
Δύναμη και μηχανορραφίες στη σκιά του Καθεδρικού

Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο των αρχηγών σημαντικών οικογενειών του Παρισιού 
στο τέλος του 14ου αιώνα. Στη σκιά του καθεδρικού της Παναγίας των Παρισίων, οι 
παίκτες συναγω- νίζονται για ευημερία και φήμη. Κάθε οικογένεια ελέγχει μία από τις 3-5 
γειτονιές που περιβάλλουν την Παναγία των Παρισίων. Σαν αρχηγός της οικογένειας, 
κάθε παίκτης προσπαθεί, με έξυπνη χρήση των καρτών ενέργειάς του, να προωθήσει τη 
δύναμη και τη φήμη της οικογενείας του. Όταν παίζει μια κάρτα, μπορεί να προσθέσει 
επιρροή σε συγκεκριμένες περιοχές της γειτονιάς του. Αν επιλέξει την τράπεζα, αυξάνει τα 
χρήματά του, ενώ αν δώσει προσοχή στις κατοικίες της γειτονιάς κερδίζει αμέσως φήμη. 
Ασφαλώς, κάθε παίκτης θα ακολουθήσει τη δική του στρατηγική, ώστε να αυξήσει τη 
φήμη του. Σε κάθε γύρο, οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να προσλάβουν κάποιον από 
τους χαρακτήρες που θα εμφανιστούν, και θα τους βοηθήσουν στη βελτίωση της φήμης ή 
της θέσης τους. Σε μερικές σπάνιες περιπτώσεις, η καλύτερη επιλογή είναι προφανής, 
αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Ένας έξυπνος παίκτης, θα βρει τη σωστή στιγμή να 
χρησιμοποιήσει τις κάρτες του, και να προσλάβει τον σωστό άνθρωπο.
Ο παίκτης με την περισσότερη φήμη είναι ο νικητής στο τέλος του παιχνιδιού.

   5 κομμάτια ταμπλό
   3 πλακίδια της Παναγίας των Παρισίων (από ένα με τρεις, τέσσερις και πέντε πλευρές)
45 κάρτες ενεργειών (από ένα Νοσοκομείο, Κατοικίες, Σχολείο, Ξενοδοχείο,
          Τράπεζα, Αμαξοστάσιο, Πάρκο, Παναγία των Παρισίων
          και Έμπιστος Φίλος στα 5 χρώματα των παικτών)
15 κάρτες χαρακτήρων(6 καφέ και 8 γκρι)
70 κύβοι επιρροής (από 14 στα 5 χρώματα των παικτών)
   5 μαύροι δείκτες (δείκτες Ποντικιών)
   5 έμπιστοι φίλοι (από ένας στα 5 χρώματα των παικτών)
   5 άμαξες (από μια στα 5 χρώματα των παικτών)
   1 Κωδωνοκρούστης (+ πλαστική βάση = φιγούρα πρώτου παίκτη)
20 γράμματα (οκταγωνικοί δείκτες, από 4 στα 5 χρώματα των παικτών)
25 χρυσά νομίσματα
84 δείκτες φήμης (εξαγωνικοί, 35x1, 18x3, 18x5, 13x10)

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.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι παίκτες αναλαμβάνουν το 
ρόλο αρχηγών σημαντικών 
οικογενειών του Παρισιού.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν κάρ- 
τες Ενεργειών ώστε να τοποθε- 
τήσουν κύβους επιρροής στις 
διάφορες περιοχές της γειτονιάς 
τους, ώστε να κερδίσουν χρήμα- 
τα, επιρροή, φήμη κλπ.

Επίσης μπορούν να προσλάβουν 
διάφορους χαρακτήρες για να 
τους βοηθήσουν.

Ο παίκτης με τους περισσό- 
τερους πόντους φήμης είναι ο 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πριν το πρώτο σας παιχνίδι, αφαιρέστε προσεκτικά τα χαρτονένια κομμάτια από τα 
πλαίσιά τους. Τοποθετήστε τον κωδωνοκρούστη στην πλαστική του βάση.

Συνδέστε τα κομμάτια του ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. 
Το πλακίδιο της Παναγίας των Παρισίων που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον αριθμό των παικτών:
 3 Παίκτες = τρίγωνο
 4 Παίκτες = τετράγωνο (με την πλευρά που δείχνει τα τέσσερα πιόνια
            ανοιχτή)
 5 Παίκτες = πεντάπλευρο

Σημείωση: οι ειδικοί κανόνες για δύο παίκτες
βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του εγχειριδίου

Έπειτα, κάθε παίκτης επιλέγει ένα μέρος του ταμπλό για
γειτονιά του, συνήθως αυτό που βρίσκεται πιο κοντά του
στο τραπέζι.
Επιστρέψτε τα αχρησιμοποίητα κομμάτια και πλακίδια Νοτρ Νταμ πίσω στο κουτί.

Ξεχωρίστε τους δείκτες πόντων ανά αξία και τοποθετήστε τους μαζί με τα χρυσά νομίσ- 
ματα, σαν απόθεμα κοντά στο ταμπλό.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει (στο χρώμα αυτό:
 τον έμπιστο φίλο, τον οποίο τοποθετεί μπροστά του,
 την άμαξα, την οποία τοποθετεί στη θέση της αγοράς, στο κέντρο της γειτονιάς του,
 4 κύβους επιρροής, τους οποίους τοποθετεί μπροστά του (σαν το προσωπικό του από-
 θεμα). Αφήνει τους υπόλοιπους 10 κύβους επιρροής του χρώματός του κοντά στο
 ταμπλό, σαν γενικό απόθεμα.
 4 γράμματα, τα οποία ανακατεύει κλειστά και τοποθετεί 1 σε κάθε αγορά, στις άκρες
 της γειτονιάς του. Τέλος ανοίγει τα γράμματα και παίρνει και
 9 κάρτες ενεργειών, τις οποίες ανακατεύει και τις τοποθετεί σε μια κλειστή στοίβα  
 μπροστά του.

Κάθε παίκτης, παίρνει επίσης
 3 χρυσά νομίσματα, από το γενικό απόθεμα τα οποία τοποθετεί μπροστά του,
 1 δείκτη ποντικών, τον οποίο τοποθετεί στη θέση 0 του μετρητή πανούκλας (0 έως 9)
 στο λιμάνι της γειτονιάς του.
Επιστρέψτε όλα τα αχρησιμοποίητα κομμάτια πίσω στο κουτί.

Προετοιμάστε τις κάρτες Χαρακτήρων με τον εξής τρόπο:
 Ανακατέψτε τις 6 καφέ κάρτες χαρακτήρων (οι οποίες δεν έχουν γράμματα στην
 πίσω πλευρά τους) και τοποθετήστε τις σε μια κλειστή στοίβα κοντά στο ταμπλό. Κάθε
 μία από αυτές τις κάρτες είναι διαθέσιμη μία φορά σε κάθε περίοδο.
 Ταξινομήστε τις 9 γκρι κάρτες ανάλογα με τα γράμματα στην πλάτη τους (Α, Β, ή C),
 ανακατέψτε χωριστά κάθε σετ 3 καρτών, και τοποθετείστε τις σε μια κοινή κλειστή
 στοίβα δίπλα στη στοίβα των καφέ καρτών, έτσι ώστε οι κάρτες C να βρίσκονται κάτω,
 στη μέση οι κάρτες Β και στην κορυφή οι κάρτες Α. Κάθε χαρακτήρας της στοίβας
 αυτής, είναι διαθέσιμη μια φορά στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Οι παίκτες επιλέγουν τον πρώτο παίκτη, ο οποίος παίρνει και τον κωδωνοκρούστη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Συνδέστε τα κομμάτια του 
ταμπλό ανάλογα με τον αριθμό 
των παικτών.

