ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ LUDOVIC MAUBLANC KAI BRUNO CATHALA, ΓΙΑ 2 ΕΩΣ 5 ΠΑΙΚΤΕΣ

Βρισκόμαστε στην Αρχαία Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Οι μεγάλες πόλεις-κράτη της εποχής
(Σπάρτη, Αθήνα, Κόρινθος, Θήβα και Άργος) έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται, και παλεύουν μεταξύ τους για την κυριαρχία στο Αιγαίο.
Κι όλα αυτά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των Θεών…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ταμπλό σε 3 κομμάτια
2 ειδικά ζάρια

98 χρυσά
νομίσματα (ΧΝ)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:
Αποδείξτε την υπεροχή της πόλης-κράτους σας με το να γίνετε ο πρώτος που στο τέλος ενός
γύρου θα έχει 2 Μητροπόλεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Κάθε παίκτης παίρνει τα υλικά του χρώματός του u, τα οποία τοποθετεί μπροστά από το παραβάν του v ορατά σε όλους, και 5 Χρυσά Νομίσματα (ΧΝ) w, τα οποία κρύβει πίσω από το
παραβάν του.
Τοποθετήστε το ταμπλό x, τα Στρατεύματα και τους Στόλους ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, όπως φαίνεται στις σελίδες 7 και 8.
Ανακατέψτε τις κάρτες των Μυθικών Πλασμάτων και τοποθετήσατε τις κλειστές σε μια τράπουλα στην κατάλληλη θέση y. Τοποθετήστε τις 5
φιγούρες δίπλα στα σκάρτα z.
Τοποθετήστε τις κάρτες Φιλοσόφων  και τις
κάρτες Ιερέων  στις ειδικές θέσεις του ταμπλό.
Κάθε παίκτης παίρνει μόνο έναν από τους
δείκτες προσφορών του. Αυτοί οι δείκτες
ανακατεύονται και τοποθετούνται τυχαία
στις πρώτες θέσεις της γραμμής γύρου
(ο δεύτερος δείκτης προσφορών χρησιμοποιείται μόνο σε παιχνίδι δυο παικτών).
Αφήστε τα 4 πλακίδια Θεών  δίπλα
στο ταμπλό.
Τα πλακίδια κτιρίων, τα πλακίδια
Μητροπόλεων, τα δυο ειδικά ζάρια,
οι δείκτες πλούτου και τα υπόλοιπα ΧΝ μένουν για την ώρα στην
άκρη.
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5 φιγούρες:
Γιγάντιο Καλαμάρι,
Μινώταυρος, Μέδουσα,
Πολύφημος, Χείρωνας
17 κάρτες
Μυθικών
Πλασμάτων
17 κάρτες
Φιλοσόφων
18 κάρτες Ιερέων

v

w

v

16 δείκτες
πλούτου

4 μεγάλα πλακίδια Θεών
40 κτίρια:

10 Λιμάνια

10 Ναοί

10 Φρούρια

10 Πανεπιστήμια
10 Μητροπόλεις

Για καθένα από τα
5 χρώματα:
2 δείκτες
προσφορών
3 δείκτες
περιοχών

8 στόλοι

8 στρατεύματα
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ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ:

Χ Ω Ρ Ο Σ Μ ΥΘ Ι Κ Ω Ν Π Λ ΑΣ Μ ΑΤ Ω Ν

Γ ΡΑ Μ Μ Η
Γ ΥΡΟΥ

Το παιχνίδι παίζεται σε μια σειρά από γύρους, στη διάρκεια των οποίων οι παίκτες:
• Πρώτα θα μαζέψουν εισόδημα σε ΧΝ (παραγωγή των νησιών τους + θαλάσσιο εμπόριο)
• Κατόπιν θα κάνουν προσφορές στους Θεούς (πλειοδοσία). Πολλές φορές θα χρειαστεί να
ξοδέψετε πολλά για να κερδίσετε την εύνοια του Θεού της επιλογής σας.
• Τέλος, εκτελούν τις ενέργειες που σχετίζονται με το Θεό του οποίου κέρδισαν την εύνοια(κάθε
Θεός έχει μια «δωρεάν» ενέργεια, ενώ για τις υπόλοιπες απαιτούνται ΧΝ).
Σκοπός του κάθε παίκτη είναι να έχει στην κατοχή του δυο Μητροπόλεις στο τέλος ενός γύρου
(είτε χτίζοντάς τις, είτε κατακτώντας τις). Το παιχνίδι τελειώνει αν στο τέλος ενός γύρου τουλάχιστον ένας παίκτης έχει επιτύχει το σκοπό του. Αν πολλοί παίκτες τα καταφέρουν στον ίδιο γύρο,
τότε ο πιο πλούσιος ανάμεσά τους (εκείνος με τα περισσότερα ΧΝ) είναι ο νικητής.
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ΧΩΡ ΟΣ
ΘΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ:
1/ ΜΥΘΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ:

ΤΡΑΠΟΥΛΑ
Κατά τη διάρκεια κάθε γύρου Μυθικά Πλάσματα περιφέρονται στα νησιά των Κυκλάδων.
ΣΚΑΡΤΑ
Στο ξεκίνημα κάθε γύρου, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι να ανανεώσετε το χώρο των
Μυθικών Πλασμάτων (βλ. εικόνα) ώστε να υπάρχουν τρία ορατά Πλάσματα, ένα σε κάθε θέση.
Τα ΧΝ κάτω από κάθε θέση υποδηλώνουν την τιμή που πρέπει να πληρώσει ένας παίκτης για να
χρησιμοποιήσει το Πλάσμα στη διάρκεια της φάσης ενεργειών (βλ. παρακάτω). Κάντε τα ακόλουθα:
• Ξεσκαρτάρετε το Πλάσμα στη θέση «2 ΧΝ» αν δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο
γύρο.
• Κατόπιν μετακινήστε τις υπόλοιπες κάρτες προς τα δεξιά, ώστε να γεμίσουν όλα τα κενά.
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• Τέλος, γεμίστε όσα κενά έχουν απομείνει τραβώντας κάρτες από την τράπουλα.
Στον
προηγούμενο
γύρο,
ο παίκτης χρησιμοποίησε το Πλάσμα
Όταν η τράπουλα εξαντληθεί, ανακατέψτε τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες και φτιάξτε μια νέα στη θέση των 3 ΧΝ. Ο χώρος
τράπουλα.
πρέπει τώρα να ανανεωθεί για το
ξεκίνημα του νέου γύρου:
Ειδική περίπτωση στο ξεκίνημα του παιχνιδιού:
1
2
3 Μινώταυρος
4
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7 ξεσκαρτάρε8
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Ο
• Στον πρώτο γύρο, τραβήξτε το πρώτο Μυθικό Πλάσμα και τοποθετήστε το ανοιχτό στην αρι- u ται (κανένας δεν τον ήθελε)
στερή θέση του χώρου (4 ΧΝ).
Πήγασος μετακινείται στη
v Οθέση
2 ΧΝ
• Στον δεύτερο γύρο, αν αυτό το Πλάσμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, μετακινείστε το μια θέση
Οι θέσεις 3 ΧΝ και 4 ΧΝ
w
προς τα δεξιά, και τοποθετήστε το πρώτο Πλάσμα από την τράπουλα ανοιχτό στη θέση που
γεμίζονται
1
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6με 7τα πρώτα
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μόλις ελευθερώθηκε (αν το Πλάσμα χρησιμοποιήθηκε, τοποθετήστε τα δυο πρώτα Πλάσματα x Πλάσματα της τράπουλας
από την τράπουλα στις θέσεις 4 ΧΝ και 3 ΧΝ).

x

u

w

v

2/ ΟΙ ΘΕΟΙ:

Η σειρά με την οποία ενεργοποιούνται οι Θεοί αλλάζει στο ξεκίνημα κάθε γύρου.
Τα 4 μεγάλα πλακίδια των Θεών ανακατεύονται και τοποθετούνται τυχαία στις 4 κενές θέσεις πάνω
από τη θέση του Απόλλωνα. Σε παιχνίδι 5 παικτών, και τα 4 πλακίδια τοποθετούνται ανοιχτά.
Όταν παίζουν 4 παίκτες, ο τελευταίος από τους 4 Θεούς τοποθετείται κλειστός: δεν θα είναι
διαθέσιμος σε αυτό το γύρο. Στον επόμενο γύρο, τοποθετήστε αυτό τον Θεό στην πρώτη θέση,
ανοιχτό, και ανακατέψτε τους υπόλοιπους 3. Και πάλι ο Θεός στην 4η θέση θα είναι κλειστός και
θα γίνει 1ος στον επόμενο γύρο.
Όταν παίζουν 3 παίκτες, οι πρώτοι δυο Θεοί τοποθετούνται ανοιχτοί και οι δυο τελευταίοι κλειστοί. Στον επόμενο γύρο θα χρησιμοποιηθούν οι δυο κλειστοί Θεοί. Στον επόμενο, οι 4 Θεοί θα
ανακατευτούν για να φτιάξουν δυο νέα τυχαία ζευγάρια.
Οι αλλαγές στους κανόνες όταν παίζουν 2 παίκτες αναφέρονται στη σελίδα 6.
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3/ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ:

Κάθε πόλη κερδίζει Χρυσά Νομίσματα (ΧΝ) ανάλογα με τον πλούτο των νησιών της και το
θαλάσσιο εμπόριο.
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Κάθε παίκτης κερδίζει 1 ΧΝ για κάθε δείκτη πλούτου.
Οι δείκτες πλούτου υπάρχουν σε πολλά νησιά (τυπωμένοι στο ταμπλό, ενώ μπορεί να τοποθετηθούν και από τον Απόλλωνα, όπως περιγράφεται στη σελίδα 6), αλλά και σε ορισμένες θαλάσσιες
θέσεις (τυπωμένοι πάνω σε βέλη: όταν ένα πλοίο βρίσκεται πάνω σε ένα βέλος, κάνει εμπόριο με Αυτό το νησί δίνει
1
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6
άλλο έθνος).
2 ΧΝ
στον
Μπλε
παίκτη.
Οι παίκτες πρέπει να κρύβουν πίσω από το παραβάν τους τα ΧΝ που κερδίζουν.

