
Γρήγορες σκούπες για γρήγορες παραδόσεις...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Οι παίκτες γίνονται μάγισσες, δρυΐδες και συλλέκτες, παράγοντας πανίσχυρα φίλτρα 
και παραδίδοντάς τα μέσω της Υπηρεσίας Σκούπας, σε όλο τον κόσμο της μαγείας. Γύρο 
με τον γύρο, προικισμένοι αντίπαλοι επιλέγουν τέσσερις μεταξύ δέκα καρτών ρόλων. 
Κάθε κάρτα έχει μια γενναία και μια άνανδρη ενέργεια.

Οι γενναίες ενέργειες είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη επιβράβευση, αλλά έχουν 
και μεγάλο ρίσκο να κερδηθούν από τους αντιπάλους. Οι άνανδρες ενέργειες είναι 
λιγότερο προσοδοφόρες, αλλά ασφαλέστερε.

Ποιές κάρτες ρόλων θα επιλέξετε κρυφά; Ποιές επέλεξαν οι αντίπαλοί σας; Ποιός θα το 
παίξει γενναίος και ποιός θα κάνει την κότα;

Νικητής ανακηρύσσεται ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης μετά από 
επτά γύρους.

 2 χαρτόνια κομματιών:
 Για το βασικό παιχνίδι:
 - 24 μεγάλα σύννεφα
 - 24 μαγικά ραβδιά
 -  1 περίληψη παιχνιδιού
 Για τις παραλλαγές:
 - 15 μενταγιόν
 - 17 πλακίδια εδάφους
 -  8 σύννεφα καταιγίδας
 1 κεντρικό ταμπλό (διπλής όψεως)
 60 φίλτρα
 10 πιόνια
 5 δείκτες πόντων νίκης
 60 κάρτες:
 - 5 x 10 κάρτες ρόλων
 - 10 κάρτες γεγονότων

(Πριν το πρώτο σας παιχνίδι, αφαιρέστε 
προσεκτικά όλα τα κομμάτια από τα 
χαρτόνια.
Τα κομμάτια με μωβ περίγραμμα 
χρειάζονται μόνο για τις παραλλαγές και 
όχι για το βασικό παιχνίδι.)

Αν διαβάζετε τους κανόνες αυτούς για πρώτη φορά, παραλείψτε το κείμενο σε έντονη γραφή, στο πλάι κάθε σελίδας.
Το κείμενο αυτό βοηθάει σαν περίληψη για να σας βοηθήσει να θυμηθείτε τους κανόνες ξανά, σε επόμενες παρτίδες.

Γύρο με τον γύρο, επιλέγετε 4 
από τις 10 κάρτες ρόλων.

Επιλέξτε έξυπνα την γενναία ή την 
άνανδρη ενέργεια. Οι γενναίες 
ενέργειες έχουν μεγαλύτερο ρίσκο, 
αλλά και μεγαλύτερο κέρδος.

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
πόντους νίκης είναι ο νικητής.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ)
Το ταμπλό τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού ανοιχτό, 
δηλαδή να φαίνονται τα δύο κάστρα με τα κοκκινωπά λάβαρα 
(σημείωση: τα κάστρα στην πίσω πλευρά του ταμπλό έχουν 
μωβ λάβαρα).

Κάθε παίκτης παίρνει:

Η περίληψη του παιχνιδιού τοποθετείται 
ανάμεσα στους παίκτες. Η μπροστά πλευρά 
έχιε μια περίληψη κάθε γύρου και σειράς και η 
πίσω έχει περιληπτικά τους πόντους νίκης στο 
τέλος του παιχνιδιού.

Τα 24 μεγάλα σύννεφα (με λευκό αστέρι 
στο μπροστά μέρος) ανακατεύονται και 
τοποθετούνται τυχαία, ανοιχτά, ένα σε κάθε 
κατάλληλη θέση του ταμπλό (18 θέσεις 
στην μπροστά πλευρά του ταμπλό, 19 στην 
πίσω του).

Οι 10 κάρτες γεγονότων ανακατεύονται. 7 
κάρτες τοποθετούνται σε μια στοίβα δίπλα 
στο ταμπλό και οι υπόλοιπες 3 επιστρέφουν 
στο κουτί χωρίς να τις δει κανένας. Η πρώτη 
πάνω κάρτα γεγονότος της στοίβας, ανοίγει. 
Το γεγονός που εμφανίστηκε ισχύει για τον 
πρώτο από τους επτά γύρους.

- 2 πιόνια του ίδιου χρώματος, τοποθετημένα στις δύο περιοχές με τα κάστρα,
- 1 δείκτη πόντων νίκης (ΠΝ) του ίδιου χρώματος, τον οποίο τοποθετεί στη 
θέση 10 του μετρητή ΠΝ,
- 1 φίλτρου από το κάθε χρώμα, και
- 1 ή 2 ραβδιά: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης παίζιε πρώτος. Ο πρώτος 
παίκτης και ο παίκτης στα δεξιά του (αυτός που θα παίξει τελευταίος στον πρώτο 
γύρο) παίρνουν από ένα μαγικό ραβδί. Οι υπόλοιποι παίκτες παίρνουν από δύο 
μαγικά ραβδιά. (Σε παιχνίδι δύο παικτών, κάθε παίκτης παίρνει από 1 ραβδί.)

Τα υπόλοιπα φίλτρα και ραβδιά (από εδώ και στο εξής θα ονομάζονται 
«πόροι») τοποθετούνται σε ένα γενικό απόθεμα δίπλα στο ταμπλό.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε το ταμπλό με την 
μπροστά πλευρά του ανοιχτή, στο 
κέντρο του τραπεζιού.

Κάθε παίκτης παίρνει:
 10 κάρτες ρόλων
 2 πιόνια (στα κάστρα)
 1 δείκτη πόντων νίκης (στο 10)
 1 φίλτρο του κάθε χρώματος
 1 ή 2 ραβδιά

Τοποθετήστε τους υπόλοιπους 
πόρους σε ένα γενικό απόθεμα.

Αφήστε σε σημείο που να φτάνουν 
όλοι οι παίκτες, την περίληψη του 
παιχνιδιού.

Τοποθετήστε τα μεγάλα σύννεφα, 
τυχαία, ανοιχτά στις κατάλληλες 
θέσεις.

Δημιουργήστε μια ανακατεμένη 
στοίβα με 7 από τις 10 κάρτες 
γεγονότων. Ανοίξτε την πρώτη 
κάρτα.



ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΡΤΩΝ ΡΟΛΩΝ

ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ!

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αν παίζουν λιγότεροι από 5 παίκτες: Ανακατέψτε τις 10 κάρτες ρόλων ενός 
αχρησιμοποίητου χρώματος και φτιάξτε μια στοίβα δίπλα στις κάρτες γεγονό-
των. Ανάλογα με τον αριθμό των παικτών, ανοίξτε τον εξής αριθμό «μαγεμέ-
νων» καρτών ρόλων:
2 παίκτες >> 3 κάρτες / 3 παίκτες >> 2 κάρτες / 4 παίκτες >> 1 κάρτα
(Σημείωση: Ο αριθμός των παικτών + ο αριθμός των «μαγεμένων» καρτών 
ρόλων πάντοτε είναι = 5!)

Τα υπόλοιπα κομμάτια (πλακίδια εδάφους, μενταγιόν, σύννεφα καταιγίδας) 
απαιτούνται μόνο για τις παραλλαγές του προχωρημένου παιχνιδιού (δείτε 
σελίδα 9).

Το παιχνίδι παίζεται σε επτά γύρους. Στην αρχή κάθε γύρου, κάθε παίκτης 
επιλέγει 4 από τις 10 κάρτες ρόλων του. Έπειτα, οι παίκτες ανταγωνίζονται σε 
κόλπα, σειρά με σειρά, εκτελώντας τις ενέργειες των επιλεγμένων καρτών 
ρόλων. Μετά από τουλάχιστον 4 και όχι περισσότερες από 10 σειρές, όλοι οι 
επιλεγμένοι ρόλοι έχουν παιχτεί και ο γύρος τελειώνει, με τον επόμενο γύρο να 
ξεκινάει...

Στην αρχή κάθε γύρου, όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα επιλέγουν 4 από τις 10 κάρ-

Ο πρώτος παίκτης για τηνσ ειρά, ξεκινάει παίζοντας μια από τις τέσσερις 
κάρτες ρόλων του. Την τοποθετεί στο τραπέζι ανοιχτή και διαβάζει δυνατά είτε 
το πάνω είτε το κάτω κείμενο της κάρτας: «Είμαι η γενναία μάγισσα του δάσους 
και θέλω να πετάξω σε ένα γειτονικό δάσος... (κλπ)» ή «Είμαι μια δειλή μάγισσα 
του δάσους και... (κλπ)».

τες ρόλων τους για να χρησιμοποιήσουν στον γύρο 
(εξαίρεση, το γεγονός «Στο περίπου», δείτε παρακάτω). 
Κάθε παίκτης ξεχωρίζει τις 4 επιλεγμένες του κάρτες και 
τις κρατάει κρυφά από τους υπόλοιπους. Οι άλλες 6 
κάρτες ρόλων τοποθετούνται κλειστές και δεν θα χρησι-
μοποιηθούν στον γύρο αυτό. Όταν όλοι οι παίκτες έχουν 
επιλέξει τις κάρτες τους...

Αν ο παίκτης διαβάσει το πάνω, «γενναίο» κείμενο (καλό, αλλά 
ριψοκίνδυνο!), τότε παίρνει την ενέργεια. Μιας και η ενέργεια 
εξακολουθεί να μπορεί να «κλαπεί» από επόμενο παίκτη, ο 
παίκτης δεν εκτελεί ακόμη την ενέργεια, αλλά περιμένει και από 
τους υπόλοιπους παίκτες να παίξουν τη σειρά τους.

Αν ο παίκτης διαβάσει το κάτω, «δειλό» κείμενο (λιγότερο καλό, 
αλλά ασφαλές!), ο παίκτης αμέσως εκτελεί την ενέργεια. (Για 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαφορετικούς 
ρόλους/ενέργειες, δείτε στη σελίδα 6.)

Με λιγότερους από 5 παίκτες, 
ανακατέψτε και τοποθετήστε 10 
κάρτες ρόλων ενός αχρησιμοποίητου 
χρώματος, δίπλα στις κάρτες γεγονό-
των. 
Για 2, 3 ή 4 παίκτες ανοίξτε 3, 2 ή 
1 κάρτες αντίστοιχα.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι αποτελείται από 7 
γύρους, με 4-10 σειρές στον κάθε 
γύρο.

Αρχικά, όλοι οι παίκτες επιλέγουν 
4 από τις 10 κάρτες ρόλων τους, 
ταυτόχρονα!

Ο πρώτος παίκτης παίζει μια 
κάρτα και διαβάζει είτε το «γεν-
ναίο» είτε το «δειλό» κείμενο.

Αν ο παίκτης ήταν «γενναίος», η 
ενέργεια δεν εκτελείται, μέχρι να 
παίξουν όλοι οι επόμενοι 
παίκτες...

Αν ο παίκτης ήταν «δειλός», τότε 
μπορεί να εκτελέσει αμέσως την 
ενέργεια.



Όταν ο πρώτος παίκτης έχει τελειώσει, ο επόμενος δεξιόστροφα παίκτης πρέπει 
να «ακολουθήσει» την κάρτα ρόλου που μόλις παίχτηκε:

1) Αν ο επόμενος παίκτης δεν κρατάει αυτή την κάρτα ρόλου, δεν μπορεί να την 
«ακολουθήσει» και απλά λέει «επόμενος!». Η σειρά συνεχίζεται με τον επόμε-
νο, δεξιόστροφα παίκτη.

2) Αν ο επόμενος παίκτης κρατάει αυτή την κάρτα ρόλου, πρέπει να την τοποθε-
τήσει στο τραπέζι και να εκτελέσει το 2α) ή το 2β):

Αφού όλοι οι παίκτες με δεξιόστροφη φορά έχουν παίξει στη σειρά τους, ο 
παίκτης που τελευταίος επέλεξε την γενναία ενέργεια, μπορεί να την εκτελέσει.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους διαφορετικούς ρόλους/ενέργειες, 
δείτε παρακάτω, στη σελίδα 6.)
Ο παίκτης αυτός γίνεται ο νέος πρώτος παίκτης και επιλέγει μια απο τις εναπο-
μείναντες κάρτες ρόλων του, την τοποθετεί ανοιχτή στο τραπέζι και διαβάζει 
δυνατά το πάνω ή το κάτω κείμενό της (για παράδειγμα, «Είμαι μια δειλή φτερω-
τή νεράιδα») και ούτω καθεξής...

2α) Ό παίκτης διαβάζει δυνατά το πάνω κείμενο («Είμαι η γενναία μάγισσα 
του δάσους...») και εκτελεί την γενναία ενέργεια του προηγούμενου γενναίου 
παίκτη (αν υπήρχε τέτοιος). Ο νωρίτερα γενναίος παίκτης είναι τώρα 
«εκτός», και δεν κερδίζει τίποτα από τον ρόλο αυτό, στον συγκεκριμένο γύρο, 
ούτε την γενναία, ούτε την «δειλή» ενέργεια.
Ωστόσο, η ενέργεια δεν είναι ακόμη ασφαλής για τον νέο γενναίο παίκτη, μιας και 
υπάρχουν κι άλλοι παίκτες στη σειρά...

2β) Ο παίκτης διαβάζει δυνατά το κάτω κείμενο («Είμαι μια δειλή μάγισσα του 
δάσους...») και εκτελεί αμέσως την ενέργεια.
Η δειλή ενέργεια είναι πάντοτε πιο αδύναμη από την γενναία, αλλά δεν μπορεί να 
κλαπεί. Έτσι, η δειλή ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε αριθμό παικτών 
στη σειρά.

Με τη σειρά, οι υπόλοιποι 
παίκτες «ακολουθούν»...

Αν δεν έχουν την κάρτα ρόλου 
στο χέρι τους:
...λέγοντας «επόμενος!»

Αν έχουν την κάρτα ρόλου, τοπο-
θετώντας την στο τραπέζι και:

...είτε διαβάζοντας το «γενναίο» 
κείμενο δυνατά και περιμένοντας 
για τον υπόλοιπο γύρο.

...είτε διαβάζοντας το «δειλό» 
κείμενο δυνατά και εκτελώντας 
αμέσως την κατάλληλη ενέργεια.

Αφού όλοι οι παίκτες έχουν παίξει 
μια σειρά με τον ρόλο αυτό, ο 
τελευταίος γενναίος παίκτης εκτε-
λεί την αντίστοιχη ενέργεια. 
Έπειτα, ο παίκτης αυτός παίζει 
μια νέα κάρτα ρόλου, κλπ.

Παράδειγμα: Ο Αλέξης ξεκινάει τον γύρο και παίζει την μάγισσα του δάσους λέγοντας 
«Είμαι μια δειλή μάγισσα του δάσους...» τοποθετώντας την κάρτα ανοιχτή μπροστά 
του. Έπειτα μετακινεί ένα πιόνι του σε ένα γειτονικό δάσος.
Ακολουθεί η Βάσω, μιας και έχει και αυτή την μάγισσα του δάσους στο χέρι της, οπότε 
πρέπει να την ανοίξει μπροστά της. Λέει «Είμαι η γενναία μάγισσα του δάσους...» και 
συνεπώς πρέπει να περιμένει να δει τι θα κάνουν οι επόμενοι τρεις παίκτες.
Η Κατερίνα επίσης έχει την ίδια κάρτα στο χέρι της και την ανοίγει. Επίσης, με σιγου-
ριά δηλώνει «Είμαι η γενναία μάγισσα του δάσους...». Με τον τρόπο αυτό, η Βάσω 
είναι «εκτός» όσον αφορά την μάγισσα του δάσους για τον γύρο αυτό.
Ο Ντίνος και η Ελένη ακολουθούν. Κανένας τους δεν έχει την μάγισσα του δάσους, 
οπότε στη σειρά τους λένε «επόμενος!»
Η σειρά τελειώνει, με την Κατερίνα , να είναι η τελευταία μάγισσα του δάσους, οπότε 
τοποθετεί ένα πιόνι της σε γειτονικό δάσος, όπου παραδίδει ένα μωβ φίλτρο σε έναν 
μωβ πύργο, και κερδίζει τους αναγραφόμενους πόντους νίκης.
Η Κατερίνα ξεκινάει την επόμενη σειρά παίζοντας μια νέα κάρτα ρόλου, δηλώνοντας: 
«Είμαι ένας δειλός δρυΐδης της κοιλάδας...». Αμέσως παραδίδει ένα φίλτρο σε έναν 
ελεύθερο πύργο του δάσους. Ο Ντίνος έπειτα λέει «επόμενος!» μιας και δεν έχει τον 
δρυΐδη της κοιλάδας...



ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Μπορείτε να επιλέξετε μια ενέργεια ακόμη κι αν δεν θέλετε να την εκτελέσε-
τε. Ομοίως, μπορείτε να αποφασίσετε να μην εκτελέσετε μια ενέργεια, 
ακόμη κι αν είχατε την ευκαιρία να το κάνετε (π.χ. για να κρατήσετε πόρους 
για διαφορετικό ρόλο ή γεγονός).

Για τις μάγισσες, ισχύει το εξής: Μια γενναία μάγισσα μπορεί να μετακινηθεί 
σε γειτονική περιοχή χωρίς να παραδώσει εκεί ένα φίλτρο. Ωστόσο, δεν 
μπορεί μια μάγισσα να παραδώσει φίλτρο χωρίς να μετακινηθεί, αλλά μπορεί 
να μείνει στη θέση της χωρίς να κάνει κάτι.

Ο τελευταίος γενναίος παίκτης πρέπει να ξεκινήσει μια νέα σειρά, παίζοντας 
μια νέα κάρτα ρόλου, ακόμη κι αν η προηγούμενη ενέργεια δεν εκτελέστηκε 
πλήρως (ή μερικώς).

Αν όλοι οι συμμετέχοντες παίκτες παίξουν έναν ρόλο «δειλά», ο πρώτος 
παίκτης της προηγούμενης σειράς ξεκινάει και την επόμενη.

Αν ο πρώτος παίκτης δεν έχει άλλες κάρτες ρόλων, ο επόμενος παίκτης 
δεξιόστροφα, ο οποίος έχει ακόμη κάρτες, γίνεται ο νέος πρώτος παίκτης.

«Υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν!». Οι παίκτες πρέπει να ακολουθήσουν 
αν μπορούν. Αν ένας παίκτης παίξει μια κάρτα ρόλου που ήδη έχει παιχτεί σε 
προηγούμενη σειρά του ίδιου γύρου, τότε πρέπει να κατεβάσει την κάρτα 
χωρίς να εκτελέσει κάποια ενέργεια.

Ο σημαντικότερος κανόνας για την τοποθέτηση των καρτών ρόλων:
Πριν φτάσει η σειρά σας για να τοποθετήσετε μια κάρτα, απαγορεύεται να 
αναφέρετε αν έχετε ή δεν έχετε την κάρτα ρόλου. Πάντοτε περιμένετε μέχρι να 
έρθει η σειρά σας, πριν πείτε «επόμενος!» ή «Είμαι...».

Οι «μαγεμένοι» ρόλοι χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια 2-4 παικτών. Είναι 
σημαντικό να σκεφτείτε προσεκτικά αν θελήσετε να επιλέξετε έναν τέτοιο 
ρόλο, μιας και οποιοσδήποτε τοποθετήσει μαγεμένο ρόλο αμέσως χάνει τρεις 
πόντους νίκης (είτε επιλέξει την γενναία ενέργεια, είτε την δειλή, και ακόμη 
κι αν δεν εκτελεστεί η ενέργεια)!

Σημειώσεις:
- Η απώλεια πόντων νίκης (λόγω μαγεμένων ρόλων και/ή συγκεκριμένων καρτών γεγονό-
των) μπορεί να υποχρεώσει τους παίκτες να μετακινήσουν τον δείκτη τους πίσω από το 0.

- Όταν η στοίβα τραβήγματος των μαγεμένων καρτών ρόλων εξαντληθεί, ανακατέψτε και 
τις 10 κάρτες ρόλων, δημιουργώντας μια νέα στοίβα τραβήγματος.

Οι παιγμένες κάρτες ρόλων πρέπει να τοποθετούνται η 
μία επικαλύπτοντας μέρος της άλλης, ώστε όλοι να 
γνωρίζουν ποιοί ρόλοι έχουν παιχτεί και πόσες κάρτες 
έχει ακόμη να παίξει ο κάθε παίκτης.

Ενέργειες που δεν μπορούν να 
εκτελεστούν, μπορούν να επιλε-
χθούν. Οι ενέργειες δεν είναι 
υποχρεωτικό να εκτελεστούν.

Ο τελευταίος γενναίος παίκτης πάντο-
τε παίζει την επόμενη κάρτα ρόλου.

Αν όλοι οι παίκτες δειλιάσουν, ο 
πρώτος παίκτης της προηγούμε-
νης σειράς παίζει την πρώτη 
κάρτα. Αν ξεμείνει από κάρτες, ο 
πρώτος παίκτης είναι ο αμέσως 
επόμενος δεξιόστροφα παίκτης, 
που έχει κάρτες στη διάθεσή του.

Οι παίκτες πρέπει να ακολουθούν 
αν μπορούν!

Τοποθετήστε τις κάρτες σαν 
βεντάλια για να θυμάστε τους 
ρόλους που έχουν παιχτεί.

Πάντοτε περιμένετε τη σειρά σας 
πριν μιλήσετε!

Παίζοντας έναν «μαγεμένο» ρόλο 
πάντοτε χάνετε 3 πόντους νίκης!



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

ΟΙ ΡΟΛΟΙ

Ένας γύρος ολοκληρώνεται όταν κανένας παίκτης δεν έχει άλλη κάρτα. Αν 
μόνο ένας παίκτης έχει κάρτες, παίζει μόνος του όσες κάρτες του έχουν μείνει. 
Τέλος, ολοκληρώνεται το τρέχον γεγονός αν είναι μια κάρτα τέλους του γύρου 
(δείτε σελίδα 8 παρακάτω: «Τα Γεγονότα»).

Έπειτα, ξεκινάει ο επόμενος γύρος:
Τοποθετήστε την επόμενη κάρτα γεγονότος, ανοιχτή πάνω στην προηγούμενη.
Για 2, 3 ή 4 παίκτες, τοποθετήστε τις επόμενες 3, 2 ή 1 κάρτες «μαγεμένων» 
ρόλων, ανοιχτές πάνω από τις προηγούμενες.
Οι παίκτες επιλέγουν και πάλι 4 από τις 10 κάρτες ρόλων τους, αφήνοντας 
στην άκρη τις υπόλοιπες 6, για τον γύρο.
Ο πρώτος παίκτης για μια νέα κάρτα ρόλου είναι ο τελευταίος γενναίος 
παίκτης του προηγούμενου γύρου (ή ο τελευταίος πρώτος παίκτης αν όλοι 
δείλιασαν στην τελευταία σειρά).

Μετά από επτά γύρους το παιχνίδι τελειώ-
νει. Κάθε παίκτης κερδίζει πόντους νίκης 
για τις αστραπές που έχει μαζέψει (δείτε 
πίσω μέρος περίληψης) και τους υπόλοιπους 
πόρους του. 4 ΠΝ για κάθε σετ τεσσάρων 
διαφορετικών πόρων, 2 ΠΝ για κάθε σετ 
τριών διαφορετικών πόρων.
Όποιος έχει τους περισσότερους πόντους 
νίκης είναι ο νικητής. Σε ισοπαλία, ο ισόπα-
λος παίκτης με τους περισσότερους πόρους 
κερδίζει. Σε περαιτέρω ισοπαλία, υπάρχουν 
πολλοί νικητές.

Συλλέκτες: Οι συλλέκτες βοηθούν τους παίκτες να μαζέψουν πόρους. Οι 
πόροι πάντοτε τοποθετούνται σε σημείο που να είναι ορατοί σε όλους τους 
παίκτες, και να μπορούν να υπολογιστούν, κάθε στιγμή.
Ανάλογα με το αν ο ρόλος παιχτεί γενναία ή δειλά, ο αριθμός των πόρων που 
αποκτάται από το απόθεμα είναι 3 ή 1.

Ο παίκτης κερδίζει στο τέλος του παιχνιδιού
4 (   ) + 2 (   ) + 19 (   ) = 25 πόντους νίκης.
Οι υπόλοιποι 3 πόροι (    ) δεν δίνουν ΠΝ.

Σημείωση: Οι στοίβες αποθέματος για τα φίλτρα και τα 
μαγικά ραβδιά ποτέ δεν εξαντλείται. Αν χρειαστεί χρησιμο-
ποιήστε κάποιο υποκατάστατο.

Όταν όλες οι επιλεγμένες κάρτες 
ρόλων έχουν παιχτεί (και η κάρτα 
γεγονότος ολοκληρωθεί) ο γύρος 
τελειώνει.

Προετοιμάστε τον επόμενο γύρο:
 ανοίξτε μια νέα κάρτα γεγονότος
 ανοίξτε νέους «μαγεμένους»
 ρόλους (για 2-4 παίκτες).
 Κάθε παίκτης επιλέγει και πάλι
 4 από τις 10 κάρτες ρόλων του.
 Ο τελευταίος γενναίος παίκτης
 παίζει πρώτος την πρώτη κάρ-
 τα ρόλου.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι τελειώνει μετά από 7 
γύρους.

Κερδίζετε επιπλέον πόντους νίκης 
για κερδισμένες αστραπές και 
εναπομείναντες πόρους.

Ο παίκτης με τους περισσότερους 
ΠΝ είναι ο νικητής.



Μάγισσες: Οι μάγισσες (γενναίες και δειλές) βοηθούν τους παίκτες να μετακι-
νήσουν τα πιόνια τους στο ταμπλό. Οι γενναίες μάγισσες ταυτόχρονα παραδί-
δουν φίλτρα στους πύργους, με τους παίκτες να κερδίζουν πόντους νίκης.

Δρυΐδες: Οι δρυΐδες (γενναίοι και δειλοί) βοηθούν τους παίκτες να παραδώσουν 
φίλτρα στους πύργους για να κερδίσουν πόντους νίκης. Οι γενναίοι δρυΐδες 
κερδίζουν επιπλέον 3 πόντους νίκης.

Παράδοση φίλτρων σαν γενναία μάγισσα
Αρχικά, ο παίκτης μετακινεί ένα πιόνι του σε μια γειτονική περιοχή, όπου το 
είδος του εδάφους αντιστοιχεί στην μάγισσα που παίχτηκε. Η περιοχή αυτή 
μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό πιονιών, αλλά καθόλου σύννεφα 
(δείτε παρακάτω: «Τα Σύννεφα»).

Τέλος, ο παίκτης προχωράει τον δείκτη πόντων νίκης του, τόσους πόντους 
όσους αναγράφει ο πύργος που έγινε η παράδοση. Αν υπάρχουν ένα ή δύο 
επιπλέον απεικονιζόμενα ραβδιά, ο παίκτης παίρνει τα ραβδιά αυτά από το 
γενικό απόθεμα.
Ο πύργος είναι πλέον «κατειλημμένος» και δεν λαμβάνει άλλα φίλτρα.

Παράδοση φίλτρων (μάγισσες):

Οι κατειλημμένοι πύργοι δεν 
παραλαμβάνουν άλλα φίλτρα.

Οι τετράγωνοι πύργοι πάντοτε 
παραλαμβάνουν φίλτρα (αυτά 
τοποθετούνται στο γενικό απόθε-
μα).

Παράδοση φίλτρων (δρυΐδες):

Αν το πιόνι του παίκτη βρίσκε-
ται ήδη στην κατάλληλη περιο-
χή, παραδίδει ένα φίλτρο στον 
πύργο (ή στο γενικό απόθεμα).

Προχωρήστε τον δείκτη πόντων 
νίκης 3 επιπλέον πόντους για 
«γενναίο» δρυΐδη.

Μετακινήστε το πιόνι σε μια 
γειτονική περιοχή.

Τοποθετήστε το φίλτρο σε έναν 
πύργο του ίδιου χρώματος.

Προχωρήστε αναλόγως τον 
δείκτη ΠΝ, και πιθανώς κερδί-
ζετε και 1 ή 2 ραβδιά.

Αντί για έναν κυκλικό πύργο, ο παίκτης μπορεί να παραδώσει σε τετράγωνο πύργο 
(αν υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή το φίλτρο δεν παραδίδεται στον πύργο, αλλά στο
γενικό απόθεμα. Οι τετράγωνοι πύργοι μπορούν να 
έχουν παραδόσεις πολλές φορές. Έτσι, είναι ανοιχτοί 
για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού! Όταν παραδίδει σε 
έναν τετράγωνο πύργο, ο παίκτης επίσης κερδίζει τους 
πόντους που αναγράφονται στον πύργο. Κάθε παίκτης 
μπορεί να παραδώσει ένα φίλτρο ανά ρόλο στους 
τετράγωνους πύργους.

Παράδοση φίλτρων σαν δρυΐδης
Για να παραδώσει ένας δρυΐδης (γενναίος ή δειλός) ένα φίλτρο, ισχύουν οι ίδιοι 
κανόνες με τις εξής εξαιρέσεις: δεν μετακινείται κάποιο πιόνι, αλλά τουλάχιστον 
ένα πιόνι του παίκτη πρέπει να βρίσκεται ήδη στην κατάλληλη περιοχή. Ένας 
γενναίος δρυΐδης, κερδίζει 3 περισσότερους πόντους νίκης, από ότι ορίζει ο 
αντίστοιχος πύργος. Οι επιπλέον 3 πόντοι νίκης λαμβάνονται μόνο αν ο παίκτης παραδώσει το 
φίλτρο... το να «είναι γενναίος» δεν είναι αρκετό!

Η τοποθεσία ενός πύργου εξαρτάται από το ποιές περιοχές 
αγγίζουν τη βάση του. Έτσι, οι 4 αυτοί πύργοι παραλαμβάνουν 
φίλτρα από πιόνια μέσα στις εξής περιοχές: ο αριστερά μωβ 
πύργος - δάσος, λόφος ή λιβάδι (πολλές φορές, 4 ΠΝ κάθε φορά), 
ο κεντρικός μωβ πύργος - λόφος ή λιβάδι (μόνο μια φορά, 6 ΠΝ), 
ο πάνω πορτοκαλί πύργος - λόφος μόνο (μόνο μια φορά, 6 ΠΝ), ο 
κάτω μωβ πύργος - λιβάδι μόνο (μόνο μια φορά, 3 ΠΝ + 1 ραβδί)

Έπειτα, ο παίκτης επιλέγει ένα από τα φίλτρα του 
για να παραδώσει, σε μια νέα περιοχή, σε έναν 
κυκλικό πύργο του ίδιου χρώματος. Αν δεν υπάρχει 
κατάλληλος κενός πύργος, ο παίκτης δεν μπορεί να 
παραδώσει φίλτρο.

Αν ένα βέλος
δείχνει προς τον
πύργο, το φίλτρο
τοποθετείται στον
πύργο, και ο πύργος
είναι πλέον «κατειλημμένος»

Αν ένα βέλος
δείχνει εκτός του
πύργου, το φίλτρο
παραδίδεται στο
γενικό απόθεμα. Οι τετράγωνοι 
πύργοι δέχονται παραδόσεις 
συνεχώς.



ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Κανένα πιόνι δεν μπορεί να μετακινηθεί πάνω σε περιοχές με νερό ή περιοχές ξηράς 
όπου υπάρχουν ένα ή περισσότερα σύννεφα. Ο παίκτης πρέπει πρώτα να καταφέρει 
να διώξει τα σύννεφα με τη βοήθεια της νεράιδας του καιρού. Προσέξτε, ότι οι 
αστραπές στα «αφαιρεμένα» σύννεφα δίνουν πόντους νίκης στο τέλος του παιχνιδιού 
(δείτε την πίσω πλευρά της περίληψης του παιχνιδιού).

