέση 1 ή 6.)

- - τρία τυχαία πλακίδια προϊόντων, τα οποία τοποεθτείτε στην κατάλληλη θέση αποθήκευσης της ομάδας. Όπως πάντα, στοιβάξτε 
τα πλακίδια του ίδιου χρώματος το ένα πάνω στο άλλο.

- 3 δείκτες εργατών- 3 δείκτες εργατών (για την ομάδα Α) και 5 δείκτες εργατών (για την ομάδα Β), συν 2 ασημένια νομίσματα ανά ομάδα, τα 
οποία τα τοποθετείτε δίπλα στο ταμπλό ομάδας, ορατά σε όλους τους παίκτες. Επίσης, σιγουρευτείτε ότι κάθε παίκτης παίρνει τα 2 
ζάρια, τους 2 δείκτες (πόντων νίκης και σειράς) και το πλακίδιο πόντων νίκης του χρώματός του. Αυτά χρησιμοποιούνται από τον 
κάθε παίκτη. Στον γύρο 1, τοποθετήστε τους δείκτες σειράς των παικτών σύμφωνα με την εξής σειρά: Α1, Β1, Α2, Β2. Όλοι οι επό-
μενοι γύροι παίζονται σύμφωνα με την σχετική θέση των δεικτών των παικτών στην γέφυρα.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού, με τη διαφορά ότι κάθε ομάδα έχει 2 κοινές θέσεις αποθήκευσης εξαγωνι-
κών πλακιδίων (στο κέντρο του ταμπλό ομάδας) και κάθε παίκτης έχει 2 ιδιωτικές θέσεις αποθήκευσης εξαγωνικών πλακιδίων.

Όλοι οι πόροι πέρα των ιδιωτικών εξαγωνικών πλακιδίων είναι κοινοί (εργάτες, ασημένια νομίσματα, προϊόντα, κοινά εξαγωνικά 
πλακίδια) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ζάρια ή τα ιδιωτικά εξαγωνικά πλακίδια του συμπαίκτη σας. Τα εξαγωνικά πλακίδια δεν μπο-
ρούν να μετακινηθούν από τον έναν χώρο αποθήκευσης σε έναν άλλο.

Σημειώσεις:

- Εκτός των ιδιωτικών θέσεων αποθήκευσης, οι συμπαίκτες μπορούν να παίζουν σε οποιοδήποτε μισό του ταμπλό ομάδας, και όχι 
μόνο στο δικό τους.

- Μιας και είναι πιθανό ένας παίκτης να τοποθετήσει περισσότερα από 6 πλοία, αν ο δείκτης σας βρίσκεται στην τελευταία θέση της γέ-
φυρας και τοποθετήσετε ένα πλοίο, και υπάρχει στοίβα δεικτών εκεί, τοποθετήστε τον δείκτη σας στην κορυφή της στοίβας.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

Προσθέστε τους πόντους νίκης των μελών κάθε ομάδας. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους νίκης κερδίζει το παινχίδι. Σε πε-
ρίπτωση ισοπαλίας, η ομάδα με τις περισσότερες κενές θέσεις στο δουκάτο της κερδίζει το παιχνίδι.

(Ειδικές ευχαριστίες στον Matthias Nagy της «Frosted Games» για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτής της ιδέας.)

Κάθε ομάδα παίρνει:

- ένα ταμπλό ομάδας απο-
τελούμενο από 2 μισά 
ταμπλό (12a1 + 12a2)
(Αφού έχετε αποκτήσει 
εμπειρία, μπορείτε να δο-
κιμάσετε και το προχωρη-
μένο ομαδικό ταμπλό 12b 
στην πίσω πλευρά.)



ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ξεκινάτε το παιχνίδι με 1 ασημένιο νόμισμα, 2 εργάτες και 3 τυχαία πλακίδια προϊόντων (τοποθετήστε τα δίπλα στο ταμπλό σας). 
Πάρτε ένα πλακίδιο κάστρου και τοποθετήστε το στην σκούρη πράσινη θέση κάστρου του δουκάτου σας (πλευρά 13Α για αρχάρι-
ους, πλευρά 13Β για έμπειρους παίκτες). Στο ατομικό παιχνίδι δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των διαφορετικών ειδών (= 
χρωμάτων) προϊόντων που μπορείτε να συλλέξετε.

