
Περίληψη

Περιεχόμενα

Κάθε παίκτης γίνεται αρχηγός μιας Σκοτσέζικης οικογένειας γύρω στο 
1600 και προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή και τη δύναμή της στα 
χάιλαντς της Σκοτίας. Κάθε αρχηγός προσπαθεί να αυξήσει τη γη της 
οικογενείας του προσθέτοντας πλακίδια, τα οποία ενεργοποιεί για να 
κερδίσει οφέλη: υλικά τα οποία θα ξοδέψει για να πάρει νέες περιοχές  
νέα μέλη για να μεγαλώσει την εδαφική του επέκταση, ή μια από τις 13 
ειδικές περιοχές οι οποίες προσφέρουν επιπλέον πλεονεκτήματα στους 
ιδιοκτήτες τους, ή ακόμη θα πάρει νέα μέλη τα οποία θα βοηθήσουν στην 
εδαφική του επέκταση. Αυτά όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα 
αμέτρητα αποστακτήρια ουίσκι και ταβέρνες που μπορεί να αγοράσει...
Χάρη στον πρωτότυπο μηχανισμό του παιχνιδιού, όπου παίζει ο παίκτης 
του οποίου η φιγούρα βρίσκεται στην αρχή της αλυσίδας από φιγούρες 
και πλακίδια, οι παίκτες έχουν ένα σπάνιο πλήθος επιλογών για το 
μέγεθος και την ανάπτυξη της γής τους. Το χαρακτηριστικό αυτό του 
παιχνιδιού το κρατάει ενδιαφέρον για όσες διαφορετικές παρτίδες κι αν 
παιχτούν.
Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους μετά από 3 γύρους 
σκοραρίσματος κερδίζει το παιχνίδι.

25 μέλη οικογενειών (μαύρα ξύλινα ανθρωπάκια)
  5 φιγούρες παικτών (χρωματιστά ξύλινα ανθρωπάκια)
44 υλικά (10 πράσινοι κύβοι ξύλου, 10 γκρι κύβοι πέτρας, 8 κίτρινοι κύβοι 
σιτηρών, 8 καφέ κύβοι βοοειδών και 8 λευκοί κύβοι προβάτων)
16 βαρέλια ουίσκι (ξύλινα οκτάγωνα σε φυσικό χρώμα)
  1 ζάρι (με 1-1-1-2-2-3 τελείες)
  8 χαρτονένια πλαίσια με:
  -  1 ταμπλό παιχνιδιού
  - 13 κάρτες ειδικών τοποθεσιών
  - 72 πλακίδια (χωριά, δάση, λιβάδια, βοσκοτόπια, κάστρα...)
  - 33 νομίσματα
  - 58 δείκτες πόντων νίκης (18 x 1, 10 x 3, 15 x 5 και 15 x 10)
  -  2 κάρτες περίληψης (μπροστά: περίληψη κανόνων, πίσω: πλακίδια)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι παίκτες προσπαθούν να 
μεγαλώσουν τη σφαίρα της 
επιρροής τους σαν αρχηγοί 
οικογενειών της Σκωτίας, 
κερδίζοντας όσο περισσότε- 
ρους πόντους νίκης μπο- 
ρούν.

Για να το κάνουν αυτό, θα 
βρουν υλικά, νέα μέλη, ειδι- 
κές τοποθεσίες, αποστακτή- 
ρια και ταβέρνες.

Στο τέλος του παιχνιδιού, ο 
παίκτης με τους περισσότε- 
ρους πόντους κερδίζει!

Σημαντική σημείωση: τα κομμάτια 
του παιχνιδιού δεν είναι περιορι- 
σμένα! Στην σπάνια περίπτωση που 
εξαντληθεί κάτι κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού (κύβοι υλικών, 
βαρέλια ουίσκι ή δείκτες πόντων 
νίκης), οι παίκτες μπορούν να το 
αντικαταστήσουν με κάτι άλλο 
προσωρινά, μέχρι να είναι και πάλι 
διαθέσιμο το κανονικό κομμάτι.

Όταν διαβάσετε για πρώτη φορά τους κανόνες αυτούς, προτείνεται να προσπεράσετε το κείμενο στα δεξιά της κάθε σελίδας.
Το κείμενο αυτό χρησιμεύει σαν περίληψη, ώστε να θυμηθείτε τους κανόνες σε επόμενα παιχνίδια σας.



Προετοιμασία
Πριν το πρώτο σας παιχνίδι, αφαιρέστε προσεκτικά όλα τα κομμάτια από τα 
χαρτονένια πλαίσια.

Τοποθετήστε το ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.
Ξεχωρίστε τα πλακίδια ανάλογα με τον αριθμό της πλάτης τους (1, 2 ή 3) 
σχηματίζοντας 3 στοίβες δίπλα στο ταμπλό. Επιπλέον υπάρχουν 5 αρχικά 
χωριά (με ίδιο σχέδιο και πλάτη), 1 για κάθε παίκτη (βλ. παρακάτω).
Αφήστε τις 13 κάρτες ειδικών τοποθεσιών κοντά στο ταμπλό.
Σχηματίστε ένα γενικό απόθεμα δίπλα στο ταμπλό με τα εξής κομμάτια:
25 μέλη οικογενειών (μαύρα ξύλινα ανθρωπάκια),
16 βαρέλια ουίσκι (ξύλινα οκτάγωνα σε φυσικό χρώμα),
44 κύβους υλικών, 33 νομίσματα και
όλους τους δείκτες πόντων νίκης.
Κάθε παίκτης παίρνει:
- 1 αρχικό χωριό, το οποίο τοποθετεί στην περιοχή του (ο χώρος
 μπροστά του), ξεκινώντας τη γη του (επιστρέψτε στο κουτί τα
 αχρησιμοποίητα αρχικά χωριά).
- 1 μέλος οικογένειας από το γενικό απόθεμα, το οποίο
 τοποθετεί στο αρχικό του χωριό,
- 1 φιγούρα παίκτη στο χρώμα της αρεσκείας του, την
 οποία τοποθετεί σύμφωνα με τους κανόνες παρακάτω,
- 6 νομίσματα, τα οποία τοποθετεί σε εμφανές σημείο
 στην περιοχή του.

Το ζάρι χρησιμοποιείται μόνο για το παιχνίδι 2 ή 3
παικτών. (βλ. κανόνες για 2 ή 3 παίκτες στη σελ. 8.)
Οι παίκτες επιλέγουν ποιός θα παίξει πρώτος. Ο παί-
κτης αυτός τοποθετεί την φιγούρα του σε μια από τις
14 θέσεις του ταμπλό. Οι υπόλοιποι, δεξιόστροφα, τοπο-
θετούν τις φιγούρες στις αμέσως επόμενες θέσεις, με τη
φορά του ρολογιού μέχρι όλοι να έχουν τοποθετήσει τις
φιγούρες τους στις θέσεις του ταμπλό (βλ. σχέδιο δεξιά).
Έπειτα, τοποθετούνται στις κενές θέσεις πλακίδια της
στοίβας “0”, ένα ανά θέση ανοιχτά, ξεκινώντας από την
πρώτη θέση μετά την τελευταία φιγούρα παίκτη και συ-
νεχίζοντας μέχρι τη θέση πριν τον πρώτο παίκτη, χωρίς εκεί όμως να
τοποθετηθεί πλακίδιο. Όταν παίζετε με λιγότερους από 5 παίκτες, θα χρει- 
αστεί να ανοίξετε πλακίδια από τη στοίβα “1” για να συμπληρώσετε τις θέσεις 
με τον ίδιο τρόπο.

Σημαντικό: η θέση πριν τον πρώτο παίκτη μένει πάντοτε κενή, ανεξάρτητα 
του πόσοι παίζουν (βλ. σχέδιο πάνω δεξιά).
Η θέση αυτή (πριν τον “αρχικό” παίκτη της αλυσίδας), παραμένει κενή σε όλη 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, ώστε να είναι εμφανές που αρχίζει και που 
τελειώνει η αλυσίδα.

αρχή της
αλυσίδας
(παίζει ο κίτρινος)

αρχικό στήσιμο
για 4 παίκτες

τέλος της αλυσίδας

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Κάθε παίκτης παίρνει:
- 1 φιγούρα παίκτη
- 6 νομίσματα
- 1 αρχικό χωριό με ένα μέλος
 της οικογένειας

Τοποθετήστε τα υπόλοιπα 
κομμάτια όπως φαίνεται στον 
παρακάτω σχήμα.

Σημείωση: μια θέση πάντα 
παραμένει κενή, ώστε να φαίνεται 
που ξεκινάει και που τελειώνει η 
αλυσίδα των παικτών.



Παίζοντας το παιχνίδι ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Το παιχνίδι παίζεται σε τρία 
μέρη.

Κάθε γύρος τελειώνει όταν 
το τελευταίο πλακίδιο της 
κάθε στοίβας τοποθετηθεί 
στο ταμπλό οπότε ξεκινάει η 
φάση σκοραρίσματος.
Οι παίκτες δεν παίζουν δεξι- 
όστροφα, αλλά πάντα παίζει 
ο παίκτης που βρίσκεται στο 
τέλος της αλυσίδας (ένας 
παίκτης μπορεί να έχει 
συνεχόμενους γύρους)
Σε κάθε γύρο, ένας παίκτης:
1) μετακινεί τη φιγούρα του
 σε οποιοδήποτε πλακίδιο
2) το τοποθετεί στην περιοχή του
3) ενεργοποιεί πλακίδια
4) ανοίγει νέο πλακίδιο

Σημείωση: Στο τέλος ενός γύρου πάντα 
θα είναι κατειλημμένες 13 από τις 14 
θέσεις, είτε από φιγούρα παίκτη, ή 
από πλακίδιο και πάντα θα υπάρχει 
φιγούρα παίκτη στην αρχή της 
αλυσίδας.

Είναι σειρά του κόκκινου παίκτη. Αν 
μετακινήσει τη φιγούρα του στο λιβάδι 
ή στο χωριό, θα βρίσκεται ακόμη στην 
αρχή της αλυσίδας και θα μπορεί 
αμέσως να παίξει ξανά. Αν 
μετακινήσει τη φιγούρα του στο δάσος 
ή παρακάτω (ακόμη και μέχρι τη 
λίμνη Λοχ), ο κίτρινος θα παίξει μετά 
(και το λιβάδι και το χωριό θα 
αφαιρεθούν).

Το παιχνίδι αποτελείται από 3 μέρη. Στο τέλος κάθε μέρους, λαμβάνει χώρα μια 
φάση σκοραρίσματος. Το πρώτο μέρος τελειώνει όταν και το τελευταίο πλακίδιο της 
στοίβας “1” τοποθετηθεί στο ταμπλό, το δεύτερο όταν τοποθετηθεί το τελευταίο της 
στοίβας “2” και ο τρίτος και το τελευταίο, όταν τοποθετηθεί το τελευταίο πλακίδιο 
της στοίβας “3”. Μετά και την τρίτη φάση σκοραρίσματος, υπάρχει ένα τελικό ειδικό 
σκοράρισμα και ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους είναι ο νικητής.

Σημαντικό! Σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια, οι παίκτες δεν παίζουν 
ο ένας μετά τον άλλο δεξιόστροφα. Αντίθετα, παίζει πάντα ο παίκτης του οποίου 
η φιγούρα βρίσκεται στην αρχή της αλυσίδας του ταμπλό. Το πόσες φορές θα 
παίξει κάποιος εξαρτάται από το πόσο μακριά θα μετακινεί κάθε φορά τη 
φιγούρα του. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παίκτης θα έχει διαφορετικό αριθμό 
γύρων στο σύνολο της παρτίδας, ή ότι θα παίξει πολλές φορές συνεχόμενα.

Ο γύρος ενός παίκτη εκτελείται ως εξής, στην παρακάτω σειρά:
1) Μετακινεί τη φιγούρα του σε οποιαδήποτε θέση περιέχει πλακίδιο.
2) Τοποθετεί το πλακίδιο αυτό στην περιοχή του.
3) Ενεργοποιεί τόσο το πλακίδιο αυτό, όσο και τα γειτονικά του.
4) Ανοίγει ένα νέο πλακίδιο και το τοποθετεί στο τέλος της σειράς.

   1) Μετακίνηση μιας Φιγούρας
Στο γύρο του, ο παίκτης μετακινεί τη φιγούρα του σε οποιαδήποτε θέση υπάρ- 
χει ένα πλακίδιο (αρκεί να μπορεί να τοποθετήσει το πλακίδιο αυτό στην περι- 
οχή του και να μπορεί να πληρώσει γι’ αυτό).

   2) Τοποθέτηση ενός Πλακιδίου
Ο παίκτης παίρνει το πλακίδιο κάτω από τη
φιγούρα του και το τοποθετεί στην περιοχή
του. Οι κανόνες τοποθέτησης των πλακιδίων
αναλύονται στη μεθεπόμενη σελίδα.

   3) Ενεργοποίηση Πλακιδίων
Ο παίκτης, έπειτα, ενεργοποιεί το νέο του πλακίδιο και όλα τα γειτονικά του 
(περιλαμβάνονται και τα διαγωνίως γειτονικά). Για περισσότερες πληροφορίες 
για τα πλακίδια και την ενεργοποίησή τους στις επόμενες σελίδες.

   4) Άνοιγμα ενός Νέου Πλακιδίου
Στο τέλος του γύρου του, ο παίκτης ανοίγει ένα νέο πλακίδιο από την τρέχουσα 
στοίβα και το τοποθετεί στη θέση που βρίσκεται στο τέλος της σειράς, έτσι ώστε 
να είναι καλυμμένες οι 13 από τις 14 θέσεις (με φιγούρες ή πλακίδια). Ασφα- 
λώς, μόλις η στοίβα “0” εξαντληθεί, οι παίκτες ανοίγουν πλακίδια από τη 
στοίβα “1”, έπειτα από τη “2” και τέλος από την “3”. 

Σημείωση: μπορεί μερικές φορές οι θέσεις ακριβώς πίσω από τον πρώτο παίκτη να 
έχουν ακόμη πλακίδια. Τα πλακίδια αυτά αφαιρούνται στη φάση 4 του γύρου του 
παίκτη (επιστρέφουν στο κουτί), και ανοίγει στη θέση τους ένας ίσος αριθμός νέων 
πλακιδίων μέχρι το τέλος της σειράς.



Κάθε πλακίδιο έχει την ονομασία του και χρωματιστό περίγραμμα το οποίο 
δείχνει το είδος του. Για παράδειγμα, όλα τα καφέ πλακίδια δίνουν πόντους νίκης 
στους ιδιοκτήτες τους.
Περίπου τα μισά πλακίδια έχουν κόστος αγοράς, συνήθως σε υλικά (εμφανίζεται 
στην πάνω αριστερή γωνία). Αν δεν εμφανίζεται κόστος, τότε
το πλακίδιο είναι δωρεάν. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει
το κόστος πριν τοποθετήσει ένα πλακίδιο (με τα υλικά στην
κατοχή του και/ή μέσω αγοραπωλησιών στην αποθήκη, όπως
εξηγείται παρακάτω), δεν μπορεί να τοποθετήσει την φιγού-
ρα του πάνω σε αυτό το πλακίδιο.
Σε μερικά πλακίδια (χωριά, αποστακτήρια και ειδικές τοποθεσίες), μια εικόνα 
στην κάτω δεξιά γωνία του πλακιδίου δείχνει ότι ο παίκτης παίρνει ένα πλεονέ- 
κτημα της μιας φοράς, επιπλέον των οποιονδήποτε κερδών από την ενεργοποίησή 
του.
Στο κέντρο κάτω σε κάθε πλακίδιο εμφανίζεται το κέρδος του παίκτη από κάθε 
ενεργοποίηση του πλακιδίου.
Τα 13 πλακίδια ειδικών τοποθεσιών έχουν στην κάτω αριστερή
τους γωνία, το σύμβολο αυτό, ώστε να ξεχωρίζουν.

Η αποθήκη βρίσκεται στο κέντρο του ταμπλό. Κάθε ένα από τα 5 υλικά έχει τη δική του 
σειρά (με τους αριθμούς 1, 2 και 3). Ένας παίκτης μπορεί να κάνει συναλλαγές 
οποιαδήποτε στιγμή του γύρου του, αγοράζοντας και πουλώντας εκεί υλικά.
Αγορά (επιτρέπεται μόνο για την κάλυψη άμεσου κόστους!): όταν ένας παίκτης 
θέλει να αγοράσει υλικά από την αποθήκη, δίνει τόσα νομίσματα όσα φαίνονται στην 
φθηνότερη ανοιχτή θέση (1, 2 ή 3 νομίσματα). Αν η σειρά είναι ήδη γεμάτη, τότε δεν 
μπορεί να αγοράσει κάποιος το συγκεκριμένο υλικό.
Ένας παίκτης μπορεί να αγοράσει όσα και όποια υλικά θέλει στο γύρο του, αρκεί αυτό να 
γίνεται για την κάλυψη άμεσης ανάγκης, για την πληρωμή τους κόστους ενός πλακιδίου 
ώστε αυτό να τοποθετηθεί, ή για το κόστος ενός καφέ πλακιδίου ή αποστακτηρίου. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο παίκτης δεν χρειάζεται να πάρει τα υλικά από το απόθεμα, μιας και 
θα τα επιστρέψει αμέσως μετά την αγορά τους, ούτως η άλλως.
Πώληση (επιτρέπεται σε οποιαδήποτε στιγμή στο γύρο του παίκτη, ακόμη 
και πολλές φορές): όταν κάποιος θέλει να πουλήσει υλικό στην αποθήκη, τοποθετεί τον 
αντίστοιχο κύβο πίσω στο γενικό απόθεμα και παίρνει τα νομίσματα της τελευταίας δεξιά 
θέσης από τη σειρά του υλικού. Μπορεί κάποιος να πουλήσει όσα υλικά, οποιονδήποτε 
ειδών θέλει σε έναν γύρο. Ωστόσο, αν δεν υπάρχουν νομίσματα στην αντίστοιχη σειρά, δεν 
μπορεί προσωρινά να πωληθεί το υλικό αυτό.

Σημείωση: το ουίσκι δεν υπολογίζεται σαν υλικό, και συνεπώς δεν μπορεί να αγοραστεί 
ή να πωληθεί. Προφανώς, το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών.

Ένα αναλυτικό παράδειγμα: Η Άννα θέλει να πάρει το Αβαείο του Ιωνά και χρειάζεται 1 
ξύλο, 1 πέτρα και 1 πρόβατο για αυτό. Έχει 2 ξύλα, 1 βόδι και 3 νομίσματα. Πουλάει το βόδι 
στην αποθήκη για 2 νομίσματα και έπειτα αγοράζει 1 πέτρα, τοποθετώντας στην αποθήκη 2 
νομίσματα, και 1 πρόβατο, τοποθετώντας εκεί 3 νομίσματα. Επιστρέφει στο γενικό απόθεμα 
και 1 ξύλο και τοποθετεί το Αβαείο δίπλα σε ένα λατομείο, ένα λιβάδι και το μεσαίο 
πανηγύρι. Σαν αποτέλεσμα, παίρνει 1 πέτρα, 1 πρόβατο και την ευκαιρία να δώσει 4 
διαφορετικά υλικά για πόντους νίκης. Σαν κέρδος από το Αβαείο, επιλέγει 1 πρό- βατο, το 
οποίο πουλάει στην αποθήκη για 3 νομίσματα. Με τα χρήματα αυτά, αγοράζει 1 σιτάρι για 1 
νόμισμα, το οποίο δίνει μαζί με 1 ξύλο, 1 πέτρα και 1 πρόβατο για 8 πόντους (από την 
ενεργοποίηση του πανηγυριού).

ΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

Κάθε πλακίδιο έχει την 
ονομασία του (πάνω δεξιά) η 
οποία καθορίζει το είδος του.

Πολλά πλακίδια έχουν κόστος 
(πάνω αριστερά) το οποίο πρέπει 
να πληρώσει ο παίκτης πριν 
την τοποθέτησή του.

Μερικά πλακίδια έχουν “πλε- 
ονέκτημα της μιας φοράς” 
(κάτω δεξιά)

Η εικόνα κάτω στο κέντρο του 
πλακιδίου δείχνει το κέρδος 
του παίκτη σε κάθε ενεργοποί- 
ησή του.

Η αποθήκη
... μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οποιαδήποτε στιγμή στο γύρο 
κάθε παίκτη περισσότερες από 
μια φορές.

Η αγορά επιτρέπεται μόνο για 
την κάλυψη άμεσων αναγκών 
(όχι για την προσθήκη υλικών 
στο απόθεμα των παικτών)

Η πώληση είναι πάντα και 
πολλές φορές μαζί δυνατή.

 η αποθήκη στην αρχή
 του γύρου της Άννας

Τα πλακίδια

Η αποθήκη



 Κάθε πλακίδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε τουλάχιστον μια πλευρά του 
να συνδέεται με ένα άλλο πλακίδιο. (Δεν αρκεί γωνία με γωνία!)

 Επιπλέον, τουλάχιστον 1 από τα γειτονικά πλακίδια πρέπει να έχει μέλος της 
οικογένειας πάνω του (ακόμη και γειτονικά, γωνία με γωνία!).

 Το ποτάμι πρέπει να είναι συνεχόμενο, και δεν μπορεί κάποιος να ξεκινήσει 
ένα δεύτερο ποτάμι. Επίσης, πρέπει να δημιουργείται πάνω στη διεύθυνση 
Βορρά - Νότου. Το ίδιο ισχύει και για το δρόμο, αλλά Ανατολικά - Δυτικά.

 Τα πλακίδια στα οποία δεν υπάρχει ποτάμι ή δρόμος μπορούν να τοποθετη- 
θούν μόνο στην άκρη ενός άλλου πλακιδίου που επίσης δεν έχει ποτάμι ή δρόμο.

 Αλλιώς, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί για την τοποθέτηση, και τα
πλακίδια διαφορετικού χρώματος μπορούν να βρίσκονται γειτονικά.

Με άλλα λόγια, είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση ενός κάστρου
δίπλα σε ένα λιβάδι, ενός δάσους δίπλα σε λίμνη κλπ.

Μόλις κάποιος παίκτης τοποθετήσει, νόμιμα, ένα πλακίδιο στην περιοχή του, 
μπορεί να πάρει οποιοδήποτε πλεονέκτημα μιας φοράς αυτό προσφέρει (κάτω 
δεξιά στο πλακίδιο). Τότε, μπορεί να ενεργοποιήσει τόσο το πλακίδιο που μόλις 
τοποθέτησε, όσο και τα γειτονικά του (ακόμη κι αυτά που είναι διαγωνίως γειτο- 
νικά!). Ο παίκτης μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει τα πλακίδια αυτά με 
όποια σειρά επιθυμεί. Τα κέρδη κάθε πλακιδίου χρησιμοποιούντα μια φορά σε 
κάθε φάση ενεργοποίησης. Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας φάσης ενεργοποίησης, 
μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει το αποστακτήριο για να ανταλλάξει 1 σιτάρι για 
1 βαρέλι ουίσκι, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το πανηγύρι για ανταλλαγή υλικών με 
πόντους μόνο μια φορά.
Πλακίδια με κίτρινο και πράσινο πλαίσιο: παραγωγικά πλακίδια, 
αποστακτήρια και το Αβαείο του Ιωνά.
Λατομείο, δάσος, λιβάδι, βοσκοτόπι και χωράφι σιτηρών: οποτεδήποτε ενεργοποι- 
ηθεί ένα παραγωγικό πλακίδιο, ο παίκτης παίρνει 1 κύβο υλικού του αντίστοιχου 
είδους από το γενικό απόθεμα και το τοποθετεί πάνω στο πλακίδιο αυτό.
Σημαντικό: ένα πλακίδιο δεν μπορεί να έχει σε οποιαδήποτε στιγμή πε-
ρισσότερα από 3 υλικά. Αν κάποιος μπορεί να πάρει περισσότερα, απλά
δεν παίρνει τα επιπλέον υλικά.
Οδηγία: είναι σωστό να κάνετε χώρο σε τέτοιες περιπτώσεις πουλώντας ένα υλικό στην 
αποθήκη πριν ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο πλακίδιο.

Αποστακτήριο: όταν ένας παίκτης προσθέτει ένα αποστακτήριο στην περιοχή 
του, αμέσως παίρνει 1 βαρέλι ουίσκι από το απόθεμα. Επιπλέον, οποτεδήποτε 
ενεργοποιείται το αποστακτήριο (ακόμη και στην αρχική τοποθέτηση), ο ιδιοκτή- 
της του μπορεί να φτιάξει ουίσκι δίνοντας έναν κίτρινο κύβο του στο γε- 
νικό απόθεμα (το πλακίδιο από το οποίο προέρχεται δεν χρειάζεται ενεργοποί-
ηση) και τοποθετεί το βαρέλι δίπλα στην περιοχή του (όχι στο αποστακτήριο).

Αβαείο του Ιωνά: Επιπλέον των καρτών ειδικών τοποθεσιών (βλ. παρακάτω) το 
αβαείο επιτρέπει στον παίκτη να πάρει 1 κύβο υλικού της επιλογής του
και να τον τοποθετήσει στο Αβαείο. Όπως και όλα τα υπόλοιπα πλακίδια
το αβαείο μπορεί να έχει μέχρι και 3 το πολύ υλικά.
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Κανόνες τοποθέτησης

Λειτουργία των πλακιδίων

Κανόνες τοποθέτησης

  γειτονικά σε άλλο πλακίδιο

  τουλάχιστον ένα μέλος γειτο- 
νικά

  το ποτάμι και ο δρόμος μόνο 
συνεχόμενα

Η λειτουργία των πλακιδίων

Ενεργοποίηση του νέου και 
όλων των γειτονικών πλακιδί- 
ων - με οποιαδήποτε σειρά

Παραγωγικά πλακίδια:
ένα υλικό του αντίστοιχου 
είδους

Αποστακτήριο: μετατροπή 
ενός κύβου σιτιρών σε ένα 
βαρέλι ουίσκι (ακόμη και στην 
αρχική τοποθέτηση)

Αβαείο του Ιωνά: ένα οποιδή- 
ποτε υλικό

Α: πιθανές θέσεις πλακιδίων 
χωρίς ποτάμι ή δρόμο
Β: πιθανές θέσεις πλακιδίων με 
ποτάμι
Γ: πιθανές θέσεις πλακιδίων με 
δρόμο



Πλακίδια με καφέ πλαίσιο: χασάπηδες, ταβέρνες, πανηγύρια, κλπ.
Χασάπης: υπάρχουν 3 είδη χασάπη. Ο ένας μετατρέπει 1 (ή 2) πρόβατα
σε 2 (ή 4 ) πόντους πληρώνοντας λευκούς κύβους υλικών από πλακίδια
της περιοχής του παίκτη και παίρνοντας τους αντίστοιχους δείκτες
πόντων νίκης. Υπάρχει ένας αντίστοιχος χασάπης για τα βόδια. Ο τρίτος χασάπης 
επιτρέπει στον παίκτη να δώσει ακριβώς 1 πρόβατο και 1 βόδι για 5 πόντους.

Ετήσιο πανηγύρι: ανάλογα με το πανηγύρι, ο παίκτης μπορεί να δώσει 1-3, 1-4 ή 
1-6 υλικά οποιουδήποτε είδους αρκεί να είναι διαφορετικά μεταξύ
τους (επιτρέπεται η αγορά και η πώληση στην αποθήκη αν χρειάζεται)
για να πάρει 5, 8, ή 12 πόντους. Με άλλα λόγια, για να σκοράρει 8 πό-
ντους με το μεσαίο πανηγύρι ένας παίκτης δεν μπορεί να δώσει 2 βόδια και 2 πρό- 
βατα, αλλά πρέπει να δώσει 4 από τα 5 διαφορετικά υλικά. Το ουίσκι, όπως ανα- 
φέρθηκε προηγουμένως, δεν υπολογίζεται σαν υλικό!

Μανάβης: ο παίκτης δίνει ακριβώς 3 οποιαδήποτε υλικά για 8
πόντους.

Γέφυρα: ο παίκτης πρέπει να δώσει ακριβώς 1 πέτρα και 1 ξύλο για να
πάρει 7 πόντους.

Ταβέρνα: η ταβέρνα επιτρέπει σε έναν παίκτη να κερδίσει 3 ή 4
πόντους κάθε φορά που ενεργοποιείται, χωρίς επιπλέον κόστος.

Πλακίδια με γκρι πλαίσιο: χωριά και κάστρα
Οποτεδήποτε ένας παίκτης προσθέτει ένα χωριό ή ένα κάστρο στην περιοχή 
του, παίρνει αμέσως 1 μέλος της οικογένειας και το βάζει στο πλακίδιο αυτό. 
Στην περίπτωση του κάστρου, παίρνει επίσης την αντίστοιχη κάρτα (βλ. 
παρακάτω “Ειδικές Τοποθεσίες”).
Επιπλέον, ο παίκτης παίρνει 1 πόντο μετακίνησης για κάθε γκρι
πλακίδιο που ενεργοποιείται (και αυτό που μόλις τοποθετήθηκε).
Οι πόντοι αυτοί αθροίζονται, και στο τέλος του γύρου του, μπορεί να τους μοι- 
ράσει στα μέλη του, όπως αυτός επιθυμεί. Κοστίζει 1 πόντο μετακίνησης ώστε 
να μετακινηθεί ένα μέλος σε γειτονικό πλακίδιο (επιτρέπεται και
διαγώνια κίνηση!). Οι αχρησιμοποίητοι πόντοι μετακίνησης χάνονται.
Αν για παράδειγμα, ένας παίκτης έχει 3 πόντους μετακίνησης στη διά-
θεσή του, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για να μετακινηθεί 1 μέλος 3 θέσεις ή 
3 μέλη από 1 θέση.

Σημαντικό: ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει 1 πόντο μετακίνησης για να πάρει 
ένα μέλος του από την περιοχή του και να το αφήσει στην άκρη. Το μέλος αυτό γίνεται 
οπλαρχηγός και δίνει πόντους στον παίκτη (δείτε παρακάτω στο “Σκοράρισμα”).

Σημείωση:
- Μόλις ένα μέλος γίνει οπλαρχηγός, δεν μπορεί να επιστρέψει ποτέ στην περι- οχή 
του παίκτη.
- Οι παίκτες πρέπει να αφήνουν πάντα τουλάχιστον 1 μέλος στις περιοχές τους 
(τουλάχιστον μέχρι τον τελευταίο γύρο), αλλιώς δεν θα μπορούν να τοποθετήσουν 
άλλα πλακίδια.
Πλακίδια με μπλε πλαίσιο (Λίμνες)
Όταν ένας παίκτης προσθέσει μια λίμνη στην περιοχή του, παίρνει αμέσως την 
αντίστοιχη κάρτα (βλ. παρακάτω). Η ενεργοποίηση μιας λίμνης δεν έχει 
επιπλέον αποτελέσματα (δεν υπάρχει σύμβολο στο κάτω κέντρο του πλακιδίου).
Σημείωση: Το κόστος τοποθέτησης της Λοχ Νες μπορεί να πληρωθεί είτε με 1 μέλος 
ή με 1 οπλαρχηγό, και το κόστος της Λοχ Όιχ με οποιαδήποτε 2 διαφορετικά υλικά.

Χασάπης: μετατρέπει πρόβατα 
ή βόδια σε πόντους

Ετήσιο πανηγύρι: μετατρέπει, 
οποαδήποτε διαφορετικά υλι- 
κά σε πόντους

Μανάβης: μετατρέπει 3 υλικά 
σε 8 πόντους

Γέφυρα: μετατρέπει 1 πέτρα 
και 1 ξύλο σε 7 πόντους

Ταβέρνα: 3 ή 4 πόντοι

Σημείωση: Οι παίκτες καλό θα 
είναι να ανταλάσσουν τους 
μικρούς δείκτες πόντων τους με 
μεγαλύτερους δείκτες. Οι πόντοι 
πρέπει πάντοτε να κρατούνται 
κρυφοί.

Χωριά και κάστρα: ένας πόντος 
μετακίνησης (+ένα μέλος της 
οικογένειας και η αντίστοιχη κάρτα 
για τα κάστρα)

Μέλη οικογένειας, τοποθετή- 
στε ένα στην άκρη ως “Οπλαρ- 
χηγό” (πόντοι)

Λίμνες: δεν έχουν κάποιο απο- 
τέλεσμα ενεργοποίησης (δί- 
νουν την αντίστοιχη κάρτα κατά 
την τοποθέτηση)



Οι ειδικές τοποθεσίες
Όταν ένας παίκτης προσθέσει 1 από τα 13 πλακίδια ειδικών τοποθεσιών στην περιοχή του, 
παίρνει την αντίστοιχη κάρτα. Οι κάρτες αυτές προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα.

Αβαείο του Ιωνά: στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης κερδίζει 2 πόντους για κάθε 
κίτρινο πλακίδιο της περιοχής του (και για το αβαείο επίσης).

Λίμνη Λόχι: ο παίκτης αμέσως (και συνεπώς μια φορά στο παιχνίδι) παίρνει 
οποιαδήποτε δύο υλικά από το απόθεμα.

Λίμνη Μοράρ: στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης κερδίζει 2 πόντους για κάθε 
πράσινο πλακίδιο της περιοχής του.

Λίμνη Νες: μια φορά σε κάθε γύρο, ο παίκτης μπορεί να ενεργοποιήσει οποιοδή- 
ποτε πλακίδιό του. Η ενέργεια αυτή δεν χρειάζεται ενεργοποίηση της Λίμνης 
Νες, ή γειτονικού της νέου πλακιδίου. Μην ξεχνάτε, ωστόσο, ότι ένα πλακίδιο δεν 
μπορεί να ενεργοποιηθεί δύο φορές στον ίδιο γύρο.

Λίμνη Σίελ: ο παίκτης αμέσως τοποθετεί 1 υλικό από το απόθεμα σε κάθε κενό 
παραγωγικό του πλακίδιο (πχ, λατομεία, δάση, λιβάδια, βοσκοτόπια, χωράφια 
σιτηρών). Αν επίσης έχει το Αβαείο του Ιωνά και είναι άδειο, τοποθετεί κι εκεί 1 
υλικό της επιλογής του.
Οδηγία: πριν πάρει υλικά, ο παίκτης μπορεί να πουλήσει όσα επιθυμεί στην αποθήκη, 
μέσα στα νόμιμα όρια, ώστε να αδειάσουν τα πλακίδιά του.

Λίμνη Όιχ: ο παίκτης μπορεί αμέσως να ενεργοποιήσει όλα του τα πλακίδια, με 
όποια σειρά επιθυμεί. Ο γύρος του τελειώνει και δεν μπορεί έπειτα να κάνει άλλη 
(κανονική) ενεργοποίηση (ή να χρησιμοποιήσει τη Λίμνη Νες!).

Κάστρο Στόκερ: ο παίκτης παίρνει αμέσως άλλο ένα μέλος της οικογένειας από το 
απόθεμα και το τοποθετεί στο πλακίδιο (το οποίο περιέχει πια 2 μέλη).

Κάστρο Μόιλ: ο παίκτης παίρνει αμέσως 1 βαρέλι ουίσκι από το απόθεμα και το 
κρατάει δίπλα στην περιοχή του.

Κάστρο Αρμαντέιλ: ο παίκτης παίρνει αμέσως 3 νομίσματα από το απόθεμα.

Κάστρο Ντουάρτ: στο τέλος του παιχνιδιού, ο παίκτης κερδίζει 3 νομίσματα για 
κάθε χωριό (όχι κάστρο!) στην περιοχή του.

Κάστρο Ντόναν: ο παίκτης παίρνει αμέσως 2 βαρέλια ουίσκι από το απόθεμα και 
τα κρατάει δίπλα στην περιοχή του.

Κάστρο του Μέι: σε κάθε φάση σκοραρίσματος (βλ. παρακάτω), κάθε οπλαρχηγός 
του παίκτη δίνει διπλούς πόντους.
Σημαντικό: Τα “Tam o Shanters” (παραδοσιακά σκοτσέζικα καπέλα) των παικτών 
υπολογίζονται κανονικά και όχι διπλά!

Κάστρο Κόουντορ: σε κάθε φάση σκοραρίσματος (βλ. παρακάτω), ο
παίκτης προσθέτει 3 καπέλα στη σύγκριση οπλαρχηγών.

Τα 3 σκοραρίσματα
Μόλις τοποθετηθεί στο ταμπλό και το τελευταίο πλακίδιο της στοίβας “1”, το 
παιχνίδι σταματάει για να γίνει το πρώτο σκοράρισμα. Μετά το σκοράρισμα, το 
παιχνίδι συνεχίζεται με τον παίκτη που βρίσκεται τελευταίος στην αλυσίδα των 
φιγούρων στο ταμπλό. Το ίδιο συμβαίνει και για το δεύτερο σκοράρισμα, μόλις 
τοποθετηθεί και το τελευταίο πλακίδιο της στοίβα “2” και για το τρίτο 
σκοράρισμα μετά και την τοποθέτηση του τελευταίου πλακιδίου της στοίβας “3”.

Ειδικές τοποθεσίες: πάρτε την 
αντίστοιχη κάρτα

Το σκοράρισμα:
Μόλις τοποθετηθεί το τελευταίο 
πλακίδιο της 1ης, 2ης ή 3ης στοί- 
βας, στο ταμπλό, ξεκινάει αντί- 
στοιχα το 1ο, 2ο ή 3ο σκοράρι- 
σμα.



Τέλος του παιχνιδιού

Υπάρχουν τρείς τομείς επιτευγ- 
μάτων:

   παραγωγή ουίσκι
   οπλαρχηγοί (μαζί με καπέλα)
   ειδικές τοποθεσίες

Σε κάθε επίτευγμα, η διαφορά 
του παίκτη με τον τελευταίο του 
τομέα καθορίζει τους πόντους 
που αυτός κερδίζει

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Μετά το 3ο σκοράρισμα, οι παί- 
κτες προσθέτουν τα εξής:

   τις τρεις ειδικές τοποθεσίες
   νομίσματα (+1 πόντος)
   διαφορά πλακιδίων (-3 πόντοι)

Ο παίκτης με τους περισσότε- 
ρους πόντους είναι ο νικητής.

Μετάφραση / ενσωμάτωση στα
Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Στις 3 αυτές φάσεις σκοραρίσματος, οι παίκτες συγκρίνουν τα επιτεύγματά τους 
σε 3 κατηγορίες: παραγωγή ουίσκι, οπλαρχηγοί (μαζί με όλα τα καπέλα στις 
κάρτες των παικτών) και τον αριθμό των ειδικών τοποθεσιών που έχουν στην 
κατοχή τους (καθορίζεται από τον αριθμό των καρτών που έχουν).
Για να σκοράρει η παραγωγή ουίσκι, κάθε παίκτης συγκρίνει πόσα περισσότερα 
βαρέλια έχει σε σχέση με τον παίκτη με τα λιγότερα βαρέλια (μπορεί να είναι και 
0).
Κάθε παίκτης έτσι κερδίζει ανάλογα με τη διαφορά αυτή πόντους, σύμφωνα με 
τον πίνακα που βρίσκεται στο ταμπλό (κάτω από την αποθήκη). Οι παίκτες 
κάνουν το ίδιο για τους οπλαρχηγούς και για τις ειδικές τοποθεσίες τους.

Αμέσως μετά το τρίτο σκοράρισμα, γίνεται το τελικό σκοράρισμα:
   Οι ιδιοκτήτες του Αβαείου του Ιωνά, της Λίμνης Μοράρ και του Κάστρου Ντου- 
άρτ, κερδίζουν πόντους για τα πλακίδιά τους.
   Κάθε παίκτης κερδίζει 1 πόντο για κάθε νόμισμα που έχει στην κατοχή του.
   Κάθε παίκτης συγκρίνει τον συνολικό αριθμό πλακιδίων του με του παίκτη με 
τα λιγότερα πλακίδια. Για κάθε πόντο διαφοράς, ο παίκτης πρέπει να χάσει 3 
πόντους. Για παράδειγμα, αν στο τέλος του παιχνιδιού, η Άννα έχει 15 πλακίδια, 
ο Βασίλης 13, η Κατερίνα 16 και ο Δημήτρης 13, η Άννα θα πρέπει να χάσει 6 
πόντους, και η Κατερίνα 9.

Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, κερδίζει ο παίκτης με τα περισσότερα υλικά. Σε περαιτέρω ισοπαλία οι 
παίκτες μοιράζονται τη νίκη.

Παίζοντας με 2 ή 3 Παίκτες
Ισχύουν όλοι οι παραπάνω κανόνες, με τις εξής αλλαγές:

Κατά την προετοιμασία, καλύψτε όλες τις θέσεις “1” της αποθήκης με ένα νόμι- 
σμα. Επιπλέον, οι παίκτες χρησιμοποιούν το ζάρι. Στην αρχή του παιχνιδιού, 
κάθε παίκτης τοποθετεί τη φιγούρα του, όπως περιγράφηκε. Έπειτα το ζάρι 
τοποθετείται (σαν τρίτος ή τέταρτος παίκτης αντίστοιχα) στην επόμενη θέση μετά 
τις φιγούρες. Καλύψτε τις υπόλοιπες θέσεις, κανονικά με πλακίδια, από τη στοί- 
βα “0” αρχικά κι έπειτα από τη στοίβα “1”, αν χρειαστεί.
(Σε παιχνίδι 3 παικτών, το ζάρι παίρνει τη θέση της μπλε φιγούρας στο παράδειγ- 
μα της Σελίδας 2.)
Οποτεδήποτε είναι σειρά του ζαριού, το ρίχνει ένας παίκτης και το μετακινεί 
τόσες θέσεις όσες εμφανιστούν στο ζάρι (οι φιγούρες δεν υπολογίζονται σαν θέσεις). 
Αφαιρέστε από το παιχνίδι το πλακίδιο στο οποίο έφτασε το ζάρι (πίσω στο κουτί), 
και τοποθετήστε ένα νέο πλακίδιο στο τέλος της αλυσίδας.


