2-4

45'

10+

Ο κόσµος της Αρχαίας Ελλάδας κυβερνήθηκε από τους Ολύµπιους θεούς, 12 όντα µε
τεράστια δύναµη, όµως θύµατα των συναισθηµάτων, των παθών και της µοχθηρότητάς τους.
Ανταγωνίζονταν για υπεροχή, συχνά ακόµη και µεταξύ τους, µερικές φορές µέσω της
ωµής βίας όπως µε το χτύπηµα κεραυνών, και µερικές φορές συνωµοτώντας ο ένας εναντίον του
άλλου µε πονηριά και περίπλοκες µηχανορραφίες.
Αυτό είναι το παιχνίδι που παίξανε οι θεοί, όταν προσπάθησαν να εδραιώσουν την
εξουσία τους εργαζόµενοι στις σκιές, χειραγωγώντας τους θνητούς να εκτελέσουν τις διαταγές
τους, είτε υπόσχοντάς τους αθανασία και άλλο θεϊκά χαρίσµατα, είτε λυγίζοντας τη θέλησή τους
µε φρικτές απειλές και κατάρες. Οι θεοί ανταγωνίστηκαν µεταξύ τους σε ένα διαγωνισµό ευφυΐας
και τακτικής, βάζοντας τους ήρωες της αρχαίας Ελλάδας να αντιµετωπίσουν µυθικά πλάσµατα και
απειλές για να αποκτήσουν δόξα στο όνοµά τους.
Το Deus Ex Machina είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι για 2 έως 4 παίκτες µε έναν
καινοτόµο µηχανισµό τοποθέτησης ηρώων στο οποίο κάθε παίκτης παίρνει το ρόλο ενός
Ολύµπιου Θεού που προσπαθεί να επιβάλει την υπεροχή του έναντι των άλλων θεών,
χειραγωγώντας ήρωες και υποχθόνια σχέδια. Ο τελικός σκοπός τους είναι να συγκεντρώσουν τους
περισσότερους Πόντους ∆όξας, αναγκάζοντας τους Αρχαίους Ήρωες να ολοκληρώσουν
αποστολές. Ο νικητής του παιχνιδιού είναι ο παίκτης που έχει ολοκληρώσει τον µυστικό του
στόχο.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
ΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

12 ΚΑΡΤΕΣ ΗΡΩΩΝ

4 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ

30 ΚΑΡΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
20 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΕΩΝ

4 ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

4 ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΠΟΝΤΩΝ ∆ΟΞΑΣ

ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ
1ου ΠΑΙΚΤΗ

10 ΚΑΡΤΕΣ ΘΕΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

5 ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Εγκατάσταση παιχνιδιού: Πρώτα, ξεχωρίστε και ανακατέψτε τα 3 διαφορετικά είδη καρτών:
κάρτες ηρώων, κάρτες αποστολών, κάρτες θεϊκής παρέµβασης (που αναφέρονται ως ΘΠ).
Αφαιρέστε όλες τις κάρτες θρυλικών ηρώων από την τράπουλα των καρτών ηρώων.
Σηµαντικό: Κάρτες Αποστολών µε αξία 2 GP δεν χρησιµοποιούνται σε ένα παιχνίδι 2 ή 3
παικτών. Τοποθετήστε τις κάρτες ηρώων, αποστολών και θεϊκής παρέµβασης ανάποδα (προς τα
κάτω) στις αντίστοιχες θέσεις στο ταµπλό του παιχνιδιού. Στη συνέχεια, κάθε παίκτης µε τη σειρά
κάνει τα εξής:
- Επιλέγει ένα Θεό και τοποθετεί την Καρτέλα Παίκτη µπροστά από αυτόν. Ο παίκτης παίρνει την
κάρτα του Θρυλικού Ήρωα που ανήκει στο Θεό του και την ανακατεύει στην τράπουλα των
καρτών ηρώων.
-Παίρνει 4 δείκτες µε το Θεό του , 1 δείκτη δόξας και 1 πλακίδιο ειδικής ικανότητας. Σε παιχνίδι 2
ατόµων, κάθε παίκτης λαµβάνει 5 δείκτες µε το Θεό του (και κάθε γύρος έχει 3 σειρές).
-Τοποθετεί τους 2 δείκτες Θεού του στις θέσεις ισχύος και ευφυΐας, έτσι ώστε να ταιριάζει στα
σηµεία εκκίνησης του αντίστοιχου Θεού (όπως αυτά εµφανίζονται στην Καρτέλα Παίκτη κάθε
Θεού). Ο Ερµής ξεκινά µε 1 σηµείο ευφυΐας και 2 κάρτες Θεϊκής Παρέµβασης. Η Αθηνά ξεκινά
µε 1 σηµείο Ισχύος, 2 σηµεία ευφυΐας και 1 κάρτα Θεϊκής Παρέµβασης. Ο ∆ίας ξεκινά µε 3 σηµεία
Ισχύος και 1 κάρτα Θεϊκή Παρέµβασης. Η Ήρα ξεκινά µε 3 σηµεία ευφυΐας και 1 κάρτα Θεϊκής
Παρέµβασης.
-Τοποθετεί τον δείκτη δόξας πάνω στο ταµπλό στον Μετρητή Σκορ στην θέση µε τον αριθµό 0.
-Τραβάει ένα πλακίδιο στόχου, το οποίο ορίζει τις συνθήκες της νίκης του συγκεκριµένου παίκτη.
Ο στόχος του κάθε παίκτη παραµένει κρυφός στους υπόλοιπους παίκτες.
-Τραβάει 3 κάρτες Αποστολής, από τις οποίες επιλέγει 2 για να κρατήσει, ενώ η τρίτη
ανακατεύεται ξανά στην τράπουλα των καρτών Αποστολής. Οι κάρτες Αποστολής που
επιλέγονται από κάθε παίκτη είναι οι µυστικές κάρτες Αποστολής αυτού του εκάστοτε παίκτη.
-3 κάρτες Ηρώων από την τράπουλα τοποθετούνται φανερά στα 3 κενά από πάνω προς τα κάτω
στις αντίστοιχες θέσεις στο ταµπλό.
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Αφού ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήµατα, η τράπουλα µε τις κάρτες Αποστολής ανακατεύεται
και στη συνέχεια κάρτες Αποστολής τοποθετούνται φανερά στις 4 αντίστοιχες θέσεις πάνω στο
ταµπλό, µε σειρά από πάνω προς τα κάτω. Όταν αποκαλύπτονται κάρτες Αποστολής στις 4 θέσεις
πάνω στο ταµπλό, έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους περιορισµούς:
1. Μπορεί να υπάρχουν έως και 2 κάρτες Θρυλικών Αποστολών πάνω στο ταµπλό. Εάν µια τρίτη
κάρτα Θρυλικής Αποστολής εµφανιστεί, απορρίπτεται η πρώτη κάρτα Θρυλικής Αποστολής, οι
υπόλοιπες ανεβαίνουν κατά µια θέση και η κάρτα που απορρίφθηκε ανακατεύεται ξανά στην
τράπουλα.
2. ∆εν µπορούν να υπάρχουν 3 (ή περισσότερες) κάρτες Αποστολής του ίδιου χρώµατος στις 4
θέσεις στο ταµπλό. Εάν αποκαλυφθούν 3 κάρτες Αποστολής του ίδιου χρώµατος, απορρίψτε
αυτήν που βρίσκεται πιο πάνω. Εξαίρεση: Εάν 2 εκ των καρτών Αποστολής είναι κάρτες Θρυλικής
Αποστολής, απορρίψτε µια κάