Εισαγωγή:
Η Αυτοκρατορία Εβεργκρήν έχει μετατραπεί
σε ερείπια. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο IV
και ο λαός του, βρίσκονται στο χείλος της
καταστροφής μετά από την εισβολή των
Θανατηφόρων στοιχείων, είναι αναγκασμένοι
να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ό, τι
απομένει από το κατεστραμμένο βασίλειο και
να ξανακτίσουν όσο γκρεμίστηκε. Ανίκανος
να ολοκληρώσει αυτό το καθήκον μόνος
του ο νεαρός αυτοκράτορας στρέφεται
προς τους Ευγενείς Οίκους της Εβεργκρήν.
Μόνον αυτοί είναι ικανοί να συγκεντρώσουν
δυνάμεις και πόρους για να σφυρηλατήσουν

Στόχος:

από την αρχή την Αυτοκρατορία, αλλά όπως
φαίνεται ούτε ο θάνατος της Αυτοκρατορίας είναι
ικανός να σταματήσει τις αιώνιες αιματοχυσίες,
τις προσωπικές αντιπαλότητες και τις πολιτικές
μηχανορραφίες.Ο αυτοκράτορας Αλέξιος, με την
ελπίδα α μετατρέψει τις εσωτερικές συγκρούσεις
των Ευγενών Οίκων σε πλεονέκτημα για το
Εβεργκρήν καλεί τους αρχηγούς τους στην
πρωτεύουσα για να τους δώσει μια υπόσχεση:
όποιος από αυτούς μπορέσει να αποκαταστήσει
τον πλούτο και το κύρος της Αυτοκρατορίας, θα
γίνει ο Επικεφαλής Αυτοκρατορικός Σύμβουλος και
Διοικητής της Πρωτεύουσας.

Στο Nocturion ο κάθε παίκτης είναι επικεφαλής Ευγενούς Οίκου της
Αυτοκρατορίας Εβεργκρήν και προσπαθεί να ολοκληρώσει αποστολές στο
όνομα του Αυτοκράτορα Αλέξιου IV.Ο παίκτης με το μεγαλύτερο Κύρος στο
τέλος του παιχνιδιού θα έχει αποδείξει την πίστη του στην Αυτοκρατορία
Εβεργκρήν, θα είναι ο Διοικητής της Πρωτεύουσας και θα κερδίσει το παιχνίδι.
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34 x Κάρτες Θηρίων

18 x Κάρτες Κατάρας

1 x Βιβλίο Κανόνων

4 x Καρτέλες Παικτών

10 x Μάρκες Απόκρυφων Τοξοτών

10 x Μάρκες Χρυσού

10 x Μάρκες Ιπποτών

10 x Μάρκες Σιδήρου

10 x Μάρκες Μάγων

10 x Μάρκες Ξύλου

1x Ταμπλό Παιχνιδιού

Μάρκα Κορώνα
Εξουσίας

50 x Μάρκες Κύρους

Μάρκα Ιερού
Δισκοπότηρου

Μάρκα
Συντεχνίας

20 x Μάρκες Εξουθένωσης
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Ξύλινη Μάρκα
έτους

Μάρκα Εποχών

8 x Ζάρια

Στήσιμο Παιχνιδιού
01 | Τοποθετήστε το Ταμπλό του Παιχνιδιού στο κέντρο του τραπεζιού.

Το Ταμπλό του Παιχνιδιού απεικονίζει τις τέσσερις Επαρχίες
της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας του Εβεργκρήν. Κάθε
Επαρχία συνδέεται με δύο αποτελέσματα ζαριών και έχει 3 θέσεις
στις οποίες τοποθετούνται τα Κτήρια. Για παράδειγμα, η Δυτική
Επαρχία συνδέεται με τα αποτελέσματα 4 και 2. Το κέντρο της
πρωτεύουσας καταλαμβάνεται από το παλάτι του αυτοκράτορα,
από όπου παρακολουθεί το πέρασμα των εποχών και των ετών που
παρουσιάζονται εδώ στο ημερολόγιο.

02 | Τοποθετήστε τη Μάρκα Ετους στο κέντρο του Ημερολογίου και στο
πρώτο έτος (εκείνο με τον αριθμό”1”).

Θέση
τοποθέτησης
κτηρίων
Αποτελέσματα
ζαριών

03 | Ανακατέψτε τα δώδεκα Κτήρια και τοποθετήστε ένα Κτήριο με την

όψη προς τα πάνω σε κάθε θέση που εμφανίζεται στο Ταμπλό του
Παιχνιδιού (τρία Κτήρια ανά Επαρχία).

04 | Κάθε Κτήριο παράγει έναν πόρο. Τοποθετήστε τις αντίστοιχες Μάρκες
Πόρων στα Κτήρια

05 | Τοποθετήστε τη Μάρκα Συντεχνίας στο Κτήριο με το Ξυλουργείο.

Επαρχίες
Ημερολόγιο
06 | Τοποθετήστε την Μάρκα με το Ιερό Δισκοπότηρο στο Κτήριο με το Μοναστήρι.
07 | Τοποθετήστε τις Μάρκες Πόρων και Κύρους σε ξεχωριστούς σωρούς δίπλα στο Ταμπλό του Παιχνιδιού, ούτως ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση

όλοι οι παίκτες. Αυτές οι Μάρκες αποτελούν το χώρο των Προμηθειών, κάθε φορά που ξεσκαρτάρετε μία Μάρκα Πόρου, την επιστρέφετε στις
Προμήθειες. Κάθε φορά που κερδίζετε μία Μάρκα (Πόρου, Κύρους, κ.λπ.) την παίρνετε από τις Προμήθειες εκτός εάν σας δηλώνεται διαφορετικά.

08 | Τοποθετήστε τη Μάρκα Εποχών και τα ζάρια δίπλα στο Ταμπλό του Παιχνιδιού, στις Προμήθειες, για εύκολη πρόσβαση από όλους τους παίκτες.
09 | Ξεχωρίστε τις Κάρτες Αποστολών σε τρεις στοίβες ανάλογα με το επίπεδό τους. Ανακατέψτε κάθε στοίβα και τοποθετήστε τα προς τα κάτω
(κλειστές) γύρω από το Ταμπλό του Παιχνιδιού, όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά.

10 | Πάρτε τις τρεις πρώτες κάρτες Αποστολών από κάθε στοίβα και τοποθετήστε τις στη σειρά προς τα επάνω (ανοιχτές) στα αριστερά της
αντίστοιχης στοίβας Αποστολών.

