
Εξερευνήστε τη μυστηριώδη νήσο La Isla, και κυνηγήστε ζώα που 
μέχρι πρότινος θεωρούνταν εξαφανισμένα. Το ευγενές Ντόντο, το 
προσεκτικό Γιγάντιο Φόσα, τον άπιαστο Χρυσό Βάτραχο, το ικανότατο Πίκα 
της Σαρδηνίας, και την γεμάτη χάρη Νυχτοπεταλούδα Κουκουβάγια.
Τοποθετήστε τους εξερευνητές σας σε διάφορες θέσεις του νησιού, 
περικυκλώνοντας όσο περισσότερα πολύτιμα ζώα μπορείτε. Παίξτε τις 
κάρτες σας για να εκτελέσετε ειδικές λειτουργίες, αποκτήστε πόρους 
κλειδιά και κερδίστε πόντους νίκης για τα ζώα που έχετε συλλέξει. Αν 
παίξετε τις κάρτες σας σωστά, θα πάρετε το πάνω χέρι!

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

Αν διαβάζετε για πρώτη φορά τους κανόνες, αγνοήστε το κείμενο στο πλαίσιο στα δεξιά κάθε σελίδας. Είναι 
μια περίληψη που θα σας βοηθήσει αργότερα να θυμηθείτε γρήγορα τα μέρη του παιχνιδιού.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΝΗΣΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
11 κομμάτια του νησιού

(10 με «δόντια», 1 κεντρική δεκάπλευρη σύνδεση)
180 κάρτες 32 εξερευνητές

(8 ανά χρώμα παίκτη)
1 κεντρικό ταμπλό

4 θήκες καρτών
5 μεγάλα πλακίδια ζώων

(1 ανά είδος ζώου)
60 πόροι (12 για κάθε ένα από
τα 5 διαφορετικά χρώματα)

1 κάρτα αρχικού παίκτη

2 φύλλα περίληψης

5 μωβ δείκτες

40 μικρά πλακίδια ζώων
(8 ανά είδος ζώου):

Χρησιμοποιήστε τους εξερευ-
νητές σας για να βρείτε όσο 
περισσότερα ζώα μπορείτε.

Οι κάρτες έχουν 3 διαφορε-
τικές λειτουργίες, βοηθώ-
ντας την αναζήτησή σας.

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



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Πριν παίξετε για πρώτη φορά το παιχνίδι, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα 
χαρτονένια κομμάτια από τα πλαίσιά τους. Διπλώστε και εφαρμόστε
τις θήκες καρτών με τις περιλήψεις Α-D ορατές στην κάτω πλευρά
της μπροστά μεριάς τους (δείτε το σχέδιο στη σελίδα 1).

Κατασκευάστε το νησί στο κέντρο του τραπεζιού. Προσθέστε
τα 10 κομμάτια με «δόντια» με τυχαία σειρά, στην κεντρική σύν-
δεση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η δεκάπλευρη La Isla.
Σημείωση: Υπάρχουν περισσότερες από εκατό επιλογές για το πως
μπορεί να δείχνει η La Isla!

Πάρτε 7 μικρά πλακίδια από κάθε είδος ζώου και μοιράστε τα
τυχαία στις 35 σκούρες πράσινες περιοχές της ζούγκλας. Οι αριθμοί 2, 3 και 
4 που είναι τυπωμένοι στις περιοχές πρέπει να φαίνονται (δείτε το σχέδιο).

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό (με τον μετρητή πόντων
νίκης και τους πέντε μετρητές ζώων) δίπλα στο νησί.
Τοποθετήστε 1 μωβ δείκτη στην αρχική θέση, στο κάτω μέρος κάθε με-
τρητή ζώων.

Δώστε σε κάθε παίκτη:

Με λιγότερους από 4 παίκτες, επιστρέψτε όλα τα κομμάτια που δεν χρησιμο-
ποιούνται (μεγάλα πλακίδια ζώων, θήκες και εξερευνητές) πίσω στο κουτί.

Τοποθετήστε τους υπόλοιπους πόρους δίπλα στο νησί σαν γενικό απόθεμα.
Ξεχωρίστε τις 180 κάρτες ανά αξία. Υπάρχουν 120 κάρτες αξίας 1και 60 
κάρτες αξίας 2 (ο αριθμός που βρίσκεται στο κέντρο κάτω σε κάθε κάρτα). Οι 
νέοι παίκτες καλό θα είναι να παίζουν με τις κάρτες αξίας 1 μόνο, επιστρέφο-
ντας τις κάρτες αξίας 2 στο κουτί. (Αφού παίξετε το παιχνίδι μερικές φορές, 
χρησιμοποιήστε και τις 180 κάρτες για να γίνει το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον.)

Ανακατέψτε και τις 120 (ή 180) κάρτες και τοποθετήστε τις κλειστές σε 
πολλαπλές στοίβες δίπλα στο νησί.

Δώστε στον μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη την κάρτα
πρώτου παίκτη.

1 θήκη καρτών στο χρώμα της επιλογής του, την οποία τοποθετεί μπροστά του.
6 εξερευνητές του ίδιου χρώματος. Τοποθετήστε έναν στη θέση 0/50 
του μετρητή πόντων νίκης και τους υπόλοιπους 5 κάτω από το γράμμα C 
στην θήκη καρτών του παίκτη.
Τοποθετήστε τους υπόλοιπους εξερευνητές (2 ανά χρώμα) σε ένα γενικό 
απόθεμα δίπλα στο νησί. Μπαίνουν στο παιχνίδι μόνο με τις αντίστοιχες 
κάρτες.
5 πόρους (έναν σε κάθε χρώμα) τους οποίους επίσης τοποθετείτε κάτω 
από το γράμμα C της θήκης καρτών του παίκτη.
1 μεγάλο πλακίδιο ζώου (τυχαία μοιρασμένο), δίπλα στη θήκη των 
καρτών του παίκτη (ορατό από όλους).

Σημαντικό! Υπάρχει ένα επιπλέον πλακίδιο για κάθε είδος ζώου 
(δηλαδή 5 επιπλέον μικρά πλακίδια ζώων). Δεν σας χρειάζονται στο 
παιχνίδι, αλλά περιλαμβάνονται μόνο για πιθανή αντικατάσταση!

Κατασκευάστε το νησί στο 
κέντρο του τραπεζιού.
Τοποθετήστε τα 35 πλακί-
δια ζώων (7 κάθε χρώματος) 
στο νησί.

Δώστε σε κάθε παίκτη:

Τοποθετήστε τους υπόλοι-
πους εξερευνητές και 
πόρους σε ένα γενικό 
απόθεμα δίπλα στο νησί.

Ανακατέψτε και τοποθετή-
στε και τις 120 (ή 180) 
κάρτες κλειστές σε πολλές 
στοίβες.
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία 
παίκτης παίζει πρώτος.

1 θήκη καρτών
6 εξερευνητές (ο ένας στη 
θέση 0/50 σαν μετρητής 
πόντων νίκης)
5 πόρους (ένα από κάθε 
χρώμα)
1 μεγάλο πλακίδιο ζώου



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σημείωση: Δεν επιτρέπεται να έχετε ίδιες κάρτες ειδικών λειτουργιών 
ορατές σε περισσότερες από μία θέσεις της θήκης σας. Όμοιες λειτουργίες, 
ωστόσο, επιτρέπονται, και πολλές φορές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

Το παιχνίδι παίζεται σε πολλούς γύρους. Κάθε γύρος αποτελείται από μια 
φάση καρτών η οποία αποτελείται από τέσσερις φάσεις ενεργειών (A, B, C 
και D). Στο τέλος κάθε γύρου, περάστε την κάρτα πρώτου παίκτη στον 
επόμενο παίκτη με δεξιόστροφη φορά, ξεκινώντας έναν νέο γύρο (με την 
φάση καρτών, η οποία και πάλι ακολουθείται από τις φάσεις ενεργειών 
Α-D), κλπ, μέχρι το παιχνίδι να ολοκληρωθεί.

Φάση Καρτών
Στη φάση καρτών, όλοι οι παίκτες τραβάνε 3 κάρτες από τις κλειστές 
στοίβες της επιλογής τους, και τις προσθέτουν στις κάρτες του χεριού τους. 
Κάθε κάρτα έχει τρεις πιθανές χρήσεις:

  Εκτέλεση ειδικής ενέργειας (πάνω)
  Απόκτηση όρων (κάτω αριστερά)
  Μετακίνηση δείκτη μπροστά (κάτω δεξιά) 

Τοποθετήστε τις κάρτες αυτές κλειστές κάτω από τη θήκη σας, έτσι ώστε 
ακριβώς μία κάρτα να έχει ανατεθεί σε κάθε ένα από τα γράμματα Α, Β και 
D. Έτσι, ξεχωρίζει το ποιά κάρτα θα χρησιμοποιήσετε αργότερα για την 
ειδική λειτουργία (αυτή κάτω από το Α), ποιά θα χρησιμοποιήσετε για να 
πάρετε έναν νέο πόρο (αυτή κάτω από το Β), και ποιά θα χρησιμοποιήσετε 
για να προχωρήσετε έναν δείκτη (αυτή κάτω από το D).
Μόλις όλοι οι παίκτες έχουν αναθέσει κάρτες, οι φάσεις ενεργειών ξεκινούν.

Φάσεις Ενεργειών     -        -       -
Οι παίκτες εκτελούν πρώτα την ενέργεια Α. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν 
τελειώσει με την ενέργεια Α, συνεχίζουν με την ενέργεια Β, έπειτα με την 
ενέργεια C και τέλος με την ενέργεια D. Οι φάσεις ενεργειών Α, Β και D 
μπορούν να εκτελεστούν από όλους ταυτόχρονα, αλλά η φάση C, πρέπει να 
παιχτεί με δεξιόστροφη φορά, ξεκινώντας από τον τρέχοντα πρώτο παίκτη.

 Ενέργεια
Πάρτε την κάρτα που αναθέσατε στο γράμμα Α και προσθέστε την ανοιχτή στη 
θήκη των καρτών σας, αφήνοντας μόνο το πάνω μέρος της (δηλαδή την ειδική 
λειτουργία της) ορατό. Από εδώ και στο εξής, μπορείτε να συνεχίσετε να 
χρησιμοποιείτε την ειδική της λειτουργία, ακόμη και σε επόμενους γύρους.
Όσο έχετε ακόμη ελεύθερες θέσεις στη θήκη σας (δηλαδή στους πρώτους 
τρεις γύρους) μπορείτε να γεμίζετε κενές θέσεις με τις κάρτες που επιλέγε-
τε. Από τον τέταρτο γύρο κι έπειτα, πρέπει να επιλέξετε μια κάρτα για να 
καλύψετε στη θήκη, αφαιρώντας έτσι την ικανότητα της καλυμμένης 
κάρτας. Σημείωση: Μπορείτε να καλύπτετε κάρτες της ίδιας θέσης πολλές 
φορές.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Κάθε γύρος αποτελείται 
από μία φάση καρτών, η 
οποία ακολουθείται από τις 
φάσεις ενεργειών Α, Β, C 
και D.

Φάση καρτών:
Κάθε παίκτης τραβάει 3 
κάρτες και τις αναθέτει στα 
γράμματα Α, Β και D της 
θήκης του.

Όλοι οι παίκτες εκτελούν 
πρώτα την ενέργεια Α, 
έπειτα την Β, κλπ.
Η ενέργεια C πρέπει να 
παιχτεί με δεξιόστροφη σειρά.

Ενέργεια   :
Προσθέστε την κάρτα που 
αναθέσατε στο Α, στη θήκη 
σας.

Η ειδική της λειτουργία, 
είναι πια διαθέσιμη.

Περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις ειδικές λειτουρ-
γίες των καρτών, υπάρχουν στο 
συνοδευτικό φύλλο περίληψης 
καθώς και στην τελευταία 
σελίδα των κανόνων αυτών.

Η κάρτα αυτή δίνει 
μια ειδική λειτουργία.

Η κάρτα αυτή δίνει 
έναν πόρο.

Η κάρτα αυτή μετακι-
νεί τον αντίστοιχο 
δείκτη ζώου.



Σημείωση: Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τοποθετήσετε έναν εξερευνη-
τή, μπορείτε να πάρετε έναν πόρο της επιλογής σας από το γενικό απόθεμα.

Ενέργεια   :
Ξεσκαρτάρετε την κάρτα 
που αναθέσατε στο      και 
πάρτε τον αντίστοιχο πόρο 
από το απόθεμα.

Ενέργεια   :
Με τη σειρά, τοποθετήστε 
από έναν εξερευνητή σας σε 
μία θέση τοπίου.

Πληρώστε με 2 πόρους του 
ίδιου χρώματος:

Θέση ερήμου

Θέση γρασιδιού

Θέση βουνού

Θέση στέπας

Θέση βάλτου

Αν δεν μπορείτε ή δεν 
θέλετε να τοποθετήσετε 
εξερευνητή, πάρτε έναν 
πόρο.

Μόλις περικυκλώσετε 
εντελώς μία περιοχή 
ζούγκλας με εξερευνητές, 
πάρτε το αντίστοιχο 
πλακίδιο ζώου και κερδίστε 
πόντους νίκης.

  Ενέργεια   (Βασική Ενέργεια)
Με δεξιόστροφη φορά και ξεκινώντας από τον τρέχοντα πρώτο παίκτη, 
τοποθετήστε έναν εξερευνητή σας στο νησί. Πάρτε τον εξερευνητή από το 
προσωπικό σας απόθεμα στην αρχή. Μόλις το απόθεμά σας εξαντληθεί 
(δηλαδή μετά τον πέμπτο γύρο) επιλέξτε έναν από τους ήδη τοποθετημένους 
εξερευνητές σας και μεταφέρετέ τον σε μια άλλη θέση του νησιού.
Τοποθετήστε τους εξερευνητές στο κέντρο των χρωματιστών θέσεων τοπίου, 
έτσι ώστε τα σύμβολα των θέσεων (σκηνή, καπέλο, σχοινί, μπουκάλι και 
σακίδιο) να παραμένουν ορατά.
Η τοποθέτηση ενός εξερευνητή κοστίζει δύο πόρους του ίδιου χρώματος με 
τη θέση στην οποία τοποθετείται.

Έπειτα, κερδίζετε τόσους πόντους νίκης, όσοι καθορίζονται από την 
περιοχή (2, 3 ή4) μετακινώντας τον δείκτη πόντων νίκης σας μπροστά, κατά 
τον κατάλληλο αριθμό θέσεων στον μετρητή πόντων νίκης.
Είναι πιθανό να κερδίσετε περισσότερα από ένα πλακίδια ζώων ταυτόχρονα, 
περιβάλλοντας περισσότερες από μία περιοχές με μία τοποθέτηση εξερευνητή.

Πλακίδια Ζώων
Μόλις τοποθετήσετε εξερευνητές σε όλες τις θέσεις 
τοπίου που περιβάλλουν μία περιοχή ζούγκλας, παίρνε-
τε το πλακίδιο ζώου από τη θέση αυτή, καθώς και 
πόντους νίκης. Αρχικά, τοποθετήστε το πλακίδιο δίπλα 
στη θήκη καρτών σας ώστε να είναι εύκολα ορατό.

  Ενέργεια
Πάρτε την κάρτα που αναθέσατε στο γράμμα Β και 
προσθέστε την ανοιχτή στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος, 
δίπλα στις κλειστές στοίβες. Πάρτε έπειτα από το γενικό 
απόθεμα, τον πόρο του χρώματος που φαίνεται στην 
κάρτα, και προσθέστε τον στο προσωπικό σας απόθεμα.

Σημείωση: Το γενικό απόθεμα πόρων δεν είναι περιορισμέ-
νο. Αν εξαντληθεί χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο αντικείμενο 
σαν πόρο, προσωρινά.

Παράδειγμα: Η Άννα τοποθετεί έναν εξερευνητή σε 
μία θέση ερήμου. Επιστρέφει δύο κίτρινους πόρους στο 
γενικό απόθεμα.

Παράδειγμα: Ο Παύλος τοποθετεί τον εξερευνητή του στην γκρι θέση βουνών. 
Έτσι μπορεί να πάρει δύο πλακίδια ζώων, τη Νυχτοπεταλούδα και το Πίκα, μιας 
και περικύκλωσε δύο περιοχές ζούγκλας με τέσσερις εξερευνητές του.
Τοποθετεί τα δύο πλακίδια ζώων δίπλα στη θήκη των καρτών του
και κερδίζει συνολικά 5 (2+3) πόντους νίκης.

Εξερευνητές διαφορετικών χρωμάτων μπορούν να βρίσκονται στην ίδια
θέση, αλλά ποτέ δύο εξερευνητές του ίδιου χρώματος μαζί.
Ο αριθμός των πόντων νίκης που απονέμονται για την περικύκλωση μιας
περιοχής και απόκτησης ενός πλακιδίου ζώου, πάντοτε ισούται με τον
αριθμό των εξερευνητών που απαιτούνται για να γίνει αυτό.
Αν περικυκλώσετε μια κενή θέση ζούγκλας (δηλαδή το πλακίδιο έχει ήδη 
αποκτηθεί), δεν κερδίζετε τίποτα.

Ο παίκτης 
λαμβάνει έναν γκρι 



Σημείωση: Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τοποθετήσετε έναν εξερευνη-
τή, μπορείτε να πάρετε έναν πόρο της επιλογής σας από το γενικό απόθεμα.

Ενέργεια   :
Ξεσκαρτάρετε την κάρτα 
που αναθέσατε στο      και 
πάρτε τον αντίστοιχο πόρο 
από το απόθεμα.

Ενέργεια   :
Με τη σειρά, τοποθετήστε 
από έναν εξερευνητή σας σε 
μία θέση τοπίου.

Πληρώστε με 2 πόρους του 
ίδιου χρώματος:

Θέση ερήμου

Θέση γρασιδιού

Θέση βουνού

Θέση στέπας

Θέση βάλτου

Αν δεν μπορείτε ή δεν 
θέλετε να τοποθετήσετε 
εξερευνητή, πάρτε έναν 
πόρο.

Μόλις περικυκλώσετε 
εντελώς μία περιοχή 
ζούγκλας με εξερευνητές, 
πάρτε το αντίστοιχο 
πλακίδιο ζώου και κερδίστε 
πόντους νίκης.

  Ενέργεια   (Βασική Ενέργεια)
Με δεξιόστροφη φορά και ξεκινώντας από τον τρέχοντα πρώτο παίκτη, 
τοποθετήστε έναν εξερευνητή σας στο νησί. Πάρτε τον εξερευνητή από το 
προσωπικό σας απόθεμα στην αρχή. Μόλις το απόθεμά σας εξαντληθεί 
(δηλαδή μετά τον πέμπτο γύρο) επιλέξτε έναν από τους ήδη τοποθετημένους 
εξερευνητές σας και μεταφέρετέ τον σε μια άλλη θέση του νησιού.
Τοποθετήστε τους εξερευνητές στο κέντρο των χρωματιστών θέσεων τοπίου, 
έτσι ώστε τα σύμβολα των θέσεων (σκηνή, καπέλο, σχοινί, μπουκάλι και 
σακίδιο) να παραμένουν ορατά.
Η τοποθέτηση ενός εξερευνητή κοστίζει δύο πόρους του ίδιου χρώματος με 
τη θέση στην οποία τοποθετείται.

Έπειτα, κερδίζετε τόσους πόντους νίκης, όσοι καθορίζονται από την 
περιοχή (2, 3 ή4) μετακινώντας τον δείκτη πόντων νίκης σας μπροστά, κατά 
τον κατάλληλο αριθμό θέσεων στον μετρητή πόντων νίκης.
Είναι πιθανό να κερδίσετε περισσότερα από ένα πλακίδια ζώων ταυτόχρονα, 
περιβάλλοντας περισσότερες από μία περιοχές με μία τοποθέτηση εξερευνητή.

Πλακίδια Ζώων
Μόλις τοποθετήσετε εξερευνητές σε όλες τις θέσεις 
τοπίου που περιβάλλουν μία περιοχή ζούγκλας, παίρνε-
τε το πλακίδιο ζώου από τη θέση αυτή, καθώς και 
πόντους νίκης. Αρχικά, τοποθετήστε το πλακίδιο δίπλα 
στη θήκη καρτών σας ώστε να είναι εύκολα ορατό.

  Ενέργεια
Πάρτε την κάρτα που αναθέσατε στο γράμμα Β και 
προσθέστε την ανοιχτή στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος, 
δίπλα στις κλειστές στοίβες. Πάρτε έπειτα από το γενικό 
απόθεμα, τον πόρο του χρώματος που φαίνεται στην 
κάρτα, και προσθέστε τον στο προσωπικό σας απόθεμα.

Σημείωση: Το γενικό απόθεμα πόρων δεν είναι περιορισμέ-
νο. Αν εξαντληθεί χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο αντικείμενο 
σαν πόρο, προσωρινά.

Παράδειγμα: Η Άννα τοποθετεί έναν εξερευνητή σε 
μία θέση ερήμου. Επιστρέφει δύο κίτρινους πόρους στο 
γενικό απόθεμα.

Παράδειγμα: Ο Παύλος τοποθετεί τον εξερευνητή του στην γκρι θέση βουνών. 
Έτσι μπορεί να πάρει δύο πλακίδια ζώων, τη Νυχτοπεταλούδα και το Πίκα, μιας 
και περικύκλωσε δύο περιοχές ζούγκλας με τέσσερις εξερευνητές του.
Τοποθετεί τα δύο πλακίδια ζώων δίπλα στη θήκη των καρτών του
και κερδίζει συνολικά 5 (2+3) πόντους νίκης.

Εξερευνητές διαφορετικών χρωμάτων μπορούν να βρίσκονται στην ίδια
θέση, αλλά ποτέ δύο εξερευνητές του ίδιου χρώματος μαζί.
Ο αριθμός των πόντων νίκης που απονέμονται για την περικύκλωση μιας
περιοχής και απόκτησης ενός πλακιδίου ζώου, πάντοτε ισούται με τον
αριθμό των εξερευνητών που απαιτούνται για να γίνει αυτό.
Αν περικυκλώσετε μια κενή θέση ζούγκλας (δηλαδή το πλακίδιο έχει ήδη 
αποκτηθεί), δεν κερδίζετε τίποτα.

Ο παίκτης 
λαμβάνει έναν γκρι 



Ενέργεια   :
Ξεσκαρτάρετε την κάρτα 
που αναθέσατε στο       και 
ανεβάστε τον δείκτη που 
αντιστοιχεί στο ζώο της 
κάρτας μια θέση πιο πάνω. 
Κερδίζετε 1 ΠΝ για κάθε 
ζώο του είδους που έ-
χετε στην κατοχή σας.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι τελειώνει όταν, 
στο τέλος ενός γύρου, η 
συνολική αξία των περιοχών 
που βρίσκονται οι 5 μωβ 
δείκτες είναι τουλάχιστον:
  7 (2 παίκτες)
  9 (3 παίκτες)
    11 (4 παίκτες)

Τελικό Σκοράρισμα

Οι παίκτες κερδίζουν:

    10 ΠΝ ανά ολοκληρω-
      μένο σετ ζώων
  ? ΠΝ ανά ζώο
  1 ΠΝ ανά 2 πόρους

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

Σημείωση: Οι αξίες των 
περιοχών στις οποίες 
βρίσκονται οι μωβ δείκτες 
δεν έχουν καμία σημασία στο 
σκοράρισμα κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. 
Κερδίζετε μόνο 1 ΠΝ για 
κάθε ζώο, ασχέτως του που 
βρίσκεται ο μωβ δείκτης

  Ενέργεια
Πάρτε την κάρτα που αναθέσατε στο γράμμα D και ξεσκαρτάρετέ την 
ανοιχτή. Έπειτα, μετακινήστε τον μωβ δείκτη του αντίστοιχου είδους 
ζώου, το οποίο εμφανίζεται στην κάρτα σας, μία θέση πιο πάνω στον 
μετρητή του. Εσείς (και μόνο εσείς!) κερδίζετε αμέσως 1 πόντο νίκης για 
κάθε ζώο του είδους αυτού, το οποίο έχετε στην κατοχή σας. Τα μεγάλα 
πλακίδια ζώων αξίζουν από 2 πόντους.

Σε κάθε παιχνίδι, μετακινείτε τους μωβ δείκτες όλο και πιο 
ψηλά στους μετρητές ζώων. Οι αξίες των περιοχών που βρίσκο-
νται οι δείκτες (0-5) όχι μόνο καθορίζουν τον πολλαπλασιαστή 
σκοραρίσματος πλακιδίων στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά 
επίσης καθορίζουν το τέλος του παιχνιδιού. Στο τέλος κάθε 
γύρου, προσθέστε τις αξίες των περιοχών που βρίσκονται οι 
πέντε μωβ δείκτες ζώων. Αν το σύνολο είναι τουλάχιστον 7 (2 
παίκτες), 9 (3 παίκτες) ή 11 (4 παίκτες), το παιχνίδι τελειώνει.

Τελικό Σκοράρισμα
Επιπλέον των πόντων νίκης που κερδίσατε στη διάρκεια του παιχνιδιού, 
κάθε παίκτης κερδίζει τους εξής επιπλέον πόντους:

Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους περισσευούμενους 
πόρους. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, οι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.

10 πόντους για κάθε πλήρες σετ 5 πλακιδίων διαφορετικών ζώων 
(μην ξεχνάτε ότι τα μεγάλα πλακίδια υπολογίζονται σαν 2).
Για κάθε πλακίδιο ζώου που έχει ο παίκτης, κερδίζει τόσους πόντους 
νίκης όσος ο αντίστοιχος πολλαπλασιαστής σκοραρίσματος (η αξία 
της θέσης που καταλαμβάνει ο μωβ δείκτης του αντίστοιχου ζώου).
1 πόντος νίκης για κάθε 2 πόρους που περίσσεψαν.

Παράδειγμα: Η Ελένη παίζει μία κάρτα με ένα Ντόντο. 
Μετακινεί τον μωβ δείκτη του μετρητή Ντόντο μία θέση πιο 
πάνω. Μιας και έχει το μεγάλο πλακίδιο Ντόντο και ένα μικρό 
πλακίδιο Ντόντο, κερδίζει συνολικά 3 πόντους νίκης. Οι 
υπόλοιποι παίκτες με πλακίδια Ντόντο δεν κερδίζουν τίποτα.

Σημειώσεις:

Παράδειγμα: Στο τέλος του παιχνιδιού η Κατερίνα 
έχει τα πλακίδια ζώων και τους πόρους που φαίνονται 
εδώ. Κερδίζει επιπλέον 57 πόντους νίκης:

Ανάλογα με τις κάρτες που έχετε στη θήκη σας, μπορείτε επίσης να μετακινήσετε δείκτες στις 
φάσεις ενεργειών Β ή C, ή ακόμη και να μετακινήσετε τους δείκτες περισσότερες από μία φορές. 
Κάθε φορά που μετακινείτε έναν δείκτη, κερδίζετε πόντους, όπως περιγράφηκε παραπάνω.
Μόλις ένας μωβ δείκτης έχει φτάσει στην πρώτη πάνω θέση του μετρητή (θέση 5), 
δεν μπορεί να μετακινηθεί επιπλέον όταν εκτελείται η ενέργεια αυτή. Ωστόσο, 
συνεχίζετε να κερδίζετε πόντους κανονικά.

Για τα 2 ολοκληρωμένα σετ από
5 είδη ζώων:           20 ΠΝ

Για τα πλακίδια ζώων (2 x 3 + 2 x 2
+ 3 x 4 +2 x 2 + 2 x 5 πόντους):     36 ΠΝ
Για τους 3 περισσευούμενους πόρους:     1 ΠΝ

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



Η Καρτέλα Περίληψης
...παρουσιάζει μια περίληψη των ενεργειών Α έως D πάνω αριστερά, και μία περίληψη του τελικού σκοραρί-
σματος κάτω δεξιά. Επίσης παρέχει μια λεπτομερή περιγραφή κάθε μίας από τις κάρτες ειδικών λειτουργιών. 
Όλα τα σύμβολα, οι θέσεις τοπίου, τα χρώματα πόρων ή τα ζώα που παρουσιάζονται στην καρτέλα περίληψης 
είναι μόνο παραδείγματα των ειδών των ειδικών λειτουργιών. Οι ίδιες οι κάρτες έχουν όλους τους πιθανούς 
συνδυασμούς. Η εικονογράφηση είναι πάντοτε η ίδια και στις περισσότερες περιπτώσεις οι παίκτες παίρνουν 
έναν επιπλέον πόρο από το γενικό απόθεμα ή κερδίζουν πόντους νίκης ή μετακινούν έναν μωβ δείκτη κλπ.

Οι Ειδικές Λειτουργίες
...συνήθως είτε αλλάζουν τους βασικούς κανόνες ή βελτιώνουν την ισχύ μιας ενέργειας. Μόλις μια ειδική 
λειτουργία καλυφθεί από μία άλλη κάρτα, το αποτέλεσμά της χάνεται, με δύο εξαιρέσεις. Αν πήρατε έναν νέο 
εξερευνητή από το γενικό απόθεμα, τότε τον κρατάτε στην κατοχή σας, ακόμη κι αν καλυφθεί η αντίστοιχη 
κάρτα. Ομοίως, το αποτέλεσμα της κάρτας που σας δίνει μια επιπλέον θέση κάρτας δεν χάνεται αν η κάρτα 
αυτή καλυφθεί.
Επιτρέπεται να συνδυάζετε τα αποτελέσματα πολλαπλών καρτών λειτουργιών. Ο βασικός κανόνας είναι ότι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αποτελέσματα αυτά, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε.

Μετάφραση / Ενσωμάτωση: Νίκος Χριστάκης
  

Παράδειγμα: Ο Πέτρος έχει τις εξής κάρτες στη θήκη των 
καρτών του. Κατά την ενέργεια C,  αν επιλέξει να τοποθετήσει 
έναν εξερευνητή σε θέση πράσινου τοπίου με σχοινί, κερδίζει 3 
+ 3 = 6 πόντους νίκης ενώ ταυτόχρονα κερδίζει έναν πόρο της 
επιλογής του από το γενικό απόθεμα.


