


ΓΙΝΕ ΘΕΟΣ

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

 “Υπήρχε μια αναταραχή στους ουρανούς. Για λόγους 
άγνωστους στους θνητούς κάποτε ακόμη και οι θεοί πρέπει να 
πεθάνουν. Μετά από έναν τέτοιο θάνατο, άνοιγε μια θέση στη 
δομή της δημιουργίας. Ένας καινούργιος Θεός  έπρεπε να βρεθεί.

 Οι ημίθεοι που επιθυμούσαν να διαγωνιστούν για τη 
συγκεκριμένη θέση θα έπρεπε  να επιλέξουν θνητούς ήρωες και 
να τους συγκαλέσουν στην Ιεράπολη. Οι ήρωες καλούνται να 
εκτελέσουν  αποστολές, περνώντας  έξι  μέρες  και έξι  νύχτες 
προετοιμασίας  πριν μπουν στην αρένα να πολεμήσουν μέχρι 
θανάτου. 

 Ο ημίθεος του οποίου ο υπέρμαχος θα επικρατήσει θα 
πάρει θέση στο Βασίλειο των Θεών.”

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΗΤΑ
 
 Στο Theosis, οι παίχτες αναλαμβάνουν το ρόλο του 
ημίθεου που επικαλείται το δικαίωμα να σταθεί  ισάξιος ανάμεσα 
στους Θεούς.

 Αρχικά επιλέγεις τους Ήρωές σου, οι όποιοι με την σειρά 
τους θα ολοκληρώσουν Αποστολές, και θα σου προσδώσουν 
Δυνάμεις. Θα αποκτήσουν χρυσό, θα αγοράσουν Όπλα και 
Πανοπλίες, θα κερδίσουν Artifacts και τέλος θα επισκεφτούν 
ενδιαφέρουσες τοποθεσίες στην αρχαία πόλη της Ιεράπολης.

 Έχουν μόνο έξι γύρους προετοιμασίας πριν μπουν στην 
αρένα και συμμετέχουν σε εννέα γύρους μάχης. Στο τέλος των 
εννέα γύρων  μόνο  ένας  θα καταφέρει  να σταθεί στο κέντρο της 
αρένας κατακτώντας την νίκη, και θα προάγει τον/την πάτρωνά 
του στο Βασίλειο  των Θεών.

“Αυτός που θα υπερνικήσει τον πόνο 
και τον φόβο θα γίνει ο ίδιος Θεός.”

Fyodor Dostoyevsky

“Θέωση: Το μονοπάτι που πρέπει να βαδίσει 
ένας θνητός για να φτάσει την Θεότητα.”

Lascav the FingerLord
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ΛΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12x Φιγούρες Ηρώων

1x Βιβλίο Κανονισμών Theosis

1x Ταμπλό Ιεράπολης

3x Σύμβολα Επίθεσης Αρένας 6x Γεγονότα Αρένας

6x Κάρτες Πολεμιστή

6x Κάρτες Φύλακα

6x Κάρτες Παραπλάνησης

6x Κάρτες Δικαιοσύνης

6x Κάρτες Ευσπλαχνίας

6x Κάρτες Εκδίκησης

9x Κάρτες Επίκλησης

1x Ταμπλό Αρένας

9x Μάρκες Ευλογίας και 
Κατάρας 9x Μάρκες Γύρου

43x Νομίσματα και Σύμβολα
Κατάταξης 12x Μάρκες Ηρώων

11x Artifacts 31x Αντικείμενα
12x Καρτέλες Παικτών

5x Φιγούρες Τεράτων

1x Φιγούρια του Apollyon

13x Μάρκες Τεράτων
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ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Τ Α Μ Π Λ Ο  Ι Ε Ρ Α Π Ο Λ Η Σ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ

 “Όταν οι θεοί όρισαν πως ένας νέος θεός θα έπρεπε να επιλεχθεί 
μέσα από δοκιμασίες και μάχες, η ήδη γεμάτη ζωή στην πόλη γέμισε με 
υποψηφίους. Δεν υπήρχε τίποτα που να ήθελε κάποιος και να μην το 
έβρισκε στην Ιεράπολη. Όπλα ή Εξοπλισμό, Ξόρκια ή Artifacts. Οτιδήποτε 
και οσοδήποτε προσφέροταν σε πώληση στην πόλη θα έφερνε στο φως 
νέους μύθους και θρύλους.”

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΟΛΗ

 Στο ταμπλό της Ιεράπολης ο παίχτης μπορεί να τοποθετήσει 
τους ήρωές του σε διαφορετικές τοποθεσίες. Ο Ήρωας θα λάβει την 
αμοιβή της τοποθεσίας όπως υποδεικνύεται στον μικρό πάπυρο στην 
κορυφή κάθε τοποθεσίας. Oι Ήρωες έχουν στην διάθεσή τους έξι γύρους, 
για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλυτέρα στην Ιεράπολη, πριν 
μπούν στην Αρένα.

ARTIFACTS,  ΟΠΛΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ
 
 Επέλεξε τα σύμβολα των Artifacts και τοποθέτησε τα 
κλειστά. Τα Artifacts έχουν ένα πιο σκούρο χρώμα σε σχέση με τα 
Όπλα και τις Πανοπλίες  και έχουν  επίσης  κενό το πίσω μέρος. 
Ανακάτεψε και τράβηξε τυχαία έξι Artifacts και τοποθέτησε τα 
κλειστά στην τοποθεσία τους. 

 Τυχαία τράβηξε έξι Όπλα και Πανοπλίες και τοποθέτησε 
τα ανοιχτά μέσα  στην αγορά. Τοποθέτησε όλα τα απομείναντα  
Artifacts και τα σύμβολα των Όπλων και Πανοπλιών μέσα στο 
πουγκί και ανακάτεψε τα.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
 
 Δημιούργησε στοίβες με τις Δυνάμεις σύμφωνα με την 
ιεράρχηση  ταιριάζοντας  το χρώμα του  κείμενου,  με  το χρώμα της  
τοποθεσίας πάνω στο ταμπλό  της Ιεράπολης.

 Οι κάρτες τοποθετούνται κλειστές σε μια συγκεκριμένη σειρά.  
Η πάνω κάρτα είναι η Δύναμη με αξίες (4,0) που ακολουθείται από (3,1), 
(2,2), (1,1), (1,3) και (0,4).

ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ

 Τοποθέτησε τους τρεις ημιδιαφανείς άσπρους κύβους  
κατάταξης πάνω στη θέση 0 στην διαβάθμιση κατάταξης. Οι Ήρωες 
που τους ανατέθηκαν αποστολές θα κατευθύνουν τους δείκτες τους 
αριστερά  ή δεξιά. Τοποθέτησε το εξάπλευρο ζάρι δίπλα στο Συντεχνία 
των Κλεφτών. Η σημασία των διαφορετικών συμβόλων στα ζάρια  
υποδηλώνεται  πάνω  στη Συντεχνία των Κλεφτών.
 Τοποθέτησε  το τετράπλευρο ζάρι δίπλα στο Στρατόπεδο των 
Μισθοφόρων. Θα το ρίξεις για να κερδίσεις χρυσό. Ανακάτεψε τις  
Επικλήσεις  (τις κάρτες  με τα ασημένια  κείμενα) και τοποθέτησέ τις με 
το πρόσωπο κάτω στον Πύργο της Μαγείας.
 Κοντά στο ταμπλό, δημιούργησε μια εύκολα προσβάσιμη στήλη 
για τα χρυσά νομίσματα και το πετράδια του Μάνα.
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ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΤΑΜΠΛΟ ΑΡΕΝΑΣ

ΣΤΗΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΕΝΑ

 Τοποθέτησε τον δείκτη γύρου στον κύκλο με την ένδειξη  ‘’Γύρος  
1’’. Θα δείχνει τον γύρο που διανύεται.

 Στο τέλος της Φάσης Προετοιμασίας τα πιόνια των Ηρώων 
τοποθετούνται σε κύκλους από το 1 μέχρι το 12, δημιουργώντας την 
Κατάταξη των Ηρώων. 

 Oι παίκτες τοποθετούν τους Ήρωες στις εξωτερικές θέσεις, 
όταν μπαίνουν στην αρένα. Το κεντρικό εξάγωνο θα καθορίζει τον νικητή 
μια και ο Ήρωας που το ελέγχει στο τέλος του ενάτου γύρου θα είναι ο 
νικητής.

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 Το παιχνίδι τελειώνει όταν υπάρχει μόνο μια ομάδα Ηρώων που 
παραμένει ζωντανή και όλες οι άλλες έχουν ηττηθεί ή όταν φτάσει το 
τέλος του ένατου γύρου.

 Εάν καταφέρεις να εξοντώσεις όλους τους Ήρωες των 
αντίπαλων Παικτών, τότε έχεις κερδίσει τον διαγωνισμό της Αρένας και 
γίνεσαι Θεός. Εάν στο τέλος του ενάτου γύρου, ένας  από τους Ήρωές 
σου στέκεται στο κεντρικό εξάγωνο της Αρένας, έχεις κερδίσει. Εάν 
όμως στο τέλος του ενάτου γύρου παραμένουν στο παιχνίδι οι  Ήρωες 
περισσότερων του ενός παίκτη και κανένας από αυτούς δεν στέκεται στο 
κεντρικό εξάγωνο της Αρένας, τότε το παιχνίδι λήγει ισόπαλο.

ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΑ ΓΥΡΟΥ

“Παρόλο που η ιστορία της Ιεράπολης  μας πηγαίνει χιλιάδες  χρόνια πίσω, το μόνο πράγμα  που 
όλοι γνωρίζουν είναι ότι η αρχαία Αρένα ήταν εκεί από πάντα. Ταξιδιώτες από όλες τις γωνιές του 
κόσμου ήρθαν να επισκεφτούν την Ιεράπολη και να ακούσουν ιστορίες μεγαλοπρεπών μαχών και 
άξιων πολεμιστών που έφτιαξαν την κληρονομία τους στα εδάφη της Αρένας. Η αρχαία παράδοση 

υποστηρίζει πως οι θεοί του θρύλου πολεμούν στην Αρένα για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές  τους.”
Ιστορίες της Αρένας
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΡΩΑ

 Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι για τον Ήρωά σου 
βρίσκονται πάνω στην καρτέλα του Ήρωα. Η Φατρία που ο Ήρωας 
εκπροσωπεί βρίσκεται κάτω από το όνομά του. Ο αριθμός ταχύτητας 
δείχνει πόσα εξάγωνα μπορεί να μετακινηθεί o Ήρωας στην Αρένα. 
Τοποθέτησε το κόκκινο κύβο Ζωής πάνω στο 9. Ο Ήρωάς σου ξεκινά 
ακμαίος, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει πριν ακόμη μπει στην Αρένα. 

ΖΩΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 Κάθε ήρωας έχει τρείς Ικανότητες. Το κενό τετράγωνο 
μπροστά από την Ικανότητα είναι για να βάλεις μέσα το πετράδι του 
Μάνα (ενέργεια) δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Ήρωα να την 
χρησιμοποιήσει. Όλες οι Ικανότητες ξεκινάνε άδειες, χωρίς Μάνα. Είναι 
καλό να τις συμπληρώσεις πριν μπεις στην αρένα.

 Κάθε παίχτης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε χρώμα  
πετραδιού επιθυμεί, καθώς τα πετράδια έχουν διαφορετικά χρώματα  
για αισθητικούς και μόνο λόγους.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ

 Οι κάτω θέσεις είναι για να βάλει ο κάθε ήρωας τα Όπλα και 
την Πανοπλία του. Κάθε Ήρωας έχει θέσεις όπου μπορεί  να μπει ο 
κατάλληλος  τύπος  Όπλου και Πανοπλίας.

 Ο Lug για παράδειγμα, μπορεί να φορέσει μεταλλικές πανοπλίες 
και να είναι εξοπλισμένος με Όπλο που το κρατάμε με τα δυο χέρια ή με 
Όπλο που το κρατάμε με το ένα χέρι και μια Ασπίδα.

“Οι έρευνες με πήραν και με οδήγησαν σε σκοτεινά μέρη. Εγώ αφιέρωσα τον εαυτό 
μου στο κακό έργο μέρα και νύχτα και μετά βίας παρατήρησα τη ζωή της γυναίκας μου 
να φθίνει ή την μόλυνση του γιου μου από την ίδια κατάρα. Όταν τελικά βρήκα μια 
θεραπεία ήταν πολύ αργά. Ήταν και οι δυο νεκροί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία 
γιατί είχα τα μέσα να τους κάνω να περπατήσουν ξανά…”

Rac the Nefarious Necromancer

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΚΑΡ ΤΕΛΕΣ ΗΡΩΩΝ

7



ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΥΝΑΜΗΣ

 Οι δυνάμεις αποκτούνται όταν οι Ήρωες ολοκληρώνουν 
τις Αποστολές και συνάδουν με την Φατρία αυτής της Αποστολής. 
Το χρώμα του κειμένου υποδεικνύει την Φατρία της Δύναμης.

ΚΟΚΚΙΝΟ:   Πολεμιστησ
ΓΑΛΑΖΙΟ:   Φυλακασ
ΜΩΒ:	    Δολιοσ
ΧΡΥΣΟ:	   Δικαιοσ
ΣΚΟΥΡΟ	ΜΠΛΕ:  Εκδικητησ
ΠΡΑΣΙΝΟ:   Ελεημονασ

Ονομα	Δυναμησ
Το όνομα της Δύναμης

Τυποσ	Δυναμησ
Οι περισσότερες Δυνάμεις θεωρούνται κοινές και δεν έχουν 
ιδιαίτερο τύπο.
Μερικές Δυνάμεις ωστόσο έχουν έναν ιδιαίτερο τύπο: 
Ξόρκι, Ευλογία ή Κατάρα. 
Αυτός ο τύπος υποδεικνύεται εδώ.

Αξια	Επιθεσησ
Κάθε Δύναμη έχει μια αξία Επίθεσης που υποδεικνύεται εδώ.

Αξια	Αμυνασ
Κάθε Δύναμη έχει μια αξία Άμυνας που υποδεικνύεται εδώ.

Κειμενο	Δυναμησ
Κάθε Δύναμη προσφέρει κάτι μοναδικό στην μάχη.
Ο τρόπος που λειτουργεί μία Δύναμη, περιγράφεται στο Κείμενο 
Δύναμης.

Εικονα	Ειδουσ	Ζημιασ

 Υλική   

 Φως     Φωτιά

 Σκότος    Πάγος

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
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ΕΦΟΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 Οι Ήρωες μπορούν να εφοδιαστούν με Όπλα, Πανοπλίες και 
Artifacts. Τα Artifacts είναι ειδικά Όπλα ή Πανοπλίες οι οποίες όχι μόνο 
κάνουν περισσότερη Ζημιά ή έχουν περισσότερες Αντιστάσεις, αλλά 
δίνουν επίσης ένα πλεονέκτημα στην Επίθεση ή την Άμυνα του Ήρωα.

Τυποσ	Οπλου
 Κάθε Όπλο έχει ένα σύμβολο 
στην πάνω δεξιά γωνία που υποδηλώνει 
τον τύπο του Όπλου (κοντινή – μακρινή 
εμβέλεια, κλπ). 
 Εάν η θέση Όπλου του Ήρωα 
είναι ίδια με αυτό το σύμβολο, τότε ο 
Ήρωας μπορεί να εφοδιαστεί με αυτό 
το Όπλο. Μια θέση με δύο σύμβολα, 
μπορεί να εφοδιαστεί με οποιονδήποτε 
από τους δύο διαφορετικούς τύπους  
Όπλων.

Ζημια
 Κάθε Όπλο έχει ένα αριθμό στην 
κάτω δεξιά πλευρά που υποδηλώνει πό-
ση Ζημία μπορεί να προκαλέσει.

Επιθεση	Artifact
 Ένα Όπλο Artifact αυξάνει την 
Επίθεση του Ήρωα. Αυτό υποδεικνύεται 
στην πάνω αριστερή  γωνία του Όπλου.

Τυποσ	Πανοπλιασ
 Η Πανοπλία έχει ένα σύμ-
βολο στην πάνω δεξιά γωνία που 
υποδηλώνει τον τύπο της. Οι Ασπίδες 
θεωρούνται και αυτές Πανοπλίες.

Προστασια	και	Αντιστασεισ
Η Πανοπλία περιορίζει την Ζημιά. 
 Μια μισή Ασπίδα υποδηλώνει 
ότι η Πανοπλία προσφέρει Αντίσταση 
και επομένως ο Ήρωας δέχεται την μισή 
Ζημία του σχετικού τύπου Ζημιάς.
 Μια ολόκληρη Ασπίδα υποδη-
λώνει ότι η Πανοπλία προσφέρει Προ-
στασία και επομένως ο Ήρωας δεν δέ-
χεται καμία Ζημία του σχετικού τύπου 
Ζημιάς.

Αμυνα	Artifact
 Μία Πανοπλία Artifact αυ-
ξάνει την Άμυνα του Ήρωα. Αυτό υπο-
δεικνύεται στην πάνω αριστερή γωνία 
της Πανοπλίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΟΠΛΩΝ ΔΥΟ ΧΕΡΙΩΝ

ΟΠΛΑ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ

 Ένα όπλο με αυτό το σύμβολο απαιτεί 
και τα δύο χέρια για την χρήση του. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
το άλλο χέρι για κάποια άλλη χρήση.
 Οι Ήρωες που έχουν ένα Όπλο ενός 
χεριού ή μια Ασπίδα στην δεύτερη θέση τους, 
δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αν είναι 
εφοδιασμένοι με ένα Όπλο δύο χεριών.

ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ
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Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΗΡΩΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΡΩΩΝ

 Ανάλογα με το είδος του παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης διαλέγει 
δύο, τρείς ή τέσσερις Ήρωες. Ο παίκτης που έφτασε πρώτος στον χώρο 
του παιχνιδιού, διαλέγει Ήρωα πρώτος. Κατόπιν ο κάθε άλλος παίκτης 
διαλέγει ένα Ήρωα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. 
 Αφού και ο τελευταίος παίκτης διαλέξει Ήρωα,  τότε ο κάθε 
παίκτης διαλέγει ένα δεύτερο Ήρωα με φορά αντίθετη των δεικτών του 
ρολογιού. Εάν το είδος παιχνιδιού επιτρέπει την χρήση παραπάνω των 
δύο Ηρώων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία ξεκινώντας πάλι από τον 
πρώτο παίκτη.

ΦΑΤΡΙΕΣ

 Επιλέγοντας Ήρωες αντίπαλων Φατριών, μπορεί να αποβεί 
πολύ ριψοκίνδυνο και αναποτελεσματικό. Από την άλλη μεριά, ενώ 
διαλέγοντας Ήρωες της ίδιας Φατρίας μπορεί να δώσει κάποια 
πλεονεκτήματα, δεν είναι όμως και η μοναδική επιλογή.

ΜΑΧΗ ΚΟΝΤΙΝΗΣ & ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

 Παρόλο που δεν είναι προαπαιτούμενο, καλό είναι να 
επιλέγεται τουλάχιστο ένας Ήρωας που πολεμάει εκ του σύνεγγυς 
και ένας που πολεμάει εκ του μακρόθεν, ώστε να επιτυγχάνονται τα 
καλύτερα αποτελέσματα στην μάχη.

ΤΥΠΟΙ  ΖΗΜΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 Είναι συνήθως προς το συμφέρον του παίκτη να διαλέγει 
Ήρωες των όποιων οι ικανότητες να προκαλούν διαφορετικού τύπου 
Ζημιάς, ώστε να είναι πιο δύσκολο για τους αντιπάλους τους να έχουν 
την αντίστοιχη προστασία για κάθε μία από αυτές.

ΟΠΛΑ ΚΑΙ  ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ

 Προσπάθησε να διαλέξεις Ήρωες με διαφορετικά Όπλα και 
Πανοπλίες. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι πιθανότερο να 
μπορέσεις έτσι να τους εξοπλίσεις ευκολότερα τόσο με Όπλα και 
Πανοπλίες, όσο και με τα αντίστοιχα Artifacts.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 Παίξε όπως θέλεις! Όλοι οι Ήρωες είναι συμβατοί μεταξύ τους 
και υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί που αν παιχτούν έξυπνα θα σου 
χαρίσουν την νίκη. Διάλεξε τον Ήρωα που πιστεύεις ότι σου ταιριάζει 
κάθε φορά και απόλαυσε την μάχη!
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ΦΑΣΗ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ  ΗΡΩΩΝ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

 Ο παίκτης που διάλεξε πρώτος Ήρωα, παίρνει την μάρκα του 
πρώτου παίκτη. Στην συνέχεια τοποθετεί τον πρώτο Ήρωα του στο 
ταμπλό της Ιεράπολης και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι παίκτες 
σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι ο κάθε παίκτης 
να τοποθετήσει τον πρώτο του Ήρωα. Ο πρώτος παίκτης μετά τοποθετεί 
τον δεύτερο Ήρωα του και ούτω καθεξής.

 Όταν τοποθετείς τον πρώτο σου Ήρωα, πρέπει να διαλέξεις μία 
από τις χρυσές τοποθεσίες των Φατριών, προκειμένου να κερδίσεις μια 
Δύναμη. Αφού ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των Ηρώων αυτής της 
φάσης, αφαιρούνται όλες οι δυνάμεις που δεν επιλέχθηκαν αυτό τον 
γύρο. Όλες οι δυνάμεις που επιλέχθηκαν στον πρώτο γύρο θα πρέπει να 
έχουν αξία (4,0) και όλες οι παραπανίσιες πρέπει να αφαιρεθούν ώστε 
οι Δυνάμεις του δεύτερου γύρου να έχουν αξία (3,1) και ούτω καθεξής.

 Στην συνέχεια μπορείς να τοποθετήσεις τους υπόλοιπους 
Ήρωές σου όπου θέλεις. Δεν έχει καμιά σημασία ποιόν Ήρωα 
χρησιμοποιείς σε κάθε τοποθεσία, μια και εσύ διαλέγεις  στο τέλος σε 
ποιόν Ήρωα θα αποδώσεις το πλεονέκτημα της κάθε τοποθεσίας που 
επισκέπτεσαι.

 Όταν όλοι οι Ήρωες όλων των παικτών έχουν τοποθετηθεί σε 
τοποθεσίες, τότε αποκαλύπτεται το Artifact αυτού του γύρου και οι 
παίκτες συμμετέχουν σε πλειστηριασμό (λεπτομέρειες σελ. 12).

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας, επιλέγονται 
τυχαία έξι νέα Όπλα και Πανοπλίες από το αντίστοιχο πουγκί, για να 
ανανεωθεί η αγορά. Αν τύχει ένα Artifact, αυτό επιστρέφει στο πουγκί 
αφού φανερωθεί σε όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Όταν τα Όπλα και 
οι Πανοπλίες τοποθετηθούν στην Αγορά, τα υπόλοιπα επιστρέφονται 
στο πουγκί.
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 Μπορείς να τοποθετήσεις μόνο ένα Ήρωα στην θέση του 
χρυσού κύκλου κάτω από κάθε Αποστολή. Η θέση της χρυσής αποστολής 
σου επιτρέπει να επιλέξεις την αντίστοιχη δύναμη, να μετακινήσεις 
την μάρκα της Φατρίας προς την Φατρία αυτήν και να κερδίσεις την 
ανταμοιβή του αντίστοιχου τύπου Αποστολής.

 Σε κάθε περίπτωση μπορείς να τοποθετήσεις τους υπόλοιπους 
Ήρωες σου στις μη χρυσές θέσεις σε μια Αποστολή, αλλά το μοναδικό 
σου κέρδος θα είναι να μετακινήσεις το σημάδι της Φατρίας, μια και δεν 
κερδίζεις πλέον την ανταμοιβή της Αποστολής ή την έξτρα Δύναμη από 
αυτήν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ

Κερδίζεις 4 Χρυσά
Κάνεις ζημιά σε οποιονδήποτε εχθρικό Ήρωα, μειώνοντας την Ζωή 
του κατά μία μονάδα. Εάν η Ζωή του Ήρωα φτάσει στο μηδέν, τότε 
απομακρύνεται από το παιχνίδι.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ

Κερδίζεις 4 Χρυσά
Κερδίζεις την μάρκα του Πρώτου Παίκτη, που ισχύει από τον επόμενο 
γύρο. Όποιος διατηρήσει την μάρκα πρωτοβουλίας μέχρι το ξεκίνημα 
ενός γύρου, παίζει πρώτος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΑΤΕΩΝΑ

Διάλεξε ένα παίκτη, μπορείς να του κλέψεις μέχρι 3 χρυσά νομίσματα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κερδίζεις 3 χρυσά.
Διάλεξε τυχαία ένα Όπλο, Πανοπλία ή Artifact από το πουγκί και αν 
θέλεις να το κρατήσεις πρέπει αυτόματα να το τοποθετήσεις στην 
καρτέλα ενός από τους  Ήρωες σου, αλλιώς το πετάς πίσω στο πουγκί. 
Αν είσαι τυχερός και διαλέξεις ένα Artifact, μπορείς να εξοπλίσεις με 
αυτό κάποιον από τους Ήρωες σου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΔΙΚΗΤΗ

Κερδίζεις 2 χρυσά.
Βλέπεις τα Όπλα και τις Πανοπλίες στην Αγορά και διαλέγεις ένα για να το 
κλέψεις. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει άμεσα να το χρησιμοποιήσεις 
στην καρτέλα του ήρωα σου. Μπορείς και να αντικαταστήσεις ένα ήδη 
υπάρχον Όπλο ή Πανοπλία, το οποίο μετά το πετάς πίσω στο πουγκί.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΩΝΑ

Κερδίζεις 3 χρυσά.
Παίρνεις μέχρι δύο Μάνα. Πρέπει άμεσα να τα τοποθετήσεις στις 
καρτέλες των Ηρώων σου, είτε σε έναν είτε σε δύο διαφορετικούς.

ΦΑΣΗ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
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Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ 

 Ρίξε το εξάπλευρο ζάρι και ακολούθησε τις οδηγίες του 
συμβόλου που περιγράφεται στο ταμπλό της Ιεράπολης.

 Κλέψε	ένα	Μάνα: Στόχευσε ένα αντίπαλο Ήρωα που έχει Μάνα 
και αφαίρεσε ένα που θα το τοποθετήσεις άμεσα σε ένα δικό σου Ήρωα. 
Εάν δεν έχεις κενή θέση στους Ήρωες σου, τότε το πετάς. Εάν τέλος δεν 
υπάρχει αντίπαλος Ήρωας με διαθέσιμο Μάνα, τότε δεν μπορείς να 
κλέψεις Μάνα.

 Κάνε	τρία	Ζημιά: Κάνε τρία Ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο 
Ήρωα, μειώνοντας αντίστοιχα την Ζωή του. Εάν η Ζωή αυτού του Ήρωα 
μειωθεί στο μηδέν, τότε απομακρύνεται από το παιχνίδι.

 Κλέψε	 δυο	 ή	 τέσσερα	 χρυσά: Διάλεξε ένα παίκτη και κλέψε 
δυο ή τέσσερα χρυσά ανάλογα με το αποτέλεσμα του ζαριού.

 Πάρε	την	Μάρκα	Πρωτοβουλίας:	Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει 
αυτόν τον γύρο, αλλά δίνει την πρώτη θέση στον επόμενο. Αυτός που θα 
έχει την Μάρκα Πρωτοβουλίας  στην αρχή ενός γύρου, παίζει πρώτος.

ΤΑΒΕΡΝΑ

 Πάρε την Μάρκα Πρωτοβουλίας.  Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει 
αυτόν τον γύρο, αλλά δίνει την πρώτη θέση στον επόμενο. Αυτός που θα 
έχει την Μάρκα Πρωτοβουλίας στην αρχή ενός γύρου, παίζει πρώτος.

ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΓΕΙΑΣ

 Ανακάτεψε τις Τελετές και διάλεξε τυχαία έξι, ή όσες είναι 
διαθέσιμες αν υπάρχουν λιγότερες στη στοίβα. Μελέτησε τις Τελετές 
και διάλεξε μία, την οποία τοποθετείς δίπλα στην καρτέλα του Ήρωα 
σου και βάζεις πάνω ένα σύμβολο που δείχνει τον αριθμό του γύρου 
που αυτή θα ενεργοποιηθεί στην Αρένα. Αυτή η απόφαση δεν μπορεί να 
αλλάξει αργότερα, για αυτό αποφάσισε σοφά.

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

 Πάρε μέχρι δύο Μάνα, που τα τοποθετείς άμεσα σε ένα ή και 
δύο Ήρωες σου. Στη συνέχεια θεράπευσε εντελώς έναν Ήρωα σου, 
επαναφέροντας την Ζωή του στο 9.

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ

Ρίξε το τετράζαρο και πάρε όσα χρυσά όσο είναι το αποτέλεσμα.

ΑΓΟΡΑ

 Διάλεξε ένα αντικείμενο από την Αγορά, το οποίο πρέπει άμεσα 
να το τοποθετήσεις στην αντίστοιχη θέση στην Καρτέλα του Ήρωα σου. 
Εάν με το νέο αντικείμενο αντικαταστήσεις ένα υπάρχον, τότε θα πρέπει 
να πετάξεις το παλιό στο πουγκί.

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας, επιλέγονται 
τυχαία έξι νέα Όπλα και Πανοπλίες από το αντίστοιχο πουγκί, για να 
ανανεωθεί η αγορά. Σε περίπτωση που επιλεγεί ένα Artifact, αυτό 
τοποθετείται πίσω στο πουγκί αφού ανακοινωθεί σε όλους τους 
υπόλοιπους παίκτες. Όλα τα αχρησιμοποίητα όπλα και Πανοπλίες, 
επιστρέφονται στο πουγκί, αφού πρώτα έχουν επιλεγεί τα νέα και έχουν 
τοποθετηθεί στην Αγορά. 

ARTIFACTS
 Στο τέλος του γύρου και αφού όλοι οι Ήρωες έχουν τοποθετηθεί, 
αποκαλύπτεται το πρώτο Artifact ξεκινώντας από τα αριστερά. Οι 
παίκτες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην δημοπρασία για το 
Artifact, πρέπει να δηλωσουν πόσα χρυσά έχουν.

 Ο κάθε παίχτης βάζει κρυφά όσα χρυσά θέλει να ποντάρει 
στην γροθιά του και όταν όλοι οι παίκτες είναι έτοιμοι, φανερώνουν 
ταυτόχρονα την προσφορά τους και η μεγαλύτερη από αυτές κερδίζει 
το Artifact. Όλα τα χρυσά νομίσματα που οι παίκτες πόνταραν, 
επιστρέφονται στο πουγκί και σε περίπτωση ισοπαλίας κανένας παίχτης 
δεν κερδίζει το Artifact το οποίο και επιστρέφεται στο αντίστοιχο πουγκί. 
Η διαδικασία της δημοπρασίας για να κερδίσεις το Artifact είναι μόνο 
για τους τολμηρούς και θαρραλέους! Οι άδειες θέσεις των Artifacts, 
χρησιμεύουν επίσης για να δείξουν σε ποιο γύρο βρίσκεται το παιχνίδι.

ΦΑΣΗ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ
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ΦΑΣΗ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΦΑΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 Όταν τελειώσει ο έκτος γύρος της Φάσης Προετοιμασίας, 
ενεργοποιείται η κατάταξη των Ηρώων που χρησιμοποιήθηκε στην 
φάση της Αρένας. Ακολούθως:

 Η κατάταξη των Ηρώων είναι πολύ σημαντική μια και εκτός 
της σειράς παιξίματος στην Αρένα, καθορίζουν και το ποιος κερδίζει 
σε περίπτωση ισοβαθμίας στις μάχες, με τον Ήρωα με την καλύτερη 
κατάταξη να κερδίζει.

ΒΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

 Αρχίζοντας με τον παίκτη στα δεξιά του πρώτου και με φορά 
αντίθετη των δεικτών του ρολογιού, ο κάθε παίκτης μοιράζει στους Ήρωες 
του, τον χρυσό που του απέμεινε από την φάση της Προετοιμασίας, 
όπως αυτός επιθυμεί. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης που είχε στα χέρια 
του την μάρκα πρωτοβουλίας θα τοποθετήσει τον χρυσό του, αφού θα 
έχει δει τις κινήσεις των άλλων παικτών.

Παραδειγμα:
 Έχεις τρία χρυσά. Οι Ήρωες σου είναι η Deviant Succubus, ο 
Nefarious Necromancer και ο Ancient Druid. Από το πρώτο βήμα έχεις 
ήδη από 20 χρυσά στους Deviant Succubus και Nefarious Necromancer 
και μηδέν χρυσά στον Ancient Druid που έχασε στην κατάταξη μεταξύ 
των Εκδικητών και των Ελεημόνων. Αποφασίζεις να βάλεις ένα χρυσό 
στην Deviant Succubus για ένα σύνολο 21 χρυσών και δύο στον Ancient 
Druid για ένα σύνολο των δύο χρυσών.

ΒΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

 Η κατάταξη ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση των συμβόλων 
των Ηρώων πάνω στο ταμπλό της αρένας στις θέσεις  1 έως 12, με 
τον Ήρωα που έχει τον περισσότερο χρυσό πάνω στην καρτέλα του να 
τοποθετείται πρώτος και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση ισοβαθμιών, η 
σειρά που καθορίζεται από την μάρκα πρωτοβουλίας, ορίζει την τελική 
κατάταξη.

ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

 Η κατάταξη των Φατριών δίνει ένα πλεονέκτημα χρυσού στον 
κάθε Ήρωα που υποστηρίζει αυτή την Φατρία. Οι Ήρωες λαμβάνουν 10, 
20 ή 30 χρυσά ανάλογα με την κατάταξη που έχει προηγηθεί.

Παραδειγμα:
 Η κατάταξη στις Φατρίες σταμάτησε στο +2 υπέρ των Απατεώνων 
σε βάρος των Ευσεβών.
 Αυτό σημαίνει ότι αν η Deviant Succubus ή ο Nefarious 
Necromancer, που και οι δυο υποστηρίζουν την Φατρία των Απατεώνων 
είναι στο παιχνίδι, κερδίζουν από 20 χρυσά που τοποθετούνται 
στις καρτέλες τους. Η Celestial Priestess και ο Sacred Paladin που 
υποστηρίζουν τους Ευσεβείς δεν κερδίζουν τίποτα.
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ΦΑΣΗ ΠΡ ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΡΩΩΝ

ΓΥΡΟΙ  ΜΑΧΗΣ

 Η Μάχη στην αρένα διεξάγεται σε εννέα γύρους. Ο δείκτης 
γύρου τοποθετείται στο 1 και ανεβαίνει κάθε γύρο. Το πρώτο πράγμα  
που συμβαίνει στην αρένα είναι οι Τελετές. Εάν υπάρχει μία τελετή που 
πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό τον γύρο, τότε ενεργοποιείται από τον 
παίκτη που την προκαλεί. Κατόπιν παίζει ο κάθε Ήρωας ανάλογα με την 
κατάταξή του, από την ψηλότερη στην χαμηλότερη.

 Όταν χρησιμοποιήσεις μια Δύναμη και πραγματοποιηθεί το 
αποτέλεσμά της, πηγαίνει κλειστή στην στοίβα ξεσκαρταρίσματός, οπότε 
οι υπόλοιποι παίκτες θα πρέπει να θυμούνται τι έχεις χρησιμοποιήσει 
για να ξέρουν τι κρατάς στα χέρια σου. Σε κάθε περίπτωση όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, εάν κανείς κάποια από τις δυο πρώτες 
ενέργειες που αναφέρθηκαν παραπάνω, κανείς δεν μαθαίνει ποια κάρτα 
ξεσκάρταρες.
 Όταν έχεις παίξει και την τελευταία Δύναμη που κρατάς στο 
χέρι σου, τότε αυτόματα και πριν συμβεί οτιδήποτε άλλο, παίρνεις τις 
υπόλοιπες πέντε στο χέρι σου εκτός από αυτή που έπαιξες τελευταία, η 
οποία παραμένει στην στοίβα ξεσκαρταρίσματος.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ

 Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά κατάταξης, οι παίκτες τοποθετούν 
τους Ήρωες τους στις καθορισμένες θέσεις εκκίνησης που είναι 
σημειωμένες με ένα σημάδι. Οι Ήρωες σου πρέπει να τοποθετηθούν 
δίπλα ο ένας στον άλλο. Ο Ηρωας με την χαμηλότερη θέση τοποθετείται 
πρώτα μέχρι ο Ήρωας με την υψηλότερη θέση να τοποθετηθεί 
τελευταίος. Οι θέσεις εκκίνησης προστατεύουν τους  Ήρωες σου από 
μακρινές επιθέσεις για τον πρώτο γύρο.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΡΩΩΝ    Υπάρχουν αρκετές κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας Ήρωας σε ένα γύρο:

 Κίνηση         Μην κάνεις τίποτα                  Ξεσκάρταρε μια κλειστή Δύναμη  

 Κίνηση       Τοποθέτησε ένα Μάνα σε κάποια από τις Ικανότητες     Ξεσκάρταρε μια κλειστή Δύναμη              Πάρε μια Ζημιά 

 Κίνηση            Χρησιμοποίησε μια ανοιχτή Δύναμη Ευλογίας  

 Κίνηση          Χρησιμοποίησε μια ανοιχτή Δύναμη Ξορκιού  

 Κίνηση        Χρησιμοποίησε μια κλειστή Δύναμη       Υλοποίησε το κείμενο της Δύναμης 

 Κίνηση    Χρησιμοποίησε μια κλειστή Δύναμη      Υλοποίησε το κείμενο της Ικανότητας         Αφαίρεσε το αντίστοιχο Μάνα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ

 Κρατάς τις Δυνάμεις στο χέρι σου. Θα τοποθετείς τις 
χρησιμοποιημένες κλειστές δίπλα στην καρτέλα του Ήρωα σου. Ο κάθε 
παίκτης πρέπει να ξέρει πόσες κάρτες κρατάς στο χέρι σου, αλλά μόνο 
εσύ ξέρεις ποιες από αυτές έχεις ξεσκαρτάρει.

 Οι Δυνάμεις πάντα τοποθετούνται κλειστές στην στοίβα 
ξεσκαρταρίσματός σου, ανεξάρτητα από τον λόγο που τις ξεσκάρταρες. 
Εάν κανείς κάποια από τις δυο πρώτες ενέργειες που αναφέρθηκαν 
παραπάνω, κανείς δεν μαθαίνει ποια κάρτα ξεσκάρταρες.

15



Καμια εμβελεια
Μερικές Δυνάμεις ή Ικανότητες έχουν απεριόριστη εμβέλεια, 
επιτρέποντας να σημαδέψεις οποιονδήποτε Ήρωα στην Αρένα.

Δαχτυλιδι
Κάποιες Ικανότητες έχουν εμβέλεια Δαχτυ-
λιδιού. Αυτές οι επιθέσεις επηρεάζουν όλους 
τους Ήρωες που βρίσκονται στα διπλανά εξά-
γωνα, ακόμα και τους δικούς σου!

Ευθεια Γραμμη
Κάποιες Ικανότητες έχουν εμβέλεια Ευθείας 
γραμμής. Αυτές οι επιθέσεις επηρεάζουν 
όλους τους Ήρωες που βρίσκονται σε ευθεία 
γραμμή 5 εξαγώνων, ακόμα και τους δικούς 
σου!

Κωνοσ
Κάποιες Ικανότητες έχουν εμβέλεια Κώνου. 
Αυτές οι επιθέσεις επηρεάζουν όλους τους 
Ήρωες που βρίσκονται ευθεία από τον 
επιτιθέμενο σε σχήμα Κώνου, όπως φαίνεται 
στην φωτογραφία, ακόμα και τους δικούς σου!

Ξορκι
Μερικές δυνάμεις είναι Ξόρκια. Ένα Ξόρκι 
σημαδεύει μια περιοχή επτά εξαγώνων, όπως 
φαίνεται στην φωτογραφία. Αυτή η περιοχή 
μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην Αρένα, 
εκτός από τις αρχικές θέσεις του 1ου γύρου. 
Μια επίθεση με Ξόρκι, μπορεί επίσης να 
βλάψει και τους δικούς σου Ήρωες από φιλικά 
πυρά.

ΚΙΝΗΣΗ

 Το πρώτο μέρος κάθε ενέργειας ενός  Ήρωα, είναι η προαιρετική 
κίνηση. Ο αριθμός κίνησης κάθε  Ήρωα, υποδεικνύει το μάξιμουμ 
αριθμό εξαγώνων που μπορεί να κινηθεί στην αρένα. Ο Ηρωας μπορεί 
να μετακινηθεί και λιγότερα εξάγωνα αν το επιθυμεί ή και καθόλου. 
Πάντα η κίνηση προηγείται οποιασδήποτε άλλης ενέργειας του Ήρωα.

ΤΥΠΟΙ  ΔΥΝΑΜΗΣ

 Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά είδη Δύναμης που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους. Κοινές δυνάμεις, 
Ευλογίες, Κατάρες και Ξόρκια.

 Όλες οι  Δυνάμεις ανεξαρτήτως τύπου, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν κλειστές για την Αξία Μάχης τους. Όταν χρησιμοποιηθούν για 
την μάχη, οι Κοινές Δυνάμεις και οι Κατάρες ενεργοποιούν το κείμενό 
τους όταν αποκαλυφθούν, ενώ οι Ευλογίες και τα Ξόρκια όχι.

 Τα Ξόρκια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ανοιχτά. 
Προκαλούν μάχη και επηρεάζουν όλους τους Ήρωες στην εμβέλειά τους.

 Οι Ευλογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν κλειστές 
χωρίς να προκαλέσουν μάχη. Το κείμενό τους ενεργοποιείται και η 
Ευλογία τοποθετείται πάνω στον Ήρωα στόχο που θα απολαμβάνει 
συνεχώς το συγκεκριμένο πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει διάρκεια στην 
Ευλογία, αλλά όταν η συγκεκριμένη δύναμη ξαναχρησιμοποιηθεί θα 
πρέπει αυτό να γίνει σε άλλο στόχο. Μια Ευλογία μπορεί να επηρεάζει 
ένα μόνο Ήρωα κάθε φορά.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΑΧΗΣ

Κοντινη
Ο κάθε Ήρωας ανεξάρτητα με τον οπλισμό του, μπορεί να επιτεθεί 
σε ένα διπλανό εχθρικό Ήρωα. Η επίθεση αυτή χαρακτηρίζεται ως 
εμβέλειας 1. Εφόσον κερδίσει την μάχη, μπορεί, αν το επιθυμεί, 
να σπρώξει τον αντίπαλο Ήρωα ένα εξάγωνο πίσω σε ευθεία 
γραμμή και να προχωρήσει, αν και πάλι το επιθυμεί, στο εξάγωνο 
που προηγουμένως κατείχε ο αντίπαλος του.

Εμβελειασ
Οι Ήρωες που είναι εξοπλισμένοι με τόξα ή ραβδιά, έχουν μια εμβέλεια 
επίθεσης 5. Αυτοί οι Ήρωες έχουν μόνο δυο όπλα και πανοπλία. Η 
επίθεση εμβέλειας, τους δίνει την δυνατότητα να χτυπήσουν έναν Ήρωα 
που είναι σε απόσταση 5 τετραγώνων ή και μικρότερη. Για να μετρηθεί η 
απόσταση, αρκεί να μετρηθούν μέχρι πέντε εξάγωνα διαδοχικά μεταξύ 
τους.

ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
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 Ο επιτιθέμενος πάντα χρησιμοποιεί μια Δύναμη για Επίθεση και 
ο αμυνόμενος μια για Άμυνα. Αυτές συνήθως τοποθετούνται κλειστές  
και αποκαλύπτονται για να υπολογιστεί αν η Επίθεση ήταν επιτυχημένη 
ή όχι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ο Ήρωας με την ψηλότερη κατάταξη 
κερδίζει.

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΣΗΣ,  ΠΡΟΣΘΕΣΕ:

 Την αξία της επίθεσης της Δύναμης που χρησιμοποιείς, συν 
το πλεονέκτημα Επίθεσης οποιουδήποτε Artifact, συν οποιοδήποτε 
πλεονέκτημα Επίθεσης αν χρησιμοποιηθεί μια Ικανότητα.

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ,  ΠΡΟΣΘΕΣΕ:

 Την αξία της Άμυνας της Δύναμης που χρησιμοποιείς συν το 
πλεονέκτημα Άμυνας οποιουδήποτε Artifact.

At t A c k e r De f e n D e r EXAMPLE
 Ο Sacred Paladin επιτίθεται στον Nefarious Necromancer. Ο 
Necromancer είναι υψηλότερα στην κατάταξη και κανείς τους δεν έχει 
κάποιο Artifact. Και οι δυο παίκτες τοποθετούν κλειστά μια δύναμη από 
το χέρι τους και τις αποκαλύπτουν ταυτόχρονα. 

 Ο Sacred Paladin ενδυναμώνεται από την Δύναμη της Fiery 
Purge, ενώ ο Necromancer προστατεύεται από την Δύναμη της Frigid 
Night. Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο Artifact, η συνολική επίθεση είναι 4 
και αντίστοιχα η άμυνα 4. 

 Επειδή υπάρχει ισοπαλία, αυτό σημαίνει ότι κερδίζει ο 
Necromancer, λόγω της ψηλότερης κατάταξής του και άρα εφόσον 
κέρδισε ο Αμυνόμενος δεν εφαρμόζεται καμία ζημιά.

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 Μερικές Επιθέσεις από Ικανότητες, στοχεύουν παραπάνω 
από έναν Ήρωα. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι στοχευόμενοι Ήρωες 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν από μία διαφορετική Δύναμη για να 
αμυνθούν. Αν για παράδειγμα τρείς Ήρωες σου δεχθούν μια τέτοια 
επίθεση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις μια διαφορετική Δύναμη για 
Άμυνα για τον καθένα, ενώ ο επιτιθέμενος χρησιμοποιεί μόνο μία για 
την Επίθεσή του.

 Αναθέτεις τις Αμυντικές Δυνάμεις με όποια σειρά θέλεις ενώ 
οι πολλαπλές επιθέσεις γίνονται με την σειρά κατάταξης. Να έχεις 
υπόψη ότι ακόμα και αν δεν έχεις αρκετές κάρτες στο χέρι την ώρα 
της πολλαπλής επίθεσης, παίρνεις τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες στο 
χέρι μόλις χρησιμοποιήσεις την τελευταία κάρτα του χεριού σου, άρα 
μπορείς πάντα να αμύνεσαι.

 Μπορεί να θεωρήσεις ότι αξίζει να προχωρήσεις σε μια 
πολλαπλή επίθεση, ακόμα και αν στοχεύει και κάποιον δικό σου Ήρωα. 
Σε αυτή την περίπτωση αφού αναθέσεις την Δύναμη Επίθεσης, πρέπει 
μετά να αναθέσεις και την Δύναμη Άμυνας στον αμυνόμενο Ήρωα σου, 
μια και πρέπει να αμυνθεί στην δική σου Επίθεση.

ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
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ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ
ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

 Για να υπολογίσεις την Ζημία, προσθέτεις:
Την διαφορά μεταξύ της αξίας της Επίθεσης και της Άμυνας
Την Ζημιά κάποιου Όπλου αν υπάρχει.

 Όλες οι Ζημιές θεωρούνται υλικές, εκτός αν κάποια Ικανότητα ή 
Δύναμη ορίζει διαφορετικού είδους Ζημιά:

ΕΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ  ΕΠΙΤΥΧΗΣ,  ΤΟΤΕ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΣΟΥ.

Υλική προστασία:  

Προστασία Φωτός:

Προστασία Σκότους: 

Προστασία Φωτιάς: 

Προστασία Πάγου: 

Προστασία Οξέος: 

Υλική Αντίσταση:  

Αντίσταση Φωτός:  

Αντίσταση Σκότους:  

Αντίσταση Φωτιάς:  

Αντίσταση Πάγου:  

Αντίσταση Οξέος:  

Even when all Damage is negated, the victorious Attacker 
always inflicts at least one Damage.

Μερικές  Δυνάμεις ή Πανοπλίες μειώνουν ή εξαφανίζουν την 
Ζημιά πριν αυτή εφαρμοστεί:

Αποκρούει όλη την Υλική Ζημιά

Αποκρούει όλη την Ζημιά Φωτός

Αποκρούει όλη την Ζημιά Σκότους

Αποκρούει όλη την Ζημιά Φωτιάς

Αποκρούει όλη την Ζημιά Πάγου

Αποκρούει όλη την Ζημιά Οξέος

Αποκρούει την μισή Υλική Ζημιά

Αποκρούει την μισή Ζημιά Φωτός

Αποκρούει την μισή Ζημιά Σκότους

Αποκρούει την μισή Ζημιά Φωτιάς

Αποκρούει την μισή Ζημιά Πάγου

Αποκρούει την μισή Ζημιά Οξέος

 Υλική ζημιά    

 Ζημιά του Φωτός   

 Ζημιά της Φωτιάς

 Ζημιά του Σκότους    

 Ζημιά του Πάγου
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 Η Δύναμη Fiery Purge έχει την εικόνα της φωτιάς             , 

επομένως όλη η Ζημιά θεωρείται Ζημιά Φωτιάς. 

 Ο Necromancer έχει Προστασία Πάγου          και Αντίσταση 

Φωτός  . Ευτυχώς για αυτόν το κείμενο της Δύναμης που 

χρησιμοποίησε του δίνει προστασία από την Φωτιά, αποκρούοντας 

αποτελεσματικά την Ζημιά 5 που θα μείωνε την Ζωή του από το 9 στο 4! 

ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ
ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Χρησιμοποιώντας το προηγούμενο παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ο 
Sacred Paladin είναι εξοπλισμένος με ένα Artifact σπαθί που δίνει +1 
στην επίθεση και +4 στην Ζημιά.

Ο Necromancer μάλλινη Πανοπλία που του δίνει προστασία από τον 
Πάγο και αντίσταση στο Φώς.

 Παρόλα αυτά επειδή έχασε την μάχη, θα δεχτεί ένα πόντο 
Ζημιάς και η Ζωή του θα πέσει από το 9 στο 8.

 Ο Necromancer τέλος χτυπήθηκε από την Fiery Purge, που είναι 
μια κατάρα. Είναι πλέον καταραμένος και αφού τοποθετηθεί το Fiery 
Purge token στην καρτέλα του, χάνει μια επιπλέον Ζωή στο τέλος του 
γύρου του. 

Η Επίθεση του Paladin είναι τώρα:

4 (Δύναμη) + 1 (Artifact) = 5 συνολική Επίθεση

Η Αμυνα του Necromancer είναι τώρα:

4 (Δύναμη) = 4 συνολική Άμυνα

Ο Paladin είναι νικητής και τώρα μπορεί να προκαλέσει Ζημία 

στον αντίπαλό του ως εξής:

Αξία Επίθεσης – Αξία άμυνας = 5 - 4 = 1 και 

Ζημιά Όπλου: 4

άρα συνολική Ζημιά = 1 + 4 = 5

+ = 5

+ = 4
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	 Οταν	πολεμασ πάντα παίζεις μία κάρτα Δύναμης, αλλά έχεις 
την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις το κείμενο είτε της Δύναμης 
είτε μιας Ικανότητας. Συνήθως οι Ικανότητες είναι πιο Δυνατές , αλλά 
καταναλώνουν Μάνα. Θα υπάρχουν λοιπόν πολλές φορές που θα 
προτιμήσεις να χρησιμοποιήσεις Δυνάμεις και όχι Ικανότητες.

	 Οταν	 χρησιμοποιεισ	 μια	 Δυναμη, χρησιμοποιείς αυτή την 
Δύναμη  για τον τύπο της Ζημιάς (για παράδειγμα την Φωτιά στην 
Fiery Purge), το κείμενο της Δύναμης και την αξία της Δύναμης για να 
υπολογιστεί στην Άμυνα ή την επίθεση.

	 Οταν	 χρησιμοποιεισ	 μια	 Ικανοτητα, χρησιμοποιείς την 
εικόνα της Ικανότητας για Ζημιά και το κείμενό της για το γεγονός που 
συμβαίνει. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κλειστή Δύναμη, για την 
αξία της Επίθεσης ή της Άμυνας. Δυνατοτητα Επιλογησ αναμεσα στο 

Κειμενο τησ Δυναμησ η τησ Ικανοτητασ
 Όταν χρησιμοποιείς μια Ικανότητα ή Δύναμη, πάντα έχεις την 
δυνατότητα να ΜΗΝ χρησιμοποιήσεις το κείμενο της. Παρόλο που τα 
πλεονεκτήματα που δίνουν είναι πολύ χρήσιμα, υπάρχουν κάποιες πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις που μπορείς να ξεγελάσεις τους αντιπάλους σου 
με πιο δραστικές αποφάσεις.   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

 Εάν ο Paladin χρησιμοποιήσει την Ικανότητα Corona με την 
κλειστή Fiery Purge Δύναμη, συμβαίνουν τα παρακάτω:

 Επιτίθεται σε όλους τους Ήρωες που βρίσκονται σε απόσταση 
Δαχτυλιδιού και όλοι θα πρέπει να αμυνθούν με μια Δύναμη.

 Η συνολική του επίθεση αφού αποκαλύψει την Fiery Purge θα 
είναι 4 (Δύναμη) + 1 (Corona Skill) = 5, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει να 
χρησιμοποιήσει κάποιο Artifact που να μπορεί να βελτιώσει την επίθεσή 
του.

 Ο τύπος της Ζημιάς θα είναι του Φωτός από την Ικανότητα της 
Corona, αγνοώντας την Ζημιά της Φωτιάς μια και ο Paladin χρησιμοποιεί 
την Ικανότητα και όχι την Δύναμη.

 Ομοίως αν η Επίθεσή του είναι επιτυχημένη, δεν θα αποδώσει 
την κατάρα της Fiery Purge, μια και ο Paladin χρησιμοποιεί την Ικανότητα 
και όχι την Δύναμη.

Η Σειρα των Δυναμεων και Ικανοτητων
 Μερικές Δυνάμεις έχουν ένα αποτέλεσμα που επηρεάζει την 
έκβαση μιας Επίθεσης.
 Πάντα σε μια Επίθεση, πρώτα εκπληρώνονται οι Δυνάμεις ή 
Ικανότητες του Επιτιθέμενου και ακολούθως αυτές του αμυνόμενου.

Ικανοτητα Αμυνασ
 Μερικές Ικανότητες φέρουν το σημάδι της Άμυνας. Μπορείς 
άμεσα να ενεργοποιήσεις αυτή την Ικανότητα όταν σου επιτίθενται, 
κερδίζοντας έτσι κάποια επιπλέον προστασία έναντι της Επίθεσης αυτής.

ΦΑΣΗ ΜΑΧΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
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The AquA mAncer

freezing Dispel
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε ένα Κώνο μπροστά σου, 
προκαλώντας Ζημιά Πάγου με πλεονέκτημα Επίθεσης +1. Αφαιρείς όλες 
τις Ευλογίες από τους Ήρωες στους οποίους επιτέθηκες με επιτυχία.

lAnce of ice
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε μια ευθεία γραμμή 5 
τετραγώνων με +1 πλεονέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Ζημιά Πάγου. 
Κερδίζεις ένα Μάνα στην Ικανότητα Ring of Flames, αν γίνεται.

spikes of frost
Όλοι οι αντίπαλοι λαμβάνουν αυτόματα δύο Ζημιά Πάγου. Αυτή η 
ζημιά μπορεί να μειωθεί με Προστασία Πάγου ή Αντίσταση Πάγου από 
Πανοπλία ή Ασπίδα.

CURUNIR THE ELEMENTAL WITCH

The WArlord

WhirlWinD
Επιτίθεσαι σε όλους τους διπλανούς αντίπαλους Ήρωες με +1 πλεο-
νέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Υλική Ζημιά.

northern tWin strike
Εφόρμηση: μπορείς να κινηθείς ξανά όσο η ταχύτητά σου και να επιτεθείς 
σε διπλανό στόχο προκαλώντας Ζημιά Πάγου. Αμέσως μετά μπορείς να 
επιτεθείς ξανά στον ίδιο στόχο, προκαλώντας και πάλι Ζημιά Πάγου.

counter AttAck
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την ικανότητα, αμέσως μόλις σου 
επιτεθούν από διπλανό εξάγωνο. Χρησιμοποίησε την Δύναμη που 
χρησιμοποίησες για Άμυνα για να επιτεθείς στον αντίπαλό σου, ο 
οποίος πρέπει αντίστοιχα να χρησιμοποιήσει την Δύναμη Επίθεσής του 
για Άμυνα.

NORN THE DWARF BARBARIAN

The PyromAncer

fiery expel
Επιτίθεσαι σε έναν αντίπαλο προκαλώντας Ζημιά Φωτιάς με Μπόνους 
Επίθεσης +1. Αφαιρείς όλες τις Ευλογίες από τους Ήρωες στους οποίους 
επιτέθηκες με επιτυχία.

scorching ring
Επιτίθεσαι σε όλους τους διπλανούς αντιπάλους, προκαλώντας Ζημιά 
Φωτιάς. Κερδίζεις ένα Μάνα στην Ικανότητα Rain of Fire αν γίνεται. 

rAin of fire
Όλοι οι αντίπαλοι λαμβάνουν αυτόματα δύο Ζημιά Φωτιάς. Αυτή η 
ζημιά μπορεί να μειωθεί με Προστασία Φωτιάς ή Αντίσταση Φωτιάς από 
Πανοπλία ή Ασπίδα.

The Berserker

heAvy MetAl
Επιτίθεσαι στον στόχο σου, προκαλώντας Υλική Ζημιά. Εάν η επίθεσή 
σου είναι επιτυχής, προκαλείς διπλάσια ζημιά όπλου. Στην περίπτωση 
των δύο όπλων, διπλασιάζεται το σύνολο της ζημιάς.

pAin BrutAlity
Επιτίθεσαι στον στόχο σου, προκαλώντας Υλική Ζημά. Η συνολική ζημιά 
που προκαλείς δεν επηρεάζεται από τη διαφορά Επίθεσης-Άμυνας ή την 
Ζημιά του Όπλου. Ανταυτού, προκαλείς στον στόχο σου τόση ζημιά όση 
έλαβες αυτή την φορά.

reckless AttAck
Επιτίθεσαι στον στόχο σου, προκαλώντας Ζημιά Πάγου. Για την επίθεσή 
σου, χρησιμοποίησε την Αμυντική Αξία της Κάρτας Δύναμης αντί για την 
Αξία Επίθεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
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The F ierce drAgon

sunDer WeApon
Επιτεθείτε στον στόχο σας, προκαλώντας Zημιά Φωτιάς. Εάν χτυπήσετε 
τον Ήρωα που στοχεύσατε, γυρνάει τα όπλα του ανάποδα και δεν 
μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε αυτό το γύρο. Πριν από την αρχή 
του επόμενου γύρου, τα όπλα γυρνάνε πάλι στην κανονική τους πλευρά.

coMBAt kAtA
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την Ικανότητα αμέσως αφότου σας 
επιτεθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αξία Επίθεσης της Κάρτας 
Ισχύος για άμυνα αντί της Αμυντικής Αξίας.

Wings of WrAth
Άλμα: μπορείς να κινηθείς ξανά όσο η ταχύτητά σου, αγνοώντας 
τυχόν εμπόδια στον δρόμο σου. Επιτίθεσαι στον διπλανό εχθρό σου, 
προκαλώντας Υλική Ζημιά.

LUG THE DRAGON WARRIOR GARAV THE SAVAGE WEREWOLF

The ArcAne drAgon

DrAgon BreAth
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε ένα Κώνο μπροστά 
σου, προκαλώντας Ζημιά Φωτιάς.

resonAting scAles
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτή την Ικανότητα, μόλις σου επιτεθούν. 
Κερδίζεις Προστασία Φωτός, Σκότους και Πάγου ενάντια σε αυτή την 
Επίθεση.

resurgence 
Leap: Μπορείς να κινηθείς και πάλι στην κανονική σου ταχύτητα, 
αγνοώντας τα εμπόδια σε εξάγωνα μέσα στα οποία κινείσαι. Κερδίζεις 
1 Μάνα και μπορείς να το τοποθετήσεις αμέσως σε μια Ικανότητα της 
επιλογής σου.

The moon senT inel

sunDer ArMor
Επιτεθείτε στον στόχο σας προκαλώντας Υλική Ζημιά. Αφού υπολογιστεί 
και εφαρμοστεί η ζημιά, ο Ήρωας που χτυπήθηκε αναποδογυρίζει επίσης 
την Πανοπλία και την Ασπίδα του, και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει 
σε αυτόν το γύρο. Πριν από την έναρξη του επόμενου γύρου, η Πανοπλία 
και η Ασπίδα στρέφονται πίσω στο κανονικό.

hoWl
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε ένα Κώνο μπροστά σου 
με +1 πλεονέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Υλική Ζημιά.

regenerAtion
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα, αμέσως μετά από 
επίθεση εναντίον σου. Εάν έχεις τουλάχιστον μια Ζωή μετά από την 
Ζημιά που σου προκλήθηκε, μπορείς να θεραπεύσεις τέσσερα Ζημιά.

The V ic ious  BeAsT

renD
Επιτεθείτε στον στόχο σας προκαλώντας Υλική Ζημιά. Εάν ο στόχος σας 
δεν διαθέτει Ασπίδα, τότε το χτύπημα σας έχει προσαύξηση +2 Bonus 
Επίθεσης.

ferocity
Επιτίθεσαι στον αντίπαλό σου, προκαλώντας Υλική Ζημιά, η οποία 
δεν μειώνεται ακόμα και αν ο αντίπαλός σου έχει Υλική Προστασία ή 
Αντίσταση.

rABiD hArDiness
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτή την Ικανότητα αμέσως αφότου δεχτείς 
επίθεση. Εάν χάσεις αυτή τη μάχη, δεν χρειάζεται να υποχωρήσεις σε 
άλλο εξάγωνο.
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The sh i FTer

trAnslocAtion
Επιτίθεσαι με +1 πλεονέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Υλική Ζημιά. Εάν 
η επίθεσή σου πετύχει, μπορείς να αλλάξεις θέσεις με τον αντίπαλό 
σου. Εάν έχεις διαθέσιμο Μάνα στο Teleport, μπορείς άμεσα να το 
χρησιμοποιήσεις.

teleport
Μπορείς άμεσα να μεταφερθείς σε οποιοδήποτε άδειο εξάγωνο της 
Αρένας και να πάρεις ένα Μάνα από την καρτέλα οποιουδήποτε άλλου 
Ήρωα και να το τοποθετήσεις στις δικές σου Ικανότητες. 

shock
Επίθεση με Μπόνους Επίθεσης +1, προκαλώντας Ζημιά Φωτιάς. Ο 
χτυπημένος Ήρωας πρέπει να αφαιρέσει ένα Μάνα από τις Ικανότητές 
του και να σας το δώσει. Τοποθετήστε το αμέσως σε μία από τις 
Ικανότητές σας.

RAUG THE DEVIANT SUCCUBUS

The mAnA deVourer

necrosis
Επιτίθεσαι σε όλους τους εχθρούς σε μια ευθεία γραμμή πέντε εξαγώνων 
με πλεονέκτημα Επίθεσης +1, προκαλώντας Ζημιά Σκότους.

vile surge
Αφαιρείς μέχρι δυο Μάνα από αντίπαλους Ήρωες. Μπορείς να διαλέξεις 
να τα αφαιρέσεις από δυο διαφορετικούς ή από τον ίδιο Ήρωα, καθώς 
και από ποιες Ικανότητες θα αφαιρεθούν.

profAne ArMor
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα αμέσως αφότου 
δεχτείς επίθεση. Αφαίρεσε 2 Μάνα από τον Επιτιθέμενο Ήρωα. Μπορείς 
να επιλέξεις από ποια Ικανότητα θα αφαιρεθούν τα Μάνα. Αν ο Ήρωας 
του εχθρού χρησιμοποίησε μια Ικανότητα για να σου επιτεθεί, δεν 
μπορείς να αφαιρέσεις το Μάνα που τροφοδοτεί αυτήν την Ικανότητα 
αφού καταναλώνεται ήδη.

RAC THE HORRID NECROMANCER

The exoT i c  gA mBler

chocking 
Επιτίθεσαι στο στόχο σου προκαλώντας Υλική Ζημιά. Μπορείς να χρησι-
μοποιήσετε μια Κάρτα Δύναμης, αλλά ρίχνεις ένα d4 ζάρι για την Αξία 
Επίθεσης, αντί να χρησιμοποιήσεις την Αξία Επίθεσης της κάρτας σου.

uneArthly BeAuty
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα αμέσως αφότου δεχτείς 
επίθεση. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια Κάρτα Δύναμης, αλλά πρέπει 
να ρίξεις ένα d4 ζάρι για την Αμυντική Αξία, αντί να χρησιμοποιήσεις την 
Αμυντική Αξία της κάρτας σου.

scorching Whip
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε μια ευθεία γραμμή 5 
εξαγώνων, προκαλώντας Ζημιά Φωτιάς.

The son oF ereBus

eclipse
Κερδίζεις ένα πλεονέκτημα +1 στην επίθεσή σου σε όλους τους 
αντιπάλους είτε σε μια ευθεία γραμμή 5 τετραγώνων είτε σε ένα Κώνο 
μπροστά σου, προκαλώντας ζημιά Σκότους. 

BlAckout
Επίλεξε έναν Ήρωα που δεν έχει παίξει ακόμη. Αναποδογύρισε τη Μάρκα 
Κατάταξης. Ούτε εσύ ούτε ο Στόχος σου παίζετε σε αυτόν το γύρο.

unholy ArMor
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την ικανότητα, αμέσως μετά από 
επίθεση εναντίον σου. Αφαίρεσε όποιο Μάνα θέλεις από τον Επιτιθέμενο 
Ήρωα, αλλά όχι αυτό που χρησιμοποίησε για την Επίθεση εναντίον σου, 
μια και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί.
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The hosP iTAler

sMite
Εφόρμηση: μπορείς να κινηθείς ανάλογα με την ταχύτητά σου ξανά και 
να επιτεθείς με ένα πλεονέκτημα +1, διαλέγοντας αν θα προκαλέσει 
Υλική Ζημιά ή Πάγου.

lAy on hAnDs
Μπορείς να θεραπεύσεις εσένα ή κάποιο διπλανό σου σύμμαχο Ήρωα 
για τέσσερα Ζημιά και να του αφαιρέσεις όλες τις Κατάρες που μπορεί 
να κουβαλάει.

cAthArsis
Θεράπευσε όλους τους διπλανολυς συμμάχους και τον εαυτό σου για 
1 Ζημιά. Εσύ και κάθε διπλανός σύμμαχος μπορείτε να αφαιρέσετε μία 
Κατάρα της επιλογής σας.

ROCHON THE SACRED PALADIN

The mAnA chAnneler

pAnAceA
Εσύ και όλοι οι σύμμαχοι με τουλάχιστον 1 Ζωή θεραπεύεστε κατά 2 
και, εάν είστε σε θέση, κερδίζετε 1 Μάνα που πρέπει να τοποθετηθεί 
αμέσως σε μια Ικανότητα.

sunBeAM
Κερδίζεις ένα πλεονέκτημα +1 στην επίθεσή σου σε όλους τους αντι-
πάλους σε μια ευθεία γραμμή 5 τετραγώνων μπροστά σου, προκαλώντας 
Ζημιά Φωτός.

holy surge
Προσφέρεις δύο Μάνα σε ένα ή δύο άλλους Ήρωες. Μπορείς να δώσεις 
και τα δυο σε έναν ή από ένα σε δύο. Αυτοί αποφασίζουν σε ποιες 
Ικανότητες θα τα τοποθετήσουν.

AER THE CELESTIAL PRIESTESS

The deVoTee oF The sun

Avenge 
Εφόρμηση: Μπορείς να κινηθείς ξανά στην κανονική σου ταχύτητα. 
Επιτίθεσαι προκαλώντας Ζημιά Φωτός.

coronA
Επιτίθεσαι σε όλους τους διπλανούς αντίπαλους Ήρωες με +1 πλεο-
νέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Ζημιά Φωτός.

reD sun rises
Όλοι οι εχθροί λαμβάνουν αυτόματα 2 Ζημιά Φωτός. Αυτή η ζημιά 
μπορεί να μειωθεί με Προστασία Φωτός ή Αντίσταση Φωτός από 
Πανοπλίες και Ασπίδες.

The mArTyr

cure
Εσύ και όλοι οι σύμμαχοί σου με τουλάχιστον μια Ζωή, θεραπεύεστε για 
μέχρι τρία Ζημιά.

sunBurst
Κερδίζεις  ένα πλεονέκτημα +1 στην επίθεσή σου σε όλους τους αντιπά-
λους σε ένα Κώνο μπροστά σου, προκαλώντας Ζημιά Φωτός.

MArtyrDoM
Θυσίασε αυτόν τον Ήρωα. Η Aer δεν μπορεί να αναστηθεί με τη Δύναμη 
Resurrection. Όλοι οι άλλοι σύμμαχοι θεραπεύουν 6 και κερδίζουν μέχρι 
και 3 Μάνα που κατανέμονται αμέσως στις Ικανότητές τους.
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The chA in  BeArer

DreADful strike
Κερδίζεις ένα πλεονέκτημα +1 στην επίθεσή σου, διαλέγοντας εάν θα 
προκαλέσεις Υλική Ζημιά ή Σκότους.
Εφόσον η Επίθεσή σου πετύχει, προκαλείς την Ζημιά και μετά αφαιρείς 
όλες τις Ευλογίες από τον Ήρωα στον οποίο επιτέθηκες.

chAins of sorroW
Κερδίζεις μια Επίθεση Εμβέλειας μέχρι πέντε τετραγώνων, προκαλώντας 
Υλική Ζημιά.
Εφόσον η Επίθεση πετύχει και αφού προκληθεί η Ζημιά, σπρώχνεις τον 
αντίπαλό σου σε όποιο διπλανό εξάγωνο θέλεις.

BonDAge
Μέχρι το τέλος αυτού του γύρου, τοποθέτησε το Μάνα στο εξάγωνό 
σου. Οι Ήρωες δίπλα σου δεν μπορούν να μετακινηθούν σε αυτό το γύρο 
και μπορούν να δράσουν μόνο παραμένοντας δίπλα σου. Στο τέλος του 
γύρου, το Bondage χάνεται και το Μάνα καταναλώνεται.

The BloodThirsTy

BlooD DrAin
Επιτίθεσαι στον στόχο σου προκαλώντας Υλική Ζημιά. Θεραπεύεσαι για 
όση Ζημιά προκάλεσες στον αντίπαλό σου, αφού πρώτα εφαρμοστούν 
οι όποιες προστασίες και αντιστάσεις.

celerity
Επιτίθεσαι στον στόχο σου προκαλώντας Υλική Ζημιά. Μπορείς άμεσα 
να κάνεις έναν επιπλέον γύρο.

criMson offering
Μπορείς να προκαλέσες ζημιά σε έναν διπλανό σύμμαχο και να 
θεραπεύσεις αμέσως δύο φορές την αντίστοιχη ζημιά. Η ζημιά που 
εφαρμόζεται δεν μπορεί να μειωθεί με κανένα τρόπο.

GURTH THE NEFARIOUS DEATHKNIGHTSOUTH THE VAMPIRE ASSASSIN

The deVoTee oF The sun

grievous strike
Επιτίθεσαι, προκαλώντας Ζημιά Σκότους. Αν η επίθεσή σου είναι επι-
τυχής, εφάρμοσε τη ζημιά και στη συνέχεια αφαίρεσε όλες τις Ευλογίες 
από τον Ήρωα στον οποίο επιτέθηκες.

DArk hAlo
Επιτίθεσαι σε όλους τους διπλανούς αντίπαλους Ήρωες με +1 πλεο-
νέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Ζημιά Σκότους.

Quietus
Όλοι οι εχθροί λαμβάνουν αυτόματα 2 Ζημιά Σκότους. Αυτή η ζημιά 
μπορεί να μειωθεί με Προστασία Σκότους ή με Αντίσταση Σκότους από 
Πανοπλία και Ασπίδα.

The shAdoWBlend

steAlth
Όταν χρησιμοποιείς αυτήν την Ικανότητα, δεν μπορείς να γίνεις στόχος. 
Τοποθέτησε αυτό το Μάνα στη βάση αυτού του Ήρωα. Ενώ είναι εκεί, 
μόνο επιθέσεις περιοχής, όπως ξόρκια, κώνοι, ευθείες γραμμές ή 
δακτυλίοι μπορούν να σας επιτεθούν. Αυτή η Ικανότητα τελειώνει όταν 
επιτεθείς σε έναν εχθρό και το Μάνα καταναλώνεται.

AssAssinAte
Επιτίθεσαι με ποινή -1 επίθεσης, που προκαλεί Υλική Ζημιά. Εάν 
επιτεθείς κατά τη χρήση Stealth και η επίθεση επιτύχει, δεν κάνεις ζημιά. 
Εάν ο στόχος σου είναι ένας ήρωας, σκότωσε τον στόχο σου ανταυτού.

chill of DeAth
Επιτίθεσαι σε όλους τους διπλανούς αντίπαλους Ήρωες με +1 πλεο-
νέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Ζημιά Πάγου.
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The ch i ld oF gA iA

BlizzArD
Κερδίζεις  ένα πλεονέκτημα +1 στην επίθεσή σου σε όλους τους αντιπά-
λους σε ένα Κώνο μπροστά σου, προκαλώντας Ζημιά Πάγου.

cleAnsing WinD
Αφαιρείς όλες τις Κατάρες από όλους τους σύμμαχους  Ήρωες, 
συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου. 

crystAl soul
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα αμέσως αφότου 
δεχτείς επίθεση. Εάν η επίθεση είναι Κατάρα, η επίθεση αναιρείται.

NIMLOTH THE ANCIENT DRUID

The sn i Per

fAr sight
Επιτίθεσαι με +1 πλεονέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Υλική Ζημιά. 
Μπορείς να επιτεθείς σε οποιοδήποτε στόχο στην Αρένα, χωρίς περιο-
ρισμούς στην Εμβέλεια.

flAMing ArroW
Επιτίθεσαι στον στόχο σου προκαλώντας Υλική Ζημιά. Εάν ο αντίπαλος 
σου δεν έχει μια ασπίδα, τότε η Επίθεσή σου κερδίζει ένα πλεονέκτημα 
+2 και προκαλεί πλέον Ζημιά Φωτιάς.

heArt seeker
Επιτίθεσαι με ποινή -2 Επίθεσης. Εάν η επίθεσή σου είναι επιτυχής και 
ο στόχος σου είναι Ήρωας, δεν κάνεις ζημιά, αλλά σκοτώνεις τον Ήρωα.

EDHEL THE ELVEN HUNTRESS

The shAPer oF eArTh

nAtures grAce
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα αμέσως μετά την άμεση 
ή έμμεση επήρεια οποιασδήποτε Τελετουργικής δράσης. Απόκτησε 
ασυλία σε αυτό το γύρο. Για παράδειγμα, δεν θα λάβεις καμία ζημιά 
από ένα Ritual Effect ούτε οι εχθροί θα λάβουν πλεονέκτημα Επίθεσης 
εναντίον σου από τα Τελετουργικά.

eQuiliBriuM
Αφαιρείς μια Τελετή που έχει ένα μόνιμο σύμβολο τοποθετημένο 
στην Αρένα. Όταν αφαιρέσεις την τελετή, εσύ και οι σύμμαχοί σου με 
τουλάχιστον μια Ζωή κερδίζετε μια ζωή και ένα Μάνα. Ο κάθε Ήρωας 
επιλέγει σε ποια Ικανότητα θα τοποθετήσει το Μάνα.

terrAshAper
Αφαιρείς ένα Ritual Effect που έχει μόνιμη μάρκα τοποθετημένη στην 
Αρένα. Αμέσως τοποθετείς οποιαδήποτε άλλη μόνιμη μάρκα που δεν 
χρησιμοποιείται στο παρόν από Ritual Effect, στην Αρένα όπου θέλεις. 
Αυτό ακυρώνει αμέσως την προετοιμασμένη Επίκληση και η Kάρτα 
Επίκλησης με το επιλεγμένο αποτέλεσμα αναποδογυρίζεται προς τα 
πάνω.

The WAr rAnger

ArroW retAliAtion
Μπορείς να ενεργοποιήσεις αυτήν την Ικανότητα αμέσως αφότου δεχτείς 
επίθεση από ένα μη-γειτονικό εξάγωνο. Χρησιμοποίησε τη Δύναμη που 
χρησιμοποιείς για την Άμυνα για να επιτεθείς στον εχθρό σου, ο οποίος 
πρέπει να χρησιμοποιήσει την Δύναμη Επίθεσης για Άμυνα.

piercing ArroW
Επιτίθεσαι σε όλους τους αντίπαλους Ήρωες σε μια ευθεία γραμμή 5 
τετραγώνων με +1 πλεονέκτημα Επίθεσης, προκαλώντας Υλική Ζημιά.

volley of ArroWs
Όλοι οι εχθροί λαμβάνουν αυτόματα 2 Υλική Ζημιά. Αυτή η ζημιά μπορεί 
να μειωθεί με Υλική Προστασία ή Υλική Αντίσταση από Πανοπλίες και 
Ασπίδες.
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-
Dice     speeD 4    Defence: 2+1d4

1d4+2 Επίθεση, 5 Υλική Ζημιά

Μια σκληρή παρακείμενη επίθεση 
που προκαλεί Υλική Ζημιά

Brutal Punch

1d4+3 Επίθεση, 5 Ζημιά Φωτιάς / 
1d4+3 Επίθεση, 5 Ζημιά Πάγου

Δύο συνεχόμενες επιθέσεις στον ίδιο
ή σε διαφορετικούς στόχους

Earthquake

Fire and Ice 
Stalagmites

Wrath of the 
Mountain

1d4+2 Επίθεση, 
6 Υλική Ζημιά

Μία επίθεση μακρινής εμβέλειας 
ενάντια σε όλους τους Ήρωες

Earth’s Grab

1d4+3 Επίθεση, 4 Υλική Ζημιά, Παράλυση

Μια σκληρή παρακείμενη επίθεση.
Ο χτυπημένος Ήρωας αναποδοφυρίζει τη 

Μάρκα Κατάταξής του και δεν ενεργεί
στον επόμενο γύρο.

 1d4+3 Επίθεση Μακρινής Εμβέλειας, 
6 Ζημιά Οξέος 

Μία επίθεση μακρινής εμβέλειας σε 
έναν στόχο

Diamond Skin

Cleanse + Flip Stamina Token

Όλες οι Κατάρες αφαιρούνται. Η Μάρκα Αντοχής του 
τέρατος δεν φανερώνεται μέχρι να δεχτεί επίθεση. 

Εάν η επίθεση είναι επιτυχής, η Μάρκα Αντοχής 
φανερώνεται ξανά. Μπορεί τώρα να αφαιρεθεί στην 

επόμενη επιτυχημένη επίθεση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ

27



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ

-
Dice     speeD 6    Defence: 2+1d4

1d4+1 Επίθεση, 7 Υλική Ζημιά

Μία παρακείμενη επίθεση
Tail Strike

1d4+2 Επίθεση, 6 Υλική Ζημιά / 
1d4+3 Επίθεση, 7 Υλική Ζημιά 

Δύο συνεχόμενες επιθέσεις σε δύο
διαφορετικούς Ήρωες με απόσταση 

τουλάχιστον τριών εξαγώνων

Acid Spit

Dual Splash

Swallow 
Whole

1d4+4 Επίθεση, 5 Ζημιά Οξέος

Μία επίθεση περιοχής σαν Ξόρκι 
(7 εξάγωνα)

Tongue Grab

1d4+3 Επίθεση μακρινής εμβέλειας, 
2 Υλική Ζημιά, Παράλυση

Επίθεση μακρινής εμβέλειας. 
Ο χτυπημένος Ήρωας αναποδογυρίζει 

τη μάρκα Κατάταξής του και δεν ενεργεί
στον επόμενο γύρο.

 1d4+2 Επίθεση, Κατάποση Ήρωα

Παρακείμενη Επίθεση. Ο Ήρωας 
καταπίνεται και χάνει 1d4 HP στο τέλος

του γύρου. Ελευθερώνεται όταν
η μάρκα Αντοχής αφαιρείται.

Evolving Skin

Cleanse + Heal Stamina Token

Όλες οι Κατάρες αφαιρούνται. 
Πρόσθεσε μία από τις αφαιρούμενες 

μάρκες Αντοχής στην κορυφή 
της στίβας Αντοχής.
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Dice     speeD 3     Defence: 2+1d4

1d4+2 Ranged Attack, 
4 Acid Damage

One ranged attack

Mind Toxic

Target two Heroes that can both 
attack each other

Both Heroes must immediately attack each other 
simultaneously with their highest 

Attack Power Card.

Pandemonium

Sick Duel

Enslave

All Heroes inflict Weapon Damage 
from their Weapons 

on themselves

Pain Anchor

1d4+3 Ranged Attack

Hero Hit receives Stamina Token facedown. 
Any attack on Mikitas is diverted 

to this Hero until they’re wounded

 1d4+3 Ranged Attack, Enslave Hero

Enslaved Hero acts on their turn, 
attacking their closest ally 

for 1d4 damage

Numbness

All Heroes adjacent to Mikitas 
are Paralyzed for the next turn

Their Ranking Tokens are flipped 
until the end of the next turn

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ

-
Dice     speeD 5    Defence: 2+1d4

1d4+1 Attack, 5 Ice Damage

One adjacent attack
Icy Tail Stomp

1d4+1 Ranged Attack 3 Acid Damage / 
1d4+1 Attack 4 Physical Damage

Two attacks on the same or different targets. 
If first is successful, the second on the 

same target gets +1 Attack Bonus

Dark Stompede

Spit and Impale

Fiery Charge

1d4+3 Attack, 4 Void Damage 

1 strike to all adjacent Enemies

Thick Hide

Place Dice with result next to 
Stamina Tokens. Next turn, Keratosauros 

also has Physical Protection

Last until Keratosauros acts again

 1d4+4 Attack, 3 Fire Damage 

Charge and attack all Heroes 
in line of charge

Feel No Pain

Place Dice with result next to Stamina 
Tokens. Next turn, Defence is 

upgraded to 3+1d4 Dice

Last until Keratosauros acts again
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-
Dice    speeD 7 fly    Defence: 2+1d4

1d4 Attack, 8 Fire Damage

One adjacent attack
Flaming Beak

1d4+1 Attack 5 Physical Damage / 
1d4+1 Attack 5 Ice Damage

Two subsequent attacks on the same or 
different targets. If both are successful, 

then Hero is slain

Steel Dagger 
Feathers

Dual Icy Claws

Death from 
Above

1d4+1 Ranged Attack, 
7 Physical Damage 

One ranged attack against 
all Heroes

Flying Terror

Place Dice Result next to Stamina Tokens. 
Next turn, only ranged attacks 

can hit Quietus

Last until Quiteus acts again

 1d4+4 Attack, 5 Acid Damage 

One strike at an adjacent Hero

Shadow in 
Darkness

Place dice result next to Stamina Tokens.
 Next turn, only area 

attacks can hit Quietus

Last until Quiteus acts again

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ
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-
Dice      speeD 8            Defence: 3+1d4 
       teleport

1d4+4 Ranged Attack 2 Acid Damage

One ranged strike  
Acidic Whip

1d4+4 Attack 3 Physical Damage / 
1d4+4 Attack 3 Void Damage

Two subsequent attacks on the same or 
different targets

Hell on Earth

Blade of the 
Night

Devour the 
Soul

1d4+4 Ranged Attack, 
4 Fire Damage

One ranged attack against 
all Heroes

Demonic 
Haste

Place dice result next to Stamina Tokens. 
Next turn, all Stamina Tokens are 
randomized and flipped down

The players do not know Apollyon’s defenses 
until he is attacked and the Token is revealed. 

Lasts until Apollyon acts again.

 1d4+4 Attack, Devour Hero’s Soul

If attack is successful, slay Hero. 
They can not be resurrected. 

Gain 1 Stamina Tile

Agony Shield

Place dice result next to Stamina Tokens. 
Next turn, any damage received is also 

inflicted to Attacker

Last until Apollyon acts again

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ
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-
Dice     speeD 8 fly     Defence: 3+1d4

1d4+3 Attack 3 Fire Damage 

One adjacent attack 
Scorching Bite

1d4+ 3 Attack 3 Physical Damage / 
1d4+3 Attack 3 Ice Damage

Two subsequent attacks on the same 
or different targets

Lightning 
Storm

Freezing Claws

Acidic Wrath

1d4+3 Ranged Attack, 
5 Light Damage

One ranged attack against 
all Heroes

Arcane Breath

All Heroes receive 2 Light 2 Void 
2 Fire 2 Ice Damage

This Damage can be reduced
 by Armors and Shields

 1d4+3 Attack, 7 Acid Damage

One ranged attack

Rain of Spines

All Heroes receive 6 
Physical Damage

This Damage can be reduced 
by Armors and Shields

 The Rider and the Dragon share common Defences and 
Stamina Tiles. Both act however on the same Turn effectively attacking 
twice, once from each Table.

-
Dice    speeD 8 fly    Defence: 3+1d4

1d4+3 Attack 3 Physical Damage, 
Destroy Weapon

Hero Hit removes their Weapon 

Smite Weapon

1d4+3 Attack 3 Physical Damage, 
Destroy Armor and Shield

Hero Hit removes their Armor 
and Shield

Night of the 
Mage Slayer

Sunder Armor

Godslaying 
Spear

1d4+3 Ranged Attack, 3 Void Damage, 
Burn all Mana

One ranged attack against 
all Heroes. Heroes Hit remove 

all their Mana Gems

  1d4+3 Attack, Slay Hero

One adjacent attack; if successful, 
automatically kills the target Hero

Symbiotic 
Regeneration

Add 2 Stamina Tiles and 
remove all Curses

Heroic Might

 Roll the Action Die again, once for 
the Dragon and once for the Rider

This extra Action can occur 
multiple times

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΟΤΡΩΝΑΣ
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WArcrAft
Αν η Επίθεση πετύχει, η κατάταξη 
του στοχευόμενου Ήρωα μειώνεται 
κατά μια θέση. Δεν υπάρχει καμία 
επίδραση όταν ο ηττημένος Ήρωας 
είναι τελευταίος στην κατάταξη.

BlooDthirst
Μπορείς να κάνεις τρία ζημιά 
στον Ήρωα σου. Αυτή η επίθεση 
συνεχίζει ακόμα και αν η ζωή του 
Ήρωα πέσει κάτω από το 1. Εάν 
επιλέξεις να κάνεις αυτή τη Ζημιά, 
Η Επίθεση αυτής της Δύναμης 
θεωρείται 5 αντί για 2.

pAin spike
Εάν ο αντίπαλος Ήρωας προκάλεσε 
Ζημιά στον Ήρωα σου αυτό το 
γύρο, τότε και αυτός ο αντίπαλος 
παίρνει την μισή από αυτή τη ζημιά 
(στρογγυλεμένη προς τα κάτω). 
Αυτή η Ζημιά προκαλείται χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι Προστασίες 
ή Αντιστάσεις που μπορεί να έχει ο 
αντίπαλος Ήρωας. 

fireBAll
Εάν αυτή η δύναμη Ξορκιού χρησι-
μοποιηθεί στον γύρο της Elemental 
Witch, θεωρείται ότι έχει μια 
Επίθεση 4 αντί για 3.

tActics
Εφόσον αποκαλυφθούν και οι 
δυο Δυνάμεις και είναι ώρα 
να εφαρμοστεί το κείμενο 
της Δύναμής σου, μπορείς να 
επιλέξεις να ξεσκαρτάρεις αυτή 
την Δύναμη και να διαλέξεις μια 
άλλη από το χέρι σου.

spell WArD
Αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί το 
κείμενο αυτής της δύναμης, αυτός 
ο ήρωας και όλοι οι σύμμαχοί του 
ΔΕΝ μπορούν να αποτελέσουν 
τον στόχο της Δύναμης κάποιου 
εχθρικού  Ξορκιού. Αυτή η Δύναμη 
δεν μπορεί να επηρεάσει Ήρωες 
που έχουν γίνει αντικείμενο 
Επίθεσης με Ξόρκι, πριν αυτή 
ενεργοποιηθεί.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
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BlinD
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
κοίτα το χέρι του αντιπάλου σου 
και διάλεξε μια Δύναμη, την οποία 
και ξεσκαρτάρεις στην στοίβα του 
αντιπάλου σου.

pAcify
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
τοποθέτησε το σύμβολο της κατάρας 
του Pacify πάνω στον ηττημένο 
Ήρωα. Ο Ηρωας αυτός δεν μπορεί 
να επιτεθεί όσο κουβαλάει αυτή 
την Κατάρα. Μπορεί παρόλα αυτά 
να μετακινείται και να χρησιμοποιεί 
Δυνάμεις ή Ικανότητες που δεν 
προκαλούν Ζημιά σε άλλους Ήρωες.

Aegis
Εάν αυτή η Δύναμη χρησιμοποιηθεί 
σαν Ευλογία, στόχευσε ένα σύμ-
μαχο  Ήρωα και τοποθέτησε πάνω 
στην καρτέλα του το σύμβολο της 
Ευλογίας του Aegis. Αυτός ο Ήρωας 
κερδίζει +1 πλεονέκτημα Άμυνας.

neutrAlize
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, και 
διάλεξε τυχαία μια Δύναμη από το 
χέρι του αντιπάλου σου, την οποία 
αφού την δεις την ξεσκαρτάρεις 
στην στοίβα του αντιπάλου σου.

eQuAlize
Αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί 
το κείμενο αυτής της Δύναμης, 
η δύναμη του αντιπάλου σου 
θεωρείται ότι έχει Επίθεση και 
Άμυνα με αξία 1.  Οποιαδήποτε 
άλλα πλεονεκτήματα σε Άμυνα 
και Επίθεση μπορεί να έχει ο 
στοχευόμενος Ήρωας από Ικανό-
τητες, Artifacts ή Ευλογίες δεν 
επηρεάζονται.

heAling
Εάν αυτή η Δύναμη χρησιμοποιηθεί 
σαν Ξόρκι, τότε όλοι οι σύμμαχοι 
Ήρωες που έχουν τουλάχιστον μία 
Ζωή, θεραπεύονται για τέσσερα 
Ζημιά.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΛΑΚΑ
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frigiD night
Κέρδισε Προστασία από Φωτιά, 
Φώς και Σωματικά τραύματα. Σε 
κάθε περίπτωση χάνεις τουλάχιστο 
μια Ζωή όταν χάσεις μια μάχη.

oppress
Όταν επιτίθεσαι, το κείμενο αυτής της 
Δύναμης εφαρμόζεται πρώτα. Μπορείς 
να επιλέξεις να ξεσκαρτάρεις την αποκα-
λυφθείσα Δύναμη του αντιπάλου σου στην 
στοίβα του και μετά να τον βάλεις να διαλέξει 
μια άλλη από το χέρι του. Μετά εφαρμόζεται 
το κείμενο από την νέα Δύναμη.
Όταν αμύνεσαι, τότε η Δύναμη του αντι-
πάλου σου έχει ήδη εφαρμοστεί. Μπο-
ρείς και πάλι να ξεσκαρτάρεις την απο-
καλυφθείσα Δύναμη του αντιπάλου σου 
στην στοίβα του και μετά να τον βάλεις να 
διαλέξει μια άλλη από το χέρι του. Η νέα 
αυτή Δύναμη επηρεάζει μόνο την αξία της 
επίθεσης ή άμυνας του αντιπάλου σου, και 
όχι το κείμενο ή το είδος της Ζημιάς.
Εάν αμύνεσαι απέναντι σε ένα Ξόρκι, το 
Ξόρκι αυτό θα συνεχίσει να επιτίθεται 
σε όλους τους αντιπάλους όπως και πριν 
αυτό αντικατασταθεί. Η νέα όμως αξία της 
Επίθεσης ή άμυνας του Ξορκιού, θα καθο-
ρίζεται από τις αντίστοιχες αξίες της νέας 
Δύναμης.

poison
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
τοποθέτησε το σύμβολο της 
κατάρας του Poison πάνω στον 
ηττημένο Ήρωα. Ο Ηρωας αυτός 
έχει -1 στην Άμυνα όσο κουβαλάει 
αυτή την Κατάρα.

vortex
Εάν αυτή η δύναμη Ξορκιού χρησι-
μοποιηθεί στον γύρο του Horrid 
Necromancer, θεωρείται ότι έχει 
μια Επίθεση 4 αντί για 3.

confusion
Όταν επιτίθεσαι, το κείμενο αυτής της 
Δύναμης εφαρμόζεται πρώτα. Μπορείς 
να επιλέξεις να ξεσκαρτάρεις την αποκα-
λυφθείσα Δύναμη του αντιπάλου σου στην 
στοίβα του και μετά να διαλέξεις τυχαία μια 
άλλη από το χέρι του. Μετά εφαρμόζεται το 
κείμενο από την νέα Δύναμη.
Όταν αμύνεσαι, τότε η Δύναμη του αντιπάλου 
σου έχει ήδη εφαρμοστεί. Μπορείς και 
πάλι να ξεσκαρτάρεις την αποκαλυφθείσα 
Δύναμη του αντιπάλου σου στην στοίβα του 
και μετά και μετά να διαλέξεις τυχαία μια 
άλλη από το χέρι του. Η νέα αυτή Δύναμη 
επηρεάζει μόνο την αξία της επίθεσης ή 
άμυνας του αντιπάλου σου, και όχι το κείμενο 
ή το είδος της Ζημιάς.
Εάν αμύνεσαι απέναντι σε ένα Ξόρκι, το 
Ξόρκι αυτό θα συνεχίσει να επιτίθεται 
σε όλους τους αντιπάλους όπως και πριν 
αυτό αντικατασταθεί. Η νέα όμως αξία της 
Επίθεσης ή άμυνας του Ξορκιού, θα καθορί-
ζεται από τις αντίστοιχες αξίες της νέας 
Δύναμης.

lifesWAp
Ανεξάρτητα αν αυτή η Δύναμη 
θα χρησιμοποιηθεί για επίθεση 
ή άμυνα, εφόσον προκληθεί Ζη-
μιά σε οποιονδήποτε από τους 
αντιπάλους που λαμβάνουν μέρος 
στην μάχη, τότε οι Ήρωες πρώτα 
αλλάζουν Ζωές. Για παράδειγμα 
αν ο ήρωας Α έχει 8 Ζωή και ο Β 3, 
τότε εάν πρόκειται να προκληθεί 
Ζημιά σε κάποιον από τους δυο, 
τότε ο Α έχει πλέον 3 και ο Β 8. 
Μετά την ανταλλαγή αυτή, η Ζημιά 
προκαλείται κανονικά.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑ
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tenAcity
Εάν η Άμυνά σου ήταν ανεπιτυχής 
και χρησιμοποίησες αυτή την 
Δύναμη για Άμυνα, μπορείς να 
επιλέξεις να μην υποχωρήσεις ένα 
εξάγωνο.

resurrection
Εάν αυτή η Δύναμη χρησιμοποιηθεί 
σαν Ξόρκι, μπορείς να διαλέξεις να 
προσφέρεις  ένα Μάνα σε κάποιον 
σύμμαχο Ήρωα. Εναλλακτικά μπο-
ρείς να θεραπεύσεις οποιονδήποτε 
Ήρωα που έχει Ζωή λιγότερο από 
ένα, σε τέσσερα Ζωή. Αυτός είναι 
ο μόνος τρόπος να επαναφέρεις 
ένα Ήρωα στο παιχνίδι. Ο Ηρωας 
επιστρέφει στο παιχνίδι χωρίς 
Μάνα, Κατάρες ή ευλογίες στο 
εξάγωνο που είχε πεθάνει.

fiery purge
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
τοποθέτησε το σύμβολο της κατά-
ρας του Fiery Purge πάνω στον 
ηττημένο Ήρωα. Ο Ηρωας χάνει 
μια Ζωή στο τέλος του γύρου του, 
όσο κουβαλάει αυτή την Κατάρα. 
Η Ζημιά αυτή δεν επηρεάζεται από 
Προστασίες ή Αντιστάσεις σε Ζημιά.

vAlor
Εάν αυτή η Δύναμη χρησι-
μοποιηθεί σαν Ευλογία, στό-
χευσε ένα σύμμαχο Ήρωα και 
τοποθέτησε πάνω στην καρτέλα 
του το σύμβολο της Ευλογίας του 
Valor. Αυτός ο Ήρωας κερδίζει 
+1 πλεονέκτημα Επίθεσης.

novA
Εάν αυτή η δύναμη Ξορκιού χρη-
σιμοποιηθεί στον γύρο της Celestial 
Princess, θεωρείται ότι έχει μια 
Επίθεση 4 αντί για 3.

lAst stAnD
Εάν η άμυνά σου είναι επιτυχής, 
ανέβασε την κατάταξη του Ήρωα 
σου κατά μια μονάδα. Αυτό δεν 
έχει καμία επίδραση αν έχεις την 
ψηλότερη κατάταξη.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

37



terror
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
τοποθέτησε το σύμβολο του Terror 
πάνω στον ηττημένο Ήρωα. Ο  
Ήρωας έχει -1 στην Επίθεσή του 
όσο κουβαλάει αυτή την Κατάρα.

enervAtion
Εφόσον η επίθεσή σου πετύχει, 
ο ηττημένος Ήρωας πρέπει να 
ξεσκαρτάρει όλα του τα Μάνα.

DespAir
Αυτή η Δύναμη σού επιτρέπει να 
περιορίσεις την Ζημιά ακόμα και 
αν ηττηθείς σε αυτή τη μάχη. Αφού 
λάβεις υπόψη τυχόν Προστασία και 
Αντίσταση, παίρνεις μόνο την μισή 
(στρογγυλεμένη προς τα κάτω) από 
την υπολειπόμενη Ζημιά. Σε κάθε 
περίπτωση παίρνεις τουλάχιστον 
μία ζημιά όταν χάσεις μια μάχη.

DAMnAtion
Αφαίρεσε όλες τις Ευλογίες από 
οποιοδήποτε  Ήρωα στον οποίο 
επιτέθηκες με επιτυχία με αυτό το 
Ξόρκι.

rAise the DeAD
Όταν αποκαλυφθεί η Δύναμη 
αυτή, μπορείς να ψάξεις την 
στοίβα ξεσκαρταρίσματός σου 
και να διαλέξεις μια δύναμη. 
Χρησιμοποίησε την αξία 
Επίθεσης ή Άμυνας της Δύναμης 
που τράβηξες, αντί για τις αξίες 
αυτής της Δύναμης. Η Δύναμη 
που τράβηξες παραμένει στην 
στοίβα ξεσκαρταρίσματός σου.

ungrAve
Όταν  χρησιμοποιείς   αυτή  τη 
Δύναμη σαν Ξόρκι, μπορείς να ψάξεις 
την στοίβα ξεσκαρταρίσματός 
σου και να διαλέξεις μια Δύναμη, 
την οποία παίρνεις στο χέρι σου. 
Εάν δεν έχεις διαθέσιμες κάρτες 
στην στοίβα ξεσκαρταρίσματός 
σου, τότε αυτό το Ξόρκι δεν έχει 
κάποιο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς 
να ανακαλέσεις αυτή την δύναμη, 
μια και εφόσον την ενεργοποιείς 
δεν είναι ακόμα στην στοίβα 
ξεσκαρταρίσματός σου.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΚΔΙΚΗΤΗ

38



entAngling roots
Εφόσον η επίθεση σου πετύχει, 
τοποθέτησε το σύμβολο του 
Entangling Roots πάνω στον ηττη-
μένο Ήρωα. Ο Ηρωας έχει -1 στην 
ταχύτητά του όσο κουβαλάει αυτή 
την Κατάρα.

lightning strike
Εάν ο αντίπαλός σου είναι εξο-
πλισμένος με οποιαδήποτε μεταλ-
λική πανοπλία που προσφέρει 
Υλική Προστασία, τότε η αξία 
της Επίθεσης αυτής της Δύναμης 
θεωρείται 5 αντί για 2.

rejuvenAtion
Εφόσον αυτή η Δύναμη χρησιμο-
ποιηθεί σαν ευλογία, στόχευσε ένα 
σύμμαχο Ήρωα και τοποθέτησε 
το Rejuvenation Blessing σύμβολο 
πάνω στην καρτέλα του. Αυτός 
ο Ήρωας μπορεί να θεραπεύσει 
μια Ζημιά στο τέλος του γύρου 
του, εφόσον έχει την Ευλογία. Σε 
περίπτωση που η Ζωή του είναι 
γεμάτη, η ευλογία δεν έχει κάποιο 
αποτέλεσμα, αλλά παραμένει πάνω 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αργότερα. Η Rejuvenation παίζεται 
πάντα πριν την Fiery Purge Curse.

hAilstorM
Εάν αυτή η Δύναμη Ξορκιού χρησι-
μοποιηθεί στον γύρο του Ancient 
Druid, θεωρείται ότι έχει μια 
Επίθεση 4 αντί για 3.

cleAnsing rAin
Εφόσον αυτή η Δύναμη χρησιμο-
ποιηθεί σαν ξόρκι, τότε όλοι οι 
σύμμαχοι Ήρωες με μια τουλά-
χιστον ζωή, θεραπεύουν μια Ζημιά 
και αφαιρούν όλες τις Κατάρες από 
τις καρτέλες τους.

BlAzing sun
Κέρδισε Προστασία από Σκότος, 
Πάγο και Σωματικά τραύματα. Σε 
κάθε περίπτωση χάνεις τουλάχιστο 
μια Ζωή όταν χάσεις μια μάχη.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΗΜΟΝΑ
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΤΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ

 Μερικές Τελετές σου επιτρέπουν να τοποθετήσεις ένα σύμβολο 
Τελετών μέσα στην Αρένα. Όταν τοποθετείς ένα τέτοιο σύμβολο στην 
Αρένα, μπορείς να το βάλεις οπουδήποτε, ακόμα και σε εξάγωνα που 
είναι κατειλημμένα από Ήρωες. Εάν η τελετή επηρεάζει αυτούς τους 
Ήρωες, η επίδρασή της εφαρμόζεται άμεσα. Τοποθετώντας ένα Wall of 
Fire, για παράδειγμα, μπορεί άμεσα να τραυματίσει ένα ήρωα.

MAnA surge
Πρόσφερε σε όσους συμμάχους 
Ήρωες θέλεις μέχρι τέσσερα Μάνα 
κατανεμημένα όπως εσύ επιθυμείς. 
Οι Ήρωες που τα δέχτηκαν πρέπει 
αμέσως να τα τοποθετήσουν στις 
Ικανότητές τους.

purificAtion
Όλοι οι σύμμαχοι Ήρωες με του-
λάχιστον μια Ζωή, θεραπεύουν 
δυο Ζημιές και αφαιρούν όλες τις 
Κατάρες από τις καρτέλες τους.

consecrAtion
Αφαίρεσε όλες τις ευλογίες από 
όλους τους αντίπαλους Ήρωες 
και κάνε μια Ζημία φωτός. Η Ζη-
μιά αποκρούεται εφόσον έχουν 
Προστασία ή Αντίσταση Φωτός.

BAnner of victory
Τοποθέτησε το σύμβολο Banner of 
Victory στην Αρένα. Το σύμβολο 
αυτό, έχει ένα εξάγωνο με σημαία 
που δεν μπορεί να καταληφθεί από 
Ήρωα. Οποίος ήρωας βρίσκεται στα 
υπόλοιπα τρία εξάγωνα, κερδίζει 
+1 πλεονέκτημα επίθεσης όσο βρί-
σκεται στα εξάγωνα αυτά.

fortificAtions
Τοποθέτησε το Fort i f icat ion 
σύμβολο στην Αρένα. Το σύμβολο 
αυτό έχει δυο εξάγωνα με ξύλινα 
τείχη,  που δεν μπορούν να 
καταληφθούν από κάποιο Ήρωα. 
Όποιος Ήρωας βρίσκεται στα 
υπόλοιπα τρία εξάγωνα, κερδίζει 
+1 πλεονέκτημα Άμυνας όσο 
βρίσκεται στα εξάγωνα αυτά.
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guArDiAn Angel
Τοποθέτησε το Guardian Angel σύμ-
βολο στην Αρένα. Το σύμβολο αυτό 
έχει ένα εξάγωνο σηματοδοτημένο 
με Χρυσό Φώς, το κεντρικό,  που δεν 
μπορεί να καταληφθεί από κάποιο 
Ήρωα. Οποίος Ήρωας βρίσκεται στα 
υπόλοιπα έξι εξάγωνα, θεραπεύει 
μια Ζημία στο τέλος του γύρου του, 
αρκεί να έχει τουλάχιστον μια Ζωή.

WAll of fire
Τοποθέτησε το Wall of Fire σύμβολο 
στην Αρένα. Προκαλεί άμεσα τέσ-
σερα Ζημιά Φωτιάς σε όλους τους 
Ήρωες που βρίσκονται πάνω του. 
Η Ζημιά αυτή αποκρούεται αν ο 
Ήρωας έχει Προστασία Φωτιάς ή 
μειώνεται στο μισό αν έχει αντί-
σταση Φωτιάς. Κάθε φορά που 
ένας Ήρωας μπαίνει στο Wall of 
Fire, άμεσα υποφέρει από αυτή τη 
Ζημιά.

WAll of ice
Τοποθέτησε το Wall of Ice σύμβολο 
στην Αρένα. Προκαλεί άμεσα 
δύο Ζημιά Φωτιάς σε όλους τους 
Ήρωες που βρίσκονται πάνω του. 
Η Ζημιά αυτή αποκρούεται αν 
ο Ήρωας έχει Προστασία Πάγου 
ή μειώνεται στο μισό αν έχει 
αντίσταση Πάγου. Κάθε φορά που 
ένας Ήρωας μπαίνει στο Wall of 
Ice, άμεσα υποφέρει από αυτή τη 
Ζημιά. Τα τρία κεντρικά εξάγωνα 
δεν μπορούν να καταληφθούν από 
κάποιο Ήρωα, ούτε μπορεί κάποιος 
να περάσει από αυτά.

DeAth sWAMp
Τοποθέτησε το Death Swamp σύμ-
βολο στην Αρένα. Προκαλεί άμεσα 
τρία  Ζημιά Σκότους σε όλους τους 
Ήρωες που βρίσκονται πάνω του. 
Η Ζημιά αυτή αποκρούεται αν ο 
Ήρωας έχει Προστασία Σκότους ή 
μειώνεται στο μισό αν έχει αντί-
σταση Σκότους. Κάθε φορά που 
ένας Ήρας μπαίνει στο Death 
Swamp, άμεσα υποφέρει από αυτή 
τη Ζημιά. 
Το να διασχίσει ένας Ήρωας το 
Death Swamp, είναι πιο δύσκολο 
μια και απαιτεί δυο κινήσεις ανά 
εξάγωνο.
Για παράδειγμα αν ένας Ήρωας με 
ταχύτητα 3, μπαίνει στον Death 
Swamp, έχει ήδη χρησιμοποιήσει 
δυο από τις κινήσεις του και μπορεί 
να μετακινηθεί ένα μόνο εξάγωνο 
ακόμα και αυτό αναγκαστικά έξω 
από το Death Swamp.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΤΕΛΕΤΕΣ
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NEW POWERS

 Νέες Δυνάμεις επέκτασης επιτρέπεουν περισσότερη εξατομί-
κευση της τράπουλας καθώς μία νέα Κάρτα Δύναμης προστίθεται σε κάθε 
Φατριά αποστολής. Για παράδειγμα, στον πρώτο γύρο στην Ιεράπολη, 
εάν επιλέξεις να ολοκληρώσεις την Αποστολή του Πολεμιστή, θα μπορείς 
να επιλέξεις ανάμεσα σε Warcraft ή Incinerating Fury. Επιλέγεις μία και 
η άλλη αφαιρείται από το παιχνίδι. Εάν η Αποστολή του Πολεμιστή δεν 
ολοκληρωθεί στον πρώτο γύρο τότε και οι δύο κάρτες αφαιρούνται, και 
η Fireball είναι η μόνη διαθέσιμη Κάρτα Δύναμης για τον δεύτερο γύρο. 
Όλες οι Κάρτες Δύναμης επέκτασης δουλεύουν κατά αυτόν τον τρόπο.

thAlAssic fAvour
[guArDiAn]
Όσο είναι ενεργή αυτή η Ευλογία 
και έχεις τουλάχιστον μία Ικανότητα 
χωρίς Μάνα, πάρε ένα Μάνα στο 
τέλος κάθε γύρου σου. Πρέπει 
να τοποθετήσεις το Μάνα σε μια 
Ικανότητα πάραυτα. 

incinerAting fury
[WArMonger]
Σε μια επιτυχημένη επίθεση, μπο-
ρείς να καταστρέψεις την Πανοπλία 
ή την Ασπίδα του Ήρωά σου. Εάν 
το κάνεις, διπλασίασε τη ζημιά του 
όπλου σου στην επόμενη επίθεση.

coMBAt purloin
[Deceitful]
Εάν επιτεθείς στον αντίπαλο με 
επιτυχία, μπορείς να επιλέξεις να 
κλέψεις το Όπλο, την Πανοπλία 
ή την Ασπίδα του αντί να προκα-
λέσεις ζημιά. Πρέπει να είσαι 
σε θέση να εξοπλίσεις αυτό το 
αντικείμενο πάραυτα. Μπορείς να 
απορρίψεις ένα αντικείμενο που 
ήδη χρησιμοποιείς έτσι ώστε να 
ανοίξεις μία θέση αφού επιτύχει 
η επίθεση και προτού κλέψεις 
το αντικείμενο. Δεν μπορείς να 
κλέψεις Artifact.

force sunDer
[righteous]
Εάν επιτεθείς στον αντίπαλο με 
επιτυχία, μπορείς να επιλέξεις να 
καταστρέψεις το όπλο του αντί να 
προκαλέσεις ζημιά.

tentAcles BlAck
[vengeful]
Αυτή η Κατάρα σού επιτρέπει να 
ελέγξεις την κίνηση ενός αντιπάλου 
στην αρχή του γύρου του. Όποιος 
παίζει αυτή την κάρτα έχει την 
δυνατότητα να κουνήσει το θύμα 
στην αρχή του γύρου του θύματος. 
Μετά ο Ήρωας μπορείς να πάρει 
αποφάσεις για το υπόλοιπο του 
γύρου του.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΝΕΕΣ ΚΑΡ ΤΕΣ
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gAiAs escutcheon
[Merciful]
Gaia’s Escutcheon protects the Hero who 
used it from any negative Ritual Effect. That 
Hero can stand or walk over terrain effects 
without their movement being affected. 
They do not take any damage. Attacks from 
the Banner of Victory do not have a bonus 
against them and Heroes using Fortifications 
do not get a bonus to their defense against 
the protected Hero. If the Ritual Effect is 
beneficial, the Hero may choose to receive 
the beneficial effect.

eleMentAl hell
[rituAl]
Damage applied to this Hero is 
considered to have every elemental 
type. Armor and Shields will protect 
a Hero from this damage. This 
effect can only target Heroes who 
have 3 health or more.

flesh AnD BlooD
[rituAl]
All Weapons, Armor, Shields, and 
Artifacts are flipped facedown for 
this turn and are considered to be 
out of play. Before the beginning 
of the next turn, they are flipped 
face up again and used as normal.

pAnDeMoniuM
[rituAl]
Weapon damage is applied to all 
Heroes simultaneously. Resistances 
do not reduce this damage. 

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΝΕΕΣ ΚΑΡ ΤΕΣ
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ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΙΚΤΗ

Σε αυτό τον τύπο παιχνιδιού, ο κάθε παίκτης διαλέγει Ήρωες και παίζει μόνος του.

2,3 ή 4 παίκτες κανονικό:           Ο κάθε παίκτης διαλέγει 3  Ήρωες

2,3 ή 4 παίκτες γρήγορο:           Ο κάθε παίκτης διαλέγει 2  Ήρωες

5 ή 6 παίκτες:           Ο κάθε παίκτης διαλέγει 2  Ήρωες

ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΜΑΔΑΣ

 Σε αυτό τον τύπο παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες μιας ομάδας 
κερδίζουν όταν όλοι οι αντίπαλοι Ήρωες εξοντωθούν ή όταν στο τέλος 
του ένατου γύρου κάποιος Ήρωας της ομάδας τους στέκεται στο κέντρο 
της Αρένας. Οι παίκτες μιας ομάδας δεν επιτρέπεται να ανταλλάξουν 
οτιδήποτε ανάμεσα στους Ήρωες τους. Μπορούν όμως παρόλα αυτά να 
συνεννοηθούν στην διαδικασία του πλειστηριασμού ή να ανταλλάξουν 
μεταξύ τους απόρρητες πληροφορίες για κλειστές δυνάμεις ή για 
επικείμενες Τελετές. Όλες οι Δυνάμεις και Ικανότητες που επηρεάζουν 
σύμμαχους Ήρωες, επηρεάζουν όλους τους Ήρωες μιας ομάδας.

2 ομάδες από 2 παίκτες κανονικό:          Ο κάθε παίκτης διαλέγει 3  Ήρωες

2 ομάδες από 2 παίκτες γρήγορο:          Ο κάθε παίκτης διαλέγει 2  Ήρωες

2 ομάδες από 3 παίκτες κανονικό:          Ο κάθε παίκτης διαλέγει 2  Ήρωες

3 ομάδες από 2 παίκτες κανονικό:          Ο κάθε παίκτης διαλέγει 2  Ήρωες

LIGHT  SEMI co-oP MODE

 Σε αυτόν τον τύπο όλα λειτουργούν όπως στον ομαδικό. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι όταν μια επίθεση Ήρωα αφαιρεί μια Μάρκα Αντοχής, 
ο παίκτης αυτού του Ήρωα λαμβάνει αυτή τη μάρκα. Όταν όλα τα τέρατα 
ηττηθούν, όλοι οι παίκτες θεωρούνται νικητές. Ο πιο πολύτιμος παίκτης 
είναι αυτός που έλαβε τις περισσότερες Μάρκες Αντοχής.

HEAVY SEMI co-oP MODE

 Σε αυτόν τον τύπο όλα ξεκινούν όπως στον ομαδικό. Η 
διαφορά είναι ότι αφού εξολοθρευτούν όλα τα τέρατα, ο ανταγωνισμός 
συνεχίζεται. Έτσι, για να θριαμβεύσει ένας παίκτης, πρέπει να σκοτώσει 
τους υπόλοιπους Ήρωες ή ο Ήρωάς του να ζει μέχρι το τέλος του ένατου 
γύρου. 

 Στους ατομικούς και ομαδικούς τύπους παιχνιδιού, οι Ήρωες 
πολεμούν ενάντια σε τέρατα. 

 Στόχος τους είναι να κερδίσουν τα αντίπαλα τέρατα πριν έρθουν 
σε πέρας οι εννέα γύροι της Αρένας. Εάν τελειώσει ο ένατος γύρος και 
οποιοδήποτε τέρας ζει ακόμα, οι παίκτες έχουν χάσει.

 Μπορείς είτε να παίξεις ατομικά είτε σε ομάδα μέχρι 6 ατόμων. 

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
Τ ΥΠΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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HIERAPOLIS PREPARATION

 In the Hierapolis phase, all players participate in the worker 
allocation phase in Hierapolis. Heroes perform quests, gather loot, 
and equip weapons and armor just like in the competitive game. The 
difference is that they perform all of these cooperatively, trying to 
achieve the best available outcome as a team before they all face the 
monsters in Hierapolis.

 In the case of 10-12 Heroes participating, the resources should 
be distributed among all Heroes so that balance is achieved.

 In case of nine or fewer Heroes, the three unchosen Heroes 
participate in order to hinder the preparation of the players’ Heroes 
before entering the Arena. In this case, the Deceitful Quest and the 
Thieves’ Guild are not accessible by the players’ Heroes.

 The enemy Heroes always act last. The first enemy Hero is 
always assigned to the Deceitful Quest and steals gold from the richest 
player (randomly decide if two players are tied). The second Hero is 
assigned to the Quest Location or, if this is not available, the Market, 
where they buy the weapon that inflicts the most damage (decide 
ties randomly). The third enemy Hero is assigned to the Thieves’ Guild 
(without paying any cost) and again targets the richest player.

 At the end of the Bidding Phase, each enemy Hero will bid all 
their remaining gold for the Artifact. They cannot combine their gold. 
Each player has a single pool for gold for their Heroes, but allied players 
cannot combine their gold. Each player must manage to overcome the 
bidding individually.

 When all six rounds of preparation are over, the players’ Heroes 
enter the Arena.

FAST ACTION PREPARATION

 If the players want to go straight to the Arena battle, they can 
use this mode to quickly equip their Heroes.

 First, all players draft Power Cards so that each player at the 
end has a full set of Power cards (4.0 / 3.1 / 2.2 / 1.1 / 1.3 / 0.4). Then, 
each Hero receives one Mana crystal and inserts it into a skill slot of their 
choice.

 Then, drawn one random Artifact per Hero (up to a maximum 
of six) and place them face up on top of the Arena, creating an Artifact 
offer. The players take turns selecting one Artifact and equipping it on 
one of their Heroes until all Artifacts are selected. 

 Last, draw two random items per Hero and place them face 
up on top of the Arena, creating an item offer. The players take turns 
selecting an item and equipping it on one of their Heroes until all items 
are selected.

 The Heroes do not use Rituals in this game mode. They are 
now ready to enter the Arena.

SETTING UP THE ARENA

 When setting up the Arena, each team of Heroes enters in the 
normal starting positions. The monsters occupy seven hexes with the 
same layout that a spell occupies, and enter at the center of the Arena. 
If more than one monster enters the Arena, all monsters are situated 
adjacent to each other in the center of the Arena.  

 The cooperating players assign their Hero Initiative order as 
they prefer.

 The opposing monsters always act at the end of each turn after 
all Heroes have acted. 

 This also means that when a Hero ties in combat with a 
monster, the Hero wins the encounter as they are higher in Ranking.

ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
Τ ΥΠΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡ ΤΗΜΑ
ΤΕΡΑΤΑ

ΗΡΩΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΤΕΡΑΤΑ

 Μπορείς να επιλέξεις οποιαδήποτε από τις παρακάτω 
εναλλακτικές ή ακόμα και να δημιουργήσεις δικούς σου συνδυασμούς 
εάν θέλεις να δοκιμάσεις πιο απαιτητικές μάχες:

 1 παίκτης επιλέγει 2 Ήρωες ενάντια σε 1 τέρας με 5 Μάρκες Αντοχής

 1 παίκτης επιλέγει 3 Ήρωες ενάντια σε 1 τέρας με 6 Μάρκες Αντοχής

 1 παίκτης επιλέγει 4 Ήρωες ενάντια σε 1 τέρας με 7 Μάρκες Αντοχής

 2 παίκτες επιλέγουν από 2 Ήρωες (σύνολο 4 Ήρωες) ενάντια σε 1 τέρας με 8 Μάρκες Αντοχής

 2 παίκτες επιλέγουν από 3 Ήρωες (σύνολο 6 Ήρωες) ενάντια σε 1 τέρας με 9 Μάρκες Αντοχής

 3 παίκτες επιλέγουν από 2 Ήρωες (σύνολο 6 Ήρωες) ενάντια σε 1 τέρας με 11 Μάρκες Αντοχής

 2 παίκτες επιλέγουν από 4 Ήρωες (σύνολο 8 Ήρωες) ενάντια σε 1 τέρας με 10 Μάρκες Αντοχής

 4 παίκτες επιλέγουν από 2 Ήρωες (σύνολο 8 Ήρωες) ενάντια σε 2 τέρατα με 5 Μάρκες Αντοχής

 3 παίκτες επιλέγουν από 3 Ήρωες (σύνολο 9 Ήρωες) ενάντια σε 2 τέρατα με 5 Μάρκες Αντοχής

 5 παίκτες επιλέγουν από 2 Ήρωες (σύνολο 10 Ήρωες) ενάντια σε 2 τέρατα με 6 Μάρκες Αντοχής

 3 παίκτες επιλέγουν από 4 Ήρωες (σύνολο 12 Ήρωες) ενάντια σε 3 τέρατα με 3 Μάρκες Αντοχής ή 1 Boss με 8 Μάρκες Αντοχής

 4 παίκτες επιλέγουν από 3 Ήρωες (σύνολο 12 Ήρωες) ενάντια σε 3 τέρατα με 4 Μάρκες Αντοχής ή 1 Boss με 9 Μάρκες Αντοχής

 6 παίκτες επιλέγουν από 2 Ήρωες (σύνολο 12 Ήρωες) ενάντια σε 3 τέρατα με 4 Μάρκες Αντοχής ή 1 Boss με 10 Μάρκες Αντοχής
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ΑΝΤΟΧΗ ΤΕΡΑΤΩΝ

 Όταν ένα τέρας εισέρχεται στην Αρένα, διαθέτει κάποιες 
Μάρκες Αντοχής που αντικαθιστούν τους Πόντους Ζωής. Αυτές οι Μάρκες 
Αντοχής στιβάζονται δίπλα σε κάθε τέρας. Κάθε μάρκα υποδεικνύει 
τις Αντιστάσεις που έχει εκείνη τη στιγμή το τέρας και το ποσό της 
ζημιάς που χρειάζεται για να αφαιρεθεί η συγκεκριμένη μάρκα. Μόλις 
αφαιρεθεί, τίθεται σε εφαρμογή η επόμενη. Εάν δεν υπάρχουν άλλες 
Μάρκες Αντοχής, τότε το τέρας έχει ηττηθεί. Οι Μάρκες Αντοχής που 
χρησιμοποιεί κάθε τέρας επιλέγονται τυχαία. Οι παίκτες μπορούν να 
δουν μόνο τη μάρκα στην κορυφή. Δεν επιτρέπεται να δουν τις επόμενες 
μάρκες.

ΑΜΥΝΑ ΤΕΡΑΤΩΝ

 Μετά την επίθεση ενός Ήρωα ενάντια σε ένα τέρας είτε με 
Δύναμη είτε με Ικανότητα, η συνολική επίθεση υπολογίζεται ως εξής: 
Αξία Επίθεσης Δύναμης + Artifact Bonus + Bonus Ευλογίας + Bonus Επίκλησης + Bonus 
Ικανότητας
 Το τέρας έχει μια σταθερή αμυντική αξία συν το αποτέλεσμα 
του τετράλευρου ζαριού.

EXAMPLE

 A Hero attacks a monster while standing in the Ritual Banner of 
Victory. He is holding an Artifact Weapon giving him +1 to Attack and 4 
Damage. He has also a Blessing granting him +1 to Attack. He is using 
a Skill granting him +1 to Attack. He uses a Power Card (3.1).

His total Attack is: 
Power Attack Value (3) + Artifact (1) + Blessing (1) + Ritual (1) + Skill (1) = 7

 The Hero attacks Kotronas who has an active Stamina Token 
of 3 Damage and Physical Resistance. Petronas has a base Defense of 2 
+ d4. A player rolls the die for Petronas and rolls a 4, so Petronas’ total 
Defense is 6.

Attack 7 is higher than the Defense 6 of the monster so it is successful.

Damage inflicted is calculated as usual: 
(Attack - Defense) + Weapon Damage

In this case (Attack 7 - Defense 6) + Weapon Damage 4 = 5

 However, the damage is Physical, and Petronas currently has 
Physical Resistance. Only half of the damage goes through and is always 
rounded down. Therefore Damage = 5/2 = 2.5 rounded down to 2

 The two damage inflicted to the Monster is not enough to 
remove the Stamina Token as three damage is required. The attack was 
successful but essentially has no effect. 

 Had the Attacker used a (4.0) card, his total damage would 
have been 6 and therefore the half would have been 3, enough for the 
Stamina Token to be removed.

MONSTER DEFENSE

 At the end of each turn when all heroes have acted, the 
monsters Attack.

 Each Monster has a set of six possible actions. The skullduggery 
die is rolled and, depending on the symbol, the appropriate action is 
selected. Usually it is an attack on one or more of the Heroes.
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MONSTER SELECTING TARGETS
 After the monster’s action is selected, the appropriate targets 
for this action are selected. 

 In selecting the target(s) of an attack, the players should choose, 
using their judgement, the best target so the attack of the monster has 
the greatest impact on the Heroes’ team.

Monster Priority List:

 1) Hit the Hero that can be killed 

 2) Hit the Hero that will suffer the most damage /
  doesn’t have Resistances to the monster’s attack

 3) Hit the Hero that is the most dangerous /
  most likely to inflict damage 

 4) Just attack someone!  

MONSTER ATTACKING

 Each monster attack gets a specific Attack Bonus plus the use of 
the die.

 As soon as the targets are chosen, the defending Heroes play a 
facedown Power Card for their defense. After the Defense Powers are 
selected, the monster Attack Die is rolled. If the Attack is greater than 
the Hero’s Defense (remember that monsters have lower rank than 
Heroes), then Damage is calculated as normal.

 The damage the Monster will apply is (Monster Attack - Hero 
Defense) + Monster Attack Damage.
Hero Resistances affect this damage normally.

 If the attack is successful, check the Monster Ability for possible 
additional effects applied. 

MONSTER BATTLES

 Some Power Cards and Hero Skills may have different effects in 
combat against Monsters.

 As monsters do not use Mana or Items, Powers, Rituals, and 
Skills that affect those do not have any effect in monsters.

WArcrAft is considered a (5.0) Power Card against monsters.
tActics enables you to select another card after the monster die roll is 
made
pAin spike may end up removing a Stamina Token.
BlinD allows you to move the active Stamina Tile to the bottom of 
Stamina Pile after damage is calculated.
eQuAlize allows you to turn a die roll into a 1.
confusion AnD oppress allow you to force the monster to reroll the die.
lifesWAp may move the active Stamina Token to the bottom of the Pile.
An active fiery purge Curse will add one damage to the next successful 
attack against a monster. The Curse is then removed.
lAst stAnD is considered a (0.5) Power Card against monsters.
enervAtion deals double weapon damage to a monster instead of 
burning mana.
entAngling roots will slow a monster down.
lightning strike will hit all monsters as a (5.0) Power Card as all monsters 
draw lightning to themselves like metal armor.

WEAPONS SLAYING
 Weapons with the Slaying icon are much more efficient 
against monsters. When damage is inflicted to a monster with a slaying 
weapon, apply double the weapon’s damage.

ARMOR GREEN SHIELD RESISTANCE
 Monsters have a unique sixth type of damage: Acid Damage.
Acid Damage is usually greater than other forms of damage and is only 
mitigated by armor and shields with the green Shield Icon.
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