- Αρχικά, πάρτε το πρώτο πλακίδιο προϊόντος και τοποθετήστε το στην αποθήκη που ορίζεται από το λευκό ζάρι.

- Έπειτα, αφαιρέστε από το παιχνίδι, ένα εξαγωνικό πλακίδιο της αποθήκης αυτής, ξεκινώντας από πάνω προς τα κάτω (αποθήκες 
2, 3, 5 και 6) ή από αριστερά προς τα δεξιά (αποθήκες 1 και 4) αντίστοιχα. Αν μια αποθήκη είναι κενή, αφαιρέστε ένα εξαγωνικό 
πλακιδιο από την επόμενη αποθήκη δεξιόστροφα, κλπ. Έπειτα, εκτελέστε κανονικά τις 2 ενέργειες ζαριών σας. Το σκοράρισμα 
εκτελείται όπως και στο βασικό παιχνίδι εκτός των παρακάτω περιορισμών και αλλαγών:

- Μπορείτε να επεκταθείτε σε άλλες περιοχές μόνο μέσω των ποταμιών.

- Όποτε τοποθετείτε ένα - Όποτε τοποθετείτε ένα πλοίο, πάρτε όλα τα προϊόντα από μια αποθήκη της επιλογής σας και έπειτα αφαιρέστε από το παιχνίδι, όλα τα 
υπόλοιπα προϊόντα από όλες τις άλλες αποθήκες. Επιπλέον, τώρα (και μόνο τώρα!) έχετε την επιλογή να ανταλλάξετε οποιαδήποτε 5 προϊό-
ντα σας για ένα εξαγωνικό πλακίδιο της κεντρικής μαύρης αποθήκης (τα 5 πλακίδια προϊόντων αφαιρούνται από το παιχνίδι). Τοποθετήστε 
το εξαγωνικό πλακίδιο κλειστό (= μαύρη πλευρά ανοιχτή) σε μια θέση κλειδιού σας. Ένα «μαύρο εξαγωνικό πλακίδιο» μπορεί να τοποθετη-
θεί σε οποιαδήποτε θέση του δουκάτου σας, ακολουθώντας τους υπόλοιπους κανόνες τοποθέτησης. Τοποθετώντας ένα μαύρο εξαγωνικό 
πλακίδιο μπορείτε να ολοκληρώσετε μια περιοχή (      για να πάρετε πόντους νίκης, bonus χρώματος και να κερδίσετε το παιχνίδι) αλλά δεν 
προσφέρει κάποιο άλλο όφελος (!). Για παράδειγμα, ένα «μαύρο ορυχείο» δεν παράγει ασήμι στο τέλος μιας φάσης. Η τοποθέτηση ενός 
«μαύρου πλοίου» δεν σας δίνει πλακίδια προϊόντων ούτε σας επιτρέπει να πληρώσετε 5 προϊόντα για να πάρετε ένα μαύρο εξαγωνικό πλακίδιο.

- Οι πόντοι νίκης από ένα πλακίδιο μοναστηριού προστίθενται αμέσως αφού τοποθετηθεί (αντί για το τέλος του παιχνιδιού). (Όταν 
τοποθετήσετε το πλακίδιο μοναστηριού #26, αμέσως προχωρήστε τον δείκτη πόντων νίκης σας κατά 3 πόντους για κάθε χρώμα που 
έχετε ολοκληρώσει έως τώρα.)

- Δεν κερδίζετε bonus πόντους νίκης όταν ολοκληρώνετε ένα χρώμα. Αντίθετα, επιλέγετε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από την μαύρη 
αποθήκη και το τοποθετείτε αμέσως στο δουκάτο σας (!), ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες τοποθέτησης και εφαρμόζοντας το 
όφελός του. Αν τοποθετώντας αυτό το εξαγωνικό πλακίδιο ολοκληρώνεται κι άλλο χρώμα, παίρνετε ένα επιπλέον εξαγωνικό πλακί-
διο από την μαύρη αποθήκη (αν υπάρχει) και το τοποθετείτε και πάλι στο δουκάτο σας, και ούτω καθεξής.

- Όποτε κερδίζετε πόντους νίκης, μετακινείτε καταλλήλως τον δείκτη πόντων νίκης σας (όπως και στο βασικό παιχνίδι). Όποτε το 
κάνετε, μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον πόντους νίκης. Κάθε πόντος νίκης κοστίζει 1 ασημένιο νόμισμα. Όταν φτάσετε στον δείκτη στόχου 
πόντων νίκης, επιστρέψτε τον δείκτη σας πίσω στην αρχική θέση του (τυχόν επιπλέον πόντοι νίκης χάνονται), και έπειτα μετακινείτε τον 
δείκτη στόχου πόντων 5 θέσεις κάτω (π.χ. από το 50 στο 45, την επόμενη φορά στο 40, κλπ.). Αμέσως αφού επαναφέρετε τον δείκτη πόντων 
νίκης σας μπορείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια ζαριού της επιλογής σας (σαν να είχατε τοποθετήσει ένα κάστρο στο δουκάτο σας).

Σημείωση: Επιλέγετε εσείς τη σειρά με την οποία εκτελείτε τυΣημείωση: Επιλέγετε εσείς τη σειρά με την οποία εκτελείτε τυχόν (μερικές) ενέργειες του παιχνιδιού.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Κερδίζετε το παιχνίδι αν καταφέρετε να γεμίσετε και τις 37 εξαγωνικές θέσεις του δουκάτου σας σε 25 γύρους.

* Αν σας φαίνεται πολύ δύσκολο να κερδίσετε, ξεκινήστε το παιχνίδι με τον δείκτη πόντων νίκης σε θέση μικρότερη του 50: 49, 48... 45 (πολύ 
πιο εύκολο!). Αν σας φαίνεται πολύ εύκολο, κάντε το αντίθετο: 51, 52,... 55 (πολύ πιο δύσκολο!). Εξακολουθείτε να μειώνετε τον αριθμό των 
απαιτούμενων πόντων νίκης κατά 5 όποτε επαναφέρετε τον δείκτη.

Όλοι οι κανόνες του βασικού παιχνιδιού ισχύουν, με τις παρακάτω εξαιρέ-
σεις και προσθήκες:

Επιπλέον των ζαριών και των κομματιών του χρώματός σας, παίρνετε το λευκό 
ζάρι. Τοποθετήστε έναν δείκτη σας στην αρχική θέση (0/100) του μετρητή πόντων 
νίκης (σαν «δείκτη πόντων νίκης») και τον άλλο σαν «δείκτη στόχου πόντων νίκης» 
στη θέση 50 του μετρητή πόντων νίκης. Ακολουθήστε τους κανόνες του παιχνιδιού 
2-παικτών για την υπόλοιπη προετοιμασία, οπότε παίζετε με την πίσω πλευρά του 
ταμπλό (με 12 + 4 εξαγωνικά πλακίδια σε κάθε φάση).

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Παίζετε 25 γύρους. Παίζετε 25 γύρους. Στην αρχή κάθε γύρου, ρίξτε και τα 3 ζάρια:



ΟΙ ΑΣΠΙΔΕΣ
Ισχύουν όλοι οι κανόνες του βασικού παιχνιδιού, με τις παρακάτω εξαιρέσεις και προσθήκες:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ανακατέψτε κλειστές τις 18 ασπίδες. Τοποθετήστε τις τυχαία στις θέσεις προϊόντων των έξι αποθηκών του κεντρικού ταμπλό, ανά-
λογα με τον αριθμό των παικτών (παρακάτω). Αφού τις τοποθετήσετε ανοίξτε τις.

2 παίκτες:              3 παίκτες:                  4 παίκτες:
1 ασπίδα ανά αποθήκη        1 ασπίδα στις αποθήκες 1, 3 και 5        2 ασπίδες ανά θέση
                  2 ασπίδες στις αποθήκες 2, 4 και 6

Τυχόν περισσευούμενες ασπίδες δεν θα χρειαστούν. Επιστρέψτε τις στο κουτί. Αυτό επίσης σημαίνει ότι τυχόν ασπίδες που θα αφαιρε-
θούν από μια αποθήκη δεν αντικαθίστανται.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Όποτε ρίχνετε διπλές*, αντί να εκτελέσετε τις 2 ενέργειές σας, μπορείτε να πάρετε μια ασπίδα από την αποθήκη με τον αριθμό που 
ρίξατε. Η ασπίδα πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα πλακίδιο κάστρου του δουκάτου σας. Είτε την τοποθετείτε σε ένα πλακίδιο που δεν 
έχει ασπίδα ακόμα, είτε αντικαθιστάτε μια ήδη υπάρχουσα ασπίδα (η παλιά αφαιρείται εντελώς από το παιχνίδι). Από εδώ και στο 
εξής, η ασπίδα είναι ενεργή για εσάς (δείτε παρακάτω).

*Όπως πάντα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργάτες για να αλλάξετε το αποτέλεσμα των ζαριών σας και να δημιουργήσετε διπλές. Για 
παράδειγμα μπορείτε να πληρώσετε 2 εργάτες για να αλλάξετε ένα 3 σε 5, ώστε να έχετε δύο 5άρια.

Σημαντικό!Σημαντικό! Στο τέλος κάθε φάσης, πριν πάρετε ασημένια νομίσματα από τα ορυχεία σας, πρέπει να πληρώσετε φόρο για τις
ασπίδες σας! Κάθε ασπίδα κοστίζει 1 ασήμι. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να πληρώσετε, πρέπει να αφαιρέσετε τον
αντίστοιχο αριθμό ασπίδων από το παιχνίδι!

Λίστα ιδιοτήτων των ασπίδων:

1) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, όλες οι θέσεις βοσκοτοπιών θεωρούνται συνδεδεμένες, σαν να είχατε 
ένα μόνο βοσκοτόπο στο δουκάτο σας. Συνεπώς, τα ζώα σας δίνουν περισσότερους πόντους νίκης. Στο τέλος του παιχνι-
διού, αν η ασπίδα αυτή βρίσκεται ακόμα στο δουκάτο σας, κερδίζετε 12 πόντους νίκης.

3) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, μπορείτε να πληρώνετε φόρο για τις ασπίδες σας με εργάτες αντί για 
ασήμι, στο τέλος κάθε φάσης. Οποιοσδήποτε συνδυασμός ασημιού και εργατών επιτρέπεται. (+12 πόντοι νίκης.)

5) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε τοποθετείτε ένα πλοίο, μπορείτε να επιλέξετε ένα είδος προϊό-
ντων. Πάρτε όλα τα επιπλέον πλακιδια προϊόντων του είδους αυτού και από τις έξι αποθήκες. (+12 πόντοι νίκης.)

7) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, τα πλακίδια bonus σας, σας δίνουν διπλούς πόντους. (+8 πόντοι νίκης.)

9) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, κερδίζετε 1 ασήμι για κάθε πλακίδιο προϊόντος που πουλάτε (αντί για 
1 ασήμι μόνο για όλα τα πλακίδια μιας αγοράς). (+8 πόντοι νίκης.)

2) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε ένας άλλος παίκτης παίρνει έναν εργάτη, παίρνετε κι εσείς έναν 
εργάτη από το απόθεμα. (+12 πόντοι νίκης.)

4) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, έχετε απεριόριστο αριθμό θέσεων αποθήκευσης εξαγωνικών πλακιδί-
ων στο δουκάτο σας (όχι μόνο τρεις). (+12 πόντοι νίκης.)

6) Αφού πάρετε την ασπίδα αυτή, σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, επιλέξτε έναν παίκτη. Τυχόν πλακίδιοα μονα-
στηριών στο δουκάτο του παίκτη αυτού είναι σαν να είναι και στο δικό σας δουκάτο. Όταν ο παίκτης αυτός τοποθετεί 
ένα νέο πλακίδιο μοναστηριού, κερδίζετε και εσείς τα οφέλη του. Επίσης, κερδίζετε πόντους από τα πλακίδια σκοραρί-
σματος μοναστηριών, που ο παίκτης μπορεί να έχει στο τέλος του παιχνιδιού. (+12 πόντοι νίκης.)

8) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, διπλασιάστε τις πληρωμές από τα ορυχεία σας. (+8 πόντοι νίκης.)
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10) Αν η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας κατά το τελικό σκοράρισμα, τα πλακίδια μοναστηριών σας (κίτρινα) 
σκοράρουν διπλούς πόντους. (+8 πόντοι νίκης.)

12) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, διπλασιάστε τον αριθμό των πόντων νίκης που κερδίζετε για κάθε 
πλακίδιο προϊόντος που πουλάτε. (+8 πόντοι νίκης.)

14) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, στο τέλος κάθε φάσης, αφού όλοι οι παίκτες έχουν ολοκληρώσει τις 
δύο ενέργειές τους, πάρτε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από οποιαδήποτε από τις έξι αποθήκες (αν έχει μείνει). Τοποθετήστε 
το απευθείας στο δουκάτο σας και εφαρμόστε τα αποτελέσματά του. (+4 πόντοι νίκης.)

16) 16) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, μπορείτε να αλλάξετε στη σειρά σας το αποτέλεσμα ενός ζαριού σε 
οποιονδήποτε αριθμό (και να το χρησιμοποιήσετε καταλλήλως). (+4 πόντοι νίκης.)

18) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, επιτρέπεται να τοποθετείτε εξαγωνικά πλακίδια σε οποιαδήποτε 
θέση του δουκάτου σας και όχι μόνο γειτονικά σε ένα ήδη τοποθετημένο πλακίδιο. (+4 πόντοι νίκης.)

11) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε τοποθετείτε ένα κάστρο μπορείτε αν θέλετε να πάρετε μια νέα 
ασπίδα για την επιπλέον ενέργειά σας. (+8 πόντοι νίκης.)

13) Αν η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας κατά το τελικό σκοράρισμα, διπλασιάζονται οι πόντοι νίκης που κερδί-
ζετε για κάθε ασπίδα στο δουκάτο σας (συμπεριλαμβανομένης της ιδίας). (+4 πόντοι νίκης.)

15) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, στο τέλος κάθε φάσης, αφού όλοι οι παίκτες έχουν ολοκληρώσει τις 
δύο ενέργειές τους, πάρτε ένα εξαγωνικό πλακίδιο από την μαύρη αποθήκη (αν έχει απομείνει). Τοποθετήστε το απευθεί-
ας στο δουκάτο σας, και εφαρμόστε τα αποτελέσματά του. (+4 πόντοι νίκης.)

17) Όσο η ασπίδα αυτή βρίσκεται στο δουκάτο σας, όποτε ολοκληρώνετε μια περιοχή, μπορείτε να σκοράρετε σύμφωνα 
με την αμέσως μεγαλύτερη περιοχή (για παράδειγμα, μια περιοχή μεγέθους 3 (6 πόντοι νίκης) σκοράρει σαν περιοχή μεγέ-
θους 4 (10 πόντοι νίκης)). (+4 πόντοι νίκης.)

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΗΔΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

... προτείνουμε την εξής αλλαγή κατά την προετοιμασία: Αφού γίνουν όλες οι υπόλοιπες ετοιμασίες και έχει καθοριστεί η σειρά των 

παικτών, κάθε παίκτης παίρνει ένα τυχαίο δουκάτο. Κάθε παίκτης επιλέγει μια πλευρά (μπροστά ή πίσω) και σε ποιά σκούρη πράσινη 

θέση θα τοποθετήσει το αρχικό του κάστρο. Οι παίκτες πρέπει να συμφωνήσουν αν αυτό θα γίνει ταυτόχρονα ή θα αποφασίσει ο ένας 

παίκτης μετά τον άλλο.

Ο σχεδιαστής Ο σχεδιαστής και ο εκδότης θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους δοκιμαστές για την αφοσίωσή τους και τις αναρρίθμητες προτάσεις 
τους, και ειδικότερα τους:

Frieder Benzing, Willi Brodt, Susanne Feld, Jonathan Feld, Benjamin Fleck, Thomas, Koslowski, Amos Kramer, Denis Leonhard, Roland 
Lurk, Michael Schmitt, Aiko Schuhmann, Marius Stein, Christoph Toussaint, Roland Wilke, Andreas Zimmermann καθώς και τις ομάδες παι-
χνιδιού των Bacharach, Bodefeld, Gengebach, Grassau, Munchen, Offenburg, Reutte και Siegsdorf

Για προτάσεις ή ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:


