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Προετοιμασία
Για να επιβιώσουν τον μακρύ και δύσκολο χειμώνα που πλησιάζει, οι νάνοι πρέπει να προετοιμαστούν. Ήρθε η στιγμή να μαζέψουν πολύτιμους
λίθους, να χτίσουν κάστρα και να αποθηκεύσουν φαγητό. Οι Δράκοι της Φωτιάς κοιμούνται. Οι Γίγαντες του Πάγου παραμονεύουν. Το φθινόπωρο
είναι εποχή ζωτικής σημασίας και πρέπει προγραμματίσεις με σύνεση τις κινήσεις σου.
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A Στόχοι:

1) Εμπορικοί Στόχοι: Ανακατέψτε τις κάρτες των Εμπορικών Στόχων
και αποκαλύψτε 3.
2) Μυστικοί Στόχοι: Ανακατέψτε τις κάρτες των Μυστικών Στόχων και
μοιράστε από 1 σε κάθε παίκτη. Τις υπόλοιπες κάρτες αφαιρέστε τις
από το παιχνίδι. Κάθε παίκτης διαβάζει κρυφά το Μυστικό του Στόχο
και τον τοποθετεί κλειστά μπροστά του μέχρι να έρθει η στιγμή να
τον ολοκληρώσει και να τον εμφανίσει.

B Πολύτιμοι Λίθοι:

D Νάνοι:

Κάθε παίκτης παίρνει 7 νάνους ίδιου χρώματος με τις
κάρτες Βασιλείου που έχει επιλέξει.

E Όγκερ:

Ανακατέψτε τις κάρτες Όγκερ και
τοποθετήστε τις στο τραπέζι.

F Περιοχή Εξερεύνησης:

Χωρίστε τις κάρτες των πολύτιμών λίθων ανά είδος (Σμαράγδια,
Διαμάντια, Χρυσά Πετράδια, Ρουμπίνια) και τοποθετήστε τις στοίβες των
καρτών ανοιχτά.

Αφήστε ελεύθερη στο κέντρο μία μεγάλη επιφάνεια για
να παίζετε τις κάρτες Βασιλείου.

C Κάρτες Βασιλείου:

Χωρίστε τις κάρτες Βασιλείου ανά χρώμα σε στοίβες των 9. Κάθε
παίκτης επιλέγει ένα χρώμα (Μπλε, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο) και
παίρνει την αντίστοιχη στοίβα των 9 καρτών Βασιλείου στα χέρια του.
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Έναρξη!

Ο νεότερος παίκτης παίζει πρώτος. Μετά από
αυτόν, ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες
δεξιόστροφα, ο καθένας με τη σειρά του.

Γύρος Παίκτη
Ο Γύρος του Παίκτη χωρίζεται σε 3 φάσεις: Ενέργειες, Εκτέλεση και Ξεσκαρτάρισμα.

1. Ενέργειες:

Κάθε παίκτης μπορεί να κάνει έως 3 ενέργειες κάθε γύρο (4 εάν έχει χτίσει το κάστρο του). Η Ενέργεια, μπορεί να είναι: “Τοποθέτηση Κάρτας Βασιλείου”,
”Τοποθέτηση Νάνου”, ή “Μετακίνηση Νάνου”. Μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών των 3 ενεργειών. Για παράδειγμα , ”μπορείτε να
τοποθετήσετε 3 Κάρτες Βασιλείου” ή “ να τοποθετήσετε 3 Νάνους” ή “να Τοποθετήσετε 1 Κάρτα Βασιλείου και 2 Νάνους” κτλ.
Τοποθέτηση Κάρτας Βασιλείου: Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες είτε γειτονικά σε άλλες κάρτες
είτε, εφόσον επιτρέπεται, πάνω (στοίβαγμα) σε μία άλλη κάρτα. Μπορείτε να τοποθετήσετε οποιαδήποτε
κάρτα με οποιονδήποτε τρόπο θέλετε, ανεξαρτήτως αν ταιριάζουν οι τοίχοι της με τις γειτονικές κάρτες ή αν
συνδέεται με το κάστρο σας. Κατά τον πρώτο γύρο τοποθετήστε την πρώτη Κάρτα Βασιλείου, οπουδήποτε στην
περιοχή Εξερεύνησης.
Μπορείτε να στοιβάζετε μόνο τις κάρτες που έχουν τα παραπάνω
σύμβολα. Δεν μπορείτε να στοιβάξετε κάρτες πάνω σε Τέρατα και
κάστρα ή όπου υπάρχει τοποθετημένος Νάνος.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ...

...ή ΣΤοΙΒΑΞΗ ΚΑΡΤΑσ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΛΛΗ
ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ.

Τοποθέτηση Νάνου: Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Νάνο από τους διαθέσιμους που έχετε μπροστά σας σε
οποιαδήποτε ελεύθερη θέση πάνω σε κάρτα Βασιλείου στο παιχνίδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και την
ιδιότητα “Σκάψιμο” του Κάστρου ενός αντιπάλου. Για να ολοκληρώσετε την ιδιότητα της κάρτας Βασιλείου θα πρέπει
να έχετε, τόσες φιγούρες Νάνων όσες υποδεικνύει η κάρτα που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Για παράδειγμα, το
Ορυχείο Ρουμπινιών χρειάζεται 3 Νάνους ενώ το Ορυχείο Σμαραγδιών χρειάζεται μόνο 2 για να ενεργοποιηθεί και να
αποκτηθούν οι Πολύτιμοι Λίθοι στην επόμενη φάση.
Μετακίνηση Νάνου: Μπορείτε να μετακινήσετε ένα Νάνο σε κάποια γειτονική κάρτα
Βασιλείου. Δεν μπορείτε όμως να τον περάσετε μέσα από τοίχους ή μέσα από κάρτες
Βασιλείου όπου δεν υπάρχει ελεύθερη θέση (ακόμα και αν απλά περνάτε πάνω από αυτή την
κάρτα για να καταλήξετε κάπου αλλού).

Κάρτες Όγκερ: Το παίξιμο μιας κάρτας Όγκερ δεν κοστίζει ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε
παραπάνω από μία κάρτα, κατά την διάρκεια της Φάσης Ενέργειες.
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2. Εκτέλεση:

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης εκτελούνται οι ιδιότητες των καρτών του Βασιλείου που είναι τοποθετημένες στην περιοχή
εξερεύνησης και έχουν τον απαιτούμενο αριθμό Νάνων. Όλοι οι Νάνοι που συμμετέχουν θα πρέπει να είναι του ιδίου
χρώματος. Μεταφέρετε όλους τους Νάνους που ενεργοποίησαν την κάρτα πίσω στον διαθέσιμο σωρό σας και μετά εκτελέστε
την ιδιότητα (για παράδειγμα: πάρτε ένα διαμάντι, ή κάντε μία ανταλλαγή στο Παντοπωλείο ή τραβήξτε μία Κάρτα Όγκερ ή
Σκάψτε μία κάρτα χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του Κάστρου).
Προσοχή, οι Νάνοι επιστρέφουν στη στοίβα σας μόνο όταν εκτελούν την ιδιότητα μίας κάρτας Βασιλείου. Εάν η ιδιότητα
εκτελεστεί αλλά δεν μπορέσει να ολοκληρωθεί (για παράδειγμα, οι Νάνοι σας ενεργοποίησαν ορυχεία τα οποία όμως δεν
λειτουργούν λόγω ενός Δράκου της Φωτιάς στο Βασίλειο), τότε οι Νάνοι επιστρέφουν στο σωρό σας, αλλά δεν λαμβάνετε την
ανταμοιβή που όριζε η ιδιότητα της κάρτας Βασιλείου. Για παράδειγμα, εάν η κάρτα Βασιλείου χρειάζεται 2 Νάνους για να
ενεργοποιηθεί και έχουν τοποθετηθεί 3, τότε παίρνετε πίσω μόνο τους 2 και αφήνετε τον τρίτο πάνω στη κάρτα. Γενικά όσοι
Νάνοι περισσεύουν, παραμένουν εκεί που είχαν τοποθετηθεί.

3. Ξεσκαρτάρισμα:
Δεν μπορείτε να έχετε ποτέ πάνω από 9 κάρτες στο χέρι σας. Οι κάρτες που μετράνε στο όριο καρτών είναι οι κάρτες Βασιλείου, οι κάρτες Όγκερ και οι
κάρτες πολύτιμων λίθων. Κατά την διάρκεια αυτής της φάσης, εάν έχετε πάνω από 9 κάρτες θα πρέπει να ξεσκαρτάρετε είτε πολύτιμους λίθους, είτε κάρτες
Όγκερ έτσι ώστε να μείνετε με 9. Δεν μπορείτε να ξεσκαρτάρετε κάρτες Βασιλείου από το χέρι σας.
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ...

...Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ!
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Κάρτες Βασιλείου
Κάθε παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι με 9 κάρτες Βασιλείου στο χέρι του. Υπενθυμίζουμε πως από τη στιγμή που θα παιχτεί μία κάρτα Βασιλείου
μπορεί να τη χρησιμοποιούν πλέον όλοι οι παίκτες.

1. Κάστρο:
Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για έναν Νάνο Βασιλιά από το ίδιο του το Κάστρο. Συνεχώς ασχολείται με την
υπεράσπιση της γης του, αλλά και την κατάκτηση νέων περιοχών.
Οι κάρτες Βασιλείου δεν προσφέρουν πόντους όσο βρίσκονται στο χέρι του παίκτη. Παρόλα αυτά, όταν οι κάρτες Βασιλείου
βρίσκονται εντός των τειχών μαζί με το Κάστρο του παίκτη μπορεί να κάνουν την διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.
1.1 Επιπλέον Ενέργεια: Όταν ο παίκτης έχει το Κάστρο του στην περιοχή εξερεύνησης δικαιούται μία
επιπλέον Ενέργεια.
1.2 Σκάψιμο: Για να Σκάψετε μία στοιβαγμένη κάρτα Βασιλείου, θα πρέπει να τοποθετήσετε 2
Νάνους σε οποιοδήποτε Κάστρο που βρίσκεται στην περιοχή Εξερεύνησης. Τότε, παίρνετε την
πάνω πάνω κάρτα Βασιλείου της στοίβας και την τοποθετείτε κάτω από τις υπόλοιπες κάρτες
χωρίς να τη περιστρέψετε. Δεν μπορείτε να Σκάψετε κάρτες Βασιλείου που έχουν τοποθετημένους
Νάνους πάνω τους, καθώς επίσης δεν μπορείτε να Σκάψετε τις κάρτες των τεράτων.
Εάν έχετε οποιοδήποτε τέρας στο Βασίλειό σας δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια
Σκαψίματος. Οι Νάνοι σκάβουν μόνο εν καιρώ ειρήνης.
1.3 Δημιουργία Βασιλείου: Όποτε μπορείτε, τοποθετήστε (ή
στοιβάξτε) κάρτες Βασιλείου έτσι ώστε να αποτρέψετε τα σχέδια
των αντιπάλων σας. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο παιχνίδι είναι
το στρατηγικό χτίσιμο που οδηγεί στην εδραίωση ενός δυνατού
Βασιλείου, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα τα Βασίλεια τον
αντιπάλων σας.
Το Βασίλειο ενός παίκτη ορίζεται ως οι κάρτες Βασιλείου που είναι
εντός των τειχών που περικλείουν και το Κάστρο του παίκτη. Στο
τέλος του παιχνιδιού, αθροίστε τους πόντους νίκης από κάθε κάρτα
Βασιλείου (πάνω δεξιά γωνία) στους συνολικούς πόντους νίκης σας.
Για να καταλάβετε ποιες κάρτες ανήκουν στο βασίλειό σας
φανταστείτε έναν νάνο πάνω στη κάρτα Κάστρου που ξεκινάει την
κίνηση και κινείται από κάρτα σε κάρτα χωρίς να περάσει μέσα από
τείχη. Σε κάθε κάρτα που μπορεί να κινηθεί αυτή η κάρτα ανήκει στο
βασίλειό σας.
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2. Ορυχεία:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΝΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ.

Για να ολοκληρώσετε Εμπορικούς Στόχους θα πρέπει να εξορύξετε πολύτιμους λίθους από τα ορυχεία.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να τοποθετήσετε τόσους Νάνους, όσους απαιτεί το ορυχείο (κάτω δεξιά
γωνία) και να συλλέξετε την αμοιβή κατά την Φάση της Εκτέλεσης.
Στο τέλος του παιχνιδιού, αθροίστε τους πόντους νίκης οποιασδήποτε κάρτας
πολύτιμου λίθου βρίσκεται στο χέρι σας, στο σύνολο των Πόντων Νίκης σας.
Προσοχή! Όταν τοποθετείτε τους απαιτούμενους Νάνους για να ενεργοποιήσετε την ικανότητα μιας κάρτας
Βασιλείου αλλά δεν ολοκληρωθεί (όπως στο παράδειγμα με τον Δράκο της Φωτιάς), τότε αυτοί οι Νάνοι θα
επιστρέψουν στο σωρό σας, αλλά με άδεια χέρια.

Παράδειγμα 1: Ο Κόκκινος παίκτης, τοποθέτησε 2 Νάνους στο Ορυχείο με
τα Διαμάντια, αλλά δεν υπήρχαν άλλα διαμάντια για να τραβήξει από την
αντίστοιχη στοίβα.

3. Τέρατα:

Τα τέρατα είναι τρομακτικά πλάσματα. Οι Δράκοι σταματάνε όλα τα ορυχεία του Βασιλείου και δεν παράγουν
ενώ οι Γίγαντες του Πάγου ακυρώνουν την επιπλέον ενέργεια που δίνουν τα κάστρα.
Δεν μπορείτε να στοιβάξετε καμία κάρτα πάνω σε τέρατα. Όσο υπάρχουν τέρατα εντός των τειχών ενός
Βασιλείου οι παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια Σκαψίματος.
Για να νικήσετε ένα τέρας, θα πρέπει να τοποθετηθούν 5 Νάνοι ιδίου
χρώματος στις θέσεις της κάρτας του τέρατος. Όταν συμβεί αυτό, το τέρας
απομακρύνεται από το Βασίλειο και τοποθετείται δίπλα στους στόχους
του παίχτη που το κέρδισε. Ένα Τέρας, δεν υπολογίζεται σαν στόχος για
την λήξη του παιχνιδιού.
Κάθε τέρας, αξίζει 3 ΠΝ στο τέλος του παιχνιδιού.

ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΕΤΕ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΔΡΑΚΟΥΣ ΣΤΑ
ΟΡΥΧΕΙΑ.

Παράδειγμα 2: Ο μπλε παίκτης θέλει να τοποθετήσει τον τρίτο Νάνο στο ορυχείο για
να συλλέξει το ρουμπίνι. Όμως, επειδή υπάρχει ένας Δράκος Φωτιάς στο ίδιο Βασίλειο
ο παίκτης δεν θα μπορέσει να εκτελέσει την ιδιότητα. Εάν το κάνει, ο μπλε παίκτης
στην Φάση Εκτέλεσης θα πάρει πίσω τους 3 Νάνους που απαιτούνταν, αλλά όχι το
ρουμπίνι.
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4. Ταβέρνα:
Παρά την αμφισβητούμενη αφοσίωσή τους, οι Όγκερ προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους
Νάνους Βασιλείς: Αναλαμβάνουν την ευθύνη για ληστείες, ενέδρες, εκφοβισμούς και άλλες
βρώμικες δουλειές.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να μετακινήσει Νάνους αντίπαλων παιχτών. Εάν ένας
παίκτης εγκλωβίσει μία κάρτα Βασιλείου (για παράδειγμα, αν προσπαθείτε να
σκοτώσετε τον Δράκο, αλλά πριν βάλετε και τους 5 Νάνους, ένας αντίπαλος παίκτης
έρθει και βάλει έναν δικό του Νάνο), τότε ο μόνος τρόπος για να ξεφορτωθείτε αυτόν
τον Νάνο, είναι να προσλάβετε ένα Όγκερ να κάνει τη δουλειά για εσάς.
Μπορείτε να παίρνετε μία κάρτα Όγκερ από την Ταβέρνα. Εάν οι κάρτες έχουν τελειώσει,
τότε ανακατέψτε όλες τις κάρτες που βρίσκονται στην στοίβα ξεσκαρταρίσματος και
δημιουργήστε εκ νέου τη στοίβα με τις κάρτες των Όγκερ.
Το να παίξει μίας κάρτα Όγκερ δεν κοστίζει Ενέργεια.
Κάθε Κάρτα Όγκερ καταλαμβάνει μία θέση στο όριο καρτών. Οι Όγκερ κάρτες δεν δίνουν
Πόντους Νίκης στο τέλος του παιχνιδιού.

5. Παντοπωλείο:
Για να ολοκληρώσετε έναν Εμπορικό Στόχο, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μία ανταλλαγή στο Παντοπωλείο. Τοποθετήστε τρεις Νάνους στη κάρτα του
Παντοπωλείου. Στη Φάση Εκτέλεσης ξεσκαρτάρετε τους πολύτιμους λίθους που χρειάζονται με βάση τον Εμπορικό Στόχο που επιθυμείτε να ολοκληρώσετε.
Οι πολύτιμοι λίθοι τοποθετούνται πίσω στις αντίστοιχες στοίβες τους και ο παίκτης που έκανε την ανταλλαγή λαμβάνει τον Εμπορικό Στόχο που επέλεξε.
Ανοίξτε έναν καινούργιο Εμπορικό Στόχο έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα 3 διαθέσιμοι. Μπορείτε να ολοκληρώσετε μόνο έναν Εμπορικό στόχο ανά
ανταλλαγή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 3 ΝΑΝΟΥΣ
ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΕΤΕ ΑΥΤΑ...

... ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ.
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Στόχοι
Υπάρχουν 2 ειδών στόχοι στο παιχνίδι. Και οι δύο προσφέρουν Πόντους Νίκης στο τέλος του παιχνιδιού.

1. Εμπορικοί Στόχοι:

Για να ολοκληρώσετε Εμπορικούς Στόχους, θα πρέπει να
συγκεντρώσετε τους πολύτιμους λίθους που αναφέρονται
στην κάρτα για την οποία ενδιαφέρεστε να πραγματοποιήσετε
ανταλλαγή στο Παντοπωλείο.

2. Μυστικοί Στόχοι:

Οι Μυστικοί Στόχοι μπορούν να ολοκληρωθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του παιχνιδιού (ακόμα και στο τέλος, πριν τον υπολογισμό
των Πόντων Νίκης) με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες για τον μυστικό στόχο είναι αληθείς την στιγμή που τον εμφανίζετε.

Κρατήστε ανοιχτούς μπροστά σας όλους τους ολοκληρωμένους Εμπορικούς και Μυστικούς Στόχους καθώς και τα τέρατα που έχετε σκοτώσει.
Αυτές οι κάρτες ΔΕΝ προσμετρούνται στο όριο των 9 καρτών που μπορείτε να έχετε στα χέρια σας.

Τέλος Παιχνιδιού
Όταν ένας παίκτης ολοκληρώσει τουλάχιστον 3 Στόχους, τότε στο τέλος του γύρου αυτού του παίκτη το παιχνίδι τελειώνει. Αυτό σημαίνει πως όσοι
παίκτες δεν έχουν παίξει σε αυτό τον γύρο θα παίξουν κανονικά. Μπορείτε να έχετε οποιονδήποτε συνδυασμό τριών στόχων. Για παράδειγμα, 2
Εμπορικούς Στόχους και έναν Μυστικό ή τρεις Εμπορικούς Στόχους.
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Νικητής του Παιχνιδιού
Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης με τους περισσότερους Πόντους Νίκης (ΠΝ) κερδίζει το παιχνίδι.
Ένας παίκτης, κερδίζει ΠΝ από:

Ολοκληρωμένους Στόχους: Μπορεί
να είναι είτε Εμπορικός είτε Μυστικός
Στόχος. Κάθε ένας από αυτούς δίνει
συγκεκριμένους ΠΝ που φαίνονται στη
πάνω δεξιά γωνία της κάρτας.

Νικημένα Τέρατα: Κάθε τέρας που έχετε
νικήσει αξίζει 3 ΠΝ.

Πολύτιμους Λίθους στο χέρι: Στο τέλος
του παιχνιδιού κάθε πολύτιμος λίθος
που βρίσκεται στο χέρι σας αξίζει
συγκεκριμένους ΠΝ που φαίνονται στην
πάνω δεξιά γωνία στη κάρτα.
Βασίλειο: Κάθε κάρτα Βασιλείου
(συμπεριλαμβανομένων και των κάστρων
των άλλων παικτών) που βρίσκεται μέσα
στο Βασίλειο του παίκτη προσθέτει
ή αφαιρεί ΠΝ . Προσθέστε και βρείτε
πόσους ΠΝ δίνει το Βασίλειο στο τέλος
του παιχνιδιού. Εάν το κάστρο δεν έχει
παιχτεί, τότε ο παίκτης εκείνος δεν
λαμβάνει ΠΝ από το Βασίλειο (δεν έχει
Βασίλειο). Αν ένας ή παραπάνω παίχτες
μοιράζονται το ίδιο Βασίλειο, τότε όλοι
λαμβάνουν τους ίδιους ΠΝ.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο παίκτης με το μεγαλύτερο Βασίλειο (μετρώντας τις κάρτες του Βασιλείου του)
κερδίζει. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, ο παίκτης με τους περισσότερους Νάνους στο ταμπλό κερδίζει.
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Όγκερ Κάρτες
Το να παίξεις μίας κάρτα Όγκερ δεν κοστίζει Ενέργεια.
Μπορείτε να παίρνετε μία κάρτα Όγκερ από την Ταβέρνα. Εάν οι κάρτες έχουν τελειώσει, τότε ανακατέψτε όλες τις κάρτες που βρίσκονται
στην στοίβα ξεσκαρταρίσματος και δημιουργήστε εκ νέου τη στοίβα με τις κάρτες των Όγκερ.
Περιγραφή των καρτών

Κτήνος:

Ενέδρα:

Ανταλλάξτε μία φιγούρα αντιπάλου που
βρίσκεται πάνω σε μία κάρτα Βασιλείου με μία
φιγούρα δικιά σας που βρίσκεται πάνω σε μία
άλλη κάρτα Βασιλείου.

Αφαιρέστε όλες τις φιγούρες από τη Κάρτα
Βασιλείου που στοχεύετε. Οι φιγούρες γυρνάνε
στο διαθέσιμο σωρό του εκάστοτε παίκτη.

Πανικός:

Μετακινήστε ένα νάνο από τη τρέχουσα θέση
του μέχρι δύο κάρτες Βασιλείου μακριά (χωρίς
να περάσει μέσα από τοίχους).

Κλέφτης:

Κλέψτε έναν τυχαίο πολύτιμο
λίθο από έναν αντίπαλο.

Στέμμα:

Κλέψτε όλες τις Όγκερ
κάρτες από έναν αντίπαλο.

Κάθε Κάρτα Όγκερ καταλαμβάνει μία θέση στο όριο καρτών. Οι Όγκερ κάρτες
δεν δίνουν Πόντους Νίκης στο τέλος του παιχνιδιού.
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Μυστικοί Στόχοι
Κάθε παίκτης λαμβάνει έναν Μυστικό Στόχο στην αρχή του παιχνιδιού. Οι μυστικοί στόχοι μπορούν να αποκαλυφθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού (ακόμα και στο τέλος του παιχνιδιού πριν την καταμέτρηση των ΠΝ) αρκεί οι απαιτήσεις της κάρτας να καλύπτονται.
Περιγραφή των καρτών

Αρχιτέκτονας:

Κυνηγός:

Βασιλιάς:

Μεταλλωρύχος:

Το Βασίλειό σου πρέπει να έχει 8
κάρτες ή και περισσότερες

Πρέπει να έχεις σκοτώσει 2 ή και
περισσότερα τέρατα.

Το Βασίλειό σου πρέπει να αξίζει
10 ΠΝ ή και περισσότερους.

Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 1
πολύτιμο λίθο κάθε είδους στο χέρι

Μεταμφιεσμένο Όγκερ:

Ερευνητής:

Πρέπει να έχεις τουλάχιστον από 3 Νάνους
σε δύο διαφορετικά τέρατα την ίδια χρονική
στιγμή.

Πρέπει να έχεις τουλάχιστον
5 Όγκερ κάρτες στο χέρι σου.

Μάγος:

Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 5
σμαράγδια στο χέρι σου.

Κρατήστε τους Μυστικούς Στόχους στο τραπέζι δίπλα σας. Δεν μετράνε στο
όριο των 9 καρτών.
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Κατηγορίες Καρτών Βασιλείου: Θέσεις Φιγούρων:

Απαιτούμενοι Νάνοι:
Το πλήθος των
Νάνων που
χρειάζονται για
να ολοκληρωθεί η
ενέργεια.

Δράκοι της Φωτιάς και Γίγαντες των Πάγων:

Αγοράστε:

Όσο υπάρχουν τέρατα εντός των τειχών ενός Βασιλείου οι παίκτες δεν μπορούν
να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια Σκαψίματος. Οι Δράκοι σταματάνε όλα τα
ορυχεία στο Βασίλειο και δεν παράγουν, ενώ οι Γίγαντες του Πάγου ακυρώνουν
την επιπλέον ενέργεια που δίνουν τα κάστρα.

Παντοπωλείο:

Επιπλέον Ενέργεια:
Ο παίκτης αυτού του
χρώματος έχει μία
επιπλέον ενέργεια.

Ανταλλάξτε το απαιτούμενο πλήθος
πολύτιμων λίθων με τον Εμπορικό στόχο.

1 Όγκερ

1 Σμαράγδι

1 Διαμάντι

2 Χρυσά
Πετράδια

1 Ρουμπίνι

Σκάψιμο:
Πάρτε την πάνω πάνω κάρτα Βασιλείου της στοίβας και τοποθετείστε την κάτω από
τις υπόλοιπες κάρτες χωρίς να τη περιστρέψετε. Δεν μπορείτε να Σκάψετε κάρτες
Βασιλείου που έχουν τοποθετημένους Νάνους πάνω τους.

Περιεχόμενο:
36 Κάρτες Βασιλείου

10 Εμπορικοί Στόχοι

Σχεδιαστής και Καλλιτεχνικός Δ/ντής:

Luís Brüeh

7 Μυστικοί Στόχοι

34 Πολύτιμοι Λίθοι

13 Όγκερ Κάρτες

7 Φιγούρες
Νάνων για
κάθε χρώμα
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