1

Περιεχόμενα

20 Στρατεύματα:
5 για κάθε χρώμα

2x ταμπλώ διπλής όψεως

5x Αντάρτες:

24x Κειμήλια Ισχύος

Mini Euro cards (44x67 mm)

24x Ενδείξεις Εξάντλησης
πλευρά α: Εξάντληση / πλευρά β: Κούραση

A

4x Κάστρα:

1 χάρτινη τάπα για κάθε χρώμα

B

Game Designer & Artist: Luís Brüeh

Game Developers: Constantine Kevorque, Anastasios Gregoriadis

Playtesters: Ace Barros, André Teruya Eichemberg, Antônio Pop, Carlos Couto, Carlos Vinicius Gatto, Célio Silva, Daniel Cardoso, Ellen GGuria, Evellyn
Brüehmüeller, Fel Barros, Fernando Celso, Filipe Cunha, Filipe Saar, Hélio de Paiva jr., Helton Medeiros, Igor Knop, Gedson Natalli, Guilherme Vasconcelos,
Jardel Kellemann, Joe Sallen, Jorge Sazaki, Karen Soarele, Lucas Andrade, Lucas Rau, Lucas Saldanha da Rosa, Luis Francisco, Mac Schawarz Crow, Marco
Antonio Barcelos, Marcus Martins, Mateus Anjos, Rafael Borges, Renato José Lopes, Renato Morroni, Robert Souza, Roberto Vila Peixinho, Renner Augusto,
Rodrigo Deus, Santoine Lee, Thiago Ferri, Thiago Leite, Thiago Monteiro, Tiago Honorato, Wallison Airechu Carvalho, Willy Trancoso.
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4x Αίθουσα Πολεμιστών:
1 για κάθε χρώμα

Σκοτεινός θρόνος / Θέση
Επικυριάρχου

4x Καρδιές
Θέση Πολεμιστών

Πόντοι ζωής
του κάστου

4x Ενδεικτικά
Χρυσών
νομισμάτων

Θησαυροφυλάκιο

6x Σκοτεινοί Επικυρίαρχοι

20x Πρωτοπαλίκαρα

Ενδεικτικό πρώτου
παίχτη

40x Μισθοφόροι

Όλα τα μίνιον (Σκοτεινοί Επικυρίαρχοι, Πρωτοπαλίκαρα και Μισθοφόροι) είναι κάρτες standard Euro (58x88mm)
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Το σκήπτρο του
κακού

Εσύ είσαι ο σκοτεινός Επικυρίαρχος
Η τελετουργία ολοκληρώθηκε. Με την διαταγή σου, το λημέρι αναδύεται. Ένα ζωντανό κάστρο, πλέον
βεβηλωμένο από τους κρυστάλους της απληστίας. Μέσα στα μπουντρούμια του βρίσκεται η πύλη για
τη σκοτεινή γη όπου είναι υποδουλωμένα αμέτρητα τέρατα του χάους. Αυτήν την φορά, θα πάρεις την
εκδίκησή σου.

Στήσιμο παιχνιδιού
το ταμπλώ— Επιλέξτε το
A. Τοποθετήστε
σωστό ταμπλώ (ανάλογα με τον αριθμό

b.

c.

των παικτών που φαίνεται στην κάτω
δεξιά γωνία) και τοποθετήστε το στο
κέντρο της περιοχής που θα παίξετε, έτσι
ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση όλοι οι
παίκτες.
Κάθε παίκτης παίρνει: 1 Αίθουσα
Πολεμιστών, 5 Στρατεύματα, 5
Πρωτοπαλίκαρα και ένα Κάστρο του
χρώματος της επιλογής σας. Επίσης
παίρνετε 1 Καρδιά και 1 Χρυσό Νόμισμα.
Τοποθετήστε την Καρδιά και το Χρυσό
Νόμισμα στο 5, στους Πόντους Ζωής και
στο Θυσαυροφυλάκιό σας αντίστοιχα.
Τοποθετήστε όλα τα Πρωτοπαλίκαρα σας
στην Αίθουσα πολεμιστών σας, στις θέσεις
για μίνιονς.
Αντάρτες —Τοποθετήστε έναν Αντάρτη
στην πόλη η οποία βρίσκεται στο κέντρο
του ταμπλώ, και αφήστε τους υπόλοιπους
Αντάρτες στο πλάι.

τις κάρτες με τους Σκοτεινούς
D. Μοιράστε
Επικυριάρχους— Ανακατέψτε όλες τις

κάρτες με τους Σκοτεινούς Επικυριάρχους
και δώστε έναν σε κάθε παίκτη. Ο κάθε
παίκτης θα πρέπει να τοποθετήσει τον
Σκοτεινό Επικυριάρχό του στην Αίθουσα
Πολεμιστών, στο σημείο του Σκοτεινού
Θρόνου. Τοποθετήστε τους υπόλοιπους
Σκοτεινούς Επικυριάρχους πίσω στο κουτί.

τις Ενδείξης
E. Τοποθετήστε
Εξάντλησης — “Εξαντλήστε” όλους
τους Σκοτεινούς Επικυριάρχους που
βρίσκονται στο παιχνίδι, βάζοντας
πάνω στον καθένα από μία Ένδειξη
Εξάντλησης με την πλευρά του
“Εξαντλημένος” προς τα πάνω.

Μισθοφόροι— Ανακατέψτε όλες τις κάρτες

f. Μισθοφόρων. Διαχωρίστε 24 από αυτές

για να παίξετε σε αυτήν την παρτίδα και
τις υπόλοιπες επιστρέψτε τες στο κουτί.
Εμφανίστε 6 κάρτες από αυτές (αυτοί είναι οι
Ενεργοί Μισθοφόροι).

Εάν υπάρχουν Μισθοφόροι με κόστος 10
και πάνω, τότε τοποθετήστε τους πάλι πίσω
στην στοίβα, ανακατέψτε και ξαναμοιράστε.
Ισχύος — Ανακατέψτε όλες τις
g. Κειμήλια
κάρτες Κειμηλίων Ισχύος και δώστε 2 σε

κάθε παίκτη. Οι παίκτες κρατάνε αυτές τις
κάρτες στα χέρια τους.

σκήπτρο του κακού / ένδειξη
H. Το
πρώτου παίκτη— Δώστε το στον

I.

νεώτερο παίκτη για να ξεκινήσει το
παιχνίδι. Η υπομονή είναι μία αρετή
που αποκτάται με τον καιρό.
Επιλογή αρχικής περιοχής — Κατά
την διάρκεια της πρώτης Πρωινής
Φάσης, ο παίκτης που παίζει πρώτος
επιλέγει και τοποθετεί το Κάστρο 		
του με 2 Στρατεύματα του χρώματός
του στις σπείρες που εμφανίζονται στο
ταμπλώ και συνεχίζει δεξιόστροφα ο
επόμενος παίκτης επαναλαμβάνοντας
την ίδια διαδικασία.

Επισκόπηση του παιχνιδιού

Στο Covil: The Dark Overlords θα αγωνιστείτε για την κυριαρχία των περιοχών που
περιτριγυρίζουν μία απομονωμένη πόλη. Κάθε παίκτης ελέγχει έναν Σκοτεινό Επικυρίαρχο με
μοναδικές ικανότητες και αμέτρητα στρατεύματα για να “προστατέψει τον κόσμο απο αντίπαλες
ορδές” και να φέρει “ειρήνη και ασφάλεια στις επικράτειες” - με ένα κόστος, φυσικά!
Το παιχνίδι διαρκεί κάποιες μέρες. Κάθε μία από αυτές είναι χωρισμένες σε 3 φάσεις:
Φάση 1: Πρωινό (Κάλεσμα Στρατευμάτων)
Φάση 2: Απόγευμα (Εκτέλεση Ενεργειών)
Φάση 3: Νύχτα (Κυριαρχεία και εκκαθάριση)
Στο τέλος της Φάσης “Νύχτα” όπου η στοίβα των μισθοφόρων είναι άδεια, το παιχνίδι τελειώνει.
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Η Κατάκτηση του Πολυσύμπαντος,
καθορίζεται από μία
πραγματικότητα την φορά.
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Φάση 1: Πρωινό
Ξεκινώντας με τον πρώτο παίχτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίχτης σηκώνει τα στρατεύματά του.
Τότε, οι παίκτες ελέγχουν εάν πρέπει να καλέσουν ένα ή παραπάνω Στρατεύματα από το Κάστρο τους. Όλοι οι παίκτες θα πρέπει να
τελειώσουν την φάση του πρωινού τους με την ίδια ποσότητα Στρατευμάτων όπως ενδείκνυται από τον πίνακα στα δεξιά. Εάν έχετε
λιγότερα Στρατεύματα στο παιχνίδι απ’ ότι αναγράφεται στον πίνακα, καλέστε τα υπολειπόμενα Στρατεύματα και τοποθετήστε τα στην
περιοχή του Κάστρου σας στο ταμπλώ. Τα Στρατεύματα που καλείτε μπαίνουν πάντα στο παιχνίδι όρθια. Όταν όλοι τελειώσουν αυτή την
φάση, ο πρώτος παίκτης ξεκινάει την Φάση 2.

Καθημερινά αποθεματικά
Μέρα 1: 2 Στρατεύματα
Μέρα 2: 3 Στρατεύματα
Μέρα 3: 4 Στρατεύματα
Μέρα 4: 5 Στρατεύματα

Φάση 2: Απόγευμα
Ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε
παίκτης παίζει ένα γύρο. Κατά την διάρκεια αυτού του γύρου ο παίκτης
μπορεί να κάνει οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες, μία φορά την
2.1)Αποκτήστε ένα μίνιον
2.2)Κάντε οποιονδήποτε αριθμό από Ελεύθερες Ενέργειες.
2.3)Ξαπλώστε ένα Στράτευμα για να κάνετε μία Ενέργεια Στρατεύματος
Εάν κατά την αρχή της σειράς του πρώτου παίκτη όλα τα Στρατεύματα
είναι ξαπλωμένα, τότε ο πρώτος παίκτης ξεκινάει την Φάση 3.

2.1 Απόκτηση Mίνιον

Μπορείτε να αγοράσετε ένα Μίνιον από τους διαθέσιμους Μισθοφόρους με το να πληρώσετε το κόστος του με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Με χρήματα από το
Θησαυροφυλάκιο σας, ξεσκαρτάροντας Κειμήλια Ισχύος από το χέρι σας, με το να τοποθετήσετε ένα Μίνιον σε Ετοιμότητα (χωρίς τον δείκτη εξουθένωσης ή κούρασης)
από την Αίθουσα των Πολεμιστών σας πίσω στους Διαθέσημους Μισθοφόρους. Εάν τα χρήματα που ξοδέψατε για να αποκτήσετε ένα Μίνιον είναι παραπάνω από την
τιμή του, τότε σας επιστρέφεται η διαφορά πίσω στο θυσαυροφυλάκιό σας (εάν έχετε χώρο).
Κάθε Μίνιον που αποκτάτε, τοποθετείται στην Αίθουσα των Πολεμιστών σας Κουρασμένο (πλευρά β στην ένδειξη εξάντλησης) και το Μίνιον που αντικαταστήσατε
επιστρέφει στους Διαθέσιμους Μισθοφόρους.

Τοποθετήστε Μίνιονs από την
Ξεσκαρτάρετε
Κειμήλια Ισχύος από Αίθουσα των Πολεμιστών σας πίσω
στους Διαθέσιμους Μισθοφόρους
το χέρι σας

Ξοδέψτε Χρυσά
Νομίσματα από το
Θυσαυροφυλάκιό

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα Μίνιον το οποίο κοστίζει 8 χρυσά νομίσματα, μπορείτε να δώσετε 3 απευθείας από το Θυσαυροφυλάκιό σας, να
ξεσκαρτάρετε ένα Κειμήλιο Ισχύος με αξία 1 χρυσό νόμισμα και να επιστρέψετε 2 άλλα Μίνιονs πίσω στους Διαθέσιμους Μισθοφόρους με αξία 2 Χρυσά Νομίσματα το
καθένα. Τοποθετήστε το καινούργιο σας Μίνιον στην Αίθουσα των Πολεμιστών σας με μία Ένδειξη Εξάντλησης στην πλευρά Κούρασης (πλευρά β) επάνω του.
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Χαρακτηριστικά των Mίνιονς
Μέσα στις ορδές των τεράτων σας, υπάρχουν μερικά τα οποία
πραγματικά κάνουν την διαφορά. Αυτά ονομάζονται Mίνιονς
Κλάση: Κάθε Μίνιον έχει μία δική του κλάση και μπορεί να
επιρεαστεί από οποιαδήποτε ικανότητα στοχεύει αυτήν την
κλάση. Οι κλάσεις είναι: Σκοτεινός Επικυριάρχος, Δολοφόνος,
Πολεμιστής, Προστάτης, Σαμποτέρ, Μάγος.

Βασικό Χαρακτηριστικό:
Εξ-επαφής, Εξαποστάσεως, Άμυνα)

Όνομα του Mίνιον
Κλάση του Mίνιον

Κόστος του Minion: Το
σύμβολο αυτό (Κόστος) δείχνει
το πόσα Χρυσά Νομίσματα
χρειάζεστε (εάν αγοράζετε)
ή πόσα Χρυσα Νομίσματα
θα πάρετε (εάν πουλάτε) το
συγκεκριμένο Μίνιον. Επίσης,
το Κόστος δηλώνει και το
σύνολο των Πόντων Νίκης που
θα σας δωθούν στο τέλος του
παιχνιδιού από αυτό το Μίνιον.

Βασικό Χαρακτηριστικό: Αυτό το Χαρακτηριστικό, ορίζει την
εξειδίκευση του Μίνιον στην μάχη. Αυτό το Χαρακτηριστικό,
προστίθεται στο συνολικό σκορ (είτε επίθεσης, είτε άμυνας) κατά
την διάρκεια μίας μάχης.
Κόστος: Το σύνολο των Χρυσών Νομισμάτων που χρειάζονται
για την απόκτηση αυτού του Μίνιον. Επίσης οι Πόντοι Νίκης που
αξίζει αυτό το Μίνιον στο τέλος του παιχνιδιού.

Ικανότητα:
Δείτε παρακάτω.

Ικανότητα: Μία ιδιαίτερη ικανότητα που μπορεί να είναι είτε
Αποτέλεσμα Ικανότητας:
Στιγμιάια είτε Παθητική.
Περιγράφεται σε κάθε κάρτα.
Δεν μπορείται ποτέ να έχετε πάνω από 6 Mίνιονς στην Αίθουσα των Πολεμιστών σας.
Ξεκινάτε το παιχνίδι με έναν Σκοτεινό Επικυρίαρχο και 5 Πρωτοπαλίκαρα. Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού θα ανταλάξετε τα Πρωτοπαλίκαρα σας με Μισθοφόρους. Ο
Σκοτεινος Ηγέτης σας, δεν μπορεί να εκδιωχθεί ποτέ από τον θρόνο του.

Παθητικές Ικανότητες:

Οι Παθητικές Ικανότητες είναι πάντα ενεργοποιημένες, ακόμα και όταν το Μίνιον είναι Εξαντλημένο.

Ενίσχυση

Επιρροή

Αυτό το Μίνιον έχει την δική του ελίτ ομάδα η οποία
προσφέρει επιπλέον βοήθεια σε όλες τις Ενέργειες των
Στρατευμάτων σας. Εάν η επιπλέον βοήθεια αναφέρεται σε
συγκεκριμένη περιοχή, τότε το Στράτευμα λαμβάνει την
επιπλέον βοήθεια όσο βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή.

Αυτό το Μίνιον έχει κάποιες ύπουλες διασυνδέσεις στην
πόλη. Σας δείνει μία παθητική μη-επιθετική επιπλέον
βοήθεια.

Στιγμιαία Ικανότητα:

Το αποτέλεσμα μία επιρροής πάντα συμβαίνει πριν την
διαδικάσία απόκτησης του Μίνιον.

Παράδειγμα: +1 επιπλέον βοήθεια σε
όλα τα στρατεύματα που βρίσκονται
σε πόλη ή σε θαλάσσια περιοχή. Αυτή
η βοήθεια θα ήταν +2 εάν υπάρχει
Στράτευμα σε θαλάσσια περιοχή με
πόλη.

Παράδειγμα: Χρειάζεστε 2 Χρυσά
Νομίσματα λιγότερα από την σύνηθη
τιμή για να αποκτήσετε Πολεμιστές
απο τους Διαθέσιμους Μισθοφόρους.
- Εάν το κόστος είναι 0, θα λάβετε +2
Χρυσά Νομίσματα.

Τα Μίνιονs σας θα πρέπει να είναι Ετοιμα (να μην έχουν Ένδειξη Εξάντλησης” πάνω τους) έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την Στιγμιαία Ικανότητά τους.

Προσταγή

Ικανότητα Aftershock

Στον γύρο σας, σαν Ελέυθερη Ενέργεια, μπορείτε να
Εξαντλείσετε αυτό το Μίνιον και να ενεργοποιήσετε
την Ικανότητά του.

Αυτό το Μίνιον είναι πολύ ισχυρό! Κάθε φορά που θα
το Εξαντλείτε για να επιτεθεί, τότε η Ικανότητά του θα
ενεργοποιείται!
Παράδειγμα: Μόλις Εξαντλείσετε
αυτό το Μίνιον για να επιτεθεί, θα
κερδίσετε +1 επιπλέον βοήθεια στην
Εξ-αποστάσεώς του επίθεση.
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Παράδειγμα: Κατά την διάρκεια του
γύρου σας, σαν Ελέυθερη Ενέργεια,
μπορείτε να Εξαντλείσετε αυτό το
Μίνιον έτσι ώστε να μετακινήσετε μία
φορά ένα Στράτευμά σας (είτε είναι
όρθιο είτε ξαπλωμένο).

2.2 Εκτελέστε οποιονδήποτε αριθμό Ελεύθερων Ενεργειών
Κάθε γύρο, κατά την διάρκεια της Φάσης “Απόγευμα”, ο παίχτης
που παίζει μπορεί να ενεργοποιήσει όσα Κειμήλια Ισχύος θέλει.
Ομοίως μπορεί να Εξαντλήσει όσα Μίνιονs θέλει έτσι ώστε να
ενεργοποιήσει την Ικανότητα τους εάν αυτό γίνεται.

Εξαντλείστε Μίνιονs για
να κάνετε Ικανότητες
Προσταγής

Ενεργοποιείστε Κειμήλια
Ισχύος

Δεν χρειάζεται να ξαπλώσετε κάποιο στράτευμα για να
ενεργοποιήσετε αυτές τις Ικανότητες. Αλλά ίσως χρειαστεί να
Εξαντλήσετε ένα Μίνιον σαν αποτέλεσμα αυτών των Ικανοτήτων.
Παράδειγμα: Εάν μία Στιγμιαία Ικανότητα ενός Κειμηλίου Ισχύος
σας προσφέρει μία ελέυθερη επίθεση, μπορείτε να επιτεθείτε μία
φορά με οποιοδήποτε στράτευμά σας (είτε ξαπλωμένο είτε όρθιο),
αλλά είστε ακόμα υποχρεωμένος να εξαντλείσετε ένα Μίνιον έτσι
ώστε να γίνει η επίθεση.

Κειμήλια Ισχύος

Αυτά τα μαγικά αρχαία αντικείμενα, όταν ενεργοποιούνται,
προσφέρουν ξεχωριστές ικανότητες και στρατηγικά πλεονεκτήματα
στην μάχη.
Στον γύρο σας, σαν Ελεύθερη Ενέργεια, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε όσα Κειμήλια ισχύος θέλετε από το χέρι σας.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα Κειμήλιο Ισχύος στον
γύρο ενός αντιπάλου, όταν αυτός όμως σας επιτίθεται.
Όταν το ενεργοποιείτε, μπορείτε να κάνετε την Στιγμιαία
Ικανότητά του και επίσης να λάβετε την έξτρα βοήθεια στα
στρατεύματά σας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι να ξεκινήσει η
Φάση της Νύχτας.

Αξία
Χρησιμοποιείται μόνο όταν
το Κειμήλιο Ισχύος βρίσκεται
ανενεργό και στο χέρι σας.

Instant Ability
Μπορείτε να αποκτήσετε Κειμήλια Ισχύος με το να τα αγοράσετε, When you activate one
με το να κάνετε επιδρομή στην πόλη, ή με το να επιτεθείτε σε ένα Power Relic you may
perform its special ability
κάστρο ενός αντίπαλου παίχτη.
once right away.
Τα Κείμήλια Ισχύος που βρίσκονται στο χέρι σας, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως συνάλλαγμα για να αποκτήσετε Μίνιονs ή
σαν Πόντους Νίκης τους οποίους θα μετρήσετε στο τέλος του
παιχνιδιού.

Ζώνη Επιρροής
Χρησιμοποιείται μόνο όταν
παίζει ένας παίχτης.

Troop Bonus
Applies when the Power
Relic is active. Lasts until it
is discarded at night.

Εάν η στοίβα με τα Κειμήλια Ισχύος αδειάσει κατά την διάρκεια
του παιχνιδιού, τότε πάρτε τα Κειμήλια Ισχύος που έχετε
ξεσκαρτάρει, ανακατέψτε τα και δημιουργήστε με αυτά μία νέα
στοίβα για να τραβάτε.

Αγοράστε Κειμήλια Ισχύος

Λεηλατήστε την Πόλη

Κλέψτε από ένα Κάστρο

Οποιανδήποτα στιγμή κατά την διάρκεια
του παιχνιδιού μπορείτε να τραβήξετε
ένα Κειμήλιο Ισχύος από την στοίβα
τους, ξοδεύοντας 3 Χρυσά Νομίσματα.

Κατά την διάρκεια της Νύχτας, κάθε παίχτης
τραβάει ένα Κειμήλιο Ισχύος από την στοίβα
τους για κάθε Στράτευμά του παρών στην πόλη.
Τοποθετήστε έναν Αντάρτη για κάθε Κειμήλιο
Ισχύος που τραβήξατε.

Όταν κάνετε το τελειωτικό χτύπημα σε
ένα εχθρικό Κάστρο, τραβάτε επίσης ένα
Κειμήλιο Ισχύος.
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2.3 Εκτελέστε μία ενέργεια στρατεύματος
Εάν έχετε ακόμα Στρατεύματα όρθια πάνω στο ταμπλό κατά την διάρκεια
του γύρου σας, πρέπει να ξαπλώσετε ένα από αυτά και να εκτελέσετε μία
Ενέργεια Στρατεύματος.

Ενέργειες Στρατεύματος: Μετακινήστε αυτό το Στράτευμα, ή Ξεκουράστε
ένα από τα Mίνιονς σας, ή Επισκευάστε το Κάστρο σας, ή πάρτε ένα Χρυσό
Νόμισμα, ή Επιτεθείτε.
Εάν κατά την έναρξη του γύρου του Πρώτου παίχτη δεν υπάρχουν άλλα
όρθια Στρατεύματα, τότε ο πρώτος παίχτης ξεκινάει την Φάση 3.

Ενέργειες Στρατευμάτων:
Μετακινήστε αυτό το
Στράτευμα

Ξαπλώστε ένα Στράτευμα έτσι ώστε να μετακινήσετε το ίδιο
Στράτευμα σε μία συνορευόμενη ζώνη. Εάν έχετε Ικανότητες στα
Μίνιονs σας που σχετίζονται με την κίνηση των στρατευμάτων και
πληρούνται οι προϋποθέσεις τους, τότε μπορείτε να μετακινήσετε ένα
Στράτευμα 2 θέσεις μακρυά αντί για μία.

Παράδειγμα: Με αυτήν την ικανότητα Ενίσχυσης
που έχει το Mίνιον, το Στράτευμά όταν μετακινείται
από Έρημο ή Θάλασσα μπορεί να μετακινηθεί μία
θέση παραπάνω.

Ξεκουράστε ένα από τα Μίνιονs σας.

Με το να ξαπλώσετε ένα από τα Στρατεύματά σας, μπορείτε να Ξεκουράσετε ένα από τα Μίνιονs
σας. Όταν εκτελείτε αυτήν την Ενέργεια, γυρίστε την Ένδειξη Εξάντλησης που βρίσκεται πάνω στο
Μίνιον στην πλευρά “Κούρασης”. Εάν η Ένδειξη Εξάντλησης ήταν ήδη στην πλευρά “Κουρασης” τότε
αφαιρέστε την τελείως από το Μίνιον.

Εξάντληση

Όταν ένα Μίνιον είναι Κουρασμένο ή Εξαντλημένο, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το Εξαντλήσετε
για να επιτεθεί, ή να εκτελέσει την Ικανότητα “Προσταγής” του καθώς επίσης, δεν μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε ως αντάλαγμα για Χρυσό ή ακόμα και να το ξεσκαρτάρετε.
Κάθε φορά που καλείστε να Εξαντλήσετε ένα Μίνιον σας, τοποθετήστε την Ένδειξη Εξάντλησης
πάνω στο Μίνιον με την πλευρά που δηλώνει “Εξάντληση” προς τα πάνω (πλευρά α)

Σε ετοιμότητα
Κούραση

Επισκευάστε το Κάστρο σας.
Ξαπλώστε ένα Στράτευμά σας έτσι ώστε να Επιδιορθώσετε το
Κάστρο σας κατά έναν (1) πόντο ζωής. Ένα κατεστραμένο Κάστρο
(0 πόντοι ζωής) δεν μπορεί να Επισκευαστεί.

Αποκτήστε ένα Χρυσό Νόμισμα.
Ξαπλώστε ένα από Στρατεύματά σας και αποκτήστε ένα Χρυσό
Νόμισμα. Δεν μπορείτε να έχετε περισσότερα από 5 νομίσματα
στο θησαυροφυλάκιό σας. Εάν σε κάποιο σημείο είστε σε θέση να
κερδίσετε περισσότερα από 5 νομίσματα θα πρέπει να σκεφθείτε
το ενδεχόμενο να ξοδέψετε 3 χρυσά νομίσματα για να αγοράσετε
ένα κειμήλιο ισχύος.

Παράδειγμα: Πρώτα ξαπλώστε ένα από τα Στρατεύματά σας και
κατά συνέχεια ανακοινώστε την Ενέργειά σας. Μετά εκτελέστε
την. Ένα Στράτευμα το οποίο βρίσκεται ήδη ξαπλωμένο, δεν
μπορει να Εκτελέσει Στρατιωτική Ενέργεια.
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Επίθεση

Για να εκτελέσετε μία Επίθεση θα πρέπει να ξαπλώσετε ένα από τα Στρατεύματά σας και να Εξαντλήσετε ένα από τα Μίνιονs σας (Πρέπει να εξαντλήσετε ένα Μίνιον σας
ακόμα για Ελεύθερες Επιθέσεις). Αυτή η επίθεση μπορεί να είναι εξ επαφής ή εξ αποστάσεως (δείτε παρακάτω). Όταν δηλώνετε μία Επίθεση θα πρέπει να δηλώσετε και σε
ποιό αντίπαλο Στράτευμα επιτίθεστε.
Το αποτέλεσμα μίας επίθεσης θα διεξαχθεί μετά την απάντηση του αμυνόμενου. Σε περίπτωση που επιτίθεστε σε αφύλακτο Κάστρο, ο αμυνόμενος δεν δικαιούται
απάντηση.
Επιθέσεις εξ-επαφής μπορούν να
Επιθέσεις εξ-αποστάσεως μπορούν Η δύναμη της επίθεσης υπολογίζεται από το άθρισμα του Βασικού
Στατιστικού του Μίνιον που Εξαντλήσατε για να κάνετε αυτήν την επίθεση
γίνουν μόνο ενάντια σε Στρατεύματα
να γίνουν μόνο ενάντια σε
(εάν το Βασικό Χαρακτηριστικό συμβαδίζει με την επίθεση), με όλες τις
τα οποία βρίσκονται στην ίδια
Στρατεύματα τα οποία βρίσκονται
Ενισχύσεις που είναι εφαρμόσιμες στην επίθεση αυτήν (από τα υπόλοιπα
περιοχή με το Στράτευμα που
σε συνορευόμενη περιοχή από
Μίνιονs σας, είτε Σε Ετοιμότητα είτε Εξαντλημένα/Κουρασμένα) και με τα
επιτίθεται. Όλα τα Στρατεύματα
αυτήν που επιτήθεστε.
Κειμήλια ισχύος τα οποία έχετε παίξει για την μάχη αυτήν.
έχουν ελάχιστη Επίθεση Εξ επαφής 1.

...Προσθέστε το Βασικό του
Για να εκτελέσετε μία επίθεση
Στατιστικό εάν είναι εφαρμόσιμο...
εξ-αποστάσεως: Ξαπλώστε ένα
Στράτευμά σας και Εξαντλήστε ένα
...Προσθέστε όλες τις Ενισχύσεις από
από τα Mίνιον σας...
τα υπόλοιπα Mίνιονς σας...

...Προσθέστε
όλα τα ενεργά
Κειμήλια Ιχύος...

Δηλώστε την επίθεσή σας: - Επιτίθεμαι στο Στράτευμά σου με Δύναμη Επίθεσης 6 (2 από το Βασικό Χαρακτηριστικό του Εξαντλημένου Μίνιον, 3 από τις Ενισχύσεις και 1
από τα ενεργά Κειμήλια Ισχύος).

Η απάντηση του αμυνόμενου

Όταν κάποιος δηλώνει μία επίθεση ενάντια στα
Στρατεύματά σας, θα πρέπει να υπολογίσετε την
Δύναμη της Άμυνάς σας.

Όλα τα Στρατεύματα ξεκινούν με ελάχιστη άμυνα 1.
Σε αυτήν, προσθέτετε τις Ενισχύσεις σας. Να θυμάστε
ότι τα Μίνιονs μπορούν να προσφέρουν την Ικανότητα
Ενίσχυσής τους ακόμα και αν είναι Εξαντλημένα ή
Κουρασμένα.
Μπορείτε να εξαντλήσετε οποιοδήποτε σε ετοιμότητα
Μίνιον που έχει Αμυντικό Βασικό Χαρακτηριστικό και
να το προσθέσετε στην Δύναμη Άμυνάς σας.
Τέλος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε όσα Κειμήλια
Ισχύος θέλετε έτσι ώστε να ενισχύσετε ακόμα
περισσότερο την Δύναμη Άμηνάς σας. Η Ικανότητά
τους επίσης ενεργοποιείτε και υπολογίζεται αμέσως.
Συνέχεια του κύκλου: Ο Επιτιθέμενος μπορεί
να απαντήσει, στην απάντηση του αμυνόμενου
ενεργοποιώντας νέα Κειμήλια ισχύος. Συνεχίστε αυτήν
την εναλλασσόμενη διαδικασία, μέχρι να πουν και οι 2
παίχτες “Πάσο”.

Κάθε Στράτευμα έχει
ελάχιστη Δύναμη Άμυνας 1.

Μπορείτε να εξαντλήσετε
ένα Mίνιον για να
αμυνθείτε

Προσθέστε εφαρμόσιμες
Ενισχύσεις.

Και να ενεργοποιήσετε
όσα Κειμήλια Ισχύος
θέλετε.
Δηλώστε την Άμυνα: - Η Άμυνά μου είναι 6!(1 από τα στατιστικά του Στρατεύματος, 1 από τις Ενισχύσεις, 2
από το Mίνιον που εξαντλείσατε, 2 από τα Κειμήλια Ισχύος)
10

Το αποτέλεσμα

Συγκρίνετε τις δυνάμεις του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου
Στρατεύματος. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο αμυνόμενος
κερδίζει. Κάθε μάχη τελειώνει σε ένα από τα παρακάτω
σενάρια:
Α) Νίκη αμυνόμενου
Β) Ήττα αμυνόμενου
Το Στράτευμα του αμυνόμενου ήταν όρθιο.
Γ) Ήττα αμυνόμενου
Το Στράτευμα του αμυνόμενου ήταν ξαπλωμένο.
Επίσης ελέγξτε εάν το αμυνόμενο Στράτευμα βρίσκεται
στην περιοχή του Κάστρου του αμυνόμενου. Σε αυτήν
την περίπτωση, αφού διεξαχθεί η μάχη και αναλύσετε το
αποτέλεσμα, προχωρίστε στο επόμενο βήμα: “Το Κάστρο
δέχεται επίθεση”.

A) Νίκη αμυνόμενου
Δεν συμβαίνει τίποτα.

B) Ήττα αμυνόμενου (Όρθιο στρατεύμα)
Ο Επιτιθέμενος κερδίζει 2 Χρυσά Νομίσματα. Ο Αμυνόμενος ξαπλώνει το Στράτευμά του και
το μετακινεί σε οποιαδήποτε συνορευόμενη περιοχή. Ενισχύσεις που σχετίζονται με την κίνηση
των Στρατευμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτήν την περίπτωση.

Ήττα αμυνόμενου (Ξαπλωμένο στρατεύμα)
Ο Επιτιθέμενος κερδίζει 2 Χρυσά Νομίσματα. Ο αμυνόμενος αφαιρεί το Στράτευμά του από το
ταμπλό.

Το Κάστρο δέχεται επίθεση

4

Εάν το Στράτευμα του αμυνόμενου ήταν μέσα στην ίδια περιοχή με το
Κάστρο του όταν χάθηκε η μάχη, τότε η υπολειπόμενη ζημιά (η διαφορά
μεταξύ της δύναμης του επιτιθέμενου και του αμυνόμενου) μεταβιβάζεται και
στο Κάστρο.

2

Δεν παίζει ρόλο, εάν ο αμυνόμενος έχει πάνω από ένα Στράτευμα στην
περιοχή του Κάστρου.
Επίσης, εάν δεν υπάρχουν καθόλου παρόντα Στρατεύματα, όλη η ζημιά
μεταβιβάζεται στο Κάστρο.
Κρυμμένοι θυσαυροί: Εάν κάνετε ζημιά σε κάποιο αντίπαλο Κάστρο (χωρίς
να παίζει ρόλο το μέγεθος της ζημιάς), παίρνετε ένα Χρυσό Νόμισμα.
Λεηλατήστε το Κάστρο: εάν δώσετε το τελειωτικό χτύπημα σε ένα Κάστρο
και το καταστρέψετε, τότε παίρνετε επίσης και ένα Κειμήλιο Ισχύος.

Παράδειγμα: Επίθεση 4 ενάντια σε άμυνα 2, το ξαπλωμένο
αμυνόμενο Στράτευμα χάνει την μάχη και αφαιρείται από το
ταμπλώ. Ο επιτιθέμενος κάνει 2 πόντους ζημιά στο Κάστρο.
Ο επιτιθέμενος κερδίζει συνολικά 3 Χρυσά Νομίσματα (2
από την νίκη ενάντια στο αντίπαλο Στράτευμα και 1 από την
ζημιά που έκανε στο Κάστρο).

Το Κάστρο καταστρέφεται

Η λεπίδα μου
θα είναι η
καταστροφή
σου!

Ένα Κάστρο καταστρέφεται όταν χάσει και τον
τελευταίο πόντο ζωής του. Γυρίστε την τάπα
του Κάστρου στην πλευρά με την έκρηξη.Κατά
την διάρκεια της ημέρας μπορείτε να καλέσετε νέα Στρατεύματα
στην περιοχή του κατεστραμένου σας Κάστρου.
Ένα κατεστραμένο Κάστρο δεν δίνει Πόντους Νίκης στο τέλος
του παιχνιδιού όπως επίσης δεν μπορεί να επισκευαστεί.
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Φάση 3: Νύχτα

b

Κατά την διάρκεια της Νύχτας, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες με σειρά:
1) Ξεσκαρτάρετε όλα τα ενεργά Κειμήλια Ισχύος
2) Ανανεώστε τους Διαθέσιμους Μισθοφόρους
3) Εισπράξτε Προμήθεια Προστασίας
4) Λεηλατήστε την πόλη
5) Ξεκουράστε όλα τα Mίνιονς μία φορά
Όταν η Φάση της Νύχτας τελειώσει, ο παίχτης στα αριστερά του πρώτου
παίχτη, παίρνει το Σκήπτρο του Κακού και γίνεται ο νέος Πρώτος παίχτης.
Προχωρήστε στην Φάση 1.

d

A
c

3.1 Ξεσκαρτάρετε όλα τα ενεργά Κειμήλια
Ισχύος.

e

Κανένα Κειμήλιο Ισχύος δεν μένει ενεργό πάνω από μία ημέρα. Τα Mίνιονς σας
είναι πολύ απερίσκεπτα για να καταφέρουν να τα συντηρήσουν. Όλοι οι παίχτες
θα πρέπει να ξεσκαρτάρουν τα δικά του ενεργά Κειμήλια Ισχύος.

G

3.2 Ανανεώστε τους Διαθέσιμους
Μισθοφόρους

F

Ξεσκαρτάρετε όλες τις κάρτες από τους Διαθέσιμους Μισθοφόρους και τραβήξτε
6 καινούργιες. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι Μισθοφόροι, στο τέλος αυτής της Φάσης:
Νύχτα το παιχνίδι θα τελειώσει.

3.3 Εισπράξτε Προμήθεια
Προστασίας

Όλοι οι παίχτες πρέπει να ελέγξουν το ταμπλώ, για κυριαρχία πάνω στις περιοχές
με Νερό, Έρημο, Βουνό και Δάσος. Για να Εισπράξετε Προμήθεια Προστασίας
θα πρέπει να έχετε κυριαρχία σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο περιοχής. Κυριαρχία
πάνω σε κάποιον συγκεκριμένο τύπο περιοχής, έχετε όταν Ελέγχετε τις
περισσότερες περιοχές του τύπου αυτού στο Ταμπλώ.

3.4 Λεηλατήστε την πόλη
Οι παίκτες μπορούν να τραβήξουν ένα Κειμήλιο Ισχύος από την στίβα τους για κάθε
Στράτευμα που βρίσκεται στην περιοχή της Πόλης. Για κάθε Κειμήλιο Ισχύος που οι
παίκτες αποκτούν με αυτόν τον τρόπο, τοποθετήστε έναν (1) αντάρτη στην πόλη. Εάν
υπάρχουν 5 αντάρτες στην πόλη, γίνεται Επανάσταση!

Ελέγχετε μία περιοχή, όταν έχετε τα περισσότερα Στρατεύματα από τους
υπόλοιπους παίχτες πάνω σε αυτήν την περιοχή. Οι Επαναστάτες και τα Κάστρα
δεν μετράνε. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κανείς δεν θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο
της περιοχής.

Παράδειγμα: Ο Πράσινος παίκτης έχει 2 Στρατεύματα στην περιοχή Ε (ο Πράσινος
παίκτης τραβάει 2 Κειμήλια Ισχύος) και ο Κόκκινος παίκτης έχει 1 Στράτευμα στην
περιοχή Ε (ο Κόκκινος παίκτης παίρνει 1 Κειμήλιο Ισχύος). Προσθέστε 3 παραπάνω στην
πόλη.

Για κάθε Κυριαρχία που έχετε στους τύπους των περιοχών, Εισπράττετε 2 Χρυσά
Νομίσματα.
Παράδειγμα
Κυριαρχία στο Νερό: Ο Κίτρινος παίκτης έχει τον Ελεγχο της περιοχής Α, ο
Κίτρινος και ο Πράσινος παίχτης βρίσκονται σε ισοπαλία στην περιοχή Δ, ο
Πράσινος παίκτης έχει τον έλεγχο της περιοχής Ε (οι Επαναστάτες δεν μετράνε)
και ο Κόκκινος έχει τον έλεγχο της περιοχής ΣΤ. Από την στιγμή λοιπόν που ο
Κίτρινος, ο Πράσινος και ο Κόκκινος παίκτης βρίσκονται σε ισοπαλία ελέγχοντας
μία (1) περιοχή Νερού ο καθένας, άρα κανείς δεν έχει Κυριαρχία στο Νερό.

Οι αντάρτες Επαναστατούν

Το να έχετε ορδές από Mίνιονς να προκαλούν χάος στην πόλη, μπορεί να οδηγήσει σε
αναταραχές και διαδηλώσεις των πολιτών.
Εάν υπάρχουν 5 αντάρτες στην πόλη, τότε επαναστατούν!
Προχωρώντας δεξιόστροφα κάθε παίκτης θα λάβει μία επίθεση δύναμης 3 για κάθε
Στράτευμα που είναι παρών στην πόλη. Οι επιθέσεις είναι ενάντια στα Στρατεύματα που
βρίσκονται στην πόλη. Στην συνέχεια κάθε παίκτης θα δεχθεί μία επίθεση δύναμης 3 στο
Κάστρο του (εάν αυτό δεν είναι κατεστραμένο). Οι παίκτες μπορούν να αμυνθούν στα
Κάστρα τους εάν έχουνε κάποιο Στράτευμα παρών στην περιοχή του Κάστρου τους.

Κυριαρχία στην Έρημο: Ο Κίτρινος παίκτης έχει τον έλεγχο της περιοχής Γ
ενώ η περιοχή Δ είναι σε ισοπαλία. Άρα ο Κίτρινος παίκτης εισπράττει 2 Χρυσά
Νομίσματα λόγω Κυριαρχίας στην Έρημο.

Όταν διεξαχθούν όλες οι επιθέσεις των ανταρτών, τότε αφαιρέστε τους από το Ταμπλώ.

Κυριαρχία στο Βουνό: Ο Κίτρινος παίκτης έχει τον έλεγχο της περιοχής Α. Κανείς
άλλος δεν ελέγχει περιοχές με Βουνό οπότε ο Κίτρινος παίκτης εισπράττει 2
Χρυσά Νομίσματα για την Κυριαρχία του στο Βουνό.
Κυριαρχία στο Δάσος: ο Πράσινος παίκτης έχει τον έλεγχο των περιοχών Β
και Ζ. Ο Κόκκινος έχει τον έλεγχο μόνο στην περιοχή ΣΤ. Ο Πράσινος παίκτης
εισπράττει 2 Χρυσά Νομίσματα για την Κυριαρχία του στο Δάσος.

3.5 Ξεκουράστε όλα τα Mίνιονς μία φορά
Όλοι οι παίκτες ξεκουράζουν όλα τους τα Mίνιονς μία φορά δωρεάν. Εάν το Mίνιον
ήταν εξαντλημένο, τότε γυρίστε την Ένδειξη στο “Κουρασμένος”. Εάν το Minion
ήταν Κουρασμένο, τότε αφαιρέστε τελείως την ένδειξη.
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Τελική Καταμέτρηση
Στο τέλος της Νυχτερινής Φάσης όπου δεν υπάρχουν άλλοι διαθέσιμοι μισθοφόροι, το παιχνίδι
τελειώνει. Ο παίκτης με τους περισσότερους Πόντους Νίκης (ΠΝ), κερδίζει. Κερδίζετε Πόντους Νίκης
από τα παρακάτω:

Το μη-κατεστραμένο
Κάστρο σας, σας
προσφαίρει 5 ΠΝ
Εάν είναι κατεστραμένο,
σας προσφαίρει 0 ΠΝ
Θησαυροφυλάκιο
Κάθε Χρυσό Νόμισμα που
έχετε, σας προσφαίρει έναν
(1) ΠΝ.

Ικανότητες Επιρροής
μπορούν ακόμα να
εφαρμοστούν στο τελικό
αποτέλεσμα.
Το κόστος των Mίνιον σας
Προσθέστε στους Πόντους
Νίκης σας το συνολικό
κόστος των Mίνιον σας που
έχετε στο Champion Hall.

Σε περίπτωση ισοπαλίας τότε υπολογίζετε με την σειρά τις παρκάτω
περιπτώσεις, μέχρι να ξεχωρίσει κάποιος παίκτης. Κερδίζει ο παίκτης
με τα περισσότερα Στρατεύματα στο Ταμπλό, αλλιώς ο παίκτης με τους
περισσότερους Πόντους Ζωής στο Κάστρο του, αλλιώς ο παίκτης με τα
περισσότερα Χρυσά Νομίσματα στο Θυσαυροφυλάκιό του αλλιώς ο
παίκτης που κατέχει το πιο ακριβό Μίνιον στην Αίθουσα των Πολεμιστών
του. Εάν μετά από όλες αυτές τις προυποθέσεις, ακόμα υπάρχει ισοπαλία,
τότε οι 2 ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται την Νίκη.
Παράδειγμα: Το Κάστρο του Πράσινου παίκτη δεν έχει καταστραφεί
ακόμα (+5 ΠΝ), έχει 5 Χρυσά Νομίσματα στο Θησαυροφυλάκιό του (+5
ΠΝ), τα Μίνιονς σου αξίζουν 27 ΠΝ (Κέρδισε ένα παραπάνω Χρυσό
Νόμισμα από το Πρωτοπαλίκαρό του, λόγο της Ικανότητας Επιρροής
του Σκοτεινού Επικυριάρχου του), τα Κειμήλια Ισχύος του αξίζουν
10 ΠΝ (Ο Donnish Druid στην εικόνα προσθέτει 1 στην αξία των
Κειμηλίων Ισχύος οπότε 6+1+1+1+1 =10). Τελικό αποτέλεσμα: 47 ΠΝ
(5+5+27+10)

Κερδίζετε ένα ΠΝ για κάθε
Χρυσό Νόμισμα που αξίζουν τα
Κειμήλια Ισχύος που βρίσκονται
στο χέρι σας.
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Το Κακό επικρατεί:
Μία επική σόλο αναμέτρηση.
Στήσιμο

Ο Ψευτο-Παίκτης

Στείστε το παιχνίδι όπως θα κάνατε εάν είσασταν 2 παίκτες
στον “Desert Town” χάρτη. Ό ένας παίκτης θα είστε εσείς και
τον άλλον θα τον ονομάσουμε “Ψεύτο-παίκτη”. Εφαρμώστε
τις παρακάτω αλλαγές στησίματος:

Ο Ψευτο-Παίκτης πάντα θα στοχεύει εσάς. Εάν αποφασίσετε να παίξετε με πάνω από έναν ΨευτοΠαίκτη, τότε ποτέ δεν θα στραφούν ο ένας αντίπαλος στον άλλον. Οι πράξεις του ακολουθούν
κάποιους συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω:

Πρωινό: Αγοράστε Κειμήλια

Πριν ανακατώσετε την στίβα με τους Μισθοφόρους,
χωρίστε την σε 3 διαφορετικές στίβες:

Κάθε Πρωινή φάση, εάν δύναται, ο Ψευτο-Παίχτης θα δώσει 3 Χρυσά Νομίσματα για να αποκτήσει
ένα Κειμήλιο Ισχύος. Τοποθετήστε το δίπλα στο Champion Hall του για την Τελική Καταμέτρηση.

1)Μισθοφόροι που κοστίζουν 2 Χρυσά Νομίσματα
2)Μισθοφόροι που κοστίζουν 4 και 6 Χρυσά Νομίσματα

Φάση 2: Απόγευμα

3)Μισθοφόροι που κοστίζουν 8 και 10 Χρυσα Νομίσματα
Τώρα ανακατέψτε κάθε μία από αυτές τις στοίβες.
Αντί για τα συνηθισμένα Πρωτοπαλίκαρα, στην Αίθουσα
των Πολεμιστών του Ψευτο-Παίκτη βάλτε τα εξής:
Τραβήξτε 2 Μισθοφόρους από την στίβα των 2 Χρυσών
Νομισμάτων
Τραβήξτε 2 Μισθοφόρους από την στίβα των 4 και 6.
Τραβήξτε 1 Μισθοφόρο από την στίβα των 8 και 10
Ο Ψευτο-Παίκτης δεν θα αποκτήσει άλλους Μισθοφόρους
καθόλη την πορεία του παιχνιδιού.
Μαζέψτε όλους του Μισθοφόρους που μείνανε σε κάθε
στίβα και ανακατέψτε τους όλους μαζί:
Βάλτε στην άκρη 24 από αυτούς για να παιχτούν σε αυτό
το παιχνίδι και βάλτε τους υπολοίπους πίσω στο κουτί.
Εμφανίστε 6 από αυτούς. Εάν υπάρχει Μισθοφόρος αξίας 10
Χρυσών Νομισμάτων και πάνω, βάλτε τους Μισθοφόρους
πίσω στην στίβα, ανακατέψτε και ξανά εμφανίστε άλλους 6.
Μην δώσετε τα αρχικά Κειμήλια Ισχύος στον ΨευτοΠαίκτη:
Ο Ψευτο-Παίκτης δεν θα ενεργοποιήσει κανένα Κειμήλιο
Ισχύος καθόλη την πορεία του παιχνιδιού. Τοποθετήστε
ότι Κειμήλιο Ισχύος αποκτήσει, δίπλα στην Αίθουσα των
Πολεμιστών του για την καταμέτρηση των ΠΝ στο τέλος του
παιχνιδιού.
Τελειώστε το στήσιμο και παίξτε το παιχνίδι ως συνήθως.
Πάρτε το Σκήπτρο του Κακού και ξεκινήστε το παιχνίδι!
Ο σκοπός του παιχνιδιού στην σόλο αναμέτρηση είναι να
αποκτήσετε περισσότερους ΠΝ απότι ο Ψευτο-Παίκτης.

1.

Ο Ψευτο-Παίκτης θα ξαπλώσει ένα Στράτευμα για να κάνει ΜΙΑ από τις παρακάτω ενέργειες. Πρώτον, θα
προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μία επίθεση εξ-επαφής. Εάν δεν μπορεί, θα προσπαθήσει για μία επίθεση
εξ-αποστάσεως και αν και αυτό είναι αδύνατο, θα προσπαθήσει να μετακινήσει ένα Στράτευμα.
Επίθεση εξ-επαφής! Εξαντλείστε το πιο δυνατό του Mίνιον με εξ-επαφής επίθεση σαν Βασικό Στατιστικό.
Μετά προσθέστε όλες τις εφαρμόσημες Ικανότητες Ενίσχυσης. Εάν υπάρχουν ισοδύναμα Mίνιονς στο
Champion hall του Ψευτο-παίκτη για αυτήν την επίθεση, τότε επιλέξτε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στην
πάνω αριστερά γωνία. Εάν ο Ψεύτο-Παίκτης δεν έχει καθόλου Mίνιον με εξ-επαφής επίθεση, τότε προχωρίστε
στην ενέργεια 2.
Επιλογή Ζώνης επίθεσης: ο Ψεύτο-Παίκτης εάν μπορεί θα χτυπήσει το Κάστρο σας πρώτα, αλλιώς μία περιοχή
που έχετε ένα ξαπλωμένο Στράτευμα. Αλλιώς τραβήξτε ένα Κειμήλιο Ισχύος και δείτε το σύμβολο της περιοχής
που έχει. Εάν ο Ψευτο-παίκτης μπορεί να σας χτυπήσει σε αυτήν την περιοχή, ξεσκαρτάρετε το Κειμήλιο Ισχύος
και προχωρίστε στην έκβαση της μάχης, αλλιώς συνεχίστε μέχρι να βρεθεί ένα μέρος να σας επιτεθεί.

εξ-αποστάσεως! Εξαντλείστε το πιο δυνατό του Mίνιον με εξ-αποστάσεως επίθεση σαν Βασικό
2. Επίθεση
Στατιστικό. Μετά προσθέστε όλες τις εφαρμόσημες Ικανότητες Ενίσχυσης. Εάν υπάρχουν ισοδύναμα Mίνιονς
στο Champion hall του Ψευτο-παίχτη για αυτήν την επίθεση, τότε επιλέξτε αυτό που βρίσκεται πιο κοντά
στην πάνω αριστερά γωνία. Εάν ο Ψεύτο-Παίκτης δεν έχει καθόλου Minion με εξ-αποστάσεως επίθεση, τότε
προχωρίστε στην ενέργεια 3.

Επιλογή Ζώνης επίθεσης: Επαναλάβετε τα ίδια βήματα που αναγράφονται στην Επιλογή Ζώνης επίθεσης για

3. εξ-επαφής επίθεση (παραπάνω). Εάν ο Ψευτο-Παίκτης αδυνατεί να σας χτυπήσει τότε προχωρίστε στο 3.

Μετακίνηση! (επίσης εφαρμόζεται και για υποχώρηση) Τραβήξτε ένα Κειμήλιο Ισχύος και μετακινήστε το
Στράτευμα στην θέση που δηλώνει το Κειμήλιο.
Επιλογή Ζώνης Μετακίνησης: Ο Ψευτο-Παίκτης προσπαθεί να μετακινηθεί πάντα πιο κοντά στο αντίπαλο
Κάστρο.
Ο Ψευτο-Παίκτης δεν θα ενεργοποιήσει ποτέ Ικανότητα
Προσταγής και πάντα θα Εξαντλεί το πιο δυνατό του
Mίνιον για να αμυνθεί.
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Φάση: Νύχτα

Πραγματοποιήστε την Νυχτερινή Φάση ως
συνήθως.

Τώρα χρειάζεται η προσοχή μου!
Όταν έχετε συνηθίσει τους σόλο κανόνες, τοποθετήστε το Κάστρο του Ψευτο-Παίχτη δίπλα
στο δικό σας, τότε, εάν ακόμα θέλετε μεγαλύτερη πρόκληση, προσθέστε και δεύτερο ΨεύτοΠαίχτη.

Παράδειγμα Α: Ο Κίτρινος Παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι στην
θέση Α, και ο κόκκινος Ψευτο-παίκτης ξεκινάει στην θέση Β.

Παράδειγμα Β: Κατευθείαν στην δράση.

A

A

h
I

c

c

F

F
G
e

e
d

b

d

b

Απογευματινή Φάση:
Απογευματινή Φάση:

Πρώτο Στράτευμα: Ο Ψευτο-Παίκτης κάνει εξ-επαφής επίθεση στην
θέση Γ. Ο Κίτρινιος παίκτης χάνει και υποχωρεί στην θέση ΣΤ. Ο
Κίτρινος Παίκτης επιχυρεί μία επίθεση εξ-αποστάσεως στην θέση Β
από την θέση ΣΤ και καταστρέφει το Κάστρο το Ψευτο-Παίκτη.

Πρώτο Στράτευμα: Ο Κίτρινος παίκτης μετακινεί
το πρώτο του Στράτευμα στην θέση Γ, τότε ο
Ψεύτο Παίκτης Τραβάει ένα Κειμήλιο Ισχύος
και η Ζώνη που εμφανίζεται είναι Βουνό. Οπότε
μετακινείται στην θέση Δ.

Δεύτερο Στράτευμα: Ο Ψευτο-Παίκτης πάντα ευνοεί την επίθεση
εξ-επαφής και γιαυτό θα επιτεθεί στην θέση ΣΤ. Ο Κίτρινος παίχτης θα
επιτεθεί από την θέση Η την θεση ΣΤ.

Δεύτερο Στράτευμα: Ο Κίτρινος παίκτης
αποφασίζει να ενεργοποιήσει μία Ικανότητα
Προσταγής ενώς Mίνιον για να μετακινηθεί στην
θέση ΣΤ (Στην πόλη). Ο Ψευτο-Παίκτης τραβάει
ένα Κειμήλιο Ισχύος και η Ζώνη που μεφανίζεται
είναι Δάσος. Οπότε μετακινείται στην θέση Ε.

Τρίτο Στράτευμα: Ο Ψευτο-Παίκτης θα μπορούσε να επιχειρήσει
επιθέσεις εξ αποστάσεως από τις θέση Θ και Ε αλλά θα επιτεθεί από
την θέση Θ στην θέση Α επειδή εκεί βρίσκεται το Αντίπαλο Κάστρο.
Ο Κίτρινος παίκτης αποφασίζει να επιτεθεί στον κόκκινο παίκτη στην
θέση Θ.
Τέταρτο Στράτευμα: Ο Ψευτο-Παίκτης επιχειρεί μία επίθεση εξαποστάσεως από την θέση Ζ στην θέση Ε. Ο Κίτρινος παίκτης δεν έχει
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Κατατρόπωσε τους εχθρούς σου. Δες τους να
τους σέρνουνε μπροστά σου. Άκου τους θρήνους
των αγαπημένων τους.
Σύνοψη παιχνιδιού

Βασική Βαθμολογία

Στο Covil: The Dark Overlords θα αγωνιστήτε για την κυριαρχία των
περιοχών που περιτριγυρίζουν μία απομονωμένη πόλη. Κάθε παίχτης
ελέγχει έναν σκοτεινό επικυρίαρχο με μοναδικές ικανότητες και αμέτρητα
στρατεύματα για να “προστατέψει τον κόσμο απο αντίπαλες ορδές” και να
φέρει “ειρήνη και ασφάλεια στις επικράτειες” - με ένα κόστος, φυσικά! - ή
μπορεί να αποφασίσετε ότι θέλετε να τρομοκρατήσετε και να γεμίσετε με
φόβο και οργή τις καρδιές των πολιτών με το να λεηλατείτε την πόλη τους
τις νύχτες. Το παιχνίδι αποτελείται από 4 μέρες, κάθε μία από αυτές είναι
χωρισμένη σε 3 φάσεις:
Φάση 1: Πρωινό
Φάση 2: Απόγευμα
Φάση 3: Νύχτα
Προχωρώντας δεξιόστροφα κάθε παίκτης τελειώνει την Φάση 1 με το
να σηκώνει όλα τα ξαπλωμένα του Στρατεύματα και να καλεί νέα στην
περιοχή του Κάστρου του. Όταν όλοι έχουν τελειώσει αυτήν την Φάση,
τότε ο πρώτος παίκτης ξεκινάει την Φάση 2.
Στην Φάση 2 πραγματοποιείται όλη η δράση. Σε αυτήν την Φάση ο παίκτης
μπορεί να αγοράσει έναν Μισθοφόρο από τους διαθέσιμους, και να
ξαπλώσει ένα Στράτευμα έτσι ώστε να κάνει μία Στρατιωτική Ενέργεια.

Ο παίκτης με τα περισσότερα (ΠΝ) κερδίζει.
Κερδίζετε Πόντους Νίκης από τα παρακάτω:

Στρατιωτικές Ενέργειες: Μετακίνηση, Ξεκούραση,
Επιδιόρθωση, Κερδίστε ένα Χρυσό Νόμισμα, Επίθεση.
Ελέυθερες Ενέργειες: Ενεργοποιείστε Κειμήλια Ισχύος,
εκτελέστε Ικανότητες Προσταγής.

Βαθμολογία 1 ΠΝ
Βαθμολογία 5 ΠΝ
Εάν το κάστρο σας
δεν καταστραφεί.

Βαθμολογία 1 ΠΝ
Για κάθε Χρυσό
Νόμισμα στο
Θησαυροφυλάκιό σας.

Για κάθε Χρυσό Νόμισμα
που αναγράφεται στα
Κειμήλια Ισχύος που
βρίσκονται στο χέρι σας.
Βαθμολογία 1 ΠΝ
Για κάθε Χρυσό
Νόμισμα που
αναγράφεται πάνω
στα Mίνιονς σας.

Σε περίπτωση ισοπαλίας: Κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα Στρατεύματα
στο Ταμπλώ, αλλιώς κερδίζει ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους ζωής
στο Κάστρο του, αλλιώς ο παίκτης με τα περισσότερα Χρυσά Νομίσματα
στο Θησαυροφυλάκιό του, αλλιώς ο παίκτης με το πιο ακριβό Mίνιον στο
Champion Hall του. Εάν είναι ακόμα ισοπαλία, μοιράζεστε την Νίκη.

Συνεχίστε δεξιόστροφα μέχρις όλα τα Στρατεύματα να έχουν
ξαπλώσει.
Στην Φάση 3 όλοι οι παίκτες μαζί ακολουθούν τις παρακάτω εντολές:

Οι στρατοί σας
θα συναντήσουν
την μοίρα τους.

1)Ξεσκαρτάρετε όλα τα ενεργά Κειμήλια Ισχύος
2)Ανανεώστε τους διαθέσιμους Μισθοφόρους
3)Εισπράξτε την Προμήθεια Προστασίας
4)Λεηλατείστε την Πόλη (Οι αντάρτες μπορεί να αντεπιτεθούν!)
5)Ξεκουράστε μία φορά όλα τα Μίνιονς
Όταν τελειώσει η Νυχτερινή Φάση, τότε ο παίκτης που βρίσκεται στα
αριστερά από τον πρώτο παίκτη, παίρνει το Σκήπτρο του Κακού και
γίνεται αυτός ο νέος πρώτος παίκτης. Προχωρήστε στην Φάση 1.
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