Για να διώξετε ένα σύννεφο πρέπει να καλύπτονται οι εξής συνθήκες:

Ο παίκτης κρατάει το «αφαιρεμένο» σύννεφο (μένει ορατό στους υπόλοιπους 
παίκτες). Αν παίξει την γενναία νεράιδα, ο παίκτης κερδίζει 3 επιπλέον πόντους νίκης. 
Ο παίκτης κερδίζει τους 3 επιπλέον πόντους νίκης αν διώξει ένα σύννεφο. Το να «είναι γενναίος» 
απλά, δεν είναι αρκετό.

Υπάρχουν 10 διαφορετικά γεγονότα. Ένα γεγονός αποκαλύπτεται σε κάθε γύρο. Από 
τις 10 κάρτες γεγονότων, μία λειτουργεί πριν επιλεγούν οι ρόλοι, τρεις λειτουργούν 
στη διάρκεια του γύρου, και έξι λειτουργούν στο τέλος του γύρου. Οι κάρτες έχουν η 
κάθε μία την δική της επεξήγηση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω:

«More or Less?» (Λιγότερα ή Περισσότερα?)

Όλοι οι παίκτες επιλέγουν μεταξύ 1-5 καρτών ρόλων (κρυφά από τους υπόλοιπους 
παίκτες), και έπειτα αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τον αριθμό των επιλεγμένων καρτών 
ρόλων παίρνοντας ή χάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό πόντων νίκης. Ο γύρος έπειτα 
παίζεται κανονικά.

«Black Market» &  «Black Distillery» (Μαύρη Αγορά & Μαύρο Αποστακτήριο)
Ο παίκτης μπορεί να αποφασίσει αν θα εκτελέσει την ενέργεια ή το γεγονός κάθε 
φορά που παίζει έναν δειλό ρόλο.

«Perilous Places» (Επικίνδυνες Τοποθεσίες)
Παράδειγμα: Και τα δύο βρίσκονται σε λιβάδι και δάσος. Χάνει 4 πόντους νίκης.

«Protected Places» (Ασφαλείς Τοποθεσίες)
Παράδειγμα: Τα πιόνια του Νίκου βρίσκονται σε λόφο και βουνό. Ούτε κερδίζει, ούτε 
χάνει πόντους νίκης.
Τα πιόνια της Ελένης βρίσκονται σε λιβάδι και δάσος. Προχωράει κατά 2 πόντους 
νίκης.

Ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει μια κάρτα ρόλου νεράιδας του καιρού και να έχει 
τουλάχιστον ένα πιόνι σε περιοχή γειτονικά στο σύννεφο που θέλει να διώξει.
Ο παίκτης πρέπει να επιστρέψει στο γενικό απόθεμα τον αριθμό των ραβδιών που 
αντιστοιχεί στον αριθμό του αστεριού στο σύννεφο.

ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Για να διώξετε ένα σύννεφο:
 Τοποθετήστε τη νεράιδα καιρού.
 1 πιόνι πρέπει να είναι γειτονικά
 στο σύννεφο.
 Επιστρέψτε τον απαιτούμενο α-
 ριθμό ραβδιών στο απόθεμα.
 Πάρτε το σύννεφο (μένει ανοιχτό).
 Πάρτε +3 πόντους νίκης, αν η
 νεράιδα είναι γενναία.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

... εκτελούνται πριν, κατά τη διάρ-
κεια ή στο τέλος του γύρου.

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ



ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

«The Upper Hand» (Το πάνω χέρι)
Κάθε παίκτης ανακοινώνει πόσους πόρους έχουν πριν ξεκινήσουν. Έπειτα, όλοι οι 
παίκτες ταυτόχρονα παίρνουν έναν αριθμό πόρων κρυφά στη γροθιά τους και την 
κρατάνε κλειστή πάνω από το τραπέζι. Όλοι ανοίγουν το χέρι τους ταυτόχρονα και 
συγκρίνεται ο αριθμός των πόρων.

«Empty Handed» (Με άδεια χέρια)
Ο παίκτης κρατάει τους πόρους.

«The Works!» (Εργασίες)
Κάθε παίκτης μπορεί να παραδώσει το πολύ ένα σετ πόρων.

«Flock Together» (Σαν Σμήνος)
Τα δύο πιόνια του παίκτη πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο είδος περιοχής, αλλά όχι 
αναγκαστικά στην ίδια ακριβώς περιοχή.

Δοκιμάστε τις παρακάτω παραλλαγές, ακόμη και σε συνδυασμό!
Προσθέστε τα σύννεφα καταιγίδας (με γαλάζιο αστέρι στην μπροστά πλευρά), τα 
πλακίδια εδάφους, και τα μενταγιόν, καθώς και την πίσω πλευρά του ταμπλό.

...χρησιμοποιούνται και στις δύο πλευρές του ταμπλό. Στην αρχή του παιχνιδιού, 

ανακατέψτε τα σύννεφα καταιγίδας με τα μεγάλα σύννεφα. Έπειτα, ως συνήθως, 
τοποθετήστε από ένα τυχαίο πλακίδιο σύννεφου σε κάθε κατάλληλη περιοχή. 
Επιστρέψτε τα  υπόλοιπα πλακίδια σύννεφων στο κουτί.

Μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε λιγότερα μεγάλα σύννεφα, για να αυξήσετε 
τις πιθανότητες εμφάνισης σύννεφων καταιγίδας στο ταμπλό.

τονικά στο πιόνι που παραδίδει το φίλτρο, οι παίκτες κερδίζουν 4 επιπλέον πόντους.
Αν η Ελένη, για παράδειγμα, έχει ένα πιόνι σε περιοχή γειτονικά στα δύο σύννεφα και σαν γενναίος 
δρυΐδης παραδώσει σε έναν πύργο 2 ΠΝ + 1 ραβδί, κερδίζει 2 + 2 + 2 + 3= 9 πόντους + 1 ραβδί.

Αυτό είναι το μόνο σύννεφο καταιγίδας το οποίο πάντοτε λειτουργεί όσο βρίσκεται 
στο ταμπλό. Τα υπόλοιπα σύννεφα καταιγίδας λειτουργούν μία μόνο φορά, τη στιγμή 
που διώχνονται.

(2x) Αν το σύννεφο αυτό υπάρχει στο ταμπλό, οι παίκτες κερδίζουν 2 
επιπλέον πόντους νίκης όταν παραδίδουν ένα φίλτρο με ένα πιόνι 
γειτονικό στο σύννεφο αυτό. Αν και τα δύο ίδια σύννεφα βρίσκονται 

(2x) Ο παίκτης που διώχνει αυτό το σύννεφο, μπορεί αμέσως να 
μετακινήσει οποιοδήποτε πιόνι του σε μια γειτονική περιοχή, σαν 
να είχε παίξει την αντίστοιχη δειλή μάγισσα.

ΣΥΝΝΕΦΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ

Ανακατεύονται με τα μεγάλα 
σύννεφα στην αρχή του παιχνι-
διού και τοποθετούνται τυχαία, 
όπως πάντα.

Το σύννεφο αυτό δίνει +2 πόντους 
νίκης αν το πιόνι που κάνει την 
παράδοση βρίσκεται σε γειτονική 
περιοχή.

Μετακινήστε ένα πιόνι σας σε μια 
γειτονική περιοχή.



(1x) Ο παίκτης που διώχνει το σύννεφο αυτό, μπορεί αμέσως να 
παραδόσει ένα φίλτρο, με οποιοδήποτε πιόνι του, σαν να είχε μόλις 
παίξει τον αντίστοιχο δειλό δρυΐδη.

(3x) Ο παίκτης που διώχνει το σύννεφο αυτό, αμέσως παίρνει 
τον αντίστοιχο αριθμό πόντων νίκης αν ο παίκτης έχει τουλά-
χιστον τόσα φίλτρα του αντίστοιχου χρώματος όσα και στο 
σύννεφο, δηλαδή τουλάχιστον 3 πορτοκαλί, 4 πράσινα ή 4 
μωβ φίλτρα (αντίστοιχα). Τα φίλτρα δεν επιστρέφονται στο 
απόθεμα, αλλά μένουν στον παίκτη!

Αν ο παίκτης δεν έχει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό φίλτρων όταν διώχνει 
το σύννεφο, ο παίκτης παίρνει το πλακίδιο σύννεφου, αλλά όχι και τους 
πόντους νίκης.

Παίρνει το μενταγιόν από την περιοχή βουνού και το κρατάει, ορατό στους 
άλλους παίκτες. Τα μενταγιόν δίνουν πόντους νίκης στους παίκτες, στο τέλος του 
παιχνιδιού. Ένα μενταγιόν = 4 πόντοι νίκης, δύο μενταγιόν = 9 πόντοι νίκης, και τα 
τρία μενταγιόν = 15 πόντοι νίκης (δείτε το πίσω μέρος της περίληψης).

Χρησιμοποιεί την πλήρη λειτουργία του πλακιδίου βουνού (δείτε παρακάτω), 
χωρίς να αφαιρέσει το πλακίδιο. Αν ένας παίκτης δεν θέλει να χρησιμοποιή-
σει το πλακίδιο, αυτό εξαντλείται πλέον για τον παίκτη. Δηλαδή, δεν μπορεί 
να το χρησιμοποιήσει σε επόμενο γύρο (κάτι τέτοιο θα φαίνεται επειδή θα 
λείπει το μενταγιόν του παίκτη από εκεί!)

Αν ενεργεί σαν γενναία μάγισσα των βουνών, παραδίδει ένα φίλτρο εκεί, αν 
το επιθυμεί.

Τα πλακίδια σημαίνουν:

Ο παίκτης παίρνει ένα φίλτρο του κάθε χρώματος από το γενικό 
απόθεμα. Ένα από τα 3 αυτά νέα φίλτρα μπορεί να παραδοθεί αμέσως, αν ενεργεί 
σαν γενναία μάγισσα των βουνών.

Ο παίκτης παίρνει δύο μαγικά ραβδιά από το γενικό απόθεμα.

...μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την μπροστά πλευρά του ταμπλό και πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν με την πίσω. Τα πέντε πλακίδια βουνού ανακατεύονται 
στην αρχή του παιχνιδιού, και τοποθετείται από ένα ανοιχτό στις κατάλληλες 
θέσεις των τριών περιοχών βουνών. Τυχόν πύργοι που καλύπτονται χάνουν τη 
λειτουργία τους. Τα εναπομείναντα δύο πλακίδια βουνών επιστρέφονται στο 
κουτί.
Κάθε παίκτης τοποθετεί ένα μενταγιόν του χρώματός του δίπλα σε κάθε πλακίδιο 
βουνού.
Όταν ένας παίκτης μετακινήσει ένα πιόνι του σε μια από τις περιοχές αυτές, τότε 
εκτελεί, με οποιαδήποτε σειρά, τα εξής:

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΒΟΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ

Παραδώστε ένα φίλτρο.

Κερδίζετε τον ανάλογο αριθμό 
πόντων νίκης, αν έχετε τα απαι-
τούμενα φίλτρα.

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΒΟΥΝΩΝ

...μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
στην μπροστά πλευρά και πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν στην πίσω 
πλευρά του ταμπλό. Τοποθετήστε 
τρία τυχαία πλακίδια ανοιχτά στις 
κατάλληλες θέσεις βουνών, μαζί 
με ένα μενταγιόν του κάθε παίκτη.

Όποιος μετακινηθεί σε μία από 
αυτές τις θέσεις βουνού:

...παίρνει το μενταγιόν του:
στο τέλος του παιχνιδιού 1, 2 ή 3 
μενταγιόν δίνουν 4, 9 ή 15 ΠΝ.

...χρησιμοποιεί το πλακίδιο βου- 
νού (δεν είναι υποχρεωτικό).

...παραδίδει ένα φίλτρο, αν ενερ-
γεί σαν γενναία μάγισσα των 
βουνών.

+ 1 φίλτρο ανά χρώμα

+ 2 μαγικά ραβδιά



ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΣΟΥΣ

Με οποιοδήποτε πιόνι, ο παίκτης παραδίδει οποιοδήποτε είδος φίλτρου, 
σαν να είχε παίξει τον αντίστοιχο δειλό δρυΐδη. Επιτρέπεται η παράδοση σε 
τετράγωνο πύργο.

Ο παίκτης μπορεί να κάνει μέχρι και δύο μετακινήσεις με ένα πιόνι του ή 
από μία μετακίνηση με κάθε πιόνι του, σαν να είχε παίξει την αντίστοιχη 
δειλή μάγισσα.

Ο παίκτης μπορεί να διώξει οποιοδήποτε πλακίδιο σύννεφου γειτονικά σε 
οποιοδήποτε πιόνι του, σαν να είχε παίξει την αντίστοιχη δειλή νεράιδα.

...πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν παίζετε με την πίσω πλευρά του ταμπλό. Τα έξι 
πλακίδια ανακατεύονται στην αρχή του παιχνιδιού και έπειτα τοποθετούνται τυχαία 
ανοιχτά σε κάθε κατάλληλη θέση των τεσσάρων περιοχών δάσους. Τα εναπομείναντα 
δύο πλακίδια δάσους επιστρέφουν στο κουτί.

Ο παίκτης που μετακινεί ένα πιόνι του σε μια από αυτές τις περιοχές δάσους, παίρνει 
το πλακίδιο δάσους από το ταμπλό και το κρατάει, ανοιχτό, ορατό προς όλους.
Σε επόμενη σειρά του, ο παίκτης μπορεί να το χρησιμοποιήσει μια φορά, και έπειτα το 
ξεσκαρτάρει ανοιχτό, δίπλα στο ταμπλό. Κάθε παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
πολύ ένα πλακίδιο ανά κάρτα ρόλου και ένα πλακίδιο «+1 κάρτα» στην αρχή κάθε γύρου.

Τα πλακίδια σημαίνουν:

(2x) Όποιος παίκτης παίξει μια κάρτα ρόλου δειλά και χρησιμοποιήσει ένα 
από αυτά τα πλακίδια, μπορεί να εκτελέσει την γενναία ενέργεια αντί για 
τη δειλή. Για οτιδήποτε άλλο έχει σημασία, ο παίκτης παραμένει δειλός. 
Έτσι, ο παίκτες δεν σταματάει τον τρέχον γενναίο παίκτη, ούτε γίνεται πρώτος παίκτης για την

(2x) Όποιος παίκτης χρησιμοποιήσει το πλακίδιο αυτό στην αρχή ενός 
γύρου, μπορεί να κρατήσει μια επιπλέον κάρτα.
Το πλακίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γεγονός «More or Less» ακόμη και αφού 
όλοι οι παίκτες έχουν δείξει τις κάρτες στο χέρι τους. Η επιπλέον κάρτα δεν λαμβάνεται υπόψη

(2x) Όποιος παίκτης παίξει μια κάρτα ρόλου δειλά και χρησιμοποιήσει το 
πλακίδιο αυτό, παίρνει 5 πόντους νίκης αντί να εκτελέσει την ενέργεια.
Αν το πλακίδιο αυτό χρησιμοποιηθεί κατά τα γεγονότα «Black Market» ή «Black Distillery», 
ο παίκτης κερδίζει μόνο 5 πόντους νίκης (και όχι άλλους +3 πόντους νίκης ή + οποιονδήποτε 
πόρο.

επόμενη κάρτα ρόλου.
Στο γεγονός «Brave Heart», ο πρώτος παίκτης μιας κάρτας ρόλου δεν μπορεί να αποφύγει την υποχρέ-
ωση να είναι «γενναίος» μέσω χρήσης του πλακιδίου αυτού.

όταν σκοράρονται πόντοι νίκης για το γεγονός αυτό.

Παράδοση 1 φίλτρου

2 μετακινήσεις πιονιών (ίδια ή 
διαφορετικά πιόνια)

Διώξτε 1 σύννεφο

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΣΟΥΣ

...πρέπει να χρησιμοποιηθούν με 
την πίσω πλευρά του ταμπλό.

Τοποθετήστε τέσσερα τυχαία πλακί-
δια ανοιχτά, στα κατάλληλα δάση.

Ο παίκτης που μετακινείται σε 
ένα από αυτά τα δάση παίρνει 
καταρχήν το πλακίδιο από εκεί.

Παίξτε δειλά, αλλά εκτελέστε την 
γενναία ενέργεια.

+ 1 κάρτα στο χέρι σας

+ 5 πόντοι νίκης αντί για την δειλή 
ενέργεια



...πρέπει να χρησιμοποιηθούν όταν παίζετε με την πίσω πλευρά του ταμπλό. Τα έξι 
πλακίδια ανακατεύονται στην αρχή του παιχνιδιού, και έπειτα τοποθετούνται τυχαία 
ανοιχτά σε κάθε θέση που παρέχεται στις τέσσερις αντίστοιχες περιοχές λόφων. Τα 
δύο εναπομείναντα πλακίδια λόφων επιστρέφονται πίσω στο κουτί.

Τα πλακίδια αυτά σημαίνουν:

παίκτης μπορεί να παραδώσει φίλτρο, αν είχε παίξει μια γενναία 
μάγισσα των λόφων. Σημείωση: Είναι πιθανό ο πέτρινος κύκλος «Β» να 
μην είναι διαθέσιμος ή να μην μπορείτε να φύγετε από το νησί αφού φτάσετε. 
Ποτέ δεν μπορείτε να φύγετε από το νησί με τον πέτρινο κύκλο «D».

συμβαίνει αν ο παίκτης παραδώσει εδώ ένα φίλτρο σαν δειλός 
δρυΐδης.

(5x) Όποιος παίκτης μετακινήσει ένα πιόνι του σε μια από αυτές τις 
περιοχές λόφων παίρνει την ιδιότητα «τούρμπο σκούπας», στέλνοντας 
αμέσως το πιόνι του σε έναν από τους δύο κύκλους πέτρινους κύκλους 
που εμφανίζονται στο πλακίδιο. Στη νέα περιοχή, ο

(1x) Στην περιοχή αυτή δεν ενεργοποιείται ιδιότητα «τούρμπο σκού-
πας», αλλά ο παίκτης μπορεί να παραδώσει ένα πορτοκαλί φίλτρο στο 
απόθεμα, για 7 πόντους νίκης, αν παίξει την γενναία μάγισσα των 
λόφων, σαν να υπήρχε ο πύργος στο ταμπλό (δείτε σελίδα 7). Το ίδιο 

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΟΦΩΝ

...πρέπει να χρησιμοποιηθούν με 
την πίσω πλευρά του ταμπλό.

Τοποθετήστε τέσσερα τυχαία 
πλακίδια ανοιχτά στους αντίστοι-
χους λόφους.

Μετακινήστε αμέσως το πιόνι σας 
σε έναν από τους δύο πέτρινους 
κύκλους (και παραδώστε ένα φίλτρο, 
αν παίξατε μια γενναία μάγισσα των 
λόφων).

Παραδώστε ένα πορτοκαλί φίλτρο 
για 7 πόντους νίκης (πίσω στο απόθε-
μα).

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΟΦΩΝ


