


Ένα παιχνίδι τοποθέτησης πλακιδίων για 2 - 5 παίκτες, 13 ετών και άνω από τον Klaus-Jurgen Wrede

Περιεχόµενα

Οι παίκτες τοποθετούν ένα ένα τα πλακίδια εδάφους. Με αυτό τον τρόπο αρχίζουν και σχηµατίζονται και αναπτύσσονται 
δρόµοι, πόλεις, µοναστήρια και λιβάδια, όπου οι παίκτες µπορούν να στείλουν τους βοηθούς τους και να κερδίσουν πόντους. 
Πόντοι κερδίζονται σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τελικό σκοράρισµα. Ο παίκτης µε τους περισσότερους πόντους 
στο τέλος είναι ο νικητής του παιχνιδιού.

1. Τοποθετώντας πλακίδια εδάφους
Πρώτα ο παίκτης πρέπει να τραβήξει ένα πλακίδιο από τις κλειστές στοίβες. Το κοιτάζει και το αποκαλύπτει και στους υπόλοιπους 
παίκτες (ώστε να τον συµβουλέψουν για την “καλύτερη” τοποθέτησή του) και το τοποθετεί, ακολουθώντας τους εξής κανόνες.

   Το νέο πλακίδιο (µε κόκκινο πλαίσιο στα παραδείγµατα) πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε τουλάχιστον µια πλευρά του να 
ακουµπάει ένα ήδη υπάρχον πλακίδιο. Δεν µπορεί να τοποθετηθεί γωνία µε γωνία.
     Το νέο πλακίδιο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε τα κοµµάτια πόλης, δρόµου και λιβαδιού να είναι συνεχόµενα, ακολουθούµενα 
από αντίστοιχου είδους κοµµάτι (τα µοναστήρια είναι ολόκληρα σε ένα µόνο πλακίδιο).

Τοποθετήστε το αρχικό πλακίδιο ανοιχτό στο κέντρο του τραπεζιού. Ανακατέψτε τα υπόλοιπα πλακίδια
και τοποθετήστε τα σε κλειστές στοίβες, έτσι ώστε να τα φτάνουν όλοι οι παίκτες. Τοποθετήστε το µετρη-
τή του σκορ κοντά στη µια άκρη του τραπεζιού, ώστε να υπάρχει χώρος να τοποθετηθούν επιπλέον πλακί-
δια στο κέντρο του τραπεζιού. Κάθε παίκτης παίρνει 8 βοηθούς του χρώµατός του και τοποθετεί τον ένα σαν δείκτη του σκορ 
στη µεγάλη θέση της κάτω δεξιά γωνίας του ταµπλό του σκορ. Κάθε παίκτης κρατάει σαν προσωπικό του απόθεµα τους 
υπόλοιπους 7 βοηθούς. Αποφασίστε, µε οποιοδήποτε τρόπο επιθυµείτε, τον παίκτη που θα παίξει πρώτος.

Οι παίκτες παίζουν ο ένας µετά τον άλλο αριστερόστροφά µετά τον πρώτο παίκτη. Στο γύρο του κάθε παίκτης εκτελεί τις 
παρακάτω ενέργειες µε συγκεκριµένη σειρά:

 Ο παίκτης πρέπει να τραβήξει και να τοποθετήσει ένα πλακίδιο εδάφους.
 Ο παίκτης µπορεί αν επιθυµεί να στείλει έναν βοηθό του, από το απόθεµά του, στο πλακίδιο που µόλις τοποθέτησε.
 Αν, τοποθετώντας το πλακίδιο, ολοκληρωθεί µοναστήρι, δρόµος ή/και πόλεις, σκοράρουν αµέσως.
Ο γύρος του παίκτη τελειώνει και παίζει ο επόµενος στα αριστερά του, µε τον ίδιο τρόπο.

Περίληψη του παιχνιδιού

Προετοιµασία

Παίζοντας το παιχνίδι

Η Γαλλική πόλη Καρκασόνε, είναι διάσηµη για τα 
µεγαλειώδη τείχη της τα οποία κατασκευάστηκαν στο 
Μεσαίωνα. Το φρούριο, αυτό, περιστοιχισµένο από 
τείχη, υπάρχει ακόµη σαν µια από τις πιο ιδιαίτερες 

Γαλλικές πόλεις.

Οι παίκτες αναπτύσσονται στην περιοχή γύρω από την 
Καρκασόνε και τοποθετούν τους βοηθούς τους  στους 
δρόµους, τις πόλεις, τα µοναστήρια και τα λιβάδια. Οι 
ικανότητες των παικτών στην ανάπτυξη της περιοχής 
και στη σωστή χρήση των ληστών, των ιπποτών, των 
αγροτών και των µοναχών τους θα καθορίσουν τον  
τελικό νικητή.

72 πλακίδια εδάφους (µαζί µε ένα αρχικό πλακίδιο µε διαφορετική 
πλάτη) τα οποία εµφανίζουν πόλεις, δρόµους, µοναστήρια και 
κοµµάτια λιβαδιών. 

48 βοηθοί σε 6 χρώµατα:
Ο κάθε βοηθός µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σαν ιππότης, ληστής, 
αγρότης, ή µοναχός. Ένας από τους βοηθούς κάθε παίκτη 
χρησιµοποιείται σαν δείκτης του σκορ του.

1 µετρητής σκορ,
 για τον υπολογισµό των πόντων των
 παικτών.

κανόνες και φύλλο περίληψης

πλάτη πλακιδίου
έναρξης κοµµάτι πόλης

σταυροδρόµια
κοµµάτια δρόµου

κοµµάτια λιβαδιού

µπροστά µεριά πλακιδίου έναρξης

µοναστήρι



Στη σπάνια περίπτωση που το πλακίδιο που άνοιξε ένας 
παίκτης δεν µπορεί να κολλήσει σε οποιαδήποτε θέση, ο παίκτης 
ξεσκαρτάρει το πλακίδιο από το παιχνίδι (πίσω στο κουτί) και 
ανοίγει ένα καινούριο.

Αφού ένας παίκτης τοποθετήσει ένα πλακίδιο εδάφους, µπορεί αν θέλει
να τοποθετήσει εκεί έναν από τους βοηθούς του, ακολουθώντας τους εξής κανόνες:
 Ο παίκτης µπορεί να παίξει µόνο 1 βοηθό σε κάθε γύρο.
 Ο βοηθός πρέπει να προέρχεται από το απόθεµά του.
 Η τοποθέτηση του βοηθού γίνεται µόνο στο πλακίδιο που µόλις τοποθετήθηκε.
 Ο παίκτης πρέπει να επιλέξει σε ποιό χώρο του πλακιδίου θα τοποθετήσει τον βοηθό του, είτε σαν:

Ο παίκτης δεν µπορεί να τοποθετήσει τον βοηθό του σε µέρος λιβαδιού, πόλης ή δρόµου, αν το κοµµάτι 
αυτό συνδέεται µε ένα κοµµάτι σε ένα άλλο πλακίδιο (όσο µακριά κι αν βρίσκεται αυτό) στο οποίο 
υπάρχει βοηθός δικός του ή άλλου παίκτη. Δείτε τα παρακάτω παραδείγµατα.

Όταν ένας παίκτης έχει χρησιµοποιήσει όλους τους βοηθούς του, συνεχίζει να τοποθετεί πλακίδια εδάφους κάθε 
φορά που είναι η σειρά του. Αν και οι παίκτες δεν µπορούν να πάρουν πίσω τους βοηθούς τους, αυτοί επιστρέφουν 
από τις θέσεις τους αυτόµατα όταν σκοράρει ένας δρόµος, µια πόλη ή ένα µοναστήρι στα οποία βρίσκονταν. 
Ο παίκτης τελειώνει το γύρο του και παίζει ο επόµενος στα αριστερά του µε τον ίδιο τρόπο. 
Μην ξεχνάτε. Αν κατά την τοποθέτηση πλακιδίου, ολοκληρωθεί δρόµος, πόλη ή µοναστήρι, γίνεται το 
σκοράρισµα πριν παίξει ο επόµενος παίκτης.

Ένας δρόµος ολοκληρώνεται όταν και τα δύο άκρα του καταλήγουν σε 
σταυροδρόµι, πόλη ή µοναστήρι, ή όταν ο δρόµος σχηµατίζει κύκλο. 
Μπορούν να υπάρχουν πολλά κοµµάτια δρόµου µεταξύ των δύο 
άκρων.
Ο παίκτης που έχει τοποθετήσει ληστή πάνω σε ένα δρόµο, όταν αυτός 
ολοκληρωθεί, κερδίζει έναν πόντο για κάθε πλακίδιο του 
ολοκληρωµένου δρόµου (µετρήστε τον αριθµό των πλακιδίων, 
υπολογίζοντας διαφορετικά τµήµατα του δρόµου πάνω στο ίδιο 
πλακίδιο µόνο µια φορά).
Ο παίκτης µετακινεί το δείκτη του σκορ του στον πίνακα του σκορ 
τόσες θέσεις, όσοι οι πόντοι που κέρδισε. Αν κάποιος περάσει το 50 
παίρνει τον αντίστοιχο δείκτη (βλ. σελ. 5 για το σκοράρισµα).

Τοποθετώντας τους βοηθούς

Σκοράροντας ολοκληρωµένα µοναστήρια, δρόµους και πόλεις
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

τα κοµµάτια δρόµου και
λιβαδιών συνεχίζονται

τα κοµµάτια πόλης
συνεχίζονται

στη µια άκρη η πόλη συνεχίζεται,
ενώ στην άλλη άκρη συνεχίζεται το λιβάδι

Αυτή είναι
µια άκυρη

τοποθέτηση

σε κοµµάτι πόλης

ή ή ή

εδώ

ή εδώ

σε κοµµάτι δρόµου σε κοµµάτι λιβαδιού
(ξαπλώστε τους αγρότες στο πλάι)

σε ένα µοναστήρι

ιππότηςληστής αγρότηςµοναχός

Ο Μπλέ µπορεί να τοποθετήσει µόνο
αγρότη, µιας και υπάρχει ήδη ιππότης σε

κοµµάτι της πόλης.

Ο Μπλε µπορεί να τοποθετήσει τον βοηθό του σαν ιππότη ή ληστή, αλλά και
σαν  αγρότη στο µικρό µόνο λιβάδι, όπου δείχνουν τα βέλη. Στο µεγάλο λιβάδι,

υπάρχει ήδη αγρότης στο αντίστοιχο τµήµα λιβαδιού.

Ο Κόκκινος κερδίζει
4 πόντους

Ο Κόκκινος κερδίζει
3 πόντους



Μια πόλη ολοκληρώνεται όταν περιβάλλεται από 
τείχος στο οποίο δεν υπάρχουν κενά. Μια πόλη 
µπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε αριθµό 
κοµµατιών.
Ο παίκτης που έχει ιππότη µέσα σε µια πόλη, 
κερδίζει δύο πόντους για κάθε πλακίδιο της 
πόλης, όταν αυτή ολοκληρώνεται (µετρήστε τα 
πλακίδια και όχι τα κοµµάτια). Ο κάθε θυρεός 
δίνει επιπλέον 2 πόντους.
Τι συµβαίνει αν σε ολοκληρωµένο δρόµο ή πόλη υπάρχουν 
περισσότεροι από ένας, βοηθοί; Υπάρχει η περίπτωση µε έξυπνη 
τοποθέτηση των πλακιδίων να βρεθούν περισσότεροι του ενός κλέφτες 
σε ένα δρόµο ή ιππότες σε µια πόλη. Όταν ολοκληρωθεί ο δρόµος ή η 
πόλη, ο παίκτης µε τους περισσότερους ληστές (για δρόµο), ή ιππότες (για 
πόλη) κερδίζει όλους τους πόντους.
Σε ισοπαλία, κερδίζουν και οι δύο παίκτες τους πόντους
που αντιστοιχούν στο δρόµο ή την πόλη.

Ένα µοναστήρι ολοκληρώνεται όταν το 
πλακίδιό του έχει περικυκλωθεί από πλακίδια 
εδάφους. Ο παίκτης που είχε τοποθετήσει 
µοναχό στο µοναστήρι αυτό κερδίζει 9 
πόντους (1 για το µοναστήρι και από 1 για 
κάθε πλακίδιο που βρίσκεται γύρω του).

Αφού ολοκληρωθεί ένας δρόµος, µια πόλη ή ένα µοναστήρι (και µόνο τότε) µπορεί ο παίκτης να πάρει πίσω στο 
απόθεµά του τους βοηθούς που απελευθερώνονται από τις αντίστοιχες θέσεις. Οι βοηθοί αυτοί µπορούν πια να 
χρησιµοποιηθούν  ξανά σε επόµενους γύρους (σαν ληστές, µοναχοί, ιππότες ή αγρότες).

Είναι πιθανό ένας παίκτης να τοποθετήσει έναν βοηθό, να σκοράρει έναν δρόµο, µία πόλη, ή ένα µοναστήρι 
και αµέσως να τον πάρει πίσω στον ίδιο γύρο (πάντα στη σειρά του).

1. Ολοκληρώστε έναν δρόµο, πόλη ή µονα- στήρι 
µε ένα πλακίδιο εδάφους.
2. Τοποθετήστε έναν ληστή, ιππότη ή µοναχό.
3. Σκοράρετε τον ολοκληρωµένο δρόµο, πόλη ή 
µοναστήρι.
4. Πάρτε πίσω τον βοηθό που µόλις σκόραρε.

Τα συνδεδεµένα κοµµάτια γης ονοµάζονται λιβάδια. Τα λιβάδια δεν δίνουν πόντους αν ολοκληρωθούν κατά τη 
διάρκεια του παιχνιδιού. Οι παίκτες µπορούν να τοποθετούν αγρότες, ωστόσο, αυτοί θα σκοράρουν µόνο στο τέλος 
του παιχνιδιού. Οι αγρότες παραµένουν στη θέση που τοποθετήθηκαν για όλο το παιχνίδι και ποτέ δεν 
επιστρέφουν στο απόθεµα του παίκτη! Για να ξεχωρίζουν οι αγρότες, τοποθετήστε τους βοηθούς αυτούς 
ξαπλωµένους στα λιβάδια τους. Τα λιβάδια χωρίζονται από τους δρόµους, τις πόλεις και τις άκρες των τελευταίων 
πλακιδίων εδάφους.

Ο Κόκκινος και ο Μπλέ κερδίζουν από 10 πόντους για την 
ολοκληρωµένη πόλη µε 1 ιππότη ο καθένας (η πόλη 
αποτελείται από 5 πλακίδια).

Ο Κόκκινος κερδίζει 8
πόντους (4 πλακίδια
πόλης, χωρίς θυρεούς)

Ακόµη κι αν ένα πλακί-
διο έχει 2 κοµµάτια µιας
πόλης, υπολογίζεται
για 2 πόντους
(1 πλακίδιο).

Το νέο πλακίδιο εδάφους συνδέει τα δύο χωριστά κοµ-
µάτια της πόλης, δηµιουργώντας µια ενιαία πόλη.

Ο Κόκκινος
κερδίζει 8

πόντους (3
πλακίδια και

1 θυρεός).

Ο Κόκκινος κερδίζει 3 πόντουςΟ Κόκκινος κερδίζει 2 πόντους *

Ο Κόκκινος κερδίζει 9 πόντους

* Ανανεωµένοι κανόνες από τον σχεδιαστή

Ο κάθε ένας από τους 3 αγρότες έχει το δικό του λι-
βάδι. Η πόλη και οι δρόµοι χωρίζουν τα λιβάδια
µεταξύ τους.

Με την τοποθέτηση του νέου πλακιδίου, οι 3 παίκτες έχουν πια από 1 αγρότη 
στο ενιαίο λιβάδι που έχει δηµιουργηθεί.
Σηµείωση: Ο παίκτης που τοποθέτησε το τελευταίο πλακίδιο δεν µπορεί να 
τοποθετήσει αγρότη, γιατί τα κοµµάτια γης του πλακιδίου αυτού ανήκουν σε 
ήδη κατειληµµένο λιβάδι

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑ



Όταν ολοκληρωθεί ο γύρος του παίκτη που τοποθετεί το τελευταίο διαθέσιµο πλακίδιο, το παιχνίδι τελειώνει.
Ακολουθεί το τελικό σκοράρισµα.

Τα πλακίδια αυτά βοηθούν τους παίκτες να µετράνε το σκορ τους αφού περάσουν τους 50 πόντους. 
Όταν ο πρώτος παίκτης περάσει το 50 του πίνακα του σκορ, παίρνει το πλακίδιο Πόντων και το 
τοποθετεί µπροστά του µε τη µεριά “50” ορατή. Αν ο ίδιος παίκτης περάσει και πάλι τη θέση 50, 
γυρίζει το πλακίδιο Πόντων του, έτσι ώστε να είναι ορατή η πλευρά “100”. Στο παιχνίδι 2 παικτών, 
είναι πολύ πιθανό οι παίκτες να περάσουν περισσότερες από 2 φορές από τη θέση 50. Αν γίνει κάτι 
τέτοιο, οι παίκτες παίρνουν επιπλέον πλακίδια “50”.

Σε κάθε ηµιτελή δρόµο και πόλη, ο παίκτης που έχει τοποθετηµένο 
εκεί ληστή ή ιππότη αντίστοιχα, κερδίζει έναν πόντο για κάθε 
κοµµάτι δρόµου ή πόλης. Οι θυρεοί αξίζουν από 1 πόντο επίσης. Για 
τους ηµιτελείς δρόµους και πόλεις µε περισσότερους από έναν 
βοηθούς, ακολουθήστε τους κανόνες που ισχύουν και για τους 
ολοκληρωµένους δρόµους και πόλεις. Ο παίκτης που έχει 
τοποθετήσει µοναχό σε ηµιτελές µοναστήρι κερδίζει 1 πόντο για το 
µοναστήρι και 1 πόντο για κάθε πλακίδιο που το περιβάλλει.

Μόνο οι ολοκληρωµένες πόλεις σκοράρουν µε τους αγρότες.
Ο αγρότης πρέπει να βρίσκεται σε ένα λιβάδι που συνορεύει µε µια 
πόλη ώστε να την τροφοδοτεί. Η απόσταση του αγρότη από την 
πόλη δεν έχει σηµασία.
Ο παίκτης µε τους περισσότερους αγρότες σε ένα χωράφι σκοράρει 3 
πόντους για κάθε πόλη που τροφοδοτεί το χωράφι, ανεξαρτήτως του 
µεγέθους της πόλης. Σε περίπτωση ισοπαλίας στους αγρότες, τους 
πόντους τους σκοράρουν όλοι οι παίκτες που έχουν τους περισσότερους.
Ένα λιβάδι µπορεί να τροφοδοτεί (σκοράρει) πολλές πόλεις, αν 
συνορεύει µε αυτές, όπως επίσης και πολλαπλές φάρµες µπορούν 
να τροφοδοτούν την ίδια πόλη. Κάθε φάρµα σκοράρει ξεχωριστά.

Όταν όλες οι ολοκληρωµένες πόλεις σκοράρουν ακολουθώντας τους παραπάνω κανόνες, το παιχνίδι 
τελειώνει.
Νικητής είναι ο παίκτης µε τους περισσότερους πόντους. Αν υπάρξει ισοπαλία για την πρώτη θέση, 

Τέλος του Παιχνιδιού

ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΛΑΚΙΔΙΑ 50 / 100 ΠΟΝΤΩΝ

ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (Τροφοδοσία ολοκληρωµένων πόλεων)

Τελικό Σκοράρισµα

Ο Κόκκινος κερδίζει 
3 πόντους για τον 
ηµιτελή δρόµο. Ο 
Κίτρινος κερδίζει 5 
πόντους για το 
ηµιτελές µοναστήρι.

Ο Μπλέ κερδίζει 3 πόντους για την ηµιτελή 
πόλη κάτω δεξιά. Ο Πράσινος κερδίζει 8 
πόντους για την µεγάλη ηµιτελή πόλη στα 
αριστερά. Ο Μαύρος δεν κερδίζει πόντους, µιας 
και ο Πράσινος έχει περισσότερους ιππότες 
στην πόλη αυτή.

Δείχνει τη σειρά που  
τοποθετήθηκαν τα 
πλακίδια

Ο Μπλε κερδίζει 6 πόντους. Ο 
Κόκκινος κερδίζει 3 πόντους. 
Κανείς από τους δύο δεν σκοράρει 
την ηµιτελή πόλη.

Στη σελίδα 6 υπάρχει 
λεπτοµερές παράδειγµα 
σκοραρίσµατος.

Ο Κόκκινος κερδίζει 6 πόντους για 
την τροφοδοσία των πόλεων Α και Β 
έχοντας 2 αγρότες στο κάτω λιβάδι, 
αντί 1 του Κίτρινου. Ο Μπλε 
κερδίζει 3 πόντους για την πόλη Α, 
από το πάνω λιβάδι.

Ο Κόκκινος και ο Κίτρινος κερδίζουν από 
6 πόντους ο καθένας από τις δύο πόλεις (Α 
& Β), µιας και έχουν από 2 αγρότες στο 
κάτω λιβάδι. Ο Μπλε κερδίζει 3 πόντους 
από την πόλη Α, για τον αγρότη του στο 
πάνω λιβάδι.

Ο Μπλε κερδίζει 9 πόντους.



Λιβάδι 1

Λιβάδι 2

Λιβάδι 3

Λιβάδι 1: Ο Μπλε έχει 1 αγρότη στο λιβάδι αυτό 
και τροφοδοτεί τις ολοκληρωµένες πόλεις Α & Β. 
Ο Μπλε κερδίζει 6 πόντους, 3 για την κάθε πόλη.
Λιβάδι 2: Ο Κόκκινος και ο Μπλε έχουν από 1 
αγρότη στο Λιβάδι 2, το οποίο τροφοδοτεί τρείς 
ολοκληρωµένες πόλεις (Πόλεις Α, B & C). Ο 
κάθε ένας από τους δύο παίκτες κερδίζει 9 
πόντους, 3 για κάθε πόλη.
Λιβάδι 3: Με 2 αγρότες ο Κίτρινος, έναντι του 1 
του Μαύρου, ελέγχει το λιβάδι, και έτσι κερδίζει 
12 πόντους για τις 4 ολοκληρωµένες πόλεις που 
τροφοδοτούνται από το λιβάδι αυτό. Ο Μαύρος 
δεν κερδίζει πόντους.
Προσοχή: η πόλη κάτω αριστερά δεν είναι 
ολοκληρωµένη, οπότε δεν δίνει πόντους σε 
κανένα παίκτη.

Επίσης: τα λιβάδια χωρίζονται µεταξύ τους µε σύνορα τους δρόµους, τις πόλεις και την άκρη του χάρτη.

Παράδειγµα σκοραρίσµατος Αγροτών:

περίπου 15 λεπτά επιπλέον

Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες
1. Τοποθέτηση Πλακιδίων εδάφους

2. Τοποθέτηση των βοηθών

Πανδοχεία & Καθεδρικοί

Παρακάτω περιγράφεται ένα σκοράρισµα λιβαδιών στο τέλος του παιχνιδιού. Οι κανόνες που ορίζουν το σκοράρισµα των 
λιβαδιών βρίσκονται στη σελίδα 4 στην παράγραφο ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

 18 πλακίδια εδάφους (ξεχωρίζουν από το σχέδιο        )    6 µεγάλοι βοηθοί

Τα νέα πλακίδια χρησιµοποιούνται όπως και τα υπόλοιπα.
Μερικά πλακίδια έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Το πλακίδιο αυτό
έχει 4 διαφορετικά

µέρη πόλης.

Η διασταύρωση 
χωρίζει το δρόµο 

σε 2 µέρη.

Το πανδοχείο 
βρίσκεται στον 

πάνω δεξιά δρόµο.

Το λιβάδι 
τελειώνει εδώ.

Ο Μπλε είναι ο µόνος που κερδίζει 
τους 3 πόντους του ολοκληρωµένου 

δρόµου.

Οι ληστές δεν µπο- 
ρούν να τοποθε- 
τηθούν στα δύο 
αυτά κοµµάτια 
δρόµου.

Το µοναστήρι 
χωρίζει το δρόµο 

σε 2 µέρη.

Οι παίκτες έχουν έναν επιπλέον µεγάλο βοηθό που προστίθεται στους 7 κανονικούς. 
Χρησιµοποιείται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, µε τη διαφορά ότι υπολογίζεται για δύο 
κανονικούς βοηθούς, στον υπολογισµό της πλειονότητας για το σκοράρισµα. Συνεπώς, ο 
παίκτης θα είναι σαν να έχει τοποθετήσει 2 βοηθούς µε µία κίνηση στην ίδια θέση όσον 
αφορά το σκοράρισµα (βλ. παράδειγµα στα δεξιά). Όταν το στοιχείο που έχει καταλάβει ο 
µεγάλος βοηθός ολοκληρωθεί, τότε ο βοηθός επιστρέφει κανονικά στο απόθεµα του 
ιδιοκτήτη του, και µπορεί να παιχθεί στον επόµενο γύρο, ξανά. Αν παιχθεί σαν αγρότης, 
παραµένει στο λιβάδι µέχρι το τελικό σκοράρισµα στο τέλος του παιχνιδιού.



Έµποροι & Κτίστες

24 Πλακίδια εδάφους (ξεχωρίζουν από το        )   20 δείκτες εµπορευµάτων (9 Κρασί, 6 Σιτάρι, 5 Ύφασµα)
6 κτίστες και 6 γουρούνια (1 σε κάθε χρώµα)

Πανδοχείο στη λίµνη (6 πλακίδια)
Αν υπάρχει τουλάχιστον ένα πανδοχείο πάνω σε ολοκληρωµένο δρόµο, ο ληστής που βρίσκεται εκεί κερδίζει 2 
πόντους ανά κοµµάτι δρόµου (αριθµός πλακιδίων), αντί για 1. Ωστόσο, αν στο τέλος του παιχνιδιού ο δρόµος δεν 
έχει ολοκληρωθεί, δεν δίνει καθόλου πόντους (αντί για τους κανονικούς 1 ανά πλακίδιο).

     Ο Καθεδρικός (2 πλακίδια)
     Αν υπάρχει τουλάχιστον ένας κα-  
     θεδρικός σε µια ολοκληρωµένη 
     πόλη, ο ιππότης που βρίσκεται εκεί, 
     κερδίζει 3 πόντους (αντί για 2) για 
κάθε κοµµάτι (αριθµός πλακιδίων) και θυρεό που 
βρίσκεται στην πόλη αυτή. Ωστόσο , αν η πόλη 
δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 
παιχνιδιού, δεν δίνει καθόλου πόντους.

Τα νέα πλακίδια χρησιµοποιούνται όπως και τα υπόλοιπα.
Μερικά πλακίδια έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Οι παίκτες έχουν πια στη διάθεσή τους τον κτίστη και το γουρούνι. Οι βοηθοί αυτοί µπορούν να τοποθετηθούν αντί για τους 
κανονικούς βοηθούς, ακολουθώντας τους παρακάτω ειδικούς κανόνες:

Τοποθέτηση ενός κτίστη: Ο κτίστης µπορεί να τοποθετηθεί µόνο σε ένα πλακίδιο, το οποίο συνεχίζει δρόµο ή πόλη, όπου ο 
παίκτης έχει ήδη εκεί έναν βοηθό. Θα πρέπει, δηλαδή, σε προηγούµενο γύρο να έχει ξεκινήσει ένα νέο δρόµο ή πόλη και να έχει 
τοποθετήσει εκεί απλό βοηθό του, ώστε σε ένα από τα επόµενα κοµµάτια να τοποθετήσει τον κτίστη.

Ο δρόµος ή η πόλη όπου τοποθετείται ο κτίστης, µπορεί ήδη να περιέχει ληστές, ιππότες και/ή κτίστες που ανήκουν σε άλλους 
παίκτες.
Μπορεί να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός πλακιδίων µεταξύ ενός ληστή και ενός κτίστη.
Ο κτίστης µπορεί να τοποθετηθεί σε δρόµο, έπειτα σε πόλη κ.ο.κ.
Ένας κτίστης δεν µπορεί ποτέ να τοποθετηθεί σε λιβάδι.

Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
1. Τοποθέτηση Πλακιδίων εδάφους

2. Τοποθέτηση των νέων βοηθών

Ο ΚΤΙΣΤΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ

Ο Μπλε 
κερδίζει 24 
πόντους.

Αν η πόλη µε τον Καθεδρικό 
µείνει ανολοκλήρωτη µέχρι το 

τέλος ο Μπλε δεν κερδίζει 
πόντους.

3. Σκοράροντας ολοκληρωµένους δρόµους, πόλεις και µοναστήρια
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

περίπου 15 λεπτά επιπλέον

Το Μοναστήρι χωρίζει τον δρόµο σε 
3 κοµµάτια.

Στο πλακίδιο αυτό 
εµφανίζονται 3 διαφορετικά 
κοµµάτια πόλης.

Η γέφυρα δεν είναι σταυροδρόµι. Ο ένας δρόµος περνάει από αριστερά 
προς τα δεξιά και ο άλλος από πάνω προς τα κάτω. Τα λιβάδια χωρίζονται 
από τη γέφυρα. Το πλακίδιο στα αριστερά έχει 4 χωριστά λιβάδια, ενώ το 
Μοναστήρι στα δεξιά έχει 3 λιβάδια.

Ο ένας δρόµος σταµατάει στην πόλη και ο άλλος στη µικρή αγροικία.

Ο Μπλε κερδίζει 6 πόντουςΟ Μπλε κερδίζει 6 πόντους Αν ο δρόµος δεν έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι το τελικό 

σκοράρισµα ο Μπλε δεν θα 
κερδίσει πόντους.



Ιδιότητα: Όταν ένας παίκτης προσθέσει πλακίδιο που συνεχίζει έναν δρόµο ή πόλη στον οποίο υπάρχει ήδη ο κτίστης του, έχει 
διπλή ενέργεια. Αυτό σηµαίνει ότι ο παίκτης συνεχίζει να παίζει, και ανοίγει άλλο ένα πλακίδιο, στο οποίο µπορεί και πάλι να 
τοποθετήσει βοηθό. Μετά και από τη δεύτερή του ενέργεια ο γύρος του τελειώνει.

Δεν µπορεί κάποιος να παίξει περισσότερες από δύο ενέργειες σε ένα γύρο. Αν για παράδειγµα κάποιος συνεχίσει µε το 
δεύτερο πλακίδιο που ανοίγει τον ίδιο δρόµο (του κτίστη) δεν κερδίζει και 3η ενέργεια.
Όσο ο δρόµος δεν είναι ολοκληρωµένος, ο κτίστης µένει στη θέση του, επιτρέποντας στον παίκτη να κάνει διπλές ενέργειες 
όποτε τον συµπληρώνει. Όταν ο δρόµος ολοκληρωθεί σκοράρει και ο παίκτης παίρνει πίσω τον κτίστη και το ληστή του.
Αν ο κτίστης µείνει οποιαδήποτε στιγµή χωρίς ληστή στον αντίστοιχο δρόµο, µε κάποιο τρόπο, αµέσως επιστρέφει στο 
απόθεµα του ιδιοκτήτη του.
Κατά τη διπλή ενέργεια, ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει βοηθούς και στα δύο πλακίδια που ανοίγει. Αν ο παίκτης 
ολοκληρώσει τον δρόµο του κτίστη µε το 1ο πλακίδιο (ληστής και κτίστης επιστρέφουν στο απόθεµά του), µπορεί να 
τοποθετήσει τον κτίστη στο 2ο πλακίδιο που ανοίγει.
Μπορεί να υπάρχει οποιοσδήποτε αριθµός κοµµατιών µεταξύ ληστή και κτίστη.
Οι κανόνες που ισχύουν για τους δρόµους εφαρµόζονται και στις πόλεις. Απλά αλλάζετε τις λέξεις δρόµος και ληστής µε 
πόλη και ιππότη.
Ο κτίστης µπορεί να τοποθετηθεί σε δρόµο, έπειτα σε πόλη κ.ο.κ. Ωστόσο δεν µπορεί ποτέ να τοποθετηθεί σε λιβάδι.
Οι κτίστες δεν υπολογίζονται για τις πλειονότητες των ολοκληρωµένων δρόµων και πόλεων.

Τοποθέτηση του γουρουνιού: Το γουρούνι µπορεί να τοποθετηθεί µόνο σε πλακίδιο που συνεχίζει ένα λιβάδι στο οποίο ο 
παίκτης έχει ήδη έναν αγρότη εκεί. Μπορεί να υπάρχουν και αγρότες άλλων παικτών στο ίδιο λιβάδι.

Ιδιότητα: Το γουρούνι µεγαλώνει την αξία των πόλεων που σκοράρουν µε τους αγρότες.
Αν, µε οποιονδήποτε τρόπο, ο τελευταίος αγρότης ενός παίκτη αφαιρεθεί από ένα λιβάδι, το γουρούνι αφαιρείται µαζί του. 
Αλλιώς, το γουρούνι µένει στο παιχνίδι µέχρι το τέλος.
Κατά το τελικό σκοράρισµα, ο παίκτης κερδίζει 4 πόντους ανά ολοκληρωµένη πόλη, γειτονική του λιβαδιού µε το γουρούνι 
(αντί για τους 3 κανονικά). Το γουρούνι δίνει το bonus αυτό µόνο αν ο ιδιοκτήτης του έχει την πλειονότητα στο λιβάδι αυτό.
Τα γουρούνια δεν υπολογίζονται για τις πλειονότητες.

Ολοκληρωµένη πόλη µε εµπορεύµατα
Οποτεδήποτε ολοκληρώνεται µια πόλη µε τουλάχιστον 1 σύµβολο Εµπορευµάτων, σκοράρει κανονικά. Επιπλέον, ο παίκτης 
που τοποθέτησε το τελευταίο πλακίδιο, ολοκληρώνοντας την πόλη, παίρνει έναν δείκτη για κάθε σύµβολο εµπορεύµατος που 
υπάρχει στην πόλη (ο παίκτης αυτός είναι ο
έµπορος της πόλης). Ο παίκτης παίρνει τους δείκτες µπροστά
του. Οι ιππότες δεν έχουν καµία σχέση µε το εµπόριο (είτε είναι
στο χρώµα του εµπόρου, είτε όχι) και τους δείκτες.

ΤΟ ΓΟΥΡΟΥΝΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΗ
3. Σκοράροντας ολοκληρωµένους δρόµους, πόλεις και µοναστήρια

1)  Σε έναν γύρο τοποθετήθηκε ο ληστής.
2) Σε έναν επόµενο γύρο τοποθετείται ο κτίστης.
3α) Στον αµέσως επόµενο τοποθετείται ένα κοµµάτι δρόµου.
3b) Το οποίο επιτρέπει να ανοιχθεί άλλο ένα πλακίδιο και να 
τοποθετηθεί κανονικά.

Ένας παίκτης µπορεί...
1) Να τοποθετήσει έναν ληστή.
2) Σε επόµενο γύρο, να τοποθετήσει τον κτίστη του.
3α) Αργότερα, τοποθετώντας ένα πλακίδιο ολοκληρώνει τον δρόµο και τοποθετεί έναν ιππότη 
στο κοµµάτι της πόλης του πλακιδίου αυτού. (Ο δρόµος σκοράρει και ο ληστής και ο κτίστης 
επιστρέφουν στο απόθεµα του παίκτη).
3b) Να τοποθετήσει ένα 2ο πλακίδιο και τον κτίστη µαζί.

Ο Κόκκινος ολοκληρώνει την πόλη. 
Ο Μπλε κερδίζει 10 πόντους για τον 
ιππότη του και ο Κόκκινος παίρνει 2 
δείκτες Σιταριού και 1 Κρασιού.



Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
2. Τοποθέτηση των νέων βοηθών

Οι Ιπτάµενες Μηχανές περίπου 10 λεπτά επιπλέον

Τελικό σκοράρισµα

Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης ανοίξει πλακίδιο µε ιπτάµενη µηχανή, το τοποθετεί κανονικά. Έπειτα, µπορεί ακολουθώντας 
τους κανόνες του βασικού παιχνιδιού να τοποθετήσει έναν βοηθό του στο δρόµο ή στο λιβάδι....

ή τοποθετεί το βοηθό του στην ιπτάµενη µηχανή, ελπίζοντας να προσγειωθεί σε κάποιο άλλο, ήδη τοποθετηµένο πλακίδιο. 
Μόλις τοποθετηθεί το πλακίδιο, η ιπτάµενη µηχανή δείχνει την πορεία που θα ακολουθήσει η πτήση του βοηθού (οριζόντια, 
κάθετα ή διαγώνια). Ο παίκτης ρίχνει το ζάρι, το αποτέλεσµα του οποίου καθορίζει τον αριθµό των πλακιδίων που θα 
µετακινηθεί ο βοηθός πάνω στην πορεία της πτήσης (1 µε 3 πλακίδια).

Ο βοηθός πρέπει να τοποθετηθεί στο πλακίδιο που ορίστηκε από το ζάρι, αν είναι δυνατό. Ο ενεργός παίκτης (αυτός στον οποίο 
ανήκει ο βοηθός) επιλέγει σε ποιό σηµείο του εν λόγω πλακιδίου θα τον τοποθετήσει.

Οι παρακάτω κανόνες πρέπει να ακολουθούνται:
Ένας ιπτάµενος βοηθός...

µπορεί να προσγειωθεί µόνο σε υπο κατασκευή τοποθεσία 
(δρόµος, πόλη, µοναστήρι).

µπορεί να τοποθετηθεί σε κατειληµµένη τοποθεσία, ασχέτως 
του αριθµού των βοηθών που ήδη υπάρχουν εκεί. Για 
παράδειγµα, δύο βοηθοί µπορεί να βρεθούν στο ίδιο µοναστήρι ή 
κοµµάτι πόλης.

δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε λιβάδι, ακόµη κι αν αυτό είναι 
ελεύθερο (καθόλου βοηθοί εκεί).

δεν µπορεί να τοποθετηθεί σε σηµείο που δεν υπάρχει πλακίδιο.

Αν ένας βοηθός δεν µπορεί να προσγειωθεί (γιατί στο πλακίδιο 
που καταλήγει έχουν κλείσει όλες οι τοποθεσίες, ή καταλήγει σε 
λιβάδι, ή δεν υπάρχει πλακίδιο) ο παίκτης παίρνει τον βοηθό του 
πίσω στο απόθεµά του. Δεν µπορεί να τοποθετήσει άλλο βοηθό 
στο γύρο αυτό. 

8 πλακίδια µε ιπτάµενη µηχανή  (ξεχωρίζουν από το         )      1 ειδικό ζάρι (1, 1, 2, 2, 3, 3)

Οι δείκτες Εµπορευµάτων (επιπλέον πόντοι)
Στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης µε τους περισσότερους δείκτες Κρασιού κερδίζει 10 πόντους. Το ίδιο ισχύει για τον παίκτη 
µε τους περισσότερους δείκτες Σιταριού και αυτόν µε τους περισσότερους δείκτες Υφάσµατος. Αν υπάρχει ισοπαλία για την 
πλειονότητα κερδίζουν και οι δύο παίκτες από 10 πόντους.

Οι άνθρωποι πάντα εντυπωσιάζονταν µε τις πτήσεις, τα φτερά και τις ιπτάµενες µηχανές.
Οι βοηθοί µπορούν πια να ταξιδεύουν στους ουρανούς... χωρίς, ωστόσο να γνωρίζουν που θα προσγειωθούν.

Παράδειγµα παιχνιδιού δύο παικτών.
Ο Μπλε κερδίζει 20 πόντους και
ο Κόκκινος 30 πόντους.Πόντοι:

Πόντοι:

Ο Μπλε έχει την πλειονότητα στο λιβάδι. Μιας και έχει και το 
γουρούνι του εκεί, κερδίζει 4 πόντους ανά ολοκληρωµένη γειτονική 
πόλη. Ο Μπλε κερδίζει 8 πόντους. Ο Κόκκινος δεν έχει την 
πλειονότητα στο λιβάδι αυτό, οπότε δεν σκοράρει πόντους και το 
γουρούνι του δεν του δίνει κάποιο πλεονέκτηµα.

Ο Κόκκινος τοποθέτησε το πλακίδιο µε την 
ιπτάµενη µηχανή, η οποία καθορίζει την 
πορεία της πτήσης. Ο βοηθός του τοποθε-
       τείται στη µηχανή και
       ο παίκτης ρίχνει 3. Ο
       βοηθός δεν µπορεί να
       µετακινηθεί στην
       αντίστοιχη θέση αφού
       εκεί που προσγειώνε-
       ται δεν υπάρχει πλα-
         κίδιο.

Ένα 2 θα του επέτρεπε
να προσγειωθεί στο
µοναστήρι (ακόµη και αν
υπάρχει ήδη εκεί ο Μπλε),
ή στην πόλη (ακόµη και µε την παρουσία του Κίτρινου ιππότη). Ο 
ιπτάµενος βοηθός δεν θα µπορούσε, ωστόσο, να προσγειωθεί στο 
δρόµο, µιας και είναι ήδη ολοκληρωµένος από προηγούµενο γύρο.



Ο Βασιλιάς ξεκίνησε την αποστολή µηνυµάτων στους πιστούς του υπηκόους, οι οποίοι επεκτείνουν την επικράτειά 
του. Οι Αγγελιοφόροι σπεύδουν να παραδώσουν τα δώρα ευχαριστίας του Βασιλιά.

Οι Αγγελιοφόροι περίπου 15 λεπτά επιπλέον

Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
Προετοιµασία

3. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων δρόµων, πόλεων και µοναστηριών

Τα πλακίδια Μηνυµάτων:

8 πλακίδια Μηνυµάτων                  6 αγγελιοφόροι (1 σε κάθε χρώµα)

Ανακατέψτε τα πλακίδια Μηνυµάτων και δηµιουργήστε µια κλειστή στοίβα δίπλα στο ταµπλό. Ο κάθε παίκτης παίρνει τον 
αγγελιοφόρο του χρώµατός του και τον τοποθετεί στον πίνακα του σκορ, δίπλα στον βοηθό που έχει τοποθετήσει εκεί. Τώρα πια 
κάθε παίκτης έχει δύο πιόνια στον πίνακα του σκορ.

Κάθε φορά που κάποιος κερδίζει πόντους, αποφασίζει αν θα µετακινήσει τον αγγελιοφόρο ή τον δείκτη του (βοηθός). Μόνο ο 
ενεργός παίκτης, µπορεί να πάρει ένα Μήνυµα αν ο Αγγελιοφόρος του καταλήξει σε σκούρο αριθµό (0, 5, 10,.). Όταν αυτό συµβεί, 
αποκαλύπτει το πρώτο Μήνυµα της στοίβας και έχει δύο επιλογές:
     Χρησιµοποιεί το πλακίδιο Μηνύµατος
     Κερδίζει 2 πόντους (όπως αναγράφεται στην κάτω δεξιά γωνία του πλακιδίου).
Και στις δύο περιπτώσεις το Μήνυµα επιστρέφει στον πάτο της κλειστής στοίβας.

Ή

      1.) Αξία του µικρότερου δρόµου:
        Επιλέγετε έναν δρόµο στον οποίο έχετε βο-
        ηθό (απλά να βρίσκεται στο δρόµο, δεν χρει-
        άζεται να έχετε την πλειονότητα). Αν έχετε
        βοηθούς σε περισσότερους από έναν 
δρόµους πρέπει να επιλέξετε το δρόµο που θα αξίζει τους 
λιγότερους πόντους αν τελείωνε τώρα το παιχνίδι. Κερδίζετε 
αµέσως αυτούς τους πόντους και ο βοηθός σας παραµένει στο 
δρόµο.

      2.) Αξία της µικρότερης πόλης:
        Οµοίως µε το Μήνυµα 1, αλλά για τις
        πόλεις.

     
      3.) Αξία του µικρότερου µοναστηριού:
        Οµοίως µε το Μήνυµα 1, αλλά για τα µονα-
        στήρια.
 
 
      4.) 2 πόντοι για κάθε θυρεό:
        Κερδίζετε 2 πόντους για κάθε θυρεό που
        υπάρχει στις πόλεις όπου έχετε τουλάχι-
        στον έναν βοηθό (δεν χρειάζεται να έχετε
        και την πλειονότητα των βοηθών στις πό-
        λεις αυτές).

       5.) Κάθε ιππότης δίνει 2 πόντους:
         Κερδίζετε 2 πόντους για κάθε ιπ-
         πότη σας (βοηθοί στις πόλεις). Οι
         ιππότες σας παραµένουν στις θέ-
         σεις τους.

       6.) Κάθε αγρότης δίνει 2 πόντους:
         Κερδίζετε 2 πόντους για κάθε
         αγρότη σας (βοηθοί στα λιβάδια).
         Οι αγρότες σας παραµένουν στις
         θέσεις τους.

       7.) Παίξτε άλλο ένα πλακίδιο:
        Ανοίξτε άλλο ένα πλακίδιο και
        παίξτε το κανονικά. Μπορείτε να
        τοποθετήσετε βοηθό σας πάνω του
        όπως κανονικά στη σειρά σας.

       8.) Σκοράρετε έναν βοηθό σας και
         πάρτε τον πίσω:
         Επιλέξτε έναν βοηθό σας ο οποίος
         εκεί που είναι τοποθετηµένος σας
         δίνει την πλειονότητα. Σκοράρετε
κανονικά την περιοχή, όπως θα κάνατε αν είχε µόλις 
τελειώσει το παιχνίδι. Μόνο εσείς κερδίζετε πόντους. Ο 
βοηθός αυτός επιστρέφει στο απόθεµά σας αφού έχει 
σκοράρει.

Σηµείωση: Στη διάρκεια ενός γύρου, αν σκοράρουν διαφορετικές περιοχές µαζί, οι πόντοι της κάθε µίας προστίθενται χωριστά. 
Για κάθε ολοκληρωµένη περιοχή, ο παίκτης αποφασίζει αν θα µετακινήσει τον αγγελιοφόρο ή τον δείκτη του. Σε κάθε γύρο ο 
παίκτης µπορεί να πάρει το πολύ ένα Μήνυµα µετά το σκοράρισµά του, ακόµη κι αν έχει ολοκληρώσει περισσότερες από µια 
περιοχές στη σειρά του. Ωστόσο, όταν σκοράρει µε ένα πλακίδιο Μηνύµατος (ή αν πάρει τους 2 πόντους) µπορεί να πάρει κι άλλα 
πλακίδια Μηνυµάτων.

Ο Κόκκινος τοποθετεί το πλακίδιο που ορίζει την πορεία 
της πτήσης και ρίχνει στο ζάρι 2. Τοποθετεί τον βοηθό του 
στην πόλη (µε τον Μπλε), µιας και δεν µπορεί να τον 
τοποθετήσει στο λιβάδι ή στον ήδη ολοκληρωµένο δρόµο. 



Τελικό σκοράρισµα

Ο Βαρκάρης περίπου 12 λεπτά επιπλέον

Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
1. Τοποθέτηση πλακιδίων εδάφους

Σηµαντικό: Μόνο ο ενεργός παίκτης µπορεί να πάρει πλακίδια Μηνυµάτων, ακόµη κι αν η κίνηση του δείκτη/αγγελιοφόρου 
ενός αντιπάλου καταλήξει σε σκούρο αριθµό (λόγω σκοραρίσµατος).

Στο τέλος του παιχνιδιού, πριν προχωρήσετε µε το τελικό σκοράρισµα, κάθε παίκτης προσθέτει το σκορ του δείκτη και του 
αγγελιοφόρου του. Έπειτα τοποθετεί τον δείκτη στο σηµείο του αθροίσµατος των δύο πιονιών και επιστρέφει τον αγγελιοφόρο 
στο κουτί. Κατά το τελικό σκοράρισµα, δεν µοιράζονται πλακίδια Μηνυµάτων όταν ο δείκτης καταλήγει σε σκούρο αριθµό.

Τοποθέτηση πλακιδίου µε λίµνη - Οποτεδήποτε ένας παίκτης ανοίξει πλακίδιο µε λίµνη, το τοποθετεί κανονικά, βάζοντας και 
βοηθό του αν επιθυµεί. Αν αποφασίσει να τοποθετήσει τον βοηθό του στο δρόµο, πρέπει να επιλέξει µεταξύ των τριών ή 
τεσσάρων κοµµατιών. Έπειτα (ο ενεργός παίκτης) παίρνει µια βάρκα από το απόθεµα και την τοποθετεί µε τέτοιο τρόπο στη 
λίµνη, ώστε να ενώνονται δύο κοµµάτια του δρόµου, ακόµη κι αν επέλεξε να µην τοποθετήσει βοηθό εκεί. Τα δύο κοµµάτια του 
δρόµου που συνδέονται µε τη βάρκα , σχηµατίζουν έναν συνεχή δρόµο. Αν τοποθετώντας το πλακίδιο µε τη λίµνη, 
ολοκληρωθούν κάποιες περιοχές, αυτές σκοράρουν κανονικά.

Συνεχίζοντας έναν δρόµο µε βάρκα - Αν τοποθετώντας το πλακίδιο, ο παίκτης συνεχίζει έναν δρόµο στον οποίο πάνω 
βρίσκεται µια βάρκα, µπορεί να την µετακινήσει αν το επιθυµεί. Η βάρκα πρέπει πάντα να συνδέει δύο κοµµάτια δρόµου. Η 
βάρκα µπορεί να µετακινηθεί έτσι ώστε δεν είναι πια µέρος του δρόµου που συνεχίστηκε. Ξεκινώντας από το νέο πλακίδιο, µόνο 
η πρώτη βάρκα που συναντάτε µπορεί να µετακινηθεί.

Δύο ειδικές περιπτώσεις: 1. Αν, τοποθετώντας το πλακίδιο συνεχίζετε τον δρόµο σε περισσότερες από µια κατευθύνσεις 
µπορείτε να µετακινήσετε την πρώτη βάρκα σε οποιαδήποτε από τις δύο κατευθύνσεις. 2. Μετακινώντας µια βάρκα είναι 
πιθανό να ανοίξετε έναν ήδη κλειστό δρόµο.

Επιπλέον κανόνες: Κάθε βάρκα µπορεί να τοποθετηθεί (ή µετακινηθεί) µόνο µια φορά σε κάθε γύρο. Αν τοποθετώντας ένα 
πλακίδιο µε λίµνη συνεχίζετε έναν δρόµο µε βάρκα, πρώτα τοποθετείτε τη νέα βάρκα στο πλακίδιο αυτό, κι έπειτα µετακινείτε 
τις υπόλοιπες ήδη τοποθετηµένες βάρκες.

Η σειρά αλλάζει ως εξής µε την επέκταση “Ο Βαρκάρης”:

1. Τοποθέτηση πλακιδίου (µε ή χωρίς λίµνη)
2. Τοποθέτηση βοηθού (προαιρετικό)
3. Τοποθέτηση βάρκας (αν το πλακίδιο είχε λίµνη)
4. Μετακίνηση βάρκας (αν το πλακίδιο συνέχισε δρόµο µε βάρκα)
5. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων περιοχών (αν υπάρχουν).

Με το Πανδοχεία & Καθεδρικοί: Οι λίµνες όπου τοποθετούνται οι βάρκες δεν 
είναι Πανδοχεία. Ένας δρόµος που περιέχει βάρκα αλλά όχι πανδοχείο αξίζει 
1 πόντο ανά πλακίδιο.

Με το Έµποροι & Κτίστες: Ένας παίκτης παίρνει διπλή σειρά µε τον κτίστη 
του µόνο όταν τοποθετεί νέο πλακίδιο. Συνεπώε, ένας δρόµος που συνεχίζεται 
λόγω της κίνησης της βάρκας δεν παρέχει στον παίκτη µε τον εργάτη στο 
δρόµο αυτό δεύτερη σειρά.

Παράδειγµα 1: Ο Κόκκινος 
τοποθετεί πλακίδιο µε λί- 
µνη. Επίσης βάζει βοηθό     
και τοποθετεί βάρκα στη 
λίµνη  . Έτσι ολοκληρώ- 
νεται ο δρόµος µε τον Μπλε 
ληστή. Ο Μπλε κερδίζει 4 
πόντους

Παράδειγµα 2: Ο Κόκκινος 
τοποθετεί πλακίδιο µε λί- 
µνη. Επίσης βάζει έναν 
βοηθό του       και µια βάρ- 
κα στη λίµνη   ώστε να 
δηµιουργήσει σύνδεση.
Ο Κόκκινος και ο Μπλε 
βρίσκονται πια στον ίδιο 
δρόµο.

Παράδειγµα 3: Ο Πράσινος τοποθετεί το 
πλακίδιο αυτό (κόκκινο πλαίσιο). Μπορεί να 
µετακινήσει τη βάρκα που ήδη υπάρχει στο 
δρόµο αυτό. Μετακινεί τη βάρκα από το   
στο   . Ο Πράσινος και ο Κίτρινος δεν 
βρίσκονται πια στον ίδιο δρόµο.

Ένα µεγάλο οδικό δίκτυο έχει στηθεί γύρω από την πόλη του Καρκασόνε.
Οι βαρκάρηδες στους δρόµους αυτούς, κάνουν τη δουλειά των ληστών πολύ πιο κερδοφόρα.

8 Πλακίδια εδάφους µε λίµνη (ξεχωρίζουν από το                    8 ξύλινες βάρκες



Αριθμός
ράβδων χρυσού

Πόντοι
ανά ράβδο

Τα Χρυσωρυχεία περίπου 10 λεπτά επιπλέον
ΧΡΥΣΟΣ! Όλοι τον επιθυµούν και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να κερδίσουν το πολύτιµο αυτό µέταλλο,

ακόµη κι αν η αξία του είναι άγνωστη στο τέλος..
Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
1. Τοποθέτηση πλακιδίων εδάφους

Τελικό σκοράρισµα

  3. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων δρόµων,
πόλεων και µοναστηριών

8 πλακίδια χρυσωρυχείων (ξεχωρίζουν από το                 )                    16 ξύλινες πλάκες χρυσού

Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης ανοίγει πλακίδιο µε το σχέδιο 
του χρυσού, το τοποθετεί κανονικά. Έπειτα τοποθετεί µία 
πλάκα χρυσού στο πλακίδιο αυτό και σε ένα γειτονικό του 
(ακόµη και διαγώνια). Συνεπώς, κάθε φορά που τοποθετείται 
ένα πλακίδιο µε χρυσό, τοποθετούνται µαζί και δύο πλάκες 
χρυσού. Η πλάκα χρυσού µπορεί να τοποθετηθεί και σε 
πλακίδιο όπου ήδη υπάρχει άλλη πλάκα από πριν. Ο χρυσός 
δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη τοποθεσία του πλακιδίου, 
άλλα στο ίδιο το πλακίδιο. Μετά την τοποθέτηση των 2 
χρυσών, ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει κι έναν βοηθό του 
κανονικά.

Ο Μπλε τοποθετεί ένα πλακίδιο 
µε χρυσό. Τοποθετεί µια ράβδο 
χρυσού στο πλακίδιο αυτό και σε 
ένα γειτονικό του.

Ο Κόκκινος ολοκληρώνει την 
πόλη και παίρνει τις 3 ράβδους 
χρυσού που βρίσκονται στα 
πλακίδια που µόλις σκόραραν.

Ο Κόκκινος ολοκληρώνει 
έναν δρόµο. Ο δρόµος 
καταλαµβάνεται από 1 ληστή 
του Μπλε και 1 του Κόκκινου. 
Σαν ενεργός παίκτης ο 
Κόκκινος παίρνει την πρώτη 
ράβδο, ακολουθεί ο Μπλε, και 
ο Κόκκινος παίρνει έπειτα την 
τελευταία.

Παράδειγµα: Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Κόκκινος κέρδισε 102 πόντους και 7
      ράβδους χρυσού. Οι ράβδοι του δίνουν από 3 πόντους ο καθένας (σύνολο
      3x7=21) τελειώνοντας το παιχνίδι µε 123 πόντους.

Όταν µια τοποθεσία ολοκληρωθεί, ο παίκτης παίρνει τις 
ράβδους χρυσού των πλακιδίων που σκόραραν. Ο παίκτης µε 
τους περισσότερους βοηθούς παίρνει όλες τις ράβδους από τα 
πλακίδια της ολοκληρωµένης τοποθεσίας. Για παράδειγµα 
όλα τα πλακίδια από τα οποία περνάει ένας δρόµος, ή αυτά 
που συνθέτουν µια πόλη. Για ένα ολοκληρωµένο µοναστήρι, 
υπολογίζονται το πλακίδιο του µοναστηριού και τα 8 γύρω 
πλακίδια που το ολοκληρώνουν.
Αν περισσότεροι από ένας παίκτες έχουν την πλειονότητα σε 
βοηθούς, σε µια ολοκληρωµένη τοποθεσία, ή αν 
ολοκληρωθούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές τοποθεσίες µε 
χρυσό, η µοιρασιά γίνεται ως εξής:
Ξεκινώντας µε τον ενεργό παίκτη και µε όσους δικαιούνται 
χρυσό να συνεχίζουν στη σειρά τους, ο κάθε ένας παίρνει µια 
ράβδο από τις αντίστοιχες θέσεις. Η διαδικασία συνεχίζεται 
µέχρι όλες οι ράβδοι να έχουν µοιραστεί.

Η σειρά µε Τα Χρυσωρυχεία γίνεται πια ως εξής:
1. Τοποθέτηση πλακιδίου µε ράβδο χρυσού
2. Τοποθέτηση 2 ράβδων χρυσού
3. Τοποθέτηση βοηθού (ή όχι)
4. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων τοποθεσιών
5. Μοίρασµα ράβδων χρυσού

Οι ράβδοι που έχουν κερδίσει οι παίκτες βρίσκονται πάντα εµφανείς στους υπό- 
λοιπους. Στο τέλος του παιχνιδιού όσες ράβδοι βρίσκονται ακόµη στο ταµπλό 
αφαιρούνται εντελώς. Οι αγρότες δεν κερδίζουν χρυσό.
Μετά το τελικό σκοράρισµα, συµβουλευθείτε τον πίνακα στα δεξιά. Οι παίκτες 
κερδίζουν πόντους ανάλογα µε τον αριθµό των ράβδων που συνέλλεξαν στη 
διάρκεια του παιχνιδιού. Όσο περισσότερες ράβδους έχει συλλέξει κάποιος, τόσο 
περισσότερους πόντους κερδίζει.



Μάγος & Μάγισσα περίπου 8 λεπτά επιπλέον
Περίφηµοι χρήστες µαγείας επισκέπτονται την πόλη του Καρκασόνε.

Ενώ όµως η παρουσία των µάγων εµπνέει τους κατοίκους, οι µάγισσες µειώνουν την αξία των εργασιών τους.
Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:
1. Τοποθέτηση πλακιδίων εδάφους

Τελικό σκοράρισµα

8 Μαγικά πλακίδια (Ξεχωρίζουν µε το         )  1 ξύλινος µωβ µάγος    1 ξύλινη πορτοκαλί µάγισσα

Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης ανοίξει Μαγικό πλακίδιο το τοποθετεί κανονικά. Πριν τοποθετήσει έναν βοη-
θό του, πρέπει να τοποθετήσει ή να µετακινήσει το µάγο ή τη µάγισσα (ονοµάζονται “µαγικά πιόνια¨). Τοπο-
θετεί ένα από τα δύο µαγικά πιόνια σε έναν ανολοκλήρωτο δρόµο ή µια ανολοκλήρωτη πόλη. Ο µάγος και
η µάγισσα, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να βρίσκονται στον ίδιο δρόµο ή πόλη. Αν βρίσκονται ήδη στο τα-
µπλό, πρέπει να µετακινηθεί ένας από τους δύο, σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες. Μόλις γίνει η τοποθέ-
τηση ή η µετακίνηση, ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει τον βοηθό του στο πλακίδιο.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όταν τοποθετείται ένα Μαγικό πλακίδιο, πρέπει να µετακινηθεί ή ο µάγος ή η µάγισσα, αν αυτό 
δεν είναι δυνατό (για παράδειγµα αν δεν υπάρχει ελεύθερος δρόµος ή πόλη) ο παίκτης πρέπει να αφαιρέσει από το ταµπλό ένα 
από τα δύο µαγικά πιόνια. Όταν τοποθετηθεί αργότερα ένα ακόµη Μαγικό πλακίδιο, το πιόνι που προηγουµένως αφαιρέθηκε 
είναι και πάλι διαθέσιµο.
Ειδική περίπτωση: Αν µετά την τοποθέτηση ενός πλακιδίου ο µάγος και η µάγισσα καταλήξουν να βρίσκονται στην ίδια πόλη ή 
δρόµο, ο ενεργός παίκτης µετακινεί έναν από τους δύο. Αν η τοποθέτηση αυτή ολοκληρώνει µια τοποθεσία, το ένα από τα δύο 
µαγικά πιόνια µετακινείται πριν γίνει το σκοράρισµα.

Όταν ένας δρόµος ή πόλη όπου βρίσκεται ο µάγος ή η µάγισσα ολοκληρώνεται, το µαγικό πιόνι επηρεάζει το σκοράρισµα ώς εξής:
 
 Ο µάγος δίνει 1 πόντο ανά πλακίδιο για την τοποθεσία που σκοράρει.
 Η µάγισσα επιτρέπει µόνο τους µισούς πόντους της τοποθεσίας που σκοράρει (στρογγυλοποίηση υπέρ του παίκτη).

Αφού σκοράρει η εν λόγω τοποθεσία, το µαγικό πιόνι αφαιρείται από ταµπλό και επιστρέφει µόνο µε την τοποθέτηση ενός νέου 
Μαγικού πλακιδίου.

Οι συνέπειες του µάγου και της µάγισσας ισχύουν και για το τελικό σκοράρισµα.

Ένας ανολοκλήρωτος δρόµος µε πανδοχείο, ή ανολοκλήρωτη πόλη µε καθεδρικό κανονικά αξίζουν 0 πόντους. Ωστόσο, αν ο 
µάγος βρίσκεται σε µια τέτοια τοποθεσία, κάθε πλακίδιο θα δίνει 1 πόντο (στην περίπτωση αυτή οι θυρεοί στις ανολοκλήρωτες 
πόλεις εξακολουθούν να αξίζουν 0 πόντους).

Η πόλη σκοράρει.
Κανονικά θα άξιζε 20 πόντους (8 πλακίδια + 2 θυρεοί, από 
2 πόντους το κάθε στοιχείο).
Ωστόσο, ο µάγος προσθέτει 8 πόντους στην αξία της 
πόλης (µιας και περιέχει 8 πλακίδια).
Ο Κόκκινος και ο Μπλε κερδίζουν από 28 πόντους.

Ολοκληρώνονται δύο δρόµοι. Ο δρόµος του Μπλε έχει 5 
πλακίδια. Ωστόσο, ο Μπλε κερδίζει µόνο 3 πόντους µιας 
και υπάρχει η µάγισσα εκεί.
Ο δρόµος του Κόκκινου έχει 3 πλακίδια. Κερδίζει, όµως 6 
πόντους, χάρη στο µάγο.

3. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων δρόµων, πόλεων και µοναστηριών



Οι Ληστές περίπου 8 λεπτά επιπλέον

Οι ληστές έχουν καταλάβει τους δρόµους και κλέβουν τους ταξιδιώτες.
Όταν οι βοηθοί σκοράρουν πόντους, οι ληστές παραµονεύουν.

Επιπλέον κοµµάτια:

Αλλαγές στους κανόνες:

Σχέδια στα Χωράφια περίπου 10 λεπτά επιπλέον

Περίεργα σχέδια εµφανίζονται στα χωράφια της Καρκασόνε.
Τα σχέδια δίνουν µυστηριώδεις δυνάµεις στους ιππότες, τους ληστές και τους αγρότες.

Επιπλέον κοµµάτια:
Αλλαγές στους κανόνες:

1. Τοποθέτηση πλακιδίων εδάφους

1. Τοποθέτηση πλακιδίων εδάφους

Κάθε παίκτης παίρνει τον ληστή του χρώµατός του µαζί µε τα υπόλοιπα κοµµάτια του.

Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης ανοίξει πλακίδιο µε σχέδια, το τοποθετεί και ολοκληρώνει κανονικά τον γύρο του.
Έπειτα αποφασίζει, την ενέργεια που θα ακολουθήσουν οι παίκτες.

θα τοποθετήσει έναν βοηθό σε κάποιο πλα- 
κίδιο, του είδους που ορίζει το πλακίδιο µε τα 
σχέδια, όπου ήδη έχει άλλο βοηθό του...

Ή
θα πάρει πίσω έναν από τους βοηθούς του, από 
πλακίδιο του είδους που ορίζει το πλακίδιο µε τα 
σχέδια.

Αν ο ληστής ενός παίκτη βρίσκεται στην ίδια θέση µε τον δείκτη ενός αντιπάλου, που µετακινείται κερδίζοντας πόντους από 
ληστεία, δεν ληστεύει κι αυτός. Αντίθετα, ακολουθεί τον δείκτη, ώστε να τον “ληστέψει” αργότερα. Υπάρχει και µια ηθική 
µεταξύ ληστών στο κάτω κάτω.
Ένας ληστής πρέπει πάντα να κλέψει τους πόντους που κερδίζονται (µε την εξαίρεση των “ληστεµένων” πόντων). Δεν µπορεί 
να περιµένει να σκοράρει µια τοποθεσία που µπορεί να του προσφέρει περισσότερους πόντους αργότερα.
Αν ένας ληστής βρεθεί σε θέση όπου υπάρχουν περισσότεροι από έναν δείκτες και αυτοί κερδίσουν µαζί πόντους, ο ληστής 
επιλέγει από ποιόν παίκτη θα “ληστέψει” τους µισούς πόντους.
Αν περισσότεροι από ένας ληστές βρίσκονται στην ίδια θέση µε έναν δείκτη, όλοι κερδίζουν τους µισούς του πόντους.
Ένας ληστής δεν µπορεί να “ληστέψει” τον δείκτη του ίδιου χρώµατος.

Πόντοι “Ληστείας”: Αν ένας ή περισσότεροι ληστές βρίσκονται στην ίδια θέση µε έναν δείκτη ο ιδιοκτήτης του οποίου κερδίζει 
πόντους, ο ιδιοκτήτης του ληστή κερδίζει τους µισούς πόντους (στρογγυλοποίηση προς τα κάτω) και µετακινεί το δείκτη του τις 
αντίστοιχες θέσεις. Ο παίκτης που “ληστεύθηκε” κερδίζει κανονικά τους πόντους που του αναλογούν. Ο ληστής 
επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του. Υπενθύµιση: Κάθε τοποθεσία σκοράρει χωριστά και ο ληστής “ληστεύει” πόντους από µια µόνο 
τοποθεσία, ασχέτως αν σκοράρουν δύο στον ίδιο γύρο.
Επιπλέον κανόνες

Χρήση των ληστών: Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης ανοίξει πλακίδιο µε πουγκί, το τοποθετεί κανονικά.
Αµέσως µετά την τοποθέτησή του, ο ενεργός παίκτης µπορεί να στείλει τον ληστή του στον πίνακα του σκορ. Ο 
ληστής τοποθετείται σε µια θέση η οποία καταλαµβάνεται από τουλάχιστον ένα δείκτη αντιπάλου. Έπειτα, µε τη 
σειρά, όλοι οι παίκτες µπορούν να τοποθετήσουν τους ληστές τους στον πίνακα του σκορ. Αν ο 
ληστής του ενεργού παίκτη βρίσκεται ήδη στον πίνακα, µπορεί να τον αφαιρέσει αν το επιθυµεί.

8 πλακίδια µε πουγκί (ξεχωρίζουν µε το       )          6 ξύλινοι ληστές

6 πλακίδια µε σχέδια στα χωράφια (ξεχωρίζουν µε το               

                    Ο Κόκκινος κερδίζει 5 πόντους.
                    Ο Μπλε ληστής “ληστεύει” 3
                    πόντους, και ο Μπλε δείκτης
                    µετακινείται 3 θέσεις µπροστά.
                    Ο Μπλε ληστής, έπειτα, φεύγει
                    από τον πίνακα του σκορ. Μιας και 
ο Κίτρινος ληστής δεν µπορεί να “ληστέψει” τους “ληστεµένους” πόντους του Μπλε, απλά 
ακολουθεί το δείκτη του. Ο Κίτρινος ληστής θα µπορέσει να “ληστέψει” τον επόµενο 
παίκτη που θα σκοράρει πόντους (Κόκκινο ή Μπλε πια).

Ο Μπλε κερδίζει 4 πόντους. Ο Κόκκινος και ο Πράσινος 
κερδίζουν έτσι από 2 πόντους ο καθένας. Οι ληστές τους, 
έπειτα, αφαιρούνται από τον πίνακα του σκορ.

Παράδειγµα: Η σειρά είναι: Μπλε, Κόκκινος, Κίτρινος και Πράσινος. Ο Μπλε ανοίγει πλακίδιο µε πουγκί. Αφού τοποθετήσει 
το πλακίδιο, στέλνει τον ληστή του στον πίνακα του σκορ, σε θέση όπου υπάρχει δείκτης αντιπάλου. Οι ληστές του Κόκκινου 
και του Κίτρινου βρίσκονται ήδη στον πίνακα. Ο Πράσινος τέλος στέλνει και τον δικό του.

3. Σκοράρισµα ολοκληρωµένων δρόµων, πόλεων και µοναστηριών



Οι παίκτες πρέπει να ακολουθούν τους εξής κανόνες:     Ο ενεργός παίκτης διαλέγει την επιλογή Α ή Β, ακόµη κι αν δεν 
τοποθέτησε βοηθό. Το είδος του βοηθού που επηρεάζεται, ορίζεται από το είδος του σχεδίου στο πλακίδιο.

Σχέδιο - Τσουγκράνα
Επηρρεάζονται οι αγρότες 
(βοηθοί στα λιβάδια).

Σχέδιο - Ρόπαλο
Επηρρεάζονται οι ληστές 
(βοηθοί στους δρόµους).

Σχέδιο - Ασπίδα
Επηρρεάζονται οι ιππότες 
(βοηθοί στις πόλεις).

Με την επιλογή Α, ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει τον βοηθό του µαζί µε κάποιον άλλο του ίδιου είδους (αγρότης µε αγρότη, 
ληστής µε ληστή, ιππότης µε ιππότη).
Αν κάποιος παίκτης δεν µπορεί να εκτελέσει την ενέργεια, λόγω έλλειψης βοηθών, ο σειρά του προσπερνιέται και παίζει ο 
επόµενος παίκτης στα αριστερά του.
Ο ενεργός παίκτης είναι ο τελευταίος που εκτελεί την ενέργεια Α ή Β. Το παιχνίδι, συνεχίζεται, έπειτα, κανονικά.

Κανονικός βοηθός (Βασικό παιχνίδι) ή        µεγάλος βοηθός (Πανδοχεία & Καθεδρικοί)

ή

Κανονικός βοηθός ή       µεγάλος βοηθός σε           ιπτάµενη µηχανή (Οι Ιπτάµενες µηχανές)

ή

Κτίστης ή        γουρούνι (Έµποροι & Κτίστες)

έπειτα                  έπειτα

Με τον κανονικό βοηθό (Βασικό παιχνίδι)   ή    µε τον αγγελιοφόρο (Οι Αγγελιοφόροι) στον πίνακα του σκορ.

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

3. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

4. ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

Ο Κόκκινος τοποθετεί πλακίδιο µε Σχέδιο (Ασπίδα) και τοποθετεί έναν βοηθό του 
εκεί (ιππότης). Επιλέγει την ενέργεια Α. Κάθε παίκτης στη σειρά του µπορεί να 
τοποθετήσει έναν ιππότη (λόγω της ασπίδας) εκεί όπου έχει ήδη έναν άλλο δικό του 
ιππότη.
Ο Πράσινος τοποθετεί έναν ιππότη σε θέση όπου ήδη έχει άλλον ένα.
Ο Μπλε δεν έχει ιππότη στο παιχνίδι, οπότε δεν τοποθετεί άλλον.
Ο Κόκκινος τοποθετεί έναν ιππότη µαζί µε αυτόν που τοποθέτησε στο 1. Δεν µπορεί 
να τοποθετήσει ιππότη στο πάνω µέρος του πλακιδίου αυτού, µιας και δεν έχει ιππότη 
εκεί. (Θα µπορούσε να προσθέσει έναν ιππότη στο πάνω αριστερά κάστρο, όπου ήδη 
έχει άλλον ένα τοποθετηµένο εκεί.)

Ο Πράσινος παίζει το πλακίδιο µε το Σχέδιο (Τσουγκράνα) και τοποθετεί έναν βοηθό 
του εκεί (στην πόλη). Η πόλη ολοκληρώνεται και ο παίκτης κερδίζει 2 πόντους και 
παίρνει πίσω τον ιππότη του. Ο Πράσινος επιλέγει την ενέργεια Β. Κάθε παίκτης 
πρέπει να επιστρέψει έναν αγρότη από το ταµπλό.
Ο Μπλε παίρνει πίσω τον αγρότη του.
Ο Κόκκινος παίρνει πίσω τον αγρότη του.
Ο Πράσινος δεν έχει αγρότη, οπότε δεν κάνει κάποια ενέργεια.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΥΟ ΡΑΒΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥ (Τα Χρυσωρυχεία)

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΤΙΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥ (Τα Χρυσωρυχεία)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (Οι Αγγελιοφόροι)

Ο ΛΗΣΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ (Οι Ληστές)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΒΑΡΚΑ (Ο Βαρκάρης) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΒΑΡΚΑ (Ο Βαρκάρης)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ στον ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΚΟΡ (Ο ενεργός παίκτης µπορεί να µετακινήσει τον δικό του)
                               (Οι Ληστές)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ ή ΤΗ ΜΑΓΙΣΣΑ (Μάγος & Μάγισσα)



Μετάφραση / Ενσωµάτωση: Νίκος Χριστάκης

για την Re� M�����

Εµπορεύµατα

Ράβδοι χρυσού

Δείκτες εµπορευµάτων
10 πόντοι για την κάθε
πλειονότητα.
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Βοηθοί: Τα πιόνια αυτά είναι βοηθοί

Τα ειδικά πιόνια δεν υπολογίζονται σαν βοηθοί

Ουδέτερα κοµµάτια και πιόνια που δεν ανήκουν σε κανένα παίκτη.

Περισσότεροι αγρότες
3 πόντοι / ολοκληρωµένη πόλη στο λιβάδι
Περισσότεροι αγρότες µε γουρούνι
+1 πόντος / ολοκληρωµένη πόλη στο λιβάδι.

Μοναστήρι (µοναχός) 9 πόντοι Μοναστήρι (µοναχός) 1 πόντος / πλακίδιο
      (το πλακίδιο του µοναστηριού
      και κάθε γειτονικό πλακίδιο)

Δρόµος (ληστής)   1 πόντος / πλακίδιο
Δρόµος µε πανδοχείο 0 πόντοι / πλακίδιο
Δρόµος µε µάγο  + 1 πόντος / πλακίδιο
Δρόµος µε µάγισσα  1 / 2 πόντοι
      (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)

Πόλη (ιππότης)    2 πόντοι / πλακίδιο
         2 πόντοι / θυρεό
Πόλη µε καθεδρικό  3 πόντοι / πλακίδιο
         3 πόντοι / θυρεό
Πόλη µε µάγο   + 1 πόντος / πλακίδιο
Πόλη µε µάγισσα   1 / 2 πόντοι
      (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)

Πόλη (ιππότης)    1 πόντος / πλακίδιο
         1 πόντος / θυρεό
Πόλη µε καθεδρικό  0 πόντοι
Πόλη µε µάγο   + 1 πόντος / πλακίδιο
Πόλη µε µάγισσα   1 / 2 πόντοι
      (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)

Πλακίδιο µηνύµατος  Πόντοι για τις οδηγίες  
             του πλακιδίου
            ή
              2 πόντοι

Ληστής  1/2 των πόντων που κερδίζει ο 
     βοηθός του αντιπάλου που λη-
     στεύεται.

Δρόµος (ληστής)   1 πόντος / πλακίδιο
Δρόµος µε πανδοχείο 2 πόντοι / πλακίδιο
Δρόµος µε µάγο  + 1 πόντος / πλακίδιο
Δρόµος µε µάγισσα  1 / 2 πόντοι
      (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω)

ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ στη διάρκεια του παιχνιδιού ΑΝΟΛΟΚΛΗΡΩΤΑ στο τέλος του παιχνιδιού



Πλακίδια του βασικού παιχνιδιούς (72 πλακίδια, µαζί µε το αρχικό)

Πανδοχεία & Καθεδρικοί (18 πλακίδια + 6 πλακίδια σκορ)

Οι Ιπτάµενες Μηχανές (8 πλακίδια) Οι Αγγελιοφόροι (8 πλακίδια)

µπροστά & πίσω

µπορεί να υπάρχουν διαφορές στα σχέδια των 
πλακιδίων αυτών (πρόβατα, σπίτια κλπ)
περιλαµβάνει το Αρχικό πλακίδιο (σκούρη πλάτη)



Κρασί Ύφασµα   6xΣιτάρι

Έµποροι & Κτίστες (24 πλακίδια)

Ο Βαρκάρης (8 πλακίδια) Τα Χρυσωρυχεία (8 πλακίδια)

Οι Ληστές (8 πλακίδια)Μάγος & Μάγισσα (8 πλακίδια)

Σχέδια στα Χωράφια (6 πλακίδια)