Τοποθετήστε τους δείκτες 
πόντων φήμης και τα νομίσματα 
κοντά στο ταμπλό σαν απόθεμα.

Κάθε παίκτης παίρνει:
 1 έμπιστο φίλο
 1 άμαξα
 4 κύβους επιρροής
 4 γράμματα
 9 κάρτες ενεργειών
 3 νομίσματα
 1 δείκτη ποντικών

Τοποθετήστε τις κάρτες χαρα- 
κτήρων:
 τις 6 καφέ κάρτες σε μια κοινή
 κλειστή στοίβα και
 τις 9 γκρι κάρτες σε μια ταξι-
 νομημένη κλειστή στοίβα
 (πάνω οι Α, έπειτα οι Β και κάτω οι C)

 Ο αρχικός παίκτης παίρνει τον
 κωδωνοκρούστη

3 παίκτες 4 παίκτες 5 παίκτες



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι παίζεται σε τρεις περιόδους (A, B και C), με την κάθε μία να έχει τρείς γύρους. 
Κάθε ένας από τους 9 γύρους χωρίζεται σε πέντε φάσεις, οι οποίες ακολουθούν την 
παρακάτω σειρά:

  Φάση 1: Άνοιγμα καρτών χαρακτήρων
Στην αρχή κάθε γύρου, οι παίκτες ανοίγουν τρείς κάρτες χαρακτήρων. Ανοίξτε τις δύο 
πρώτες κάρτες της καφέ στοίβας (χωρίς γράμματα) και τοποθετήστε τις δίπλα στις δύο 
κλειστές στοίβες. Ανοίξτε, επίσης, δίπλα στις δύο αυτές κάρτες, μία κάρτα της γκρι 
στοίβας.

  Φάση 2: Επιλογή καρτών ενεργειών
Αρχικά, κάθε παίκτης παίρνει τις τρεις πρώτες κάρτες της στοίβας καρτών ενεργειών του, 
τις κοιτάζει και κρατάει μια από αυτές στο χέρι του. Έπειτα, περνάει τις άλλες δύο, 
κλειστές, στον παίκτη στα αριστερά του. Όταν όλοι έχουν περάσει από δύο κάρτες, κάθε 
παίκτης κοιτάζει τις νέες δύο κάρτες που πήρε και κρατάει τη μία στο χέρι του, περνώντας 
την άλλη και πάλι κλειστή στον παίκτη στα αριστερά του. Όταν έχουν πια όλοι περάσει 
και την τελευταία κάρτα, κρατάνε στο χέρι και την τελευταία κάρτα που τους δίνεται.

Είναι πολύ σημαντικό οι παίκτες να μην βλέπουν τις κάρτες που τους δίνονται, πριν αυτοί 
δώσουν πρώτα τις δικές τους στον επόμενο παίκτη. Επίσης, δεν μπορεί κάποιος να 
περάσει στον επόμενο, κάρτα που έχει ήδη κρατήσει στο χέρι του από προηγούμενη 
επιλογή, αλλά πάντα πρέπει να είναι μια από τις νέες κάρτες. Κρατήστε τις κάρτες του 
χεριού σας κρυφές από τους υπόλοιπους παίκτες.

Τώρα, κάθε παίκτης έχει τρεις κάρτες στο χέρι του: μία της δικής του στοίβας καρτών, μία 
από τον παίκτη στα δεξιά του, και μία από τον δεύτερο από δεξιά του παίκτη. Από αυτές 
τις κάρτες ο παίκτης θα επιλέξει να εκτελέσει τις δύο σαν ενέργειες, στη φάση 3.

  Φάση 3: Εκτέλεση ενεργειών
Ξεκινώντας με τον αρχικό παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης επιλέγει 
μια κάρτα ενεργειών από το χέρι του, τοποθετώντας την ανοιχτή μπροστά του και εκτε- 
λώντας την ενέργεια της κάρτας. Αφού όλοι έχουν εκτελέσει την πρώτη τους ενέργεια, 
κάθε ένας (ξεκινώντας και πάλι με τον αρχικό παίκτη) επαναλαμβάνει τη διαδικασία 
εκτελώντας και μια δεύτερη ενέργεια με μια από τις εναπομείνασες κάρτες του.
Σημείωση: η τρίτη κάρτα κάθε παίκτη δεν χρησιμοποιείται. Αντίθετα, παίζεται μαζί με τη 
δεύτερη κάρτα (κρυμμένη κάτω από τη δεύτερη), ώστε οι υπόλοιποι να μην γνωρίζουν 
ποιά ήταν αυτή που δεν χρησιμοποιήθηκε. Τέλος, οι παίκτες τοποθετούν τις κάρτες που 
άνοιξαν (είτε παίχθηκαν είτε όχι) ανοιχτές σε μια κοινή στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Σε 
καμία περίπτωση οι παίκτες δεν επιτρέπεται να δουν τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες!
- Οι εννέα διαφορετικές ενέργειες περιγράφονται στη σελίδα 4.

  Φάση 4: Πρόσληψη χαρακτήρα
Αφού όλοι οι παίκτες παίξουν και τις τρεις κάρτες ενεργειών τους (εκτελώντας τις δύο), 
κάθε ένας μπορεί (και πάλι δεξιόστροφα, ξεκινώντας με τον αρχικό παίκτη) να προσλά- 
βουν έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα από τους τρεις που βρίσκονται ανοιχτοί στο τραπέζι, 
εκτελώντας μια φορά την ειδική του ικανότητα. Το κόστος πρόσληψης για κάθε 
χαρακτήρα (ανεξάρτητα ποιός είναι αυτός) είναι ένα χρυσό νόμισμα, το οποίο πληρώνεται 
στο γενικό απόθεμα. Αφού πληρωθεί το κόστος αυτό, ο παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει 
την ειδική ικανότητα του χαρακτήρα που προσέλαβε. Αν κάποιος δεν έχει νομίσματα ή δεν 
θέλει να προσλάβει έναν χαρακτήρα, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Κάθε παίκτης 
μπορεί να προσλάβει μόνο έναν χαρακτήρα σε κάθε γύρο. Ωστόσο, κάθε χαρακτήρας 
μπορεί να προσληφθεί από περισσότερους από έναν παίκτες (ή και από όλους).
- Οι ειδικές ικανότητες των δεκαπέντε χαρακτήρων περιγράφονται σε ένα ξεχωριστό φύλλο.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το παιχνίδι έχει τρεις περιόδους 
με τρεις γύρους στην κάθε μια 
και πέντε φάσεις στον κάθε γύρο.

  1η Φάση:
ανοίξτε 3 κάρτες χαρακτήρων, δύο 
καφέ και μια γκρι

  2η Φάση:
πάρτε από τρεις κάρτες ενεργειών, 
κρατήστε μια και περάστε τις 
άλλες δύο στον παίκτη στα αριστε- 
ρά σας

από τις δύο νέες κάρτες που 
πήρατε, κρατήστε τη μία και περά- 
στε την άλλη στον παίκτη στα 
αριστερά σας

τώρα, κάθε παίκτης πρέπει να έχει 
από τρεις κάρτες διαφορετικού 
χρώματος

  3η Φάση:
με δεξιόστροφη φορά εκτελέστε τις 
δύο από τις τρεις κάρτες (μία- μία)

η τρίτη κάρτα κατεβαίνει επίσης, 
χωρίς όμως να εκτελεστεί

  4η Φάση:
με δεξιόστροφη φορά, προσλαμ- 
βάνετε έναν χαρακτήρα από τους 
τρεις που βρίσκονται ανοιχτοί, 
πληρώνοντας στο γενικό απόθεμα 
ένα νόμισμα, και εκτελώντας την 
ειδική ικανότητα του χαρακτήρα

η πρώτη κάρτα η δεύτερη και 
η τρίτη κάρτα μαζί



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

  5η Φάση:
Καθορίστε την τιμή της πανού- 
κλας και μετακινήστε τους 
δείκτες ποντικών

Μετά από κάθε γύρο, τοποθετή- 
στε τις ανοιχτές κάρτες 
χαρακτήρων κάτω από τις αντί- 
στοιχες στοίβες τους και δώστε 
τον κωδωνοκρούστη στον επό- 
μενο παίκτη

Μετά από κάθε τρεις γύρους
 σκοράρουν οι κύβοι επιρροής
 της Παναγίας των Παρισίων
 ανακατεύονται οι καφέ κάρτες
 χαρακτήρων
 επιστρέφονται οι κάρτες ενερ-
 γειών στους παίκτες

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

      Σχολείο:
      + κύβοι επιρροής
      (αθροιστικά)

      Τράπεζα:
      + νομίσματα
      (αθροιστικά)

      Κατοικίες:
      + πόντοι
      (αθροιστικά)

  Φάση 5: Καθορισμός τιμής πανούκλας
Στην τελευταία φάση κάθε γύρου, οι παίκτες ελέγχουν ποιός έλαβε σοβαρά υπόψη του 
την υγεία των κατοίκων της γειτονιάς του και ποιός όχι. Η τιμή της πανούκλας υπολογί- 
ζεται και κάθε παίκτης μετακινεί τον δείκτη ποντικών του κατά μήκος του μετρητή 
πανούκλας τις αντίστοιχες θέσεις, αφού γίνουν και οι κατάλληλες ρυθμίσεις.
Δείτε για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 7: “Η Πανούκλα”.

Στο τέλος κάθε γύρου, οι παίκτες τοποθετούν τις τρείς ανοιχτές κάρτες χαρακτήρων 
κάτω από τις αντίστοιχες στοίβες τους. Ο αρχικός παίκτης δίνει τον κωδωνοκρούστη 
στον παίκτη στα αριστερά του, ο οποίος είναι πια ο νέος αρχικός παίκτης. Ένας νέος γύρος 
ξεκινάει. Ο γύρος παίζεται με τον ίδιο τρόπο, με τη μία φάση μετά την άλλη.

Στο τέλος του κάθε τρίτου γύρου κάθε περιόδου, συμβαίνουν τα εξής:
 σκοράρουν οι κύβοι επιρροής στην Παναγία των Παρισίων (για πλήρη επεξήγηση δείτε
 στη σελίδα 6: “Παναγία των Παρισίων”.
 ανακατεύονται οι έξι καφέ κάρτες χαρακτήρων και τοποθετούνται και πάλι σε μια
 κλειστή στοίβα,
 ταξινομούνται οι κάρτες ενεργειών ανά χρώμα και επιστρέφονται στους αντίστοιχους παί-
 κτες. Κάθε παίκτης ανακατεύει τη στοίβα καρτών του και την αφήνει κλειστή μπροστά του.

Στο τέλος του ένατου γύρου, οι κύβοι επιρροής της Παναγίας των Παρισίων σκοράρουν 
και το παιχνίδι τελειώνει. Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη φήμη είναι ο νικητής. Σε περίπτωση 
ισοπαλίας, νικητής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα νομίσματα και κύβους επιρροής στο 
απόθεμά του, μεταξύ των ισόπαλων παικτών.

Οι κάρτες ενεργειών

Σχολείο: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από το 
απόθεμά του στον τομέα του σχολείου στη γειτονιά του. Έπειτα, παίρνει από το γενικό 
απόθεμα τόσους κύβους επιρροής, όσους έχει μέσα στην περιοχή του σχολείου. Τους 
τοποθετεί μπροστά του, προσθέτοντάς τους στο σύνολο του αποθέματός του. Οι κύβοι 
επιρροής των παικτών πρέπει πάντοτε να είναι γνωστοί στους υπόλοιπους παίκτες.
Αν δεν υπάρχουν αρκετοί κύβοι στο γενικό απόθεμα, ο παίκτης παίρνει μόνο όσους είναι 
διαθέσιμοι. Έτσι δεν κερδίζει στο μέγιστο το προνόμιο της ενέργειας.
Παράδειγμα: Η Μαρία δίνει την κάρτα σχολείου και τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από το απόθεμά της 
στην περιοχή του σχολείου της γειτονιάς της, φτάνοντας τους 3 κύβους σύνολο στη θέση αυτή. Παίρνει 
τρεις κύβους επιρροής του χρώματός της από το γενικό απόθεμα τους οποίους και τοποθετεί μπροστά της.
Αν αργότερα τοποθετήσει άλλον έναν κύβο επιρροής στο σχολείο θα πάρει 4 κύβους επιρροής από το 
γενικό απόθεμα.

Τράπεζα: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από το 
απόθεμά του στην περιοχή της τράπεζας της γειτονιάς του. Έπειτα, παίρνει από το γενικό 
απόθεμα τόσα χρυσά νομίσματα, όσοι και οι κύβοι επιρροής του στην περιοχή της 
τράπεζας. Τα νομίσματα των παικτών πρέπει πάντοτε να είναι γνωστά στους υπόλοιπους 
παίκτες.
Αν δεν υπάρχουν αρκετά νομίσματα στο γενικό απόθεμα, χρησιμοποιήστε κάτι άλλο για αντικα- 
τάσταση του υπολοίπου. Τα νομίσματα θεωρούνται απεριόριστα στο παιχνίδι.

Κατοικίες: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από το 
απόθεμά του στην περιοχή των κατοικιών της γειτονιάς του. Έπειτα, παίρνει τόσους πό- 
ντους φήμης από το γενικό απόθεμα, όσοι και οι κύβοι επιρροής του στην περιοχή των 
κατοικιών.
Αντίθετα με τους κύβους επιρροής και τα νομίσματα, οι πόντοι δεν πρέπει να είναι φανεροί προς 
τους υπόλοιπους παίκτες. Καλό θα είναι οι δείκτες πόντων να στοιβάζονται έτσι ώστε η αξία τους 
να παραμένει κρυφή.



Αμαξοστάσιο:  ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από 
το απόθεμά του στην περιοχή του αμαξοστασίου της γειτονιάς του. Έπειτα, μετακινεί την 
άμαξά του από αγορά σε αγορά (δική του ή άλλων παικτών), τόσες θέσεις όσοι και οι κύβοι 
επιρροής του στην περιοχή του αμαξοστασίου του.

Η άμαξα πάντα μετακινείται κατά μήκος των δρόμων από τη μια αγορά στην επόμενη (πχ 
μια άμαξα δεν μπορεί να σταματήσει σε σημείο όπου δεν υπάρχει αγορά). Σε κάθε αγορά, 
ωστόσο μπορούν να βρίσκονται σταματημένες παραπάνω από μια άμαξες. Επίσης, μπορεί 
κάποιος να επιλέξει να σταματήσει νωρίτερα από τη μέγιστη επιτρεπτή του μετακίνηση. 

Αν η αγορά στην οποία σταματήσει μια άμαξα έχει ένα γράμμα (οκταγωνικός δείκτης), ο 
παίκτης τον παίρνει μπροστά του, και κερδίζει αμέσως το πλεονέκτημά του: είτε
 παίρνει 1 πόντο και 1 νόμισμα ή
 παίρνει 2 πόντους και 1 κύβο επιρροής ή
 παίρνει 3 πόντους και την επιλογή να μετακινήσει τον
 δείκτη ποντικών του 1 θέση πίσω στον μετρητή ή
 παίρνει 4 πόντους.
Ο παίκτης τοποθετεί το γράμμα που πήρε κλειστό μπροστά του.
Δεν μπορεί κάποιος να πάρει γράμμα του ίδιου χρώματος αν
πρώτα δεν έχει μαζέψει ένα σετ γραμμάτων όλων των διαφορε-
τικών χρωμάτων (τόσα χρώματα, όσοι και οι παίκτες). Αντίστοιχα
δεν μπορεί κάποιος να πάρει τρίτο γράμμα ενός χρώματος, αν δεν
έχει τρία σετ χρωμάτων.
Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό υπάρχει αν δεν έχουν μείνει στο ταμπλό
γράμματα του χρώματος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του σετ. Στην
περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται η συλλογή του χρώματος αυτού.
Παράδειγμα: Παίζουν ο Κόκκινος, ο Μωβ, ο Μπλε και ο Πράσινος. Ο Κόκκινος έχει ήδη
πάρει μωβ, πράσινο και κόκκινο γράμμα. Το επόμενο που πρέπει να πάρει είναι το μπλε. Αφού
πάρει και το μπλε γράμμα, μπορεί να ξεκινήσει και πάλι με οποιοδήποτε άλλο χρώμα επιθυμεί.
Θα μπορούσε να πάρει αμέσως άλλο ένα μπλε (και έπειτα κόκκινο, μωβ και πράσινο με όποια σειρά θέλει).

Ξενοδοχείο: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από 
το απόθεμά του στην περιοχή του ξενοδοχείου της γειτονιάς του. Αν έχει εκεί 1, 2 ή 3 
κύβους επιρροής, μπορεί να πάρει είτε 1 χρυσό νόμισμα από το απόθεμα, ή 1 κύβο 
επιρροής, ή να μετακινήσει τον δείκτη ποντικών του μια θέση πίσω, στον μετρητή (πχ από 
τη θέση 4 στη θέση 3). Αν ο δείκτης ποντικών ενός παίκτη βρίσκεται στο 0, δεν μπορεί να 
εκτελέσει την τελευταία επιλογή. Για 4-6 κύβους επιρροής στην περιοχή αυτή, ο παίκτης 
μπορεί να εκτελέσει οποιεσδήποτε δύο ενέργειες. Την ίδια δύο φορές ή από μία φορά, δύο 
διαφορετικές ενέργειες.
Παράδειγμα: Ο Μιχάλης παίζει την κάρτα ξενοδοχείου και προσθέτει έναν κύβο επιρροής του στους δύο ήδη υπάρ- 
χοντες εκεί. Έπειτα, παίρνει ένα χρυσό νόμισμα από το γενικό απόθεμα. Ασφαλώς, θα μπορούσε να είχε πάρει έναν 
κύβο επιρροής, ή να είχε μετακινήσει το δείκτη ποντικών του μια θέση πίσω. Αν ο Μιχάλης προσθέσει άλλον ένα κύβο 
στη συγκεκριμένη περιοχή, φτάνοντας τους 4, μπορεί να κάνει δύο ενέργειες. Για παράδειγμα, να πάρει 2 κύβους 
επιρροής, ή 2 νομίσματα, ή έναν κύβο και ένα νόμισμα, ή ένα νόμισμα και μια μετακίνηση του δείκτη ποντικών, ή...

Έμπιστος φίλος: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, δεν τοποθετεί κύβους επιρροής. Αντί- 
θετα, τοποθετεί τον έμπιστο φίλο του σε οποιαδήποτε από τις επτά περιοχές της γειτονιάς του 
(αλλά όχι στο λιμάνι!). Όταν ο φίλος τοποθετηθεί για πρώτη φορά στη γειτονιά, ο παίκτης 
επιλέγει οποιαδήποτε περιοχή (εκτός του λιμανιού). Αργότερα, σε επόμενη ίδια κάρτα, ο φίλος 
μετακινείται σε μια διαφορετική περιοχή (όχι στο λιμάνι) από την τρέχουσα . Έπειτα, ο παίκτης 
εκτελεί την ενέργεια που αντιστοιχεί στην περιοχή όπου μετακινήθηκε ο φίλος, σαν να είχε 
τοποθετηθεί εκεί κύβος επιρροής.
Παράδειγμα: Ο Βασίλης εκτελεί την κάρτα έμπιστου φίλου και τον τοποθετεί στην περιοχή της τράπεζάς του, μιας και 

εκεί υπάρχουν ήδη δύο κύβοι επιρροής του. Ο Βασίλης παίρνει τρία νομίσματα από το γενικό απόθεμα.

Σημείωση: ο έμπιστος φίλος υπολογίζεται σαν κύβος επιρροής σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρί- 
σκεται. Έτσι, όταν ένας παίκτης εκτελεί ενέργεια η οποία επηρεάζεται από τον αριθμό των κύβων 
σε μία περιοχή, ο φίλος υπολογίζεται σαν να ήταν άλλος ένας κύβος επιρροής.

      Αμαξοστάσιο:
      η άμαξα μετακινείται
      (αθροιστικά) και συλ-
      λέγει γράμματα
      διαφορετικών
      χρωμάτων

Παράδειγμα 1:
Με την πρώτη του μετακίνηση, ο κίτρινος 
στέλνει την άμαξά του στην αγορά με τον 
κόκκινο δείκτη “2 πόντοι + 1 κύβος επιρ- 
ροής” και παίρνει μπροστά του τον δείκτη.
Έπειτα, τοποθετεί έναν δεύτερο κύβο επιρ- 
ροής στο αμαξοστάσιό του και μπορεί να 
μετακινήσει την άμαξά του σε πιο μακρινές
   θέσεις. Με την άμαξά του μπορεί
   να φτάσει σε όλες τις περιοχές που
    είναι σημειωμένες με κίτρινο “Χ”.
       Δεν επιτρέπεται να πάρει
         μόνο κόκκινο γραμ-
           μα, όλα τα υπό-
               λοιπα χρώματα
             επιτρέπονται.

 Παράδειγμα 2:
 Όταν ο Πράσινος μπορέσει να μετακινή- 
σει την άμαξά του, μπορεί να επιλέξει μία 
από τις δύο θέσεις με το πράσινο “Χ”, μιας 
και υπάρχουν δείκτες και στα δύο. Μπορεί, 
ασφαλώς να την μετακινήσει και στις θέσεις 
με το διακεκομμένο “Χ” αλλά εκεί δεν θα 
πάρει γράμμα.

      Ξενοδοχείο:
      είτε 1 νόμισμα ή
      1 κύβο επιρροής ή
      1 θέση πίσω στον με-
      τρητή ποντικών
      (μετά από 4 κύβους
      2 επιλογές)

      Έμπιστος φίλος:
      τοποθετείται σε οποι-
      αδήποτε περιοχή
      εκτελώντας την αντί-
      στοιχη ενέργεια.



Πάρκο: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής από το 
προσωπικό του απόθεμα, στην περιοχή του πάρκου της γειτονιάς του. Έπειτα, μετακινεί 
τον δείκτη ποντικών του μια θέση πίσω, στο μετρητή πανούκλας (ανεξάρτητα από τον 
αριθμό των κύβων που έχει στο πάρκο). Αν ο δείκτης ποντικών του παίκτη βρίσκεται στη 
θέση 0, ο δείκτης του δεν μετακινείται πιο πίσω. Οι κύβοι επιρροής που βρίσκονται στο 
πάρκο προσφέρουν επιπλέον πόντους στον παίκτη. Για κάθε δύο (στρογγυλοποίηση 
προς τα κάτω) κύβους επιρροής στο πάρκο, ο παίκτης κερδίζει έναν επιπλέον πόντο κάθε 
φορά που εκτελεί ενέργεια η οποία του δίνει πόντους.
Αν κάποιος έχει μόνο έναν κύβο επιρροής στο πάρκο, δεν κερδίζει επιπλέον πόντους, για 2 ή 3 δείκτες στο πάρκο κερδίζει 

έναν επιπλέον πόντο, για 3 ή 4 κύβους, κερδίζει 2 πόντους κ.ο.κ.

Παράδειγμα:
1) Ο Στέλιος τοποθετεί έναν δεύτερο κύβο επιρροής στο πάρκο του. Μετακινεί τον δείκτη ποντικών του μια θέση 
πίσω στον μετρητή πανούκλας. Δεν κερδίζει επιπλέον πόντους για την ενέργειά του αυτή.
2) Λίγο αργότερα, ο Στέλιος τοποθετεί έναν τρίτο κύβο επιρροής στις κατοικίες του, κερδίζοντας 3 πόντους για 
τους κύβους του + 1 επιπλέον πόντο από το πάρκο (2 κύβοι εκεί) = 4 πόντους.
3) Έπειτα, ο Στέλιος προσλαμβάνει τον δικηγόρο (δείτε το φύλλο χαρακτήρων): έχει συλλέξει 5 γράμματα, τα 
οποία του δίνουν 6 πόντους (από τον δικηγόρο) + 1 πόντο (από το πάρκο) = 7 πόντους σύνολο.
4) Μερικούς γύρους αργότερα, ο Στέλιος έχει πια 5 κύβους στο πάρκο. Εκτελεί την κάρτα της Παναγίας των 
Παρισίων (βλ. παρακάτω) και δωρίζει δύο χρυσά νομίσματα. Κερδίζει 3 πόντους (για την δωρεά) + 2 επιπλέον 
πόντους (από το πάρκο) = 5 πόντους σύνολο.
5) Στο τέλος του ένατου γύρου, ο Στέλιος έχει 6 κύβους επιρροής στο πάρκο. Για τους 2 κύβους του στην 
Παναγία των Παρισίων (βλ. παρακάτω), κερδίζει 6 πόντους + 3 πόντους (για το πάρκο) = 9 πόντους συνολικά.

Νοσοκομείο: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο επιρροής του 
από το προσωπικό του απόθεμα στην περιοχή του νοσοκομείου της γειτονιάς του. Έπειτα 
μετακινεί τον δείκτη ποντικών του μια θέση πίσω στον μετρητή πανούκλας (ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των κύβων που έχει στο νοσοκομείο). Αν ο δείκτης ποντικών του παίκτη 
βρίσκεται στη θέση 0, δεν μετακινείται πιο πίσω.
Με τους κύβους επιρροής στο νοσοκομείο, ο παίκτης μειώνει για αυτόν, την τιμή της 
πανούκλας στη φάση 5 (για πλήρη περιγραφή, δείτε “Η Πανούκλα” παρακάτω).

Παναγία των Παρισίων: ο παίκτης που εκτελεί την κάρτα αυτή, τοποθετεί έναν κύβο 
επιρροής από το απόθεμά του στην περιοχή της Παναγίας των Παρισίων στο κέντρο του 
ταμπλό. Επίσης, ο παίκτης πρέπει να δωρίσει από το απόθεμά του, τουλάχιστον ένα και το 
πολύ τρία νομίσματα στην εκκλησία (επιστρέφονται στο γενικό απόθεμα). Κερδίζει έτσι 
πόντους: 1 νόμισμα = 1 πόντος, 2 νομίσματα = 3 πόντοι, 3 νομίσματα = 6 πόντοι.
Αν ο παίκτης δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει δωρεά, μπορεί να παίξει την κάρτα, αλλά δεν 
μπορεί να τοποθετήσει στην Παναγία των Παρισίων κύβο επιρροής. Με κάθε κάρτα δεν 
μπορεί να γίνει δωρεά μεγαλύτερη από 3 νομίσματα, ή να τοποθετηθούν περισσότεροι 
από 1 κύβοι. Ασφαλώς, μπορεί κάποιος να εκτελέσει πολλαπλές κάρτες Παναγίας των 
Παρισίων, όταν τις έχει διαθέσιμες, τοποθετώντας κάθε φορά έναν νέο κύβο και κάνοντας 
μια ακόμη δωρεά.
Σημαντική σημείωση: στο τέλος μιας περιόδου (μετά από 3 γύρους), οι παίκτες που έχουν 
κύβους επιρροής στην Παναγία των Παρισίων κερδίζουν πόντους για τους κύβους που 
έχουν εκεί. Οι παίκτες μοιράζουν τους πόντους που αναγράφονται στον καθεδρικό (6, 8, 
10 ή 12) ισόποσα μεταξύ των κύβων επιρροής που βρίσκονται εκεί. Οι παίκτες απλά διαι- 
ρούν τον αριθμό των πόντων που πρέπει να μοιραστούν με τον συνολικό αριθμό των 
κύβων που βρίσκονται στην Παναγία των Παρισίων στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω. 
Κάθε παίκτης με κύβους εκεί, παίρνει σε πόντους το μερίδιό του, από το γενικό απόθεμα. 
Αφού όλοι οι παίκτες πάρουν τους πόντους τους, οι κύβοι επιρροής της Παναγίας των 
Παρισίων επιστρέφονται στο γενικό απόθεμα.
Παράδειγμα: σε παιχνίδι με 4 παίκτες, υπάρχουν 10 πόντοι για μοίρασμα στην Παναγία των Παρισίων. Στο 
τέλος μιας περιόδου, βρίσκονται εκεί 2 πράσινοι και 1 μπλε κύβοι επιρροής. Έτσι, οι παίκτες διαιρούν το 10 με το 
3, καταλήγοντας σε 3 πόντους ανά κύβο. Ο Πράσινος, συνεπώς κερδίζει 6 πόντους και ο Μπλε 3. Τέλος και οι 
τρεις κύβοι επιστρέφονται στο γενικό απόθεμα.

      Πάρκο:
      μετακινήστε τον
      δείκτη ποντικών μια
      θέση πίσω

      Για κάθε 2 κύβους
      επιρροής στο πάρκο:
      ο παίκτης πάντα
      παίρνει έναν επιπλέον 
      πόντο.

      Νοσοκομείο:
      μετακινήστε τον
      δείκτη ποντικών
      μία θέση πίσω
 
      μειώνει την τιμή της
      πανούκλας (5η φάση)

      Παναγία των Παρισίων
      1/2/3 νομίσματα δωρεά
      1/3/6 πόντοι
      (+ επιπλέον πόντοι στο
      τέλος της περιόδου)

Στο τέλος κάθε περιόδου:
πόντοι (6/8/10/12) μοιράζονται 
ανάμεσα στους παίκτες που έχουν 
κύβους επιρροής στην Παναγία 
των Παρισίων.

Επιστρέψτε όλους τους κύβους 
επιρροής του καθεδρικού στο 
γενικό απόθεμα.

Πράσινος = 6 πόντοι
Μπλε = 3 πόντοι



Δεν υπάρχουν άλλοι κύβοι επιρροής στο απόθεμα ενός παίκτη!
Αν κάποιος εκτελέσει μια ενέργεια, αλλά δεν έχει κύβους στο απόθεμά του, μπορεί, αν 
θέλει να μετακινήσει ένα κύβο επιρροής του (όχι τον έμπιστο φίλο) από μία άλλη περιοχή 
(όχι από την Παναγία των Παρισίων) στην περιοχή που αντιστοιχεί στην ενέργεια που 
εκτελεί. Αν ο παίκτης δεν μπορεί ή δεν θέλει να μετακινήσει έναν κύβο, ξεσκαρτάρει την 
κάρτα, χωρίς να εκτελέσει την ενέργεια. Με άλλα λόγια, για να εκτελεστεί μια ενέργεια ο 
παίκτης πρέπει να τοποθετήσει έναν κύβο επιρροής του στην αντίστοιχη περιοχή (είτε 
από το προσωπικό του απόθεμα, ή αν αυτό είναι άδειο από μια άλλη τοποθεσία της 
γειτονιάς του, αλλά ποτέ από το γενικό απόθεμα).

Παράδειγμα: Η Μαρία θέλει να εκτελέσει την ενέργεια Παναγίας των Παρισίων αλλά δεν έχει κύβους επιρροής 
στο απόθεμά της. Επιλέγει να μετακινήσει έναν κύβο από το νοσοκομείο στην Παναγία των Παρισίων, ώστε να 
εκτελέσει την ενέργεια. Επιλέγει ένα ποσό για δωρεά και εκτελεί την ενέργεια.

Η πανούκλα

Στην πέμπτη και τελευταία φάση κάθε γύρου, οι παίκτες υπολογίζουν την τιμή της πανούκλας και 
ανάλογα ρυθμίζουν τους δείκτες ποντικών στους μετρητές τους. Η συνολική τιμή της πανούκλας 
είναι το άθροισμα των ποντικών στις 3 κάρτες χαρακτήρων που ανοίχθηκαν για τον γύρο. Έτσι, οι 
παίκτες θα γνωρίζουν από την αρχή του γύρου πόσο θα ανέβει η πανούκλα στο τέλος του, και 
συνεπώς θα κάνουν κινήσεις για να περιορίσουν την επίδρασή της, αν το επιθυμούν. Κάθε παίκτης 
μετακινεί τον δείκτη ποντικών του πάνω στο μετρητή πανούκλας του λιμανιού του, τόσες θέσεις 
όσο και το άθροισμα των ποντικών στις τρεις κάρτες χαρακτήρων. Όλοι οι παίκτες υπόκεινται 
στην ίδια επιρροή της πανούκλας ανεξάρτητα αν προσέλαβαν ή όχι έναν χαρακτήρα, αλλά 
μπορούν να μειώσουν την τιμή της αν έχουν κάνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν ένας παίκτης έχει τον έμπιστο φίλο του, ή κύβους επιρροής στο νοσοκομείο, μειώνει 
την τιμή της πανούκλας, μόνο για αυτόν, ποσό αντίστοιχο με τον αριθμό των κύβων συν 
τον έμπιστο φίλο, που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Ο παίκτης δηλαδή αφαιρεί από το 
σύνολο της πανούκλας το ποσό αυτό πριν μετακινήσει τον δείκτη. Έτσι μπορεί να έχει 
κάποιος και αρνητικό σύνολο, οπότε ο δείκτης του μετακινείται προς τα πίσω στον 
μετρητή (αλλά ποτέ κάτω από το 0), αντί για μπροστά.

Παράδειγμα: σε παιχνίδι 3 παικτών, η τιμή της πανούκλας σε ένα γύρο είναι 2+1+0=3.
 Η Άννα έχει 2 κύβους στο νοσοκομείο. Ο δείκτης ποντικών της είναι στο 4 και τον μετακινεί μια θέση 
 μπροστά (3-2) στη θέση 5.
 Ο Στέλιος δεν έχει κύβους στο νοσοκομείο και ο δείκτης του βρίσκεται στη θέση 6.  Μετακινεί το δείκτη του 
 3 θέσεις μπροστά (3-0) μέχρι τη θέση 9.
 Ο Μιχάλης έχει 3 κύβους και τον έμπιστο φίλο του στο νοσοκομείο. Ο δείκτης ποντικών του βρίσκεται στη 
 θέση 5 και τον μετακινεί μία θέση πίσω (3-4), στη θέση 4.

Σταδιακά, οι δείκτες των παικτών θα προχωρήσουν μπροστά, άλλοι γρηγορότερα, άλλοι 
πιο αργά. Οποτεδήποτε κάποιος παίκτης πρέπει να μετακινήσει τον δείκτη ποντικών του 
πέρα από τη θέση 9 (δεν έχει σημασία πόσο πιο μπροστά!), συμβαίνουν τα εξής:
 Τοποθετεί τον δείκτη ποντικών του στη θέση 9 του μετρητή πανούκλας (ποτέ πιο μπροστά).
 Επιστρέφει 2 πόντους του πίσω στο γενικό απόθεμα.
 Αφαιρεί 1 κύβο επιρροής από την περιοχή της γειτονιάς του με τους περισσότερους κύ-
 βους επιρροής και τον επιστρέφει στο γενικό απόθεμα.
 Ο έμπιστος φίλος υπολογίζεται για την περιοχή με τους περισσότερους κύβους, αλλά δεν μπορεί να α-
 φαιρεθεί. Αν υπάρχει ισοπαλία σε δύο περιοχές, επιλέγει ο παίκτης από ποιά θα αφαιρεθεί κύβος.
Παράδειγμα: στην 5η φάση του επόμενου γύρου μετά το παραπάνω παράδειγμα, η νέα τιμή της πανούκλας είναι 7.
 Η Άννα έχει ακόμα 2 κύβους στο νοσοκομείο της. Ο δείκτης ποντικών της είναι στη θέση 5 και τον μετακινεί 5 θέ-
 σεις μπροστά (7-2), αλλά σταματάει στο 9, μιας και δεν μπορεί να το περάσει. Επειδή ξεπερνάει τη θέση 9, πληρώ-
 νει 2 πόντους και αφαιρεί 1 κύβο από την περιοχή της γειτονιάς της με τους περισσότερους.
 Ο Στέλιος δεν έχει κύβους στο νοσοκομείο του, οπότε ο δείκτης ποντικών του από το 9 που βρίσκεται προχωράει
 7 θέσεις (7-0), και μένει στο 9 μη μπορώντας να πάει παραπέρα. Επειδή ξεπερνάει τη θέση 9, πληρώνει 2 πόντους 
 και αφαιρεί 1 κύβο από την περιοχή της γειτονιάς της με τους περισσότερους.
 Ο Μιχάλης έχει 1 κύβο επιρροής και τον φίλο του στο νοσοκομείο, ενώ ο δείκτης ποντικών του βρίσκεται στη θέ-
 ση 4. Μετακινεί τον δείκτη 5 θέσεις μπροστά (7-2) μέχρι τη θέση 9.

Αν κάποιος παίκτης δεν έχει αρκε- 
τούς κύβους επιρροής στο απόθεμά 
του, μπορεί να μετακινήσει έναν 
από άλλη περιοχή της γειτονιάς 
του.

Το σύνολο των ποντικών που εμ- 
φανίζονται στις 3 κάρτες χαρακτή- 
ρων είναι η τιμή της πανούκλας για 
τον γύρο αυτό.

Κάθε παίκτης μετακινεί τον δείκτη 
ποντικών του τις αντίστοιχες 
θέσεις μπροστά στον μετρητή...

μειον τον αριθμό των κύβων επιρ- 
ροής και του φίλου που βρίσκονται 
στο νοσοκομείο του.

Οποτεδήποτε ένας παίκτης χρεια- 
στεί να μετακινήσει τον δείκτη του 
πέρα από τη θέση 9:
 τοποθετεί τον δείκτη του στη θέ-
 ση 9
 χάνει 2 πόντους
 επιστρέφει στο γενικό απόθεμα
 1 κύβο επιρροής (από την περιοχή
 με τους περισσότερους)

Σημείωση: γύρο με τον γύρο μια νέα τιμή 
πανούκλας προστίθεται στον μετρητή του 
κάθε παίκτη, μέχρι ο δείκτης να φτάσει στο 9. 
Ο παίκτης που παραμελεί την υγεία της 
γειτονιάς του, θα χάνει 2 πόντους και 1 κύβο 
επιρροής σε κάθε γύρο που ο δείκτης του θα 
ξεπερνάει το 9.
Αν και η ποινή αυτή δεν εγγυάται ότι ο 
παίκτης θα χάσει, σίγουρα δεν τον βοηθάει 
και στον σκοπό του!



Το παιχνίδι για δύο παίκτες

Προετοιμασία
Όλοι οι κανόνες παραμένουν ίδιοι με το παιχνίδι 3-5 παικτών εκτός του ότι 
χρησιμοποιείτε το στήσιμο του παιχνιδιού τεσσάρων παικτών, αλλά με το τετράγωνο 
πλακίδιο της Παναγίας των Παρισίων με την πλευρά με τα δύο πιόνια ανοιχτή (=6 πόντοι 
ανά περίοδο). Κάθε παίκτης παίρνει μια από τις τέσσερις γειτονιές, οι οποίες θα πρέπει να 
είναι η μία απέναντι από την άλλη. Έπειτα, προχωράτε όπως περιγράφεται στη σελίδα 2 
της παραγράφου “Προετοιμασία”.
Σημείωση: στις δύο ουδέτερες γειτονιές, τοποθετούνται τα γράμματα των αχρησιμοποίη- 
των χρωμάτων, αλλά όχι και η αντίστοιχη άμαξα. Όταν συλλέγει γράμματα κάποιος 
παίκτης πρέπει πρώτα να μαζέψει ενα σετ των τεσσάρων χρωμάτων, πριν πάρει ξανά το 
ίδιο χρώμα, κ.ο.κ.

Παίζοντας το παιχνίδι
Όλοι οι κανόνες παραμένουν ίδιοι με το παιχνίδι 3-5 παικτών εκτός του ότι στη 2η φάση, 
κάθε παίκτης δίνει δύο κάρτες στον αντίπαλό του, αλλά αργότερα παίρνει πίσω μια. Έτσι, 
κάθε παίκτης θα μέίνει με 2 κάρτες του χρώματός του και μια του αντιπάλου.

Ο σχεδιαστής θέλει να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της O�enburger-Spiele-Freunden για 
την υπομονή τους και τις προτάσεις τους, και ειδικά τους: Frieder Benzing, Willi Brodt, �omas 
Koslowski, Denis Leonhard, Daniel Lucas, Roland Lurk και Andreas Zimmerman, ευχαριστεί τους 
Michael Schmitt και Christoph Toussaint.

Επίσης θερμές ευχαριστίες στη γυναίκα του Susanne και τον γιό του Jonathan, οι οποίοι 
συνεισέφεραν σημαντικά για τη δημιουργία του παιχνιδιού.

Πέρα από εκεί, οι εκδότες θέλουν να ευχαριστήσουν τους δοκιμαστές για την αφοσίωσή τους, 
τα σχόλια και τις προτάσεις τους και ιδιαίτερα τους: Sybille & Michael Juthner, Peggy & Sebastian 
Voss, Anita & Susanne Moka, Susanne Speckbacher, Monika Zensen, Scott Tepper, Jurgen 
Neidhardt, και τις ομάδες επιτραπεζίων του Αννόβερο, του Μονάχου, της Πριέν, του Ρόζενχαιμ 
και του Τράουντορφ.

Για ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Χρησιμοποιήστε το στήσιμο για 
4 παίκτες αλλά με την πίσω 
πλευρά του πλακιδίου της 
Παναγίας των Παρισίων.

οι παίκτες παίζουν σε απέναντι 
γειτονιές, με 16 γράμματα στις 
αγορές (4 x 4)

Κάθε παίκτης περνάει αρχικά δύο 
κάρτες στον άλλο, και παίρνει 
έπειτα τη μία πίσω.

Μετάφραση στα Ελληνικά:
Νίκος Χριστάκης



γενικές πληροφορίες για όλες τις κάρτες χαρακτήρων:

οι έξι καφέ κάρτες (χωρίς γράμμα στην πλάτη)

η περίοδος για τις γκρι κάρτες
(περίοδος Α, Β ή C)

η εικόνα του χαρακτήρα

η ιδιότητα που παρέχει στον παίκτη 
που τον προσλαμβάνει

ποντίκια για την τιμή της πανούκλας

Προσλαμβάνοντας την ταβερνιάρισσα, 
ο παίκτης κερδίζει 3 πόντους και 
επιπλέον παίρνει είτε ένα νόμισμα, ή 1 
κύβο επιρροής (από το γενικό απόθεμα) 
ή μετακινεί τον δείκτη ποντικών του μια 
θέση πίσω.