11 | Ανακατέψτε τις Κάρτες Κατάρας και τοποθετήστε τις σε μία στοίβα στο Ταμπλό του Παιχνιδιού κλειστές, στην θέση που υπάρχει γι’ αυτές στο
Ταμπλό.

12 | Ανακατέψτε τις Κάρτες του Θηρίων και τοποθετήστε τις σε μία στοίβα στο Ταμπλό του Παιχνιδιού κλειστές, στην θέση που υπάρχει γι’ αυτές στο
Ταμπλό.

13 | Καθορίστε τυχαία τον Πρώτο Παίκτη και δώστε του τη Μάρκα Κορώνα Εξουσίας.
14 | Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης επιλέγει τη Καρτέλα Παίκτη, δηλαδή ενός Οίκου Ευγενών.
15 | Κάθε παίκτης παίρνει τις Κάρτες Οικογενειακών Κειμηλίων που ταιριάζουν με το Οικόσημό του και 5 Μάρκες Εξουθένωσης. Αυτές οι κάρτες και

οι μάρκες τοποθετούνται δίπλα στη Καρτέλα του παίκτη για να σχηματίσουν το Θησαυροφυλάκιο. Κάθε φορά που ένας παίκτης κερδίζει Πόρους,
τοποθετούνται στο Θησαυροφυλάκιο. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, κάθε φορά που ένας παίκτης πρέπει να ξεσκαρτάρει Πόρους αφαιρούνται
από το Θησαυροφυλάκιο.

16 | Τέλος, κάθε παίκτης τραβά 3 Κάρτες Θηρίων από τη στοίβα των Θηρίων και τις παίρνει στο χέρι του.
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Επισκόπηση παιχνιδιού
Το Nocturion παίζεται σε μια σειρά γύρων και κάθε ένας από αυτούς χωρίζεται σε 3 διαφορετικές φάσεις. Σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, οι παίκτες
θα εκτελέσουν διάφορες ενέργειες για να συγκεντρώσουν Πόρους, να ενεργοποιήσουν τις Ικανότητές τους, να καλέσουν Θηρία και να ολοκληρώσουν τις
Αποστολές. Καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται, η Μάρκα Εποχών μετακινείται γύρω από τοΗμερολόγιο.
Μόλις η Μάρκα Εποχών πραγματοποιήσει μία πλήρη περιστροφή του Ημερολογίου, έχει περάσει ένα έτος και η Μάρκα Ετους μετακινείται στο επόμενο
Ετος.
Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό αριθμό ετών ανάλογα με το πλήθος των παικτών (για παράδειγμα, το παιχνίδι των 3 παικτώνολοκληρώνεται
στο τέλος του 6ου έτους).
Στο τέλος του τελευταίου έτους, το παιχνίδι τελειώνει και ο παίκτης με τις περισσότερους Πόντους Κύρους ανακηρύσσεται νικητής.

Φάση Συλλογής

Παράδειγμα: Ο Μιχάλης, η Αννα, ο Μάρκος και ο
Κωνσταντίνος ξεκινούν έναν νέο γύρο. Κατά τη διάρκειατου
προηγούμενου γύρου, η Αννα και ο Κωνσταντίνος
ανέκτησαν και τα 3 Κειμήλια, δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να πάρουν ένα επιπλέον ζάρι από την Δεξαμενή των
ζαριών. Επομένως, η Δεξαμενή των ζαριών έχει έξι ζάρια
(ένα ανά παίκτη και άλλα δύο λόγω των ικανοτήτων της
Αννας και του Κωνσταντίνου). Ο Μιχάλης είναι ο Πρώτος
Παίκτης, έτσι ρίχνει τα ζάρια στην Δεξαμενή των ζαριών
και φέρνει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 1, 1, 2, 4, 5 και 5.
Με τη σειρά του ο Μιχάλης παίρνει το ζάρι με το 4, η Αννα
παίρνει 1, ο Μάρκος 5 και ο Κωνσταντίνος το 2. Η Αννα και
ο Κωνσταντίνος πρέπει να πάρουν ένα επιπλέον ζάρι και
έτσι η Αννα επιλέγει το 5 και ο Κωνσταντίνος παίρνει το 1. Οι
παίκτες είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τη φάση της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της Φάσης Συλλογής οι παίκτες θα αποκτήσουν ζάρια
από μια κοινή Δεξαμενή τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στο υπόλοιπο
του τρέχοντος γύρου.
Ο πρώτος παίκτης δημιουργεί τη Δεξαμενή ζαριών παίρνοντας ένα ζάρι
για κάθε παίκτη από τις Προμήθειες. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι
με 3 παίκτες, θα δημιουργήσουμε μία Δεξαμενή 3 ζαριών. Εάν μια
ειδική ικανότητα (όπως η ικανότητα ενός Οίκου ή Αποστολής) επιτρέπει
σε έναν παίκτη να ρίξει επιπλέον ζάρι κατά τη διάρκεια ενός γύρου, ο
πρώτος παίκτης προσθέτει τον αντίστοιχο αριθμό επιπλέον ζαριών στην
Δεξαμενή.
Αφού προστεθεί ο σωστός αριθμός ζαριών στην Δεξαμενή, ο πρώτος
παίκτης ρίχνει όλα τα ζάρια στην Δεξαμενή και τα αφήνει ανέπαφα και
ορατά προς όλους τους παίκτες.

Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης επιλέγει ένα ζάρι από την Δεξαμενή με τα ριγμένα ζάρια και το τοποθετεί
στο Θησαυροφυλάκιο του (φροντίζοντας να μην αλλάξει το ριγμένο αποτέλεσμα στο ζάρι). Αφού όλοι οι παίκτες έχουν επιλέξει τα πρώτα τους ζάρια,
δεξιόστροφα, όλοι οι παίκτες που έχουν μια ειδική ικανότητα που τους επιτρέπει εκ νέου να συλλέξουν, πρέπει να πάρουν άλλο ένα ζάρι.
Εάν ένας παίκτης χρειάζεται να πάρει ένα ζάρι και δεν έχουν απομείνει άλλα, ή έχει ήδη 2 ζάρια στο Θησαυροφυλάκιο (π.χ. έσωσε ένα κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου γύρου και έχει ήδη πάρει ένα) και πρέπει να πάρει ένα τρίτο, αντ’ αυτού παίρνει έναν Πόρο της επιλογής του από τις Προμήθειες

Φάση δράσης
Κατά τη διάρκεια της φάσης της δράσης, οι παίκτες μπορούν να εκτελέσουν τις ακόλουθες ενέργειες: Να αποθηκεύσουν μία ζαριά, να φορέσουν ένα
Οικογενειακό Κειμήλιο, να ενεργοποιήσουν ένα Κτήριο, να ενεργοποιήσουν μία ικανότητα ή να πραγματοποιήσουν μία Αποστολή.
Οι παίκτες μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις ενέργειες με οποιαδήποτε σειρά θέλουν και όσες φορές μπορούν. Ωστόσο, δεν μπορούν ποτέ να τελειώσουν
τη φάση δράσης με δύο ή περισσότερα ζάρια στο Θησαυροφυλάκιο. Εάν (και μόνο εάν) δεν υπάρχει διαθέσιμο Κτήριο για ενεργοποίηση και έχετε ήδη
αποθηκεύσει δύο ζάρια, μπορείτε να ξεσκαρτάρετε ένα ζάρι για να πάρετε αντίστοιχα κάποιον πόρο από τις Προμήθειες και να μετακινήσετε τη Μάρκα
Εποχών στο επόμενο σχετικό σημείο Πόρων στο ημερολόγιο.
Ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης παίρνει την σειρά του για να ολοκληρώσει όλες τις ενέργειές του.

Αποθηκεύοντας μία ζαριά.
Οι παίκτες μπορούν να αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν μία ζαριά προκειμένου να
ενεργοποιήσουν ένα Κτήριο. Αντ’ αυτού μπορούν να αποθηκεύσουν μία ζαριά για να τη
χρησιμοποιήσουνστον επόμενο γύρο.
Για να αποθηκεύσουν μία ζαριά, οι παίκτες παίρνουν ένα ζάρι και το τοποθετούν στη Καρτέλα του
παίκτη πάνω από το Οικόσημο τους (φροντίζοντας να μην αλλάξουν το αποτέλεσμα της ζαριάς που
απεικονίζεται ήδη στο ζάρι).
Οι παίκτες μπορούν να έχουν μόνο μία ζαριά αποθηκευμένη σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν, σε κάποιο
σημείο του Παιχνιδιού, ένας παίκτης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει επιπλέον ακόμη μία ζαριά,
τότε θα πρέπει αντ’ αυτού να πάρει έναν Πόρο της επιλογής του από τις Προμήθειες.
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Ιδιότητες και Οικογενειακά Κειμήλια Ευγενών Οίκων.
Στο Nocturion, κάθε παίκτης γίνεται ηγέτης ενός από τους Ευγενείς Οίκους της Έβεργκρήν. Κάθε Ευγενής Οίκος έχει το δικό του μοναδικό Οικόσημο, τα δικά του
Οικογενειακά Κειμήλια και τις ειδικές του ικανότητες.
Κάθε Καρτέλα του Παίκτη αντιπροσωπεύει ένα Ευγενή Οίκο της Αυτοκρατορίας και διαθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1 | Το όνομά του και το Οικόσημο.
2 | Τις ειδικές ικανότητες του Οίκου που ξεκλειδώνουν όταν τοποθετήσετε το αντίστοιχο πλήθος Οικογενειακών
Κειμηλίων.
3 | Το κάθε κομμάτι από τα ΟικογενειακάΚειμήλια τοποθετούνται στην αντίστοιχη Θέση της Πανοπλίας, του
Ευγενούς Οίκου
4 | Τα καλεσμένα Θηρία τοποθετούνται στις ελεύθερες θέσεις του θηριοτροφείου του Ευγενούς Οίκου

Για να ξεκλειδώσουν τις διάφορες ειδικές ικανότητες των Οίκων, οι παίκτες πρέπει πρώτα να κατασκευάσουν και να φορέσουν τα Οικογενειακά Κειμήλια στην
Πανοπλία τους. Στην αρχή του παιχνιδιού κάθε παίκτης λαμβάνει ένα σύνολο τριών καρτών Κειμηλίων: ένα Κράνος, ένα Θώρακα και ένα ζευγάρι Προστατευτικά
ποδιών.

1 | Όνομα Οικογενειακού Κειμήλιου
2 | Το Κύρος που αποκτάς όταν είναι τοποθετημένο αυτό το κειμήλιο.
3 | Οι πόροι που πρέπει να ξεσκαρταρίσετε για να τοποθετήσετε το κειμήλιο.
4 | Το πίσω μέρος της κάρτας δείχνει το Σήμα του Ευγενούς Οίκου(Οικόσημο).

Οι παίκτες μπορούν να τοποθετήσουν ένα κειμήλιο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της σειράς τους, ξεσκαρτάροντας τους απαιτούμενους πόρους και
τοποθετώντας το στην αντίστοιχη θέση της Πανοπλίας τους. Όταν ένα Κειμήλιο είναι τοποθετημένο, ένας παίκτης κερδίζει το Κύρος που εμφανίζεται στην κάρτα του
(Αριθμός στο άστρο).
Τα κειμήλια σας κάνουν αντάξιο στα μάτια του αυτοκράτορα, αλλά επίσης παρέχουν στους παίκτες πρόσβαση σε Αποστολές.
Για να μπορέσει να ολοκληρώσει μια Αποστολή, ένας παίκτης πρέπει τουλάχιστον να έχει κάποια κειμήλια στο οπλοστάσιό του.
Για παράδειγμα, για να ολοκληρώσει μια Αποστολή επιπέδου ΙΙ, ένας παίκτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο κειμήλια τοποθετημένα.
Εκτός από την αύξηση του Κύρους του, το Κειμήλιο χρησιμεύει επίσης για να ξεκλειδώσει τις ειδικές ικανότητες του Οίκου.
Ο αριθμός των κειμηλίων που έχει τοποθετήσει ένας παίκτης καθορίζει τις ειδικές ικανότητες του Οίκου του.
Εάν μια ειδική δυνατότητα σημειώνεται με το εικονίδιο Εξουθένωσης,
τότε μία Μάρκα Εξουθένωσης πρέπει να τοποθετηθεί στην θέση της ικανότητας της
Καρτέλας του παίκτη. Ένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει περισσότερες από μία Μάρκα Εξουθένωσης στη Καρτέλα του Παίκτη.
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Ενεργοποίηση ενός Κτηρίου

Το Ταμπλό του Παιχνιδιού αποτελείται από τέσσερις περιοχές, καθεμία από τις οποίες συνδέεται με δύο αποτελέσματα ζαριών και διαθέτει τρεις θέσεις για
Κτήρια.
1 | Όνομα Κτηρίου.
2 | Ο τύπος του Πόρου που παράγεται σ’ αυτό το Κτήριο.
3 | Κάθε φορά που ενεργοποιείται, ένας παίκτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει την ικανότητα του Κτηρίου
(ανεξάρτητα από το αν συλλέγει ή όχι Πόρους που έχει δημιουργήσει). Δείτε παρακάτω για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες ικανότητες του Κτηρίου.
4 | Ένας παίκτης πρέπει να τοποθετήσει ένα ζάρι από το Θησαυροφυλάκιο σε ένα ανενεργό Κτήριο για να το
ενεργοποιήσει.
Μια θέση Κτηρίου που δεν έχει ήδη ζάρι επάνω της θεωρείται ανενεργή. Για να ενεργοποιήσει ένας παίκτης, ένα αδρανές Κτήριο, επιλέγει ένα ζάρι
από το Θησαυροφυλάκιο του οποίου το αποτέλεσμα αντιστοιχεί σε ένα από αυτά που υποδεικνύονται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται το Κτήριο
και το τοποθετεί στη σχετική θέση στο επιλεγμένο Κτήριο. Όταν ένα ζάρι τοποθετείται σε Κτήριο, τότε θεωρείται ότι το Κτήριο έχει ενεργοποιηθεί. Όταν
ενεργοποιείται ένα Κτήριο, ο παίκτης εκτελεί τα ακόλουθα βήματα, με τη σειρά:
Βήμα 1: Εάν πρόκειται για τον πρώτο γύρο, τοποθετήστε τη Μάρκα Εποχής στον Πόρο που εμφανίζεται στο τμήμα Χειμώνας του Ημερολογίου ο οποίος
αντιστοιχεί σ’ αυτόν που εμφανίζεται στο ενεργοποιημένο Κτήριο. Στους επόμενους γύρους, μετακινήστε τη Μάρκα Εποχής δεξιόστροφα στον επόμενο
διαθέσιμο Πόρο στο Ημερολόγιο που αντιστοιχεί στον Πόρο του ενεργοποιημένου Κτηρίου.
Βήμα 2: Αναπληρώστε όλους τους πόρους των Κτηρίων που βρίσκονται στην περιοχή
που αυτή τη στιγμή υποδεικνύεται από το βέλος της Μάρκας Εποχών.
Βήμα 3: Μαζέψτε τον Πόρο απο το Κτήριο που έχει ενεργοποιηθεί. (Εάν είναι διαθέσιμος) Εάν
ο βραχίονας x2 της Μάρκας των εποχών δείχνει εκείνη την στιγμή την Επαρχία στην οποία
βρίσκεται το Κτήριο που ενεργοποιήθηκε, παίρνετε έναν επιπλέον Πόρο του ίδιου τύπου από
τις προμήθειες.
Βήμα 4 (Προαιρετικό): Χρησιμοποιήστε την ικανότητα του Κτηρίου.
Ανταλλάξτε οποιονδήποτε Πόρο
στο Θησαυροφυλάκιο σας με
έναν από τις Προμήθειες.

Ρίξτε ένα ζάρι και κρατήστε το. Εάν έχετε ήδη
επιλέξει και κρατήσει ένα ζάρι, πάρτε έναν
Πόρο της επιλογής σας από τις Προμήθειες.

Καλέστε ένα Θηρίο από το
χέρι σας ή αναζητήστε ένα
Θηρίο μέσα στη στοίβα των
Θηρίων.

Τραβήξτε μια κάρτα Κατάρας. Διαβάστε την
κάρτα και καταραστείτε έναν άλλο παίκτη
τοποθετώντας τη μπροστά από τη Καρτέλα του
Παίκτη.

Ανανεώστε
ένα Θηρίο στο
θηριοτροφείο σας
ή εξουθενώστε ένα
αντίπαλο Θηρίο.

Τοποθετήστε τη Μάρκα Συντεχνίας στο Θησαυροφυλάκιο. Ο
Οίκος που έχει τη Μάρκα Συντεχνίας στο Θησαυροφυλάκιό
του κατά τη Φάση Ανανέωσης παίρνει τη Κορώνα Εξουσίας,
και επιστρέφει τη Μάρκα Συντεχνίας στο Ξυλουργείο.

Αφαιρέστε μια κατάρα. Αν δεν έχετε Κατάρες, τοποθετήστε το Ιερό Δισκοπότηρο στο
Θησαυροφυλάκιο. Ο Οίκος που έχει στην κατοχή του το Ιερό Δισκοπότηρο δεν μπορεί να
δεχτεί από καμία Κατάρα. Ωστόσο, το Ιερό Δισκοπότηρο πρέπει να επιστραφεί στο Κτήριο
της Μονής στο τέλος του τρέχοντος γύρου.

Το ημερολόγιο στο κέντρο του Ταμπλό του Παιχνιδιού απεικονίζει έξι Πόρους σε κάθε μία από τις τέσσερις πλευρές του. Κάθε πλευρά του
ημερολογίου αντιπροσωπεύει μια μόνο εποχή. Το πέρασμα των Εποχών δείχνει η Μάρκα Εποχών, ξεκινώντας στην πάνω αριστερή γωνία του
Ημερολογίου με τον πρώτο Πόρο του Χειμώνα,

μετακινούμενος δεξιόστροφα μέσα από τους έξι Πόρους της Άνοιξης,

ακολουθεί το

Καλοκαίρι
και τέλος το Φθινόπωρο
. Μόλις η Μάρκα Εποχών πραγματοποιήσει ένα πλήρη κύκλο στο ημερολόγιο, μεταφέρεται και
πάλι στον πρώτο Πόρο του Χειμώνα και ο ενεργός παίκτης μετακινεί η Μάρκα Ετών στο επόμενο έτος. Καθώς η Μάρκα Εποχών μετακινείται
γύρω από το ημερολόγιο, ο βραχίονας x2 πρέπει πάντα να παραμένει από την εξωτερική πλευρά του ημερολογίου.
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Τα θηρία
Όλα τα Θηρία έχουν τη ικανότητα να βοηθήσουν τους ευγενείς δασκάλους τους, είτε με το χειρισμό των αποτελεσμάτων των ζαριών στο Θησαυροφυλάκιο είτε με τη
χορήγηση εξαιρετικών δυνάμεων.
1 | Το όνομα του Θηρίου.
1
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2 | Το Κύρος που κερδίζει ο παίκτης που καλεί το Θηρίο.
3 | Ο σχετιζόμενος Πόρος με αυτό το Θηρίο. Αυτό υποδεικνύει επίσης τον Πόρο που πρέπει να
ξεσκαρταρίσει ο παίκτης για να καλέσει αυτό το Θηρίο.
4 | Όλα τα Θηρία είναι ικανά να χειριστούν τα αποτελέσματα των ζαριών του κυρίου τους. Το αποτέλεσμα
μιας ζαριάς δεν μπορεί ποτέ να αυξηθεί πάνω από 6, ή να μειωθεί κάτω από 1.
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5 | Ορισμένα θηρία απαιτούν από έναν παίκτη να τοποθετήσει μία Μάρκα Εξουθένωσης στην Κάρτα τους
για να χρησιμοποιήσει την ικανότητά του, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί να απαιτούν το ξεσκαρτάρισμα της
κάρτας αυτής.
6 | Στο πίσω μέρος της κάρτας εμφανίζεται το εικονίδιο της Κάρτας του Θηρίου.

Για να καλέσει ένα Θηρίο από το χέρι του, ένας παίκτης πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσει ένα Κτήριο με το σύμβολο της πύλης και
στη συνέχεια να ξεσκαρτάρει το σχετιζόμενο πόρο του Θηρίου από το Θησαυροφυλάκιο. Εάν ο Πόρος του Κτηρίου ταιριάζει με τον
σχετιζόμενο Πόρο του Θηρίου, τότε μπορεί να τοποθετηθεί στο Στάβλο του Οίκου χωρίς να ξεσκαρτάρει τον σχετιζόμενο Πόρο του στις
Προμήθειες.
Ένας παίκτης τοποθετεί αμέσως το Θηρίο που κάλεσε σε ένα ελεύθερο κλουβί στη Καρτέλα του Παίκτη και κερδίζει πόντους Κύρους
ίσους με αυτούς που αναγράφονται στην Κάρτα του κληθέντος Θηρίου (αριθμός στο άστρο).
Ο Στάβλος κάθε Ευγενούς Οίκου έχει μέχρι τέσσερα Ελεύθερα κλουβιά. Οι παίκτες που καλούν τα νέα Θηρία σε γεμάτο Στάβλο, πρέπει
να ξεσκαρτάρουν ένα ενεργό Θηρίο από το Στάβλο για να αποκτήσουν ένα Ελεύθερο κλουβί για το νεοαποκτηθέν πλάσμα.
Ένα θηρίο, όταν έχει μία μάρκα εξουθένωσης επάνω του θεωρείται εξουθενωμένο, αν δεν έχει καμία μάρκα επάνω του θεωρείται
ενεργό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν σ’ ένα Στάβλο υπάρχουν τέσσερα Θηρία σε εξουθένωση τότε δεν μπορείτε να καλέσετε μέσα ένα καινούργιο Θηρίο.

Παράδειγμα: Η Άννα θέλει να καλέσει έναν Hatchling Dragon που έχει ξύλο ως τον συνδεδεμένο πόρο του. Συνεχίζοντας
το παράδειγμά μας από σελ. 5, η Άννα κράτησε δύο ζάρια με αποτελέσματα 1 και 5. Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα
1, ενεργοποιεί το Κτήριο Αγροκτημάτων, διεκδικεί τον Πόρο Ξύλο και επειδή ο Πόρος που παράγεται από αυτό το Κτήριο
είναι ο ίδιος με τον σχετιζόμενο Πόρο του Hatchling Dragon στο χέρι της, το καλεί χωρίς να χρειαστεί να ξεσκαρτάρει
έναν Πόρο Ξύλου από το Θησαυροφυλάκιο της. Δεδομένου ότι ο Hatchling Dragon είναι το πρώτο Θηρίο στο Στάβλο, το
τοποθετεί στο αριστερό πλαίσιο και κερδίζει 1 πόντο Κύρους.
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Εναλλακτικά, αντί να καλέσει ένα Θηρίο, ένας παίκτης μπορεί να επιλέξει να αναζητήσει νέο ή πιο ισχυρό Θηρίο μέσα από τη στοίβα των Θηρίων. Όταν
ενεργοποιείται ένα Κτήριο με ένα σύμβολο Πύλης, ένας παίκτης μπορεί να δει τα τρία πρώτα φύλλα της στοίβας των Θηρίων να επιλέξει ένα και να το προσθέσει
στο χέρι του πριν επιστρέψει τα άλλα δύο στο κάτω μέρος της στοίβας.
Εάν, σε κάποια στιγμή, η στοίβα των Θηρίων εξαντληθεί, ο σωρός των ξεσκαρταρισμένων Θηρίων ανακατεύεται και δημιουργείται μια νέα στοίβα Θηρίων.

Παράδειγμα: Ο Μιχάλης θέλει να ψάξει για ένα Θηρίο. Κατά τη διάρκεια της Φάσης
1, πήρε το ζάρι με τον αριθμό 4. Η Αποθήκη βρίσκεται στο τετράγωνο με τους
αριθμούς ζαριών 2 & 4, έτσι ώστε τα ζάρια του να ταιριάζουν. Ο Μιχάλης τοποθετεί τα
ζάρια στην Αποθήκη, παίρνει τον πόρο και τραβά 3 κάρτες Θηρίων. Αποφασίζει να
κρατήσει το Gazer και να επιστρέψει τα άλλα 2 στο κάτω μέρος της στοίβας.
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EARTH DRAGON
REACTION

Ικανότητες των Θηρίων
Για να χρησιμοποιήσει μία από τις ικανότητες ενός ενεργού Θηρίου, ένας
παίκτης πρέπει πρώτα να τοποθετήσει μία Μάρκα Εξουθένωσης στην
Κάρτα του Θηρίου. Μόλις εξουθενωθεί, ένα Θηρίο επιτρέπει αμέσως
στον παίκτη, να χρησιμοποιήσει την ικανότητα χειρισμού των ζαριών ή να
ενεργοποιήσει την ειδική του ικανότητα.

ARD
WHEN GRAVEY
,
IS ACTIVATED
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CURSE AN OPP

Κάθε Κάρτα Θηρίου διαθέτει ένα βέλος που υποδεικνύει πως το πλάσμα επηρεάζει το αποτέλεσμα μιας ζαριάς. Ένα βέλος που δείχνει προς τα πάνω
υποδεικνύει ότι αυτό το Θηρίο μπορεί να αυξήσει το αποτέλεσμα της ζαριάς κατά +1, ενώ ένα βέλος προς τα κάτω
δείχνει ότι μπορεί να μειώσει το αποτέλεσμα
της ζαριάς κατά -1. Το αποτέλεσμα μιας ζαριάς δεν μπορεί ποτέ να αυξηθεί πάνω από 6 ή να μειωθεί κάτω από το 1. Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει
περισσότερα από ένα Θηρία για να επηρεάσει ένα μόνο ζάρι στο Θησαυροφυλάκιο.
Οι Ειδικές Ικανότητες του Θηρίου αναλύονται με λεπτομέρεια στην Κάρτα του Θηρίου και δείχνουν αν η δράση του ενεργοποιείται αμέσως σαν αντίδραση στις
ενέργειες ενός άλλου παίκτη ή ενεργοποιείται κατά τη συλλογή των Πόρων ή στο κάλεσμα του Θηρίου ή τέλος όταν ξεσκαρτάρεται από το Στάβλο του παίκτη.
Αντίδραση: Αυτές οι ικανότητες προκαλούνται όταν ενεργοποιηθεί το ενδεδειγμένο Κτήριο ή πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια, ακόμα και κατά τη διάρκεια της
σειράς άλλου παίκτη!
Συλλογή: Αυτές οι ικανότητες ενεργοποιούνται όταν συγκεντρωθεί ένας συγκεκριμένος πόρος, είτε από εσάς είτε από κάποιον άλλο παίκτη.
Κάλεσμα: Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις ικανότητες αμέσως όταν καλέσετε ένα Θηρίο στο Στάβλο σας.
Ξεσκαρτάρισμα: Αυτές οι δράσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σειράς άλλων παικτών. Ωστόσο, αυτό το Θηρίο
πρέπει να ξεσκαρταρισθεί από το Στάβλο σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορείτε να ξεσκαρτάρετε ένα εξουθενωμένο Θηρίο! Ορισμένα Θηρία (π.χ. Gazer, Mountain Griffin)
δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που επηρεάζει όλους τους παίκτες για τον υπόλοιπο γύρο. Τοποθετήστε αυτά τα κτήνη στις Προμήθειες για να σας υπενθυμίζουν ότι
το αποτέλεσμά τους είναι στο παιχνίδι. Ξεσκαρτάρετε τα κατά τη φάση ανανέωσης.
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Οι κατάρες
Εξωφρενικά φοβερές γεμάτες αρνητική ενέργεια, οι Κατάρες τοποθετούνται σε έναν αντίπαλο παίκτη από τους παίκτες που ενεργοποιούν τη Κάρτα Νεκροταφείο
ή χρησιμοποιούν τις νεορομαντικές ικανότητες των Θηρίων όπως του Green Hunter.

1 | Κάθε Κάρτα Κατάρας αναφέρει λεπτομερώς τα τρομερά αποτελέσματα της.
2 | Στο πίσω μέρος της κάρτας εμφανίζεται το εικονίδιο της Κατάρας.

Όταν ένας πάικτης καλείται να κάνει κάτι τέτοιο, τραβάει την πρώτη κάρτα από την Στοίβα με τις
Κάρτες Κατάρας και τη διαβάζει δυνατά προτού τη δώσει σε έναν αντίπαλο της επιλογής του, ο
οποίος πρέπει στη συνέχεια να τοποθετήσει την Κάρτα μπροστά στο Θησαυροφυλάκιο.
Ένας παίκτης δεν μπορεί ποτέ να έχει περισσότερες από τρεις Κάρτες Κατάρας στο
Θησαυροφυλάκιό του την ίδια στιγμή. Εάν ένας παίκτης πάρει μια τέταρτη Κάρτα Κατάρας,
μπορεί να επιλέξει να ξεσκαρτάρει μία από τις υπάρχουσες Κατάρες από το Θησαυροφυλάκιο
του πριν την αντικαταστήσει με την Κάρτα που πήρε πρόσφατα.
Ένας παίκτης μπορεί να αφαιρέσει μια Κατάρα κάνοντας ενεργοποίηση του Κτηρίου της Μονής ή
χρησιμοποιώντας μια ειδική ικανότητα με την αντίστοιχη ιδιότητα.

1

GREEN HUNTER
DISCARD

Εάν, σε κάποια στιγμή, εξαντληθεί η στοίβα με τις Κάρτες Κατάρας, μαζεύουμε τις
ξεσκαρταρισμένες Κάρτες Κατάρας ανακατεύουμε και φτιάχνουμε μία νέα στοίβα από αυτές.
Αιμοδιψείς Κάρτες Κατάρας
Αυτή η ιδιαίτερα βλαβερή Κατάρα δυναμώνει με την πάροδο του χρόνου και οδηγεί τον Ευγενή
Οίκο στο να χάνει το Κύρος με βάση τον αριθμό των Αιμοδιψών Καρτών που έχει ένας παίκτης
στο Θησαυροφυλάκιο στο τέλος του παιχνιδιού!

CURSE AN OPPONENT
WHEN THEY
SUMMON A BEAST.

Αιμοδιψή Κάρτα
BLOODTHIRST

EXHA
ACTIVEUST AN
BEAST

EXHAUST AN
ACTIVE BEAST

Ενεργοποίηση του Νεκροταφείου

Παίξτε μία Κατάρα
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Τοποθετήστε τη στο
θησαυροφυλάκιο του
αντιπάλου

Αναλαμβάνοντας Αποστολή

Οι αποστολές παρέχουν μεγάλο κύρος και μεγάλες ανταμοιβές σε εκείνους τους Ευγενείς Οίκους που είναι άξιοι να τις ολοκληρώσουν.

1 | Το όνομα της Αποστολής
2 | Οι πόροι που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Αποστολής
3 | Μόλις ολοκληρωθεί, μια Αποστολή παρέχει μια άμεση ικανότητα ως ανταμοιβή.
4 | Το Κύρος που κερδίζετε ολοκληρώνοντας αυτή την Αποστολή.

Για να αναλάβει μία Αποστολή ένας παίκτης και να επιχειρήσει να την ολοκληρώσει πρέπει να φοράει τον απαιτούμενο αριθμό Κειμηλίων. Για Αποστολή επιπέδου
Ι απαιτείται από τον παίκτη να φοράει τουλάχιστον ένα κειμήλιο στην πανοπλία του. Για Αποστολή επιπέδου ΙΙ απαιτούνται τουλάχιστον 2 κειμήλια, ενώ οι
Αποστολές επιπέδου III απαιτούν ο Ευγενής Οίκος να φέρει και τα τρία Κειμήλια του. Εκτός όμως από τον απαιτούμενο αριθμό των Κειμηλίων, ο παίκτης πρέπει
επίσης να έχει όλους τους απαιτούμενους Πόρους που ζητούνται για την Ολοκλήρωση της Αποστολής στο Θησαυροφυλάκιο την στιγμή που ξεκινά

4

MONASTERY OF PATIENCE
CERRATIUS
PALACE
CARAVAN IN DISTRESS
1να εκτελέσει
1 JADE
Για να 3
ολοκληρώσει
μια4Αποστολή,
ένας παίκτης
πρέπει
τα παρακάτω βήματα, με τη σειρά:

RIVERPORT

Βήμα 1: Να Ξεσκαρτάρει τους απαιτούμενους Πόρους που αναγράφονται στην Κάρτα Αποστολής από το Θησαυροφυλάκιο του στις Προμήθειες.
Βήμα 2: Να πάρει τους Πόντους Κύρους που αναγράφονται στην Κάρτα Αποστολής.
Βήμα 3: (Προαιρετικό): Να ενεργοποιήσει την ικανότητας της Κάρτας Αποστολής.

Φορέστε ένα
Καλέστε ένα
Κερδίζετε Ένα
Πάρτε έναν
Κειμήλιο στην
Θηρίο στο Στάβλο πόντο Κύρους
Πόρο της
πανοπλία
σας χωρίς να
για κάθε Δύο
αρεσκείας
σας χωρίς να
ξεσκαρτάρετε τον
Πόρους που
σας από τις
ξεσκαρτάρετε
αντίστοιχο Πόρο
έχετε στο
Προμήθειες.
στην Αποθήκη
Θησαυροφυλάκιο κανένα Πόρο στις
Προμήθειες.
Προμηθειών.
σας.

Εξουθενώστε δύο
Θηρία της επιλογής
σας.

Κερδίστε ένα πόντο
Αμέσως ρίξτε
Κύρους για κάθε Θηρίο ένα ζάρι και
στο θηριοτροφείο σας αποθηκεύστε
με συνδεδεμένο πόρο
το.
που ταιριάζει με εκείνον
που απεικονίζεται στην
κάρτα Αποστολής

Ξεσκαρτάρετε ένα
Θηρίο από αυτά
που έχετε ήδη
καλέσει και κερδίστε
τους πόντους
Κύρους του.

Μόλις ολοκληρωθεί μία Κάρτα Αποστολής, ξεσκαρτάρεται και μία νέα Κάρτα Αποστολής του ίδιου επιπέδου αποκαλύπτεται από την αντίστοιχη στοίβα Αποστολών.
Αν μία στοίβα Αποστολών εξαντληθεί, τότε δεν αποκαλύπτονται νέες αποστολές. Οι ξεσκαρταρισμένες Κάρτες Αποστολών δεν ανακατεύονται ΠΟΤΕ εκ νέου για να
δημιουργήσουν μια νέα στοίβα.
Ένας παίκτης μπορεί να ολοκληρώσει όσες Αποστολές επιλέξει μέσα σε έναν μόνο γύρο , εφόσον φέρει στην πανοπλία του τον απαιτούμενο αριθμό Κειμηλίων και
έχει και τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους.
Χρησιμοποιήστε την ικανότητα
της Αποστολής και κερδίστε το
αναφερόμενο Κύρος
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Τραβήξτε μια νέα κάρτα
Αποστολής ίδιου επιπέδου
(αν υπάρχει)

Απορρίψτε τους απαιτούμενους πόρους από το
Θησαυροφυλάκιο
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Φάση Ανανέωσης
Κατά τη φάση ανανέωσης, οι παίκτες πρέπει:
• Να επιστρέψουν όλα τα ζάρια από τα Κτήρια στις Προμήθειες.
• Να ξεσκαρτάρουν πόρους από το Θησαυροφυλάκιο μέχρι να έχουν το πολύ έξι Πόρους.
• Να τραβήξουν ή να ξεσκαρτάρουν Κάρτες Θηρίων από το χέρι τους μέχρι να έχουν τρεις. Εάν η στοίβα των Θηρίων έχει εξαντληθεί, ανακατέψτε το σωρό με τις 		
ξεσκαρταρισμένες Κάρτες και δημιουργήστε μία καινούργια στοίβα.
• Επιστρέψτε το Ιερό Δισκοπότηρο στο Κτήριο με το Μοναστήρι.
• Ο παίκτης με τη Μάρκα Συντεχνίας στο Θησαυροφυλάκιο παίρνει τη Κορώνα Εξουσίας. Εάν κανείς δεν έχει τη Μάρκα Συντεχνίας η Κορώνα της Εξουσίας 		
περνάει δεξιόστροφα στον επόμενο παίκτη.
• Η Μάρκα Συντεχνίας επιστρέφεται στο κτήριο του Ξυλουργείου
• Αφαιρέστε όλες τις Μάρκες Εξουθένωσης από τα Θηρία και τις ικανότητες των Ευγενών Οίκων.
• Οι παίκτες με αποθηκευμένα ζάρια τα μεταφέρουν στο Θησαυροφυλάκιο.
• Εάν η Μάρκα Έτους έφτασε στο τελευταίο έτος, προχωρήστε στο τέλος του παιχνιδιού. Διαφορετικά, ο τρέχων γύρος τελειώνει και ένας νέος ξεκινά με τη Φάση 		
Συλλογής.
• Ξεσκαρτάρετε τυχόν Θηρία που έχουν τοποθετηθεί στις Προμήθειες.

Τέλος Παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει όταν η Μάρκα Εποχών ολοκληρώσει το γύρο του τελευταίου έτους (ΟΧΙ μόλις η μάρκα Έτους μετακινηθεί στη θέση του τελευταίου έτους). Οι
φάσεις δράσης και ανανέωσης για τον τελικό γύρο του τελευταίου έτους πρέπει να ολοκληρωθούν για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι παίκτες θα εκτελέσουν όλες τις
ενέργειές τους.

3 Παίκτες

2 Παίκτες

4 Παίκτες

Θέση του τελευταίου έτους

Στο τέλος του παιχνιδιού ο παίκτης με το μεγαλύτερο Κύρος κερδίζει το παιχνίδι. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κερδίζει ο παίκτης που τα Θηρία του συγκεντρώνουν τον
μεγαλύτερο Κύρους. Εάν υπάρχει ακόμα ισοπαλία, ο παίκτης με τους λιγότερους Πόρους στο Θησαυροφυλάκιο κερδίζει το παιχνίδι.
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Τελικό Κύρος
Για να υπολογίσετε το τελικό Κύρος ενός παίκτη, βάση του αριθμό των Αιμοδιψών Καρτών
που έχετε αφαιρέστε το Κύρος που τους αντιστοιχεί και στη συνέχεια προσθέσετε όλους τους
υπόλοιπους πόντους Κύρους που έχετε στο Θησαυροφυλάκιο.
Παράδειγμα: Η Άννα υπολογίζει το τελικό Κύρος της. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού,
κέρδισε 35 πόντους Κύρους ολοκληρώνοντας Αποστολές, καλώντας Θηρία και
συλλέγοντας Οικογενειακά Κειμήλια. Ωστόσο, έχει δύο Αιμοδιψείς Κάρτες στο
Θησαυροφυλάκιό της, οπότε πρέπει να αφαιρέσει 4 Πόντους Κύρους.
Έτσι, το τελικό Κύρος της Άννας υπολογίζεται ως εξής: 35 - 4 = 31

1

2

SPIKEY DRAGON
REACTION

WHEN LUMBER MILL IS
ACTIVATED DISCARD
A BEAST TO GAIN
ITS AFFILIATED RESOURCE

0

AUXENTIUS HELMET

GARGOYLE

1

REACTION

DAEMON HOUND
REACTION

WHEN MONASTERY
IS ACTIVATED YOU MAY
GO ON A QUEST FROM
THE DISCARD PILE

GAIN A RESOURCE OF
THE SAME TYPE AS
THAT CURRENTLY
BEING GATHERED.

Παράδειγμα βαθμολόγησης
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1

ALLIGATOR
DISCARD

GAIN THE AFFILIATED
RESOURCES OF ALL
YOUR ACTIVE BEASTS

Credits

Lore and Background Story: Mark Alexander

Game Design: George Skourtis

Layout Manager: Luis Brueh

Game Development: Anastasios Grigoriadis

Editor: Richard Neale

Project Management: Constantine Kevorque
Art & Illustration: Damien Mammoliti
SPECIAL THANKS TO

Alexandros Manos, Andreas Katelanos, David Waybright, Dimitris Skourtis, ESPAIROS
Gaming club, Fabio Piovesan, George Kourtidis and Hellenic Designers Association,
Jeremy D Salinas, John Jacobs, Jonathan Coulombe, Kras Kryspin, Luis López, Lykourgos
Pachygiannakis, Manolis Trachiotis, Mario Quiles, Reid Palmer, Stavros Balilis, Stefan
Löw, Stefani Angelopoulos, Stratis Patsourakis, Thomas Mastakouris

Copyright
©2018 Nocturion and related marks are TM and © Vesuvius Media Ltd,
38 Pioneer Ave, Halifax, Nova Scotia, B3M 1W8, Canada. All rights reserved.
Made in China.
Warning: Choking Hazard! Not for use by children under 3 years of age.

Help & Support
If you have any issues with your game’s components, contact our Support Team at the following email address:
support@vesuviusmedia.com
Please make sure to add into your email, photos of your game and your full shipping information in case we will
need to send you a missing/damaged component.

15

Γρήγορος Οδηγός
Σειρά Ενεργοποίησης
Κτηρίων

Σειρά των Γύρων

Ενέργειες παίκτη
Αποθηκεύστε ένα ζάρι

Βήμα 1: Μετακινήστε τη
Μάρκα Εποχής

Συλλογή: Δημιουργία Δεξαμενής
ζαριών.

Ενεργοποίηση Κτηρίου
Φορέστε Οικογενειακά Κειμήλια
Χρησιμοποιήστε τις Ικανότητες
του Οίκου
Χρησιμοποιήστε τις ικανότητες
του Θηρίου

Βήμα 2: Αναπληρώστε τους πόρους

Δράση: Κάθε παίκτης στο γύρο του
εκτελεί όλες τις ενέργειές του.

Βήμα 3: Συγκεντρώστε Πόρους
Βήμα 4: (Προαιρετικό):
Ενεργοποιήστε την
ικανότητα του Κτηρίου

Ανανέωση: Καθαρίστε.

Αναλάβετε Αποστολή

Αναφορά στις Ικανότητες Κτηρίων
Ανταλλάξτε οποιονδήποτε Πόρο
στο Θησαυροφυλάκιο σας με
έναν από τις Προμήθειες.

Ρίξτε ένα ζάρι και κρατήστε το. Εάν έχετε ήδη
επιλέξει και κρατήσει ένα ζάρι, πάρτε έναν
Πόρο της επιλογής σας από τις Προμήθειες.

Καλέστε ένα Θηρίο από το
χέρι σας ή αναζητήστε ένα
Θηρίο μέσα στη στοίβα των
Θηρίων.

Τραβήξτε μια κάρτα Κατάρας. Διαβάστε την
κάρτα και καταραστείτε έναν άλλο παίκτη
τοποθετώντας τη μπροστά από τη Καρτέλα του
Παίκτη.

Ανανεώστε
ένα Θηρίο στο
θηριοτροφείο σας
ή εξουθενώστε ένα
αντίπαλο Θηρίο.

Τοποθετήστε τη Μάρκα Συντεχνίας στο Θησαυροφυλάκιο. Ο
Οίκος που έχει τη Μάρκα Συντεχνίας στο Θησαυροφυλάκιό
του κατά τη Φάση Ανανέωσης παίρνει τη Κορώνα Εξουσίας,
και επιστρέφει τη Μάρκα Συντεχνίας στο Ξυλουργείο.

Αφαιρέστε μια κατάρα. Αν δεν έχετε Κατάρες, τοποθετήστε το Ιερό Δισκοπότηρο στο
Θησαυροφυλάκιο. Ο Οίκος που έχει στην κατοχή του το Ιερό Δισκοπότηρο δεν μπορεί να
δεχτεί από καμία Κατάρα. Ωστόσο, το Ιερό Δισκοπότηρο πρέπει να επιστραφεί στο Κτήριο
της Μονής στο τέλος του τρέχοντος γύρου.

3

4

CARAVAN IN DISTRESS

CERRATIUS

1

1

JADE PALACE

4

MONASTERY OF PATIENCE

RIVERPORT

Αναφορά στις Ικανότητες Αποστολών

Φορέστε ένα
Καλέστε ένα
Κερδίζετε Ένα
Πάρτε έναν
Κειμήλιο στην
Θηρίο στο Στάβλο πόντο Κύρους
Πόρο της
πανοπλία
σας χωρίς να
για κάθε Δύο
αρεσκείας
σας χωρίς να
ξεσκαρτάρετε τον
Πόρους που
σας από τις
ξεσκαρτάρετε
αντίστοιχο Πόρο
έχετε στο
Προμήθειες.
στην Αποθήκη
Θησαυροφυλάκιο κανένα Πόρο στις
Προμήθειες.
Προμηθειών.
σας.

Εξουθενώστε δύο
Θηρία της επιλογής
σας.
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Κερδίστε ένα πόντο
Αμέσως ρίξτε
Κύρους για κάθε Θηρίο ένα ζάρι και
στο θηριοτροφείο σας αποθηκεύστε
με συνδεδεμένο πόρο
το.
που ταιριάζει με εκείνον
που απεικονίζεται στην
κάρτα Αποστολής

Ξεσκαρτάρετε ένα
Θηρίο από αυτά
που έχετε ήδη
καλέσει και κερδίστε
τους πόντους
Κύρους του.

