
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στο παιχνίδι αυτό, κάθε παίκτης έχει το ρόλο ενός Κινέζου πρίκγιπα, προσπαθώντας να 
αυξήσει τον πλούτο και το κύρος της επαρχίας του, στην αρχαία Κίνα το 1000 μ.Χ. 
περίπου. Για να επιτύχουν τους στόχους τους, οι πρίγκιπες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα 
ταλέντα και τις γνώσεις των υπηκόων τους, από δάσκαλους και μοναχούς, μέχρι 
πολεμιστές και τεχνίτες. Οι πιστοί υπήκοοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
άρχοντές τους, βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τις καταστροφικές συνέπειες των 
γεγονότων που συμβαίνουν κάθε μήνα. Ξηρασία, ασθένειες ή Μογγολική εισβολή, μόνο 
ο σωστός προγραμματισμός και η πρόληψη θα σώσουν τους πρίγκιπες και το λαό τους 
από τα χτυπήματα της μοίρας.
Όσο καλύτερα διαχειριστεί ο κάθε παίκτης την επαρχία του, αντέχοντας στα συνεχόμενα 
καταστροφικά γεγονότα, τόσο μεγαλύτερη η τιμή και οι πόντοι που θα έχει συλλέξει στο 
τέλος της χρονιάς.

    1 Ταμπλό
60 Κάρτες (ανά παίκτη: 11 κάρτες Υπηκόων και 1 κάρτα Περί-
  ληψης)
90 Πλακίδια Υπηκόων (10 από τον κάθε ένα: Τεχνίτης, Γκέισες,
  Πυροτεχνουργός, Εφοριακός, Πολεμιστής, Μοναχός,
  Γιατρός, Αγρότης, Δάσκαλος)
66 Όροφοι παλατιών
36 Νομίσματα “Γιουάν” (21 ασημένια αξίας 1 και 15 χρυσά
  αξίας 3)
24 Πλακίδια Ρυζιού
12 Πλακίδια Πυροτεχνημάτων
12 Πλακίδια Γεγονότων (2 από το κάθε ένα: Ειρήνη, Ξηρασία,
  Λοιμός, Μογγολική Εισβολή, Φόρος Υποτελείας, Φεστιβάλ)
 8 Πλακίδια Προνομίου (5 μικρά, 3 μεγάλα)
 7 Κάρτες Ενεργειών
 5 Δράκοι (1 για κάθε παίκτη)
 5 βάσεις (για τους 5 Δράκους)
 5 Δείκτες σκορ (οκταγωνικοί δείκτες, 1 για κάθε παίκτη)
 5 Δείκτες σειράς (στρόγγυλοι δείκτες, 1 για κάθε παίκτη)

Όταν διαβάσετε για πρώτη φορά τους κανόνες αυτούς, προτείνεται να προσπεράσετε το κείμενο στα δεξιά της κάθε 
σελίδας. Το κείμενο αυτό χρησιμεύει σαν περίληψη, ώστε να θυμηθείτε τους κανόνες σε επόμενα παιχνίδια σας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι παίκτες αναλαμβάνουν το 
ρόλο πριγκίπων διαφόρων 
επαρχιών της Κίνας.

Με τη βοήθεια των υπηκώων 
τους, προσπαθούν να ξεπερά- 
σουν τα δύσκολα γεγονότα που 
έρχονται μέσα στη χρονιά.

Ο παίκτης που θα επιζήσει σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς 
θα έχει μαζέψει και τους περισ- 
σότερους πόντους στο τέλος.

“Αυτός που δεν μπορεί να δει τα μικρά πράγματα
είναι τυφλός και για τα μεγαλύτερα”

(Κομφούκιος, 551 - 479 πΧ)



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε τα πλακίδια υπη- 
κόων στο ταμπλό (νεότεροι και 
μεγαλύτεροι), καθώς και τα 
πλακίδια γεγονότων (2 ειρήνης 
πρώτα, και τα υπόλοιπα τυχαία), 
και τις κάρτες ενεργειών (σε μια 
κλειστή στοίβα)

Τα πλακίδια υπηκόων (1η σειρά αυτά με περισ- 
σότερα σύμβολα, 2η σειρά με λιγότερα σύμβολα)
Στοίβα ξεσκαρταρισμένων καρτών υπηκόων
Οι 7 κάρτες ενεργειών
Τα 12 πλακίδια γεγονότων (2 ειρήνη και μετά τυχαία)
Οι δείκτες σκοραρίσματος
Οι δείκτες σειράς

Κάθε παίκτης παίρνει:
- 1 δείκτη σειράς (μετρητής σειράς)
- 1 δείκτη σκορ (μετρητής σκορ)
- 1 δράκο
- 11 κάρτες υπηκόων
- 1 περίληψη του παιχνιδιού
- 4 ορόφους παλατιών (2 διώροφα)
- 6 γιουάν (νομίσματα)

Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κομμάτια 
(χρήματα, ρύζια, πυροτεχνήματα, προ- 
νόμια και ορόφους) κοντά στο ταμπλό.

Πριν το πρώτο σας παιχνίδι, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα πλακίδια από τα πλαίσιά τους και 
τοποθετήστε τους δράκους στις βάσεις τους.

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού. Στήστε τα υπόλοιπα κομμάτια όπως 
φαίνεται στο σχέδιο στα δεξιά:

- Τα Πλακίδια Υπηκόων: Πρώτα ξεχωρίστε τα ανά χρώμα. Έπειτα ταξινομήστε τα με 
βάση το επίπεδο “εμπειρίας” τους. Από τους 9 τύπους πλακιδίων υπηκόων, οι 6 
χωρίζονται ανάλογα με την εμπειρία. Για τα πλακίδια αυτά, θα υπάρχουν 6 νεαρότεροι 
λιγότερο έμπειροι υπήκοοι (στα πλακίδιά τους υπάρχουν λιγότερα σύμβολα και 
μεγαλύτερες τιμές), και 4 μεγαλύτεροι εμπειρότεροι υπήκοοι (με περισσότερα σύμβολα 
και μικρότερες τιμές). Τοποθετήστε τους μεγάλους υπηκόους στην επάνω σειρά, η οποία 
περιέχει 2 τομείς, τον κάθε ένα με θέση για 3 είδη πλακιδίων. Έπειτα τοποθετήστε τους 
αντίστοιχους νεότερους υπηκόους κάτω από τα πρώτα πλακίδια στη δεύτερη σειρά. Οι 
τεχνίτες (μπεζ), οι γκέισες (ώχρα) και οι εφοριακοί (κίτρινο) έχουν μόνο μια τιμή
και τοποθετούνται σε στοίβες ανά χρώμα στις τρείς κεντρικές θέσεις.
Σημείωση: Μόνο σε παιχνίδι 5 παικτών θα τοποθετήσετε και τα 10 πλακίδια των
υπηκόων ανοιχτά. Όταν παίζετε με λιγότερους, επιστρέψτε 2 πλακίδια του κάθε
είδους ανά παίκτη λιγότερο (1 νεότερο και ένα μεγαλύτερο, από  αυτά που είναι
χωρισμένα σε ομάδες και 2 νεότερα για τα υπόλοιπα - τεχνίτες, γκέισες και εφο-
ριακοί). Αυτό σημαίνει ότι, όταν παίζετε με 4 παίκτες, θα υπάρχουν 8 πλακίδια του
κάθε τύπου υπηκόου, με 3 θα υπάρχουν από 6 και με 2 θα υπάρχουν από 4.
- Τα Πλακίδια Γεγονότων: Βρείτε τα 2 πλακίδια ειρήνης, και τοποθετήστε
τα ανοιχτά στις 2 πρώτες θέσεις του πίνακα γεγονότων (12 τετράγωνες
θέσεις στη σειρά). Ανακατέψτε τα υπόλοιπα 10 πλακίδια κλειστά και ανοίξ-
τε τα ένα ένα τοποθετώντας τα τυχαία το ένα μετά το άλλο στις θέσεις γεγο-
νότων μετά τα πλακίδια της ειρήνης. Με την εξαίρεση των 2 πρώτων πλακι-
δίων δεν επιτρέπεται να βρίσκονται δύο ίδια πλακίδια δίπλα δίπλα, οπότε αν τραβήξετε 
δύο ίδια, σπρώξτε το δεύτερο στην επόμενη ανοιχτή θέση.
- Οι 7 Κάρτες Ενεργειών: Ανακατέψτε καλά τις 7 κάρτες ενεργειών και τοποθετήστε τις 
κλειστές σε μια στοίβα, στο κέντρο του ταμπλό.

Κάθε παίκτης παίρνει τα παρακάτω κομμάτια, στο χρώμα της επιλογής του:
- 1 δείκτη σειράς (δίσκος), τοποθετώντας τον στη θέση 0 του μετρητή σειράς (ο 
εσωτερικός μετρητής στο κέντρο του ταμπλό).
- 1 δείκτη σκορ (οκτάπλευρο), τοποθετώντας τον στη θέση 0 του μετρητή σκορ, στη 
μπορντούρα του ταμπλό.
- 1 δράκο (στη βάση του), τον οποίο κρατάει μπροστά του.
- 11 κάρτες υπηκόων (στο χρώμα του παίκτη), οι οποίες είναι οι κάρτες του παίκτη.
- 1 περίληψη του παιχνιδιού, την οποία τοποθετεί μπροστά του. Η μπροστά μεριά 
εμφανίζει μια περίληψη των φάσεων του παιχνιδιού, και η πίσω τις ενέργειες και τα 
γεγονότα εν συντομία.

Επιπλέον, κάθε παίκτης παίρνει 4 ορόφους παλατιών και κατασκευάζει 2 παλάτια των 2 
ορόφων το κάθε ένα μπροστά του. Επίσης κάθε παίκτης παίρνει από 6 γιουάν (3 ασημένια 
και 1 χρυσό).
(Κάθε παίκτης πρέπει να κρατάει τα χρήματά του σε εμφανές προς τους υπόλοιπους παίκτες 
σημείο. Οι παίκτες μπορούν σε οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού να ανταλλάξουν 3 ασημένια 
νομίσματα με 1 χρυσό.)
Ξεχωρίστε τα υπόλοιπα νομίσματα, μαζί με τα υπόλοιπα κομμάτια (όροφοι, πλακίδια 
ρυζιού, πλακίδια πυροτεχνημάτων, πλακίδια προνομίων) σε ένα γενικό απόθεμα κοντά 
στο ταμπλό (δείτε το σχέδιο στα δεξιά).



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι,
κάθε παίκτης πρέπει να καλέσει πρώτα 2 υπηκόους στην αυλή του. Ο μεγαλύτερος σε 
ηλικία παίκτης ξεκινάει. Παίρνει 2 διαφορετικά πλακίδια υπηκόων της επιλογής του, από 
τη δεύτερη σειρά (τους νεαρότερους υπηκόους). Δεξιόστροφα, ακολουθούν οι υπόλοιποι 
παίκτες επιλέγοντας τους 2 πρώτους υπηκόους τους, με τους ίδιους περιορισμούς. 
Επιπλέον κανένας παίκτης δεν μπορεί να πάρει τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό των 2 
πλακιδίων με κάποιον από τους προηγούμενους παίκτες.

Παράδειγμα: Σαν πρώτος παίκτης, η Άννα παίρνει έναν εφοριακό και έναν δάσκαλο. Ακολουθεί ο 
Βασίλης ο οποίος παίρνει εφοριακό και αγρότη. Αφού τελειώσει, η Κατερίνα παίρνει δάσκαλο και 
αγρότη. Έτσι, οι υπόλοιποι παίκτες δεν μπορούν να πάρουν έναν από τους εξής συνδυασμούς 
εφοριακός/δάσκαλος, εφοριακός/αγρότης ή αγρότης/δάσκαλος...

Τώρα και σε όλο το παιχνίδι, κάθε παίκτης πρέπει να τοποθετήσει κάθε πλακίδιο υπηκόου 
που παίρνει κάτω από 1 παλάτι του. Ένα παλάτι με 1 όροφο μπορεί να φιλοξενήσει μόνο 1 
πλακίδιο, ένα διώροφο παλάτι φιλοξενεί μέχρι 2 πλακίδια και ένα τριώροφο παλάτι μέχρι 
3. Δεν επιτρέπεται παλάτι με περισσότερους από 3 ορόφους.

Κάθε φορά που κάποιος παίκτης παίρνει ένα πλακίδιο υπηκόου και το τοποθετεί κάτω 
από 1 παλάτι του, αμέσως μετακινεί και το δείκτη σειράς του μπροστά στον μετρητή, 
τόσες θέσεις όση και η τιμή που αναγράφεται στο πλακίδιο του νεο-τοποθετημένου 
υπηκόου (αξία 1 έως 6). Αν ο δείκτης του φτάσει στην ίδια θέση με άλλου παίκτη, τοπο- 
θετείται πάνω από αυτόν.

Παράδειγμα: Στο παραπάνω παράδειγμα, η Άννα μετακινεί τον δείκτη σειράς της στη θέση 7. Ο 
Βασίλης φτάνει στην ίδια θέση, οπότε τοποθετεί τον δείκτη του πάνω από της Άννας. Η Κατερίνα 
παίζει μετά, μετακινώντας τον δείκτη σειράς της στη θέση 8.

Το παιχνίδι διαρκεί ακριβώς 12 γύρους, δηλαδή τους 12 μήνες της Χρονιάς του Δράκου. 
Κάθε γύρος αποτελείται από 4 φάσεις, με την παρακάτω σειρά:
 1η Φάση: Ενέργειες
 2η Φάση: Υπήκοοι
 3η Φάση: Γεγονός
 4η Φάση: Σκοράρισμα

 1η Φάση: Ενέργειες
Στην αρχή της φάσης αυτής, ανακατέψτε τις 7 κάρτες ενεργειών. Έπειτα, τοποθετήστε τις 
κλειστές, στο κέντρο του ταμπλό, σε τόσες ομάδες, όσοι και οι παίκτες (πχ αν υπάρχουν 2 
μόνο παίκτες, σε δύο ομάδες, για 3 παίκτες, 3 ομάδες κλπ). Οι κάρτες πρέπει να χωριστούν 
όσο πιο ομαλά γίνεται. Τέλος οι κάρτες ανοίγουν, ώστε να τις βλέπουν όλοι οι παίκτες.

Παράδειγμα των καρτών
για παιχνίδι 4 παικτών

Αφού ανοίξουν οι κάρτες, ο παίκτης του οποίου ο δείκτης σειράς βρίσκεται πιο μακριά 
στον μετρητή σειράς, επιλέγει 1 ομάδα καρτών, τοποθετώντας εκεί το δράκο του, και 
εκτελεί 1 από τις δύο ενέργειες της ομάδας. Έπειτα, ακολουθεί ο παίκτης του οποίου ο 
δείκτης σειράς βρίσκεται αμέσως πιο πίσω από τον πρώτο παίκτη. Αυτό σημαίνει ότι η 
σειρά των παικτών δεν έχει σχέση από το πως κάθονται γύρω από το τραπέζι, αλλά 
καθορίζεται από τη θέση των παικτών στον μετρητή σειράς.

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κάθε 
παίκτης παίρνει 2 πλακίδια 
υπηκόων και τα τοποθετεί στα 
παλάτια του (μόνο νεαρότερους 
υπηκόους, ποτέ 2 ίδιους, και όχι 
ίδιοι συνδυασμοί μεταξύ των 
παικτών)

Ένας παλάτι μπορεί να φιλοξε- 
νήσει έναν υπήκοο ανά όροφο

Κανένα παλάτι δεν μπορεί να 
έχει παραπάνω από 3 ορόφους

Οι παίκτες πρέπει πάντα να 
μετακινούν τους δείκτες σειράς 
τους μπροστά στον μετρητή 
θέσηες, ανάλογα με την τιμή που 
αναγράφεται στα πλακίδια των 
νέων υπηκόων τους.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Κάθε γύρος αποτελείται από 4 
φάσεις, στην εξής σειρά:
 1η Φάση: Ενέργειες
 2η Φάση: Υπήκοοι
 3η Φάση: Γεγονός
 4η Φάση: Σκοράρισμα

 1η Φάση: Ενέργειες
Ανοίξτε τις κάρτες ενεργειών σε 
2 με 5 ομάδες:
2 παίκτες:

3 παίκτες:

4 παίκτες:

5 παίκτες:

Ο παίκτης του οποίου ο δείκτης 
θέσης βρίσκεται πιο μακριά στον 
μετρητή θέσης επιλέγει και 
εκτελεί πρώτος 1 ενέργεια



Αν πολλοί παίκτες μοιράζονται μια 
θέση, παίζει πρώτος αυτός που βρί- 
σκεται πάνω σε μια στήλη δεικτών.

Στο παράδειγμα αυτό, οι παίκτες 
παίζουν στην εξής σειρά: κίτρινος, 
πράσινος, μπλε, μωβ, κόκκινος.

Όλοι οι παίκτες εκτελούν από 1 
ενέργεια ο κάθε ένας, στη σειρά 
των δεικτών σειράς τους.

Αν κάποιος επιλέξει μια ομάδα 
καρτών στην οποία ήδη υπάρχει 
δράκος άλλου παίκτη, πρέπει να 
πληρώσει 3 νομίσματα.

Αντί να εκτελέσει μια ενέργεια, 
μπορεί κάποιος να συμπληρώσει 
τα χρήματά του σε σύνολο 3 
νομίσματα.

Οι Ενέργειες

   Φορολογία:
   Πάρτε 1 νόμισμα από το
   απόθεμα, για κάθε σύμβο- 
λο νομίσματος (στην κάρτα και 
στους εφοριακούς που έχετε στα 
παλάτια σας).

   Κατασκευή:
   Πάρτε 1 όροφο από το α-
   πόθεμα για κάθε σύμβολο 
σφυριού (στην κάρτα και στους 
τεχνίτες που έχετε στα παλάτια 
σας), και έπειτα κατασκευάστε 
τους νέους ορόφους, χωρίς να 
ξεπερνάει ένα παλάτι τους 3 
ορόφους.

Στη σειρά του, ο κάθε παίκτης επιλέγει μια ομάδα καρτών (μπορεί κάποιος να επιλέξει 
ομάδα που έχει ήδη επιλεγεί από άλλο παίκτη), τοποθετώντας τον δράκο του πάνω 
στην ομάδα, και εκτελώντας την ενέργεια μιας από τις δύο κάρτες (ακόμη και την ίδια 
ενέργεια με αυτή που εκτέλεσε προηγούμενος παίκτης).

Όταν όλοι οι παίκτες έχουν εκτελέσει από μια ενέργεια, με τη σειρά που ορίζεται από τη 
θέση τους στο μετρητή σειράς, παίρνουν πίσω τους δράκους τους και οι κάρτες 
ενεργειών σχηματίζουν και πάλι μια κλειστή στοίβα στο κέντρο του ταμπλό.

Σημείωση: Αν ένας παίκτης επιλέξει μια ομάδα καρτών όπου ήδη υπάρχει ένας δράκος 
άλλου παίκτη (δηλαδή, έχει χρησιμοποιηθεί από άλλο παίκτη), πρέπει να πληρώσει 3 
νομίσματα (επιστρέφοντας το ποσό, στο γενικό απόθεμα), ή αλλιώς δεν μπορεί να 
εκτελέσει ενέργεια της ομάδας αυτής.

Παράδειγμα: Η Κατερίνα θέλει να εκτελέσει μια ενέργεια από ομάδα καρτών όπου ήδη υπάρχουν 
2 δράκοι πάνω της. Πληρώνει 3 νομίσματα στο απόθεμα και εκτελεί μια ενέργεια της επιλογής της 
από την ομάδα αυτή.

Μπορεί κάποιος παίκτης αν το επιθυμεί, αντί να τοποθετήσει το δράκο του σε 1 ομάδα 
καρτών, να προσπεράσει την πρώτη φάση φτάνοντας το σύνολο των νομισμάτων του 
στα 3. Με άλλα λόγια, δεν παίρνει 3 νομίσματα, αλλά τόσα όσα χρειάζονται, ώστε 
συνολικά να έχει στην κατοχή του 3!

Παράδειγμα: Η Μαρία δεν θέλει να εκτελέσει κάποια ενέργεια, αλλά να μαζέψει χρήματα. Έχει ήδη 
1 νόμισμα, οπότε παίρνει άλλα 2 από το γενικό απόθεμα. Έτσι τελειώνει η φάση 1 για τη Μαρία.

Επεξήγηση των Διαφορετικών Ενεργειών:

Φορολογία

Όταν ένας παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, παίρνει 1 νόμισμα από το απόθεμα για 
κάθε ένα από τα 2 νομίσματα της κάρτας, καθώς και 1 επιπλέον νόμισμα για κάθε 
νόμισμα που εμφανίζεται στα πλακίδια εφοριακών (κίτρινα) που μπορεί να έχει στα 
παλάτια του.

Σημείωση: Εκτός από τα πλακίδια υπηκόων, όλα τα άλλα κομμάτια είναι ανεξάντλητα. 
Αν κάποιο από τα πλακίδια (χρήματα, προνόμια, όροφοι, ρύζια, πυροτεχνήματα κλπ) 
τελειώσει, αντικαταστήστε με κάτι άλλο τα επιπλέον κομμάτια που χρειάζεστε.

Παράδειγμα: Ο Γιάννης επιλέγει την ενέργεια “Φορολογία”. Δεν έχει εφοριακό στα παλάτια του, 
οπότε παίρνει 2 νομίσματα από το απόθεμα. Ακολουθεί η Μαρία η οποία έχει 2 εφοριακούς και 
επιλέγει την ίδια ενέργεια, πληρώνοντας 3 νομίσματα στο απόθεμα (μιας και υπάρχει ήδη ο δράκος 
του Γιάννη στην ομάδα ενεργειών) και παίρνει πίσω 8 νομίσματα (2+3+3).

Κατασκευή

Όταν ένας παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, παίρνει 1 όροφο από το γενικό απόθεμα 
για το σφυρί που φαίνεται στην κάρτα ενέργειας καθώς και 1 επιπλέον όροφο για κάθε 
σφυρί στα πλακίδια τεχνιτών (μπεζ) που μπορεί να έχει στα παλάτια του.

Ο παίκτης μπορεί να κατασκευάσει τους νέους αυτούς ορόφους, με όποιον τρόπο 
επιθυμεί: είτε να τους προσθέσει σε ήδη υπάρχοντα παλάτια (με τον περιορισμό των 3 
ορόφων το πολύ, ανά παλάτι), ή μπορεί να ξεκινήσει νέα παλάτια από 1 ως 3 ορόφους.
Κάθε παίκτης μπορεί να έχει στην κατοχή του όσα παλάτια επιθυμεί.



     Συγκομιδή:
     Πάρτε 1 πλακίδιο ρυζιού
     από το απόθεμα για κάθε 
σακί ρύζι (στην κάρτα και στους 
αγρότες σας)

     Πυροτεχνήματα:
     Πάρτε 1 πλακίδιο πυρο-
     τεχνήματος για κάθε πυ- 
ροτέχνημα (της κάρτας και των 
πυροτεχνουργών σας)

     Στρατιωτική Παρέλαση:
     Μετακινήστε τον δείκτη
     θέση σας 1 θέση μπροστά 
για κάθε περικεφαλαία (της κάρ- 
τας και των πολεμιστών σας)

     Έρευνα:
     Μετακινήστε τον δείκτη
    του σκορ σας 1 θέση 
μπροστά για κάθε βιβλίο (της 
κάρτας και των δασκάλων σας)

     Προνόμια:
    Πληρώστε 2, ή 6 νομί-
     σματα για να πάρετε ένα 
μικρό ή ένα μεγάλο προνόμιο 
αντίστοιχα

      = μικρό (2 νομίσματα)

        = μεγάλο (6 νομίσματα)

Σημείωση: Ο παίκτης μπορεί να κατασκευάσει μόνο τους νέους ορόφους. Ήδη τοποθε- 
τημένοι όροφοι από προηγούμενους γύρους, δεν μπορούν να ανατοποθετηθούν.

Παράδειγμα: Ο Γιάννης επιλέγει την ενέργεια “Κατασκευή”. Έχει 2 τεχνίτες στα παλάτια του, 
οπότε παίρνει 3 ορόφους από το απόθεμα. Χρησιμοποιεί τους 2 για να μετατρέψει ένα ήδη υπάρχον 
παλάτι 1 ορόφου σε τριώροφο, και με τον τρίτο όροφο ξεκινάει ένα νέο παλάτι.

Συγκομιδή

Όταν κάποιος παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, παίρνει 1 πλακίδιο ρυζιού από το 
απόθεμα για κάθε σακί ρύζι που εμφανίζεται στην κάρτα, καθώς και 1 επιπλέον ρύζι για 
κάθε σακί στους αγρότες (πράσινο) που έχει στα παλάτια του (και τα τοποθετεί σε 
ορατό σημείο κοντά στα παλάτια του).
Η χρήση των ρυζιών επεξηγείται αργότερα, στην παράγραφο του γεγονότος “Ξηρασία”.

Παράδειγμα: Η Άννα εκτελεί την ενέργεια “Συγκομιδή”. Έχει 1 νεαρό αγρότη (1 σακί ρύζι) και 1 
μεγαλύτερο (2 σακιά ρύζι) στα παλάτια της. Συνεπώς, παίρνει σύνολο 4 πλακίδια ρύζι από το 
απόθεμα (1+1+2).

Πυροτεχνήματα

Όταν κάποιος παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, παίρνει 1 πλακίδιο πυροτεχνήματος 
από το απόθεμα, για το πυροτέχνημα που φαίνεται στην κάρτα, καθώς και επιπλέον 1 
πλακίδιο πυροτεχνήματος για κάθε πυροτέχνημα που εμφανίζεται στα πλακίδια 
πυροτεχνουργών (μωβ) που έχει στα παλάτια του (και τα τοποθετεί σε ορατό σημείο 
κοντά στα παλάτια του).
Η χρήση των ρυζιών επεξηγείται αργότερα, στην παράγραφο του γεγονότος “Φεστιβάλ 
του Δράκου”.

Στρατιωτική Παρέλαση

Όταν κάποιος παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, μετακινεί τον δείκτη θέσης του 1 
θέση μπροστά για την περικεφαλαία που φαίνεται στην κάρτα ενέργειας, καθώς και 1 
θέση επιπλέον για κάθε περικεφαλαία που εμφανίζεται στα πλακίδια πολεμιστών 
(κόκκινα), που έχει στα παλάτια του.

Παράδειγμα: Η Μαρία εκτελεί την ενέργεια “Στρατιωτική Παρέλαση”. Έχει 2 μεγάλους 
πολεμιστές (2 περικεφαλαίες ο κάθε ένας) στα παλάτια του, οπότε μετακινεί τον δείκτη θέσης του 
5 θέσεις μπροστά (1+2+2).

Έρευνα

Όταν κάποιος παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, μετακινεί το δείκτη του σκορ του 1 
θέση μπροστά, στον μετρητή του σκορ, για το βιβλίο που φαίνεται στην κάρτα 
ενέργειας, καθώς και 1 επιπλέον θέση για κάθε βιβλίο που εμφανίζεται στα πλακίδια 
δασκάλων (λευκά) που έχει στα παλάτια του.

Παράδειγμα: Η Κατερίνα εκτελεί την ενέργεια “Έρευνα”. Έχει 1 νεαρό δάσκαλο (2 βιβλία) και 1 
μεγαλύτερο (3 βιβλία) στα παλάτια της, οπότε μετακινεί τον δείκτη του σκορ της 6 θέσεις μπροστά 
(1+2+3).

Προνόμια

Όταν κάποιος παίκτης επιλέξει την ενέργεια αυτή, είτε πληρώνει 2 νομίσματα για να 
πάρει ένα μικρό προνόμιο ή 6 νομίσματα για ένα μεγάλο (τα χρήματα πληρώνονται στο 
γενικό απόθεμα). Τοποθετεί τα προνόμιά του δίπλα στα παλάτια του.
Κάθε παίκτης μπορεί να αγοράσει 1 προνόμιο ανά ενέργεια, ακόμη κι αν έχει τα χρήμα- 
τα για να αγοράσει περισσότερα. Δεν υπάρχει περιορισμός στον συνολικό αριθμό των 
προνομίων που μπορεί να έχει ένας παίκτης στην κατοχή του.
Στο τέλος κάθε γύρου, οι παίκτες κερδίζουν 1 πόντο για κάθε δράκο που εμφανίζεται 
στα προνόμια που έχουν.

Σημείωση: Οι δράκοι αντιστοιχούν σε πόντους. Συνεπώς, δράκοι εμφανίζονται στα 
προνόμια, στα κείμενα των δασκάλων και τις βεντάλιες των γκεϊσών.



  2η Φάση: Υπήκοοι
Με τη σειρά των δεικτών στον 
μετρητή σειράς, κάθε παίκτης:
- παίζει 1 κάρτα υπηκόου από 
 το χέρι του,
- παίρνει το αντίστοιχο πλακί-
 διο υπηκόου,
- το τοποθετεί σε 1 παλάτι του,
- μετακινεί τον δείκτη θέσης
 του μπροστά.

Αν όλα τα παλάτια του παίκτη 
είναι γεμάτα, μπορεί να αντικα- 
ταστήσει έναν ήδη υπάρχον 
υπήκοο της επιλογής του

         = οποιοδήποτε

         πλακίδιο υπηκόου

  3η Φάση: Γεγονότα
Υπάρχουν 6 διαφορετικά γεγο- 
νότα: είρήνη, φόρος υποτελείας, 
ξηρασία, Μογγολική εισβολή, 
φεστιβάλ του δράκου και Λοιμός

Ειρήνη:
Δεν συμβαίνει τίποτα

Φόρος Υποτελείας:
Κάθε παίκτης πληρώ-
νει 4 νομίσματα
Για κάθε νόμισμα που δεν μπορεί 
να πληρώσει, χάνει 1 υπήκοο

  2η Φάση: Υπήκοοι

Αφού όλοι οι παίκτες εκτελέσουν τις ενέργειές τους (ή έχουν συμπληρώσει τα χρήματά 
τους σε 3), στη σειρά που δείχνει ο μετρητής σειράς (η οποία μπορεί να έχει αλλάξει μέσω 
της ενέργειας “Στρατιωτική Παρέλαση”), κάθε παίκτης παίζει 1 κάρτα υπηκόου από το 
χέρι του, τοποθετώντας τη στην κοινή στοίβα ξεσκαρταρίσματος του ταμπλό. Έπειτα, 
παίρνει το αντίστοιχο πλακίδιο από το ταμπλό και το τοποθετεί κάτω από 1 παλάτι του. 
Αν όλα τα παλάτια είναι γεμάτα, μπορεί να πετάξει ένα ήδη υπάρχον πλακίδιο και στη 
θέση του να τοποθετήσει τον νέο υπήκοο. Ο αφαιρεμένος υπήκοος “απαλλάσσεται από 
τα καθήκοντά του”. Όλοι οι υπήκοοι που απαλλάσσονται με τον τρόπο αυτό, αφαιρού- 
νται από το παιχνίδι (δεν επαναφέρονται στις θέσεις του ταμπλό!).
Έπειτα, ο παίκτης μετακινεί τον δείκτη θέσης του, τόσες θέσεις μπροστά στον μετρητή, 
όση και η αξία του πλακιδίου υπηκόου που πήρε.

Σημείωση: 
Οι δείκτες θέσης δεν μετακινούνται ποτέ προς τα πίσω, όταν κάποιος υπήκο- ος 
απαλλαχθεί των καθηκόντων του (από αντικατάσταση ή γεγονός).
Η απόκτηση νέων υπηκόων δεν δίνει στον παίκτη το δικαίωμα να πάρει αμέσως πλακίδια 
ρυζιού, πυροτεχνήματα, χρήματα, πόντους κλπ. Αντίθετα, ο υπήκοος παράγει  μόνο όταν 
εκτελεστεί η αντίστοιχη ενέργεια, σε επόμενη φάση ενεργειών. Όταν κάποιος παίκτης 
χρησιμοποιήσει την κάρτα με το ερωτηματικό, μπορεί να επιλέξει οποιονδήποτε υπήκοο 
από το ταμπλό.
Όσο υπάρχει χώρος στα παλάτια του, ο κάθε παίκτης πρέπει να φέρνει νέους υπηκόους 
στην αυλή του. Αν όλα του τα παλάτια είναι γεμάτα, και δεν θέλει να αντικαταστήσει 
έναν από τους ήδη υπάρχοντες υπηκόους του, μπορεί απλά να παίξει την κάρτα και να 
απαλλάξει αμέσως τον υπήκοο του πλακιδίου που θα πάρει, αφαιρώντας το αμέσως από 
το παιχνίδι.
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, δεν μετακινεί τον δείκτη σειράς του, μπροστά στον 
μετρητή.
Όταν κάποιος παίξει μια κάρτα με υπήκοο του οποίου τα πλακίδια έχουν εξαντληθεί από 
το ταμπλό, δεν παίρνει τίποτα (δεν υπάρχουν “επιπλέον” υπήκοοι).
Στον 12ο γύρο, οι παίκτες προσπερνούν τη δεύτερη φάση, μιας και δεν έχουν άλλες κάρτες 
υπηκόων στο χέρι τους.

  3η Φάση: Γεγονότα
Αφού όλοι οι παίκτες, χρησιμοποιήσουν από μια κάρτα υπηκόου, συμβαίνει το μηνιαίο 
γεγονός. Στους πρώτους δύο γύρους, το γεγονός είναι πάντα “Ειρήνη”. Στους 
επόμενους γύρους, το γεγονός κάθε μήνα καθορίζεται από το επόμενο πλακίδιο των 
θέσεων γεγονότων, από αριστερά προς τα δεξιά. Αφού επιλυθεί το γεγονός του 
αντίστοιχου μήνα (γύρου), γυρίστε το πλακίδιο κλειστό.

Τα Γεγονότα:

Ειρήνη:
Δεν συμβαίνει τίποτα.

Φόρος Υποτελείας:
Κάθε παίκτης πρέπει να πληρώσει 4 νομίσματα φόρο στον αυτοκράτορα (τα νομίσμα- 
τα επιστρέφονται στο γενικό απόθεμα). Αν κάποιος δεν έχει αρκετά χρήματα, πρέπει να 
αφήσει 1 υπήκοο από 1 παλάτι του, για κάθε νόμισμα που του υπολείπεται.

Σημείωση: Οι παίκτες δεν μπορούν να απαλλάξουν εθελοντικά έναν υπήκοο, ώστε να 
κρατήσουν τα χρήματά τους. Επιπλέον, τα νομίσματα που εμφανίζονται στους 
εφοριακούς των παικτών, δεν έχουν καμία επιρροή στην πληρωμή του φόρου.

Παράδειγμα: Η Κατερίνα έχει μόνο 2 νομίσματα. Τα πληρώνει για το φόρο υποτελείας, και για τα 
2 νομίσματα που της υπολείπονται, αφαιρεί 2 υπηκόους της από τα παλάτια της.



Ξηρασία:
Κάθε παίκτης πρέπει να
επιστρέψει 1 σακί ρύζι
για κάθε παλάτι του που
κατοικείται
Αφήστε 1 υπήκοο από κάθε 
παλάτι που δεν τροφοδοτείται

Φεστιβάλ του Δράκου:
Οι παίκτες κερδίζουν 6, 
ή 3 πόντους για τα πε-
ρισσότερα ή τα αμέσως λιγό-
τερα πυροτεχνήματα
Οι παίκτες που σκοράρουν 
χάνουν τα μισά τους πυροτεχνή- 
ματα

Μογγολική Εισβολη:
Κάθε παίκτης κερδί-
ζει πόντους ίσους με
τον αριθμό των περι-
κεφαλαίων
Ο παίκτης (ή παίκτες) με τις λιγό- 
τερες περικεφαλαίες χάνει 1 
υπήκοο

Λοιμός:
Κάθε παίκτης
πρέπει να χάσει
3 υπηκόους του
1 λιγότερος για κάθε γουδί στους 
γιατρούς

Ξηρασία:
Κάθε παίκτης πρέπει να επιστρέψει στο γενικό απόθεμα 1 σακί ρύζι για κάθε παλάτι του 
που φιλοξενεί τουλάχιστον 1 υπήκοό του. Αν κάποιος δεν έχει αρκετά σακιά ρύζι, πρέπει 
να αφήσει 1 υπήκοο από κάθε παλάτι που δεν μπορεί να τροφοδοτήσει (στην περίπτω- 
ση αυτή, ο παίκτης επιλέγει ποιό παλάτι θα μείνει χωρίς ρύζι).

Σημείωση: Οι παίκτες δεν μπορούν εθελοντικά να αφήσουν έναν υπήκοο, έτσι ώστε να 
κρατήσουν τα πλακίδια ρυζιού τους. Επιπλέον, τα ρύζια που εμφανίζονται στους αγρότες 
δεν υπολογίζονται για την πληρωμή της ξηρασίας.

Παράδειγμα: Η Άννα έχει 3 παλάτια με υπηκόους και 1 κενό παλάτι, ενώ έχει και 4 σακιά ρύζι. 
Επιστρέφει τα 3 στο απόθεμα, πληρώνοντας για την ξηρασία. Ο Γιάννης, έχει επίσης 3 παλάτια με 
υπηκόους, αλλά δεν έχει καθόλου ρύζι. Πρέπει να αφήσει 1 υπήκοο από κάθε ένα από τα 3 παλάτια του.

Φεστιβάλ του Δράκου:
Ο παίκτης ή οι παίκτες με τα περισσότερα πυροτεχνήματα κερδίζουν 6 πόντους, και ο 
παίκτης με τα αμέσως λιγότερα 3 πόντους. Έπειτα, οι παίκτες που κέρδισαν πόντους, 
επιστρέφουν τα μισά τους πυροτεχνήματα (στρογγυλοποιώντας προς τα πάνω) πίσω 
στο απόθεμα.

Σημείωση: Αν υπάρχει ισοπαλία για τα περισσότερα πυροτεχνήματα, κερδίζουν και οι δύο 
(ή παραπάνω ισόπαλοι) παίκτες τους 6 πόντους, με τον αμέσως επόμενο παίκτη να 
κερδίζει τους πόντους της δεύτερης θέσης. Οι παίκτες που δεν έχουν καθόλου πυρο- 
τεχνήματα δεν μπορούν να κερδίσουν πόντους. Τα πυροτεχνήματα που εμφανίζονται 
στους πυροτεχνουργούς δεν έχουν καμία σημασία για το Φεστιβάλ.

Παράδειγμα: Η Κατερίνα και ο Γιάννης έχουν από 3 πυροτεχνήματα. Η Άννα έχει 2 και η Μαρία 
1. Η Κατερίνα και ο Γιάννης κερδίζουν από 6 πόντους (και επιστρέφουν στο απόθεμα από 2 
πυροτεχνήματα), ενώ η Άννα κερδίζει 3 πόντους (και επιστρέφει 1). Η Μαρία δεν κερδίζει τίποτα 
(και δεν χάνει τίποτα).

Μογγολική Εισβολή:

Κάθε παίκτης μετακινεί τον δείκτη του σκορ του, μπροστά στον μετρητή του σκορ, 
τόσες θέσεις όσος ο συνολικός αριθμός από περικεφαλαίες στους πολεμιστές που 
έχουν στα παλάτια του. Επιπλέον, ο παίκτης (ή οι παίκτες) με τις λιγότερες 
περικεφαλαίες πρέπει να χάσουν από 1 υπήκοο, από οποιοδήποτε παλάτι τους. (Ο 
υπήκοος μπορεί να είναι ακόμη και πολεμιστής που μόλις υπολογίστηκε για το γεγονός.)

Σημείωση: Αν όλοι οι παίκτες έχουν τον ίδιο αριθμό περικεφαλαίων (ακόμη και όλοι 0), 
τότε όλοι χάνουν από 1 υπήκοό τους.

Παράδειγμα: Η Άννα και η Μαρία έχουν πολεμιστές στα παλάτια τους, με σύνολο 3 
περικεφαλαίες, ενώ ο Βασίλης έχει 2, και η Κατερίνα και ο Γιάννης έχουν από 1 περικε- 
φαλαία ο καθένας. Η Άννα και η Μαρία προχωράνε 3 θέσεις μπροστά στον μετρητή του 
σκορ, ο Βασίλης 2, και η Κατερίνα με τον Γιάννη από 1 θέση. Έπειτα η Κατερίνα και ο 
Γιάννης πρέπει να χάσουν από έναν υπήκοο, από τα παλάτια τους, μιας και είχαν τις 
λιγότερες περικεφαλαίες.

Λοιμός:

Κάθε παίκτης πρέπει να απαλλάξει 3 υπηκόους, από τα παλάτια του. Οι παίκτες 
μπορούν να προστατέψουν την επαρχία τους από τη διάδοση του λοιμού με τις 
υπηρεσίες των γιατρών (μπλε), κι έτσι με κάθε γουδί που εμφανίζεται στα πλακίδια των 
γιατρών, κάθε παίκτη, αυτός χάνει 1 λιγότερο υπήκοο.

Παράδειγμα: Η Κατερίνα έχει 2 νέους γιατρούς (με 1 γουδί ο κάθε ένας) στα παλάτια της. 
Συνεπώς αντί για 3, χάνει 1 μόνο υπήκοο (ακόμη και τον γιατρό που μόλις την προ- 
στάτεψε).

Γενικός Κανόνας: Αν περισσότεροι από ένας παίκτες πρέπει να αφήσουν υπηκόους τους 
να φύγουν από τα παλάτια ταυτόχρονα, οι αποχωρήσεις γίνονται με τη σειρά που έχουν 
οι παίκτες στον μετρητή σειράς.



Φθορές:
Μετά από κάθε γεγονός, όλα τα 
κενά παλάτια χάνουν από 1 
όροφο

   4η Φάση: Σκοράρισμα
Κάθε παίκτης κερδίζει πόντους 
για:

- τα παλάτια (1 πόντος το κάθε ένα)

- τις γκέισες (1 πόντος η κάθε μία)

- τα προνόμια (1 πόντος για κάθε 
δράκο)

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι τελειώνει αφού γίνει 
και το σκοράρισμα του 12ου 
γύρου

Κάθε παίκτης κερδίζει επιπλέον 
πόντους για:
- τα πλακίδια υπηκόων (2 πόντους 
το κάθε ένα)
- τους μοναχούς (Βούδες x όροφοι)
- νομίσματα (3 νομίσματα = 1 
πόντος)

Ο παίκτης με τους περισσό- 
τερους πόντους είναι ο νικητής

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Φθορές:
Αφού επιλυθεί το γεγονός του μήνα, κάθε παίκτης ελέγχει  αν έχει ακατοίκητα παλάτια. 
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, κάθε αντίστοιχο παλάτι χάνει 1 όροφο (οι χαμένοι όροφοι 
επιστρέφονται στο γενικό απόθεμα). Η διαδικασία αυτή μπορεί να οδηγήσει και στην 
ολική καταστροφή ενός ακατοίκητου παλατιού, αν έχει μόνο έναν όροφο.

Σημείωση: Λόγω του κανόνα αυτού, δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσει κάποιος την 
ενέργεια “Κατασκευής” για να δημιουργήσει ένα παλάτι ενός ορόφου, χωρίς να τοπο- 
θετήσει υπήκοό του εκεί στην επόμενη φάση!
  
  4η Φάση: Σκοράρισμα

Μετά το τέλος του γεγονότος και τις φθορές των παλατιών, κάθε παίκτης μετακινεί τον 
δείκτη του σκορ του μπροστά στον μετρητή του σκορ, κερδίζοντας από 1 πόντο για:

-  κάθε ένα από τα παλάτια του (ανεξάρτητα αν κατοικούνται ή όχι, και χωρίς να έχει 
σημασία πόσους ορόφους έχουν).

- κάθε δράκο στις βεντάλιες των γκεϊσών που μπορεί να έχει,

- κάθε δράκο στα προνόμιά του.

Παράδειγμα: Η Άννα έχει 3 παλάτια, στα οποία μεταξύ άλλων, υπάρχουν 2 γκέισες και έχει και 1 
μεγάλο προνόμιο. Συνεπώς μετακινεί τον δείκτη του σκορ της 7 θέσεις μπροστά (3+2+2).

Το παιχνίδι τελειώνει μόλις ολοκληρωθεί και το σκοράρισμα στο τέλος του 12ου γύρου. 
Τότε, κάθε παίκτης κερδίζει επιπλέον πόντους για το τελικό σκοράρισμα ως εξής:

- για κάθε υπήκοο: κάθε πλακίδιο υπηκόου στα παλάτια του παίκτη αξίζει 2 πόντους,

- για κάθε μοναχό (καφέ): για να υπολογίσετε τους πόντους των μοναχών, πολλαπλα- 
σιάστε τον αριθμό των συμβόλων του Βούδα σε έναν μοναχό με τον αριθμό των ορό- 
φων του παλατιού που τον φιλοξενεί,

- τα χρήματα του παίκτη: αρχικά, κάθε παίκτης πουλάει στο απόθεμα τα ρύζια και τα 
πυροτεχνήματά του για 2 νομίσματα το κάθε ένα. Έπειτα, κάθε παίκτης κερδίζει 1 πόντο 
ανά 3 νομίσματα που έχει στην κατοχή του.

Παράδειγμα: Στο τέλος του παιχνιδιού, η Μαρία έχει 7 υπηκόους στα παλάτια της 
(συμπεριλαμβανομένου 1 νεαρού μοναχού σε ένα διώροφο παλάτι και 1 μεγαλύτερο σε 
ένα τριώροφο), 1 πλακίδιο ρυζιού, 2 πλακίδια πυροτεχνημάτων και 4 νομίσματα. Η 
Μαρία συνολικά κερδίζει 25 πόντους:
- 14 πόντοι για τους 7 υπηκόους της,
- 8 πόντοι για τους 2 μοναχούς: 2+6 = 8
- 3 πόντους για τα 10 νομίσματά της (10 δια 3) (τα 10 νομίσματα προέρχονται από τα 4 
που ήδη είχε, συν 6 από την πώληση του ρυζιού και των 2 πυροτεχνημάτων).

Νικητής και πιο επιτυχημένος κυβερνήτης είναι ο παίκτης του οποίου ο δείκτης βρίσκε- 
ται πιο μακριά στον μετρητή του σκορ στο τέλος του παιχνιδιού. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης (μεταξύ των ισόπαλων) του οποίου ο δείκτης θέσης 
βρίσκεται πιο μακριά στον μετρητή θέσης.
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