Προσλαμβάνοντας τον μοναχό, ο 
παίκτης παίρνει 2 κύβους επιρροής και 
1 πόντο από το γενικό απόθεμα.

Προσλαμβάνοντας τον βάρδο, ο 
παίκτης μετακινεί 1-3 κύβους επιρρο- 
ής του (ακόμη και τον έμπιστο φίλο) 
από οποιαδήποτε περιοχή της γειτο- 
νιάς του, σε οποιαδήποτε άλλη 
περιοχή του (εκτός της Παναγίας των 
Παρισίων). Ο παίκτης δεν εκτελεί τις 
ενέργειες που σχετίζονται με τις νέες 
αυτές περιοχές.

Προσλαμβάνοντας τον γελωτοποιό, 
ο παίκτης μετακινεί έναν κύβο επιρ- 
ροής του (ή τον έμπιστο φίλο του) 
από μια περιοχή της γειτονιάς του ή 
την Παναγία των Παρισίων σε 
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της (αλλά 
όχι στην Παναγία των Παρισίων) και 
εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια.
Παράδειγμα: Ο Μιχάλης προσλαμβάνει 
τον γελωτοποιό και μετακινεί 1 κύβο 
επιρροής του από την τράπεζα στο 
αμαξοστάσιο. Μιας και έχει ήδη 2 κύβους 
επιρροής εκεί, με τον τρίτο αυτό κύβο 
μπορεί να μετακινήσει την άμαξά του μέχρι 
και 3 αγορές μακριά, παίρνοντας το 
γράμμα που θα βρει εκεί όπου θα 
σταματήσει.

Προσλαμβάνοντας τον δανειστή, ο 
παίκτης παίρνει 2 νομίσματα και 1 
πόντο από το γενικό απόθεμα.

Προσλαμβάνοντας τον γιατρό, ο 
παίκτης μειώνει την τιμή της 
πανούκλας για αυτόν και μόνο στο 0 
για την φάση που ακολουθεί.
Αν ο παίκτης έχει κύβους επιρροής και 
τον έμπιστο φίλο του στο νοσοκομείο, 
μετακινεί τον δείκτη ποντικών του 
προς τα πίσω στον μετρητή, ανάλογα 
με τον αριθμό των κύβων που έχει στο 
νοσοκομείο.

Παράδειγμα: η τιμή της πανούκλας είναι 
2+3+1=6. Η Μαρία προσλαμβάνει τον 
Γιατρό για το γύρο αυτό, και συνεπώς 
μειώνει την τιμή της πανούκλας στο 0 για 
αυτή.  Καθώς έχει 1 κύβο επιρροής και τον 
έμπιστο φίλο της στο νοσοκομείο, μετακινεί 
τον δείκτη ποντικών 2 θέσεις πίσω στον 
μετρητή πανούκλας, και από τη θέση 7 
φτάνει στη θέση 5. Αν δεν είχε προσλάβει τον 
γιατρό, θα έπρεπε να μετακινήσει τον δείκτη 
ποντικών της πέρα από τη θέση 9 (7+2-2 = 
11) και έτσι θα είχε υποστεί τις ποινές της 
ενέργειας αυτής.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ



οι εννιά γκρι κάρτες (Α, Β ή C στην πλάτη τους)

οι τρεις κάρτες της περιόδου Α

οι τρεις κάρτες της περιόδου Β

οι τρεις κάρτες της περιόδου C

Προσλαμβάνοντας τον φρουρό, ο παίκτης 
παίρνει έναν πόντο για κάθε κύβο επιρροής 
του στις επτά περιοχές της γειτονιάς του (και 
για τον έμπιστο φίλο του) και στην Παναγία 
των Παρισίων.

Προσλαμβάνοντας τον αρχηγό της συντε- 
χνίας, ο παίκτης παίρνει δύο πόντους για 
κάθε έναν μία από τις περιοχές του, (όχι την 
Παναγία των Παρισίων) στις οποίες 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύβοι επιρροής 
(μαζί και ο έμπιστος φίλος).

Προσλαμβάνοντας την Κυρία επί των Τι- 
μών, ο παίκτης παίρνει έναν πόντο για κάθε 
κύβο επιρροής της περιοχής της γειτονιάς 
του με τους περισσότερους κύβους (μαζί με 
τον έμπιστο φίλο)
Παράδειγμα: στο αμαξοστάσιο της Άννας και στο 
ξενοδοχείο της έχει από 5 κύβους, οπότε υπάρχει 
ισοπαλία για την περιοχή με τους περισσότερους 
κύβους. Η Άννα κερδίζει 5 πόντους.

Προσλαμβάνοντας τον νυχτοφύλακα, ο 
παίκτης παίρνει έναν πόντο για κάθε κενή 
περιοχή της γειτονιάς του. Για να θεωρηθεί 
κενή μια περιοχή δεν πρέπει να περιέχει 
ούτε κύβους, ούτε τον έμπιστο φίλο.
Το λιμάνι και η Παναγία των Παρισίων δεν 
υπολογίζονται.

Προσλαμβάνοντας τον ζητιάνο, ο παίκτης 
παίρνει έναν πόντο για κάθε θέση που 
βρίσκεται μπροστά από τον δείκτη 
ποντικών του.
Παράδειγμα: Ο δείκτης του Μιχάλη βρίσκεται 
στη θέση 4 του μετρητή του. Παίρνει 5 πόντους 
(για τις πέντε θέσεις 5, 6, 7, 8 και 9).

Προσλαμβάνοντας τον δήμαρχο, ο 
παίκτης παίρνει τρεις πόντους για κάθε μια 
περιοχή του (όχι την Παναγία των Παρισί- 
ων) στην οποία υπάρχουν τουλάχιστον 
τρεις κύβοι επιρροής (υπολογίζεται και ο 
έμπιστος φίλος).

Προσλαμβάνοντας τον Αρχιεπίσκοπο, ο 
παίκτης παίρνει έναν κύβο επιρροής του 
από το γενικό απόθεμα και τον τοποθετεί 
σε μια κενή περιοχή της γειτονιάς του 
ενεργοποιώντας την (όχι στην Παναγία 
των Παρισίων).

Προσλαμβάνοντας τον Δικηγόρο, ο 
παίκτης παίρνει τρείς πόντους για κάθε 
δύο γράμματα που έχει συλλέξει μέχρι 
τώρα.
Παράδειγμα: Η Μαρία έχει 5 γράμματα, οπότε 
με τον δικηγόρο παίρνει 2x3 = 6 πόντους.

Προσλαμβάνοντας τον μαραγκό, ο 
παίκτης παίρνει έναν πόντο για κάθε 
περιοχή της γειτονιάς του (όχι στην 
Παναγία των Παρισίων), όπου έχει 
τουλάχιστον έναν κύβο επιρροής (ή τον 
έμπιστο φίλο του).