2

1

2

3

4

5

6

7

7

Αυτή η θέση
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εμπορίου
δίνει
1 ΧΝ στον
Πράσινο παίκτη.
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4/ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

Για να κερδίσουν την στήριξη των Θεών και τις ενέργειες που αυτοί προσφέρουν, οι παίκτες
πρέπει να προσφέρουν μέρος από την περιουσία τους (ΧΝ).
Κάθε παίκτης με τη σειρά του επιλέγει ένα Θεό και τοποθετεί το δείκτη προσφορών του στη θέση
που αντιστοιχεί στην προσφορά που ο παίκτης επιθυμεί να κάνει στο συγκεκριμένο Θεό.
Αν μια προσφορά ξεπεράσει το 10, ο παίκτης τοποθετεί ένα από τους δείκτες περιοχής του στη
θέση 10+, με τον δείκτη προσφορών να δείχνει πια πόσο μεγαλύτερη από το 10 είναι η προσφορά
(π.χ. για να ποντάρει 13, ο παίκτης τοποθετεί το δείκτη περιοχής του στο 10+ και το δείκτη προσφορών του στο 3).
Ένας Θεός προσφέρει τη στήριξή του μόνο σε ένα παίκτη: σε αυτόν με τη μεγαλύτερη προσφορά.
Αν ένας παίκτης κάνει προσφορά σε έναν ήδη επιλεγμένο Θεό:
• Η προσφορά θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την ήδη υπάρχουσα
• Ο παίκτης που έκανε την προηγούμενη προσφορά πρέπει να πάρει πίσω το δείκτη του και
αμέσως να τον τοποθετήσει σε ένα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ Θεό.
Είναι πιθανό ο παίκτης με την νέα τοποθέτησή του να κάνει μεγαλύτερη προσφορά από τον
παίκτη που ήδη έχει ποντάρει στο νέο Θεό. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η διαφορά πρέπει να επιλυθεί
πριν ο επόμενος κατά σειρά παίκτης τοποθετήσει το δείκτη προσφοράς του. Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να τοποθετήσει το δείκτη του στη θέση του Απόλλωνα χωρίς να πληρώσει τίποτα,
αφού ο Απόλλωνας είναι ο μόνος Θεός που δεν ζητάει προσφορές. Είναι δυνατό πολλοί παίκτες
να επιλέξουν τον Απόλλωνα στον ίδιο γύρο. Ο πρώτος παίκτης που θα τον επιλέξει τοποθετεί το
δείκτη του στη θέση 1, ο δεύτερος στη θέση 2 κ.ο.κ.
Η φάση των προσφορών τελειώνει όταν κάθε παίκτης έχει τοποθετήσει το δείκτη του σε ένα
Θεό.
Κάθε παίκτης πληρώνει τα ΧΝ που προσέφερε στο Θεό του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν μειώσεις λόγω καρτών Ιερέων (βλ. παρακάτω).
Σημαντικό: αν και ο αριθμός των ΧΝ που έχει κάθε παίκτης πρέπει να παραμένει κρυφός, απαγορεύεται να κάνετε μια προσφορά που δεν μπορείτε να πληρώσετε!!! Η οργή των Θεών θα ήταν
τρομερή!

5/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Οι Θεοί ενεργοποιούνται με τη σειρά που καθορίστηκε στο ξεκίνημα του γύρου.
Ο παίκτης που έχει κάνει προσφορά στον πρώτο Θεό μπορεί να εκτελέσει με όποια σειρά θέλει
τις ενέργειες που σχετίζονται με αυτό το Θεό και να χρησιμοποιήσει ένα Μυθικό Πλάσμα, πληρώνοντας το κόστος που αντιστοιχεί σε καθεμία από αυτές τις ενέργειες.
Οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες:
• Καλέστε ένα ή περισσότερα Μυθικά Πλάσματα (όλοι οι Θεοί πλην του Απόλλωνα)
• Στρατολόγηση (όλοι οι Θεοί πλην του Απόλλωνα)
• Χτίσιμο (όλοι οι Θεοί πλην του Απόλλωνα)
• Ειδικές ενέργειες (όλοι οι Θεοί πλην της Αθηνάς και του Απόλλωνα)
• Αύξηση εισοδήματος (Απόλλωνας)
Οι 4 κυρίως Θεοί λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Διαφέρει μόνο ο Απόλλωνας.
Είναι δυνατό να εκτελέσετε μια ενέργεια περισσότερες από μια φορές.
Όταν ένας παίκτης ολοκληρώσει τις ενέργειές του, τοποθετεί το δείκτη προσφορών του στην
τελευταία ελεύθερη θέση της γραμμής γύρου. Ακολουθεί ο παίκτης που έκανε προσφορά στο
δεύτερο Θεό κ.ο.κ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
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πολεμήσει
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και κάνει μια προσφορά στον Άρη.
Τοποθετεί το δείκτη του στο 5,
πιστεύοντας ότι αυτή του η προσφορά
θα αποθαρρύνει τους υπόλοιπους
παίκτες.
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Όμως ο Κόκκινος παίκτης κάνει μια
προσφορά αξίας 6 στον Άρη!
1
2 παίκτης
3
4 θα5 πρέπει
6
7αμέσως
8
9
Ο Μπλε
να διαλέξει άλλο Θεό.
Κάνει μια προσφορά αξίας 1 στον
Ποσειδώνα, ελπίζοντας να διωχτεί για
να ξαναγυρίσει στον Άρη.
11

2
2

33

4
4

55

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

+10
+10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+10

10

+10

10

+10

Κι αυτό ακριβώς συμβαίνει:
Ο Κίτρινος κάνει μια προσφορά αξίας
1
2 Ποσειδώνα,
3
4
5διώχνοντας
6
7
8τον 9
3 στον
Μπλε.
Ο Μπλε κάνει αμέσως μια προσφορά
αξίας 7 στον Άρη, διώχνοντας τον
Κόκκινο, ο οποίος θα πρέπει τώρα να
προσφέρει σε άλλο Θεό… Τι θα κάνει
ο Κόκκινος;
1
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9
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
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• ΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΥΘΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Πληρώνοντας το κόστος που φαίνεται κάτω από την κάρτα (2, 3, ή 4 ΧΝ μείον ό,τι αφαιρούν οι
Ναοί) ο παίκτης μπορεί να πάρει την ανάλογη κάρτα Πλάσματος και να εφαρμόσει την ιδιότητά
της. Κατόπιν, η κάρτα ξεσκαρτάρεται ανοιχτή.
Οι ιδιότητες των Πλασμάτων πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα. Ένας παίκτης δεν μπορεί να κρατήσει ένα Πλάσμα που μόλις αγόρασε για να το χρησιμοποιήσει αργότερα.
Η ιδιότητα του κάθε πλάσματος και η χρήση των 5 φιγούρων τους εξηγούνται στο τετρασέλιδο
που θα βρείτε στο κουτί.
Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι μόνο στο ξεκίνημα κάθε γύρου τοποθετούνται νέες κάρτες Πλασμάτων
στο ταμπλό. Άρα ο παίκτης που έκανε προσφορά στον πρώτο Θεό θα βοηθηθεί πρώτος. Και αφού τίποτα δεν
τον εμποδίζει να παίξει πολλά Πλάσματα, είναι πολύ πιθανόν οι τελευταίοι παίκτες του γύρου να μην προλάβουν κανένα Πλάσμα όταν έρθει η σειρά τους.

Ο Κόκκινος παίζει πρώτος: όταν
τελειώσει με τις ενέργειές του, τοποθετεί το δείκτη του στη θέση 5.
Ο επόμενος παίκτης (Πράσινος) θα
τοποθετήσει τον δικό του στο 4 κ.ο.κ.
Έτσι, ο παίκτης
1
2 που3 έπαιξε
4 τελευταίος
5
6
θα είναι εκείνος που θα κάνει την
πρώτη προσφορά στον επόμενο γύρο.

3
1

2

3

4

5

6

7

• ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ
Οι κυρίως Θεοί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, επιτρέπουν στους παίκτες να στρατολογούν
ένα Στράτευμα, ένα Στόλο, ένα Ιερέα ή ένα Φιλόσοφο δωρεάν, ή περισσότερους πληρώνοντας
με τα πολύτιμα Χρυσά Νομίσματα (ΧΝ) τους.

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ

Στρατολόγηση Στόλων

Ο Ποσειδώνας προσφέρει ένα
Στόλο δωρεάν.
Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον
Στόλους, ως εξής:
• Ο δεύτερος Στόλος κοστίζει 1
ΧΝ
• Ο τρίτος 2 ΧΝ
• Ο τέταρτος 3 ΧΝ.
Ένας παίκτης δεν μπορεί να αγοράσει περισσότερους από 3 επιπλέον Στόλους στον ίδιο γύρο.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να
έχει πάνω από 8 Στόλους.
Οι Στόλοι πρέπει να τοποθετηθούν σε θαλάσσιες θέσεις γύρω
από ένα νησί που ανήκει στον
παίκτη. Αυτή η θέση πρέπει είτε
να είναι άδεια, είτε να περιέχει
Στόλους του ιδίου παίκτη.

ΑΡΗΣ

Στρατολόγηση
Στρατευμάτων

Ο Άρης προσφέρει ένα
Στράτευμα δωρεάν.
Μπορείτε να αγοράσετε
επιπλέον Στρατεύματα, ως
εξής:
• Το δεύτερο Στράτευμα
κοστίζει 2 ΧΝ
• Το τρίτο 3 ΧΝ
• Το τέταρτο 4 ΧΝ.
Ένας παίκτης δεν μπορεί να
αγοράσει περισσότερα από
3 επιπλέον Στρατεύματα
στον ίδιο γύρο.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί
να έχει πάνω από 8 Στρατεύματα.
Τα Στρατεύματα πρέπει να
τοποθετηθούν σε νησιά που
ανήκουν στον παίκτη.

ΖΕΥΣ

ΑΘΗΝΑ

Στρατολόγηση Ιερέων

Ο Ζεύς προσφέρει έναν Ιερέα
δωρεάν.
Μπορείτε να αγοράσετε έναν
(και μόνο έναν) επιπλέον Ιερέα
με 4 ΧΝ.
Οι Ιερείς πρέπει να τοποθετούνται μπροστά από τα παραβάν,
σε κοινή θέα.

Ιδιότητα των Ιερέων:

Κάθε Ιερέας μειώνει την προσφορά που πρέπει να πληρωθεί στο ξεκίνημα κάθε γύρου
κατά 1 ΧΝ.
Όσους Ιερείς και να έχει ένας
παίκτης, ΠΡΕΠΕΙ να πληρώσει τουλάχιστον 1 ΧΝ για την
προσφορά του (μόνο η πρόσβαση στον Απόλλωνα είναι
εντελώς δωρεάν).

Στρατολόγηση
Φιλοσόφων

Η Αθηνά προσφέρει έναν
Φιλόσοφο δωρεάν.
Μπορείτε να αγοράσετε
έναν (και μόνο έναν)
επιπλέον Φιλόσοφο με 4
ΧΝ.
Οι Φιλόσοφοι πρέπει να
τοποθετούνται μπροστά
από τα παραβάν, σε κοινή
θέα.

Ιδιότητα των
Φιλοσόφων:

Μόλις ένας παίκτης αποκτήσει έναν 4ο Φιλόσοφο,
τους ξεσκαρτάρει όλους
και χτίζει μια Μητρόπολη
(βλ. παρακάτω).

• ΧΤΙΣΙΜΟ
Κάθε είδος κτιρίου είναι συνδεδεμένο με ένα Θεό, και έχει μια διαφορετική ιδιότητα.
Στη διάρκεια του γύρου του, ο παίκτης μπορεί να χτίσει τον ίδιο τύπο κτιρίου πολλές φορές,
ακόμα και στο ίδιο νησί, όσο έχει τα 2 ΧΝ που απαιτούνται για το καθένα.
Μόλις ένας παίκτης έχει 4 διαφορετικά κτίρια, σε ένα ή περισσότερα νησιά, αυτόματα τα αντικαθιστά με μια Μητρόπολη (βλ. παρακάτω).

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
ΛΙΜΑΝΙ
Ιδιότητα: το Λιμάνι δίνει
ένα αμυντικό πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια
ναυμαχιών που λαμβάνουν χώρα σε θέσεις
διπλανές σε αυτό το νησί
(βλ. παρακάτω).
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ΑΡΗΣ
ΦΡΟΥΡΙΟ
Ιδιότητα: κατά τη διάρκεια των μαχών, το Φρούριο δίνει ένα αμυντικό
πλεονέκτημα στα Στρατεύματα που βρίσκονται
σε αυτό το νησί (βλ. παρακάτω).

ΖΕΥΣ
ΝΑΟΣ
Ιδιότητα: Κάθε Ναός μειώνει το
κόστος αγοράς ενός Μυθικού Πλάσματος κατά 1 ΧΝ. Η μείωση του
κόστους που προσφέρει κάθε Ναός
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια
φορά ανά γύρο. Όσους Ναούς κι αν
έχει ένας παίκτης, πρέπει πάντα να
πληρώσει τουλάχιστον 1 ΧΝ για να
πάρει ένα Πλάσμα.

Τα κτίρια τοποθετούνται στα
άσπρα τετράγωνα του κάθε
νησιού.

ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ιδιότητα: το Πανεπιστήμιο δεν
έχει κάποια ιδιότητα… είναι
όμως ένα από τα 4 κτίρια που
χρειάζεστε για να χτίσετε μια
Μητρόπολη.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Κάποιοι Θεοί σας προσφέρουν ειδικές ενέργειες.
Κατά τη διάρκεια του γύρου του, ένας παίκτης μπορεί να εκτελέσει αυτές τις ενέργειες όσες
φορές θέλει, αρκεί να έχει αρκετά ΧΝ για να πληρώσει.

ΑΡΗΣ

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
Μετακίνηση Στόλων

Για 1 ΧΝ, ο παίκτης μπορεί
να μετακινήσει έναν ή
περισσότερους Στόλους που
βρίσκονται στην ίδια θέση,
το μέγιστο 3 θέσεις. Κατά τη
διάρκεια αυτής της κίνησης
μπορεί να προσθέσει ή να
εγκαταλείψει Στόλους.
Αν οι Στόλοι εισέλθουν σε
θέση όπου βρίσκονται αντίπαλοι Στόλοι, η κίνησή τους
σταματάει και αμέσως ξεκινάει μια ναυμαχία.

ΖΕΥΣ

Μετακίνηση Στρατευμάτων

Για 1 ΧΝ, ο παίκτης μπορεί να μετακινήσει κάποια ή όλα τα Στρατεύματα του από ένα νησί σε ένα άλλο, εφόσον τα δυο νησιά συνδέονται
με μια αλυσίδα Στόλων του χρώματός του.
• Αν καταλήξει σε νησί όπου υπάρχουν αντίπαλα Στρατεύματα, ξεκινάει αμέσως μια μάχη.
• Αν καταλήξει σε νησί που δεν υπάρχουν Στρατεύματα, κερδίζει το
νησί χωρίς μάχη, ακόμα και αν το νησί έχει Φρούριο.
• Αν τα Στρατεύματά του φεύγοντας αφήσουν το νησί άδειο, θα
πρέπει να αφήσει σε αυτό ένα δείκτη περιοχής. Το νησί του ανήκει
μέχρι να καταλήξουν σε αυτό αντίπαλα Στρατεύματα (άρα ένα νησί
που ανήκει σε έναν παίκτη δεν μπορεί να ξαναγίνει ουδέτερο).
Τελευταίο νησί: Ένας παίκτης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να επιτεθεί στο τελευταίο νησί ενός αντίπαλου παίκτη, εκτός και αν μπορεί να αποδείξει
ότι κατακτώντας αυτό το νησί κερδίζει το παιχνίδι.
Αν, για παράδειγμα, ο παίκτης που έχει επιλέξει τον Άρη έχει ήδη μια Μητρόπολη, έχει το δικαίωμα να επιτεθεί στο τελευταίο νησί ενός άλλου παίκτη αν αυτό
το νησί περιέχει Μητρόπολη: αν η εισβολή επιτύχει, θα κερδίσει το παιχνίδι.

1
Παράδειγμα μετακίνησης
Στόλου
Αρχική κατάσταση

Πρώτη μετακίνηση:
Η ομάδα των 3 Στόλων ενώνεται
με το διπλανό Στόλο.

2
Δεύτερη μετακίνηση:
Οι 4 Στόλοι κινούνται μαζί 1
θέση.

Αλλαγή
Πλασμάτων

Για 1 ΧΝ, ο παίκτης μπορεί
να ξεσκαρτάρει μια διαθέσιμη κάρτα Πλάσματος
και να την αντικαταστήσει με την πρώτη κάρτα
της τράπουλας.
Αυτή η ενέργεια μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να
απαλλαγεί με μικρότερο
κόστος από ένα επικίνδυνο Πλάσμα, ή για να
«βρει» ένα συγκεκριμένο
Πλάσμα που ο παίκτης
χρειάζεται.

3
Τρίτη μετακίνηση:
2 Στόλοι μένουν πίσω ενώ οι
υπόλοιποι 2 κινούνται μια θέση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ:
1) Κάθε παίκτης που συμμετέχει στη μάχη/ναυμαχία ρίχνει 1 ζάρι και προσθέτει τον αριθμό
Στρατευμάτων/Στόλων που έχει στην εμπόλεμη ζώνη.
Αν είναι μάχη σε νησί όπου έχουν χτιστεί ένα ή περισσότερα Φρούρια, ο αμυνόμενος προσθέτει «1» στη ζαριά του για κάθε Φρούριο.
Αν είναι ναυμαχία σε θαλάσσια θέση διπλανή σε νησί (ή νησιά) όπου
ο αμυνόμενος έχει χτίσει ένα ή περισσότερα λιμάνια, ο αμυνόμενος
προσθέτει «1» στη ζαριά του για κάθε Λιμάνι.
2) Ο παίκτης με το χαμηλότερο αποτέλεσμα χάνει την πρώτη συμπλοκή. Αφαιρεί ένα Στράτευμα/Στόλο από τη μάχη/ναυμαχία και το επιστρέφει στο απόθεμά του, μπροστά από το παραβάν. Αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία, και οι δυο παίκτες χάνουν από ένα Στράτευμα/Στόλο (βλ.
τη σημείωση στην κάτω δεξιά γωνία αυτής της σελίδας).
3) Αν και οι δυο αντίπαλοι έχουν ακόμα Στρατεύματα/Στόλους, ο αμυνόμενος μπορεί να επιλέξει
να οπισθοχωρήσει (βλ. παρακάτω). Αν δεν θέλει (ή δεν μπορεί) ο επιτιθέμενος μπορεί και αυτός
να οπισθοχωρήσει. Αν κανένας από τους δυο δεν οπισθοχωρήσει, ξεκινάει μια νέα συμπλοκή (βλ.
βήμα 1).
4) Αυτά τα βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι να μείνει μόνο ένας παίκτης στην εμπόλεμη ζώνη.
Αυτός ο παίκτης παίρνει τον έλεγχο του νησιού ή της θαλάσσιας θέσης όπου έλαβε χώρα η μάχη/
ναυμαχία.
Αν είναι νησί, ο νικητής παίρνει και τα κτίρια που υπάρχουν σε αυτό.
Οπισθοχώρηση κατά τη διάρκεια μάχης: Αν ένας από τους παίκτες θέλει να εγκαταλείψει τη
μάχη, πρέπει να επιστρέψει τα Στρατεύματά του πίσω σε ένα νησί που να του ανήκει και ενώνεται
με αλυσίδα Στόλων με αυτό στο οποίο έγινε η μάχη. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τα
Στρατεύματα δεν μπορούν να οπισθοχωρήσουν.
Οπισθοχώρηση κατά τη διάρκεια ναυμαχίας: Αν ένας από τους παίκτες θέλει να εγκαταλείψει τη
ναυμαχία, πρέπει να μετακινήσει τους Στόλους του σε μια διπλανή θέση που ελέγχει ή είναι άδεια.
Αν καμία θέση δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις, οι Στόλοι δεν μπορούν να οπισθοχωρήσουν.

Σημαντικό: ένα νησί θεωρείται
σαν μια θέση, άσχετα από το
μέγεθός του. Άρα το παραπάνω
λιμάνι επηρεάζει και τις 8 διπλανές θέσεις. Και το Στράτευμα που
βρίσκεται εκεί προστατεύει ολόκληρο το νησί.
Σημείωση: Είναι πιθανό δυο
στρατοί να αλληλοεξοντωθούν
ταυτόχρονα.
Σε
περίπτωση
μάχης, ο αμυνόμενος κρατάει το
νησί του. Τοποθετεί ένα δείκτη
περιοχής του χρώματος του στο
νησί. Εξακολουθεί να επωφελείται από τα εισοδήματα του νησιού
και τις ιδιότητες των κτιρίων που
βρίσκονται σε αυτό, αλλά δεν
προστατεύεται πλέον από ενδεχόμενη επίθεση όσο ο παίκτης
δεν στρατολογεί νέα Στρατεύματα μέσω του Άρη.
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• ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Τέλος, ο παίκτης (ή οι παίκτες) που έχει επιλέξει τον Απόλλωνα παίζει τελευταίος και έχει μια
περιορισμένη επιλογή σε ενέργειες. Η χρήση του Απόλλωνα είναι στην ουσία ένας τρόπος για
έναν παίκτη να μην παίξει το γύρο του και να γλιτώσει χρήματα.
Ο παίκτης που επέλεξε τον Απόλλωνα παίρνει:
• 1 ΧΝ αν έχει περισσότερα από ένα νησιά
• ή 4 ΧΝ αν έχει μόνο ένα νησί.
Τα ΧΝ που κερδίζονται με αυτό τον τρόπο τοποθετούνται πίσω από το παραβάν.
Επίσης, παίρνει ένα δείκτη πλούτου τον οποίο τοποθετεί σε ένα νησί της επιλογής του (αυτό το
νησί, ευλογημένο από τον Απόλλωνα, παράγει 1 επιπλέον ΧΝ στο ξεκίνημα κάθε γύρου). Σε ένα
νησί μπορεί να υπάρχουν πολλοί δείκτες πλούτου.
Σημαντικό: αν περισσότεροι του ενός παίκτες έχουν επιλέξει τον Απόλλωνα στον ίδιο γύρο, όλοι
κερδίζουν το επιπλέον ΧΝ. Όμως, μόνο ο πρώτος παίκτης που επέλεξε τον Απόλλωνα θα πάρει
το δείκτη πλούτου.
Ο Απόλλωνας δεν προσφέρει άλλες ενέργειες.

• ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ:

Όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει και τοποθετήσει το δείκτη προσφορών τους στη γραμμή γύρου,
ο γύρος τελειώνει.
Αν ένας ή περισσότεροι παίκτες τελειώσουν το γύρο με δυο Μητροπόλεις, το παιχνίδι τελειώνει.
Ειδάλλως, ξεκινάει ένας νέος γύρος.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ:
Το παιχνίδι τελειώνει στο τέλος του γύρου στον οποίο τουλάχιστον ένας παίκτης έχει 2 Μητροπόλεις.
Αυτός ο παίκτης είναι ο νικητής!
Αν περισσότεροι του ενός παίκτες τελειώσουν το γύρο με 2 Μητροπόλεις, ο παίκτης ανάμεσά
τους με τα περισσότερα ΧΝ πίσω από το παραβάν είναι ο νικητής.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ:
Κάθε νησί έχει μια θέση για Μητρόπολη (διακεκομμένο κόκκινο τετράγωνο).
Υπάρχουν δυο τρόποι για να χτιστεί μια Μητρόπολη:
• Οικονομική Ανάπτυξη: ο παίκτης που έχει και τα 4 είδη κτιρίων (Λιμάνι,
Φρούριο, Ναό και Πανεπιστήμιο), ακόμα και αν αυτά είναι διασκορπισμένα
σε διάφορα νησιά, τα ξεσκαρτάρει αμέσως και τα αντικαθιστά με ένα
πλακίδιο Μητρόπολης, το οποίο τοποθετεί σε μια άδεια θέση σε ένα από
τα νησιά του.
Αν δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, ο παίκτης πρέπει να καταστρέψει ένα
ή περισσότερα από τα κτίριά του για να ελευθερώσει το χώρο που χρειάζεται για να τοποθετήσει τη Μητρόπολή του.
• Πνευματική Ανάπτυξη: ο παίκτης που έχει 4 Φιλοσόφους πρέπει αμέσως να τους ξεσκαρτάρει για να κερδίσει μια Μητρόπολη. Ο παίκτης τοποθετεί το πλακίδιο της Μητρόπολης σε
μια άδεια θέση σε ένα από τα νησιά του.
Αν η μόνη διαθέσιμη θέση έχει καταληφθεί μερικώς από κτίρια, ο παίκτης είναι υποχρεωμένος
να τα καταστρέψει για να τοποθετήσει τη Μητρόπολή του.
Αν ο παίκτης έχει μόνο ένα νησί, στο οποίο υπάρχει ήδη μια Μητρόπολη, οι 4 Φιλόσοφοί του
απλώς ξεσκαρτάρονται (η νέα Μητρόπολη «αντικαθιστά» την παλιά).
Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος να αποκτήσετε μια Μητρόπολη: να κατακτήσετε ένα νησί πάνω
στο οποίο βρίσκεται ήδη μια!
Η Μητρόπολη είναι ένα «υπέρ κτίριο», το οποίο έχει τις ιδιότητες όλων των άλλων κτιρίων.

© 2011 Matagot - www.matagot.com/cyclades

6

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
ΠΑΙΚΤΩΝ

Ετοιμάστε το παιχνίδι
σύμφωνα με την εικόνα
της σελ. 8.
Κάθε παίκτης παίρνει
τους δυο δείκτες προσφορών του χρώματός του.
Ανακατέψτε αυτούς τους
4 δείκτες και τοποθετήστε τους τυχαία στις
πρώτες θέσεις της γραμμής γύρου.
Κατόπιν παίξτε το παιχνίδι ακριβώς όπως παίζουν 4 παίκτες, κάθε
παίκτης όμως πρέπει
να κάνει προσφορά σε
δυο Θεούς αντί για έναν
(μπορείτε να «διώξετε»
τον εαυτό σας).
Σημείωση: κάθε παίκτης
θα πρέπει να μπορεί να
πληρώσει το συνολικό
κόστος των προσφορών
του και στους δυο Θεούς
που επέλεξε. Ένας Ιερέας
επιτρέπει σε έναν παίκτη
να μειώσει το κόστος κάθε
προσφοράς κατά 1 ΧΝ.
Το παιχνίδι τελειώνει
όταν ένας από τους παίκτες έχει 3 Μητροπόλεις
στο τέλος ενός γύρου
(αντί για 2 των μεγαλύτερων παιχνιδιών).

Ένα παιχνίδι των Bruno Cathala
και Ludovic Maublanc
Εικονογράφηση από τον Miguel Coimbra
Μετάφραση από τον Γιάννη Παλαιολόγο

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΓΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
Κάθε παίκτης τοποθετεί στο ταμπλό 2 Στόλους και 2 Στρατεύματα,
σύμφωνα με την δεξιά
εικόνα.
Άρα στο ξεκίνημα του
παιχνιδιού κάθε παίκτης
έχει δυο νησιά, και εισόδημα 2 ΧΝ (μοιρασμένο
ανάμεσα στα νησιά του
και τυχόν θέσεις θαλάσσιου εμπορίου).

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΓΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
Κάθε παίκτης τοποθετεί στο ταμπλό 2 Στόλους και 2 Στρατεύματα,
σύμφωνα με την δεξιά
εικόνα.
Άρα στο ξεκίνημα του
παιχνιδιού κάθε παίκτης
έχει δυο νησιά, και εισόδημα 2 ΧΝ (μοιρασμένο
ανάμεσα στα νησιά του
και τυχόν θέσεις θαλάσσιου εμπορίου).
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ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΓΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
Κάθε παίκτης τοποθετεί στο ταμπλό 2 Στόλους και 2 Στρατεύματα,
σύμφωνα με την δεξιά
εικόνα.
Άρα στο ξεκίνημα του
παιχνιδιού κάθε παίκτης
έχει δυο νησιά, και εισόδημα 2 ΧΝ (μοιρασμένο
ανάμεσα στα νησιά του
και τυχόν θέσεις θαλάσσιου εμπορίου).

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΓΙΑ

ΠΑΙΚΤΕΣ
Κάθε παίκτης τοποθετεί στο ταμπλό 2 Στόλους και 2 Στρατεύματα,
σύμφωνα με την δεξιά
εικόνα.
Άρα στο ξεκίνημα του
παιχνιδιού κάθε παίκτης
έχει δυο νησιά, και εισόδημα 2 ΧΝ (μοιρασμένο
ανάμεσα στα νησιά του
και τυχόν θέσεις θαλάσσιου εμπορίου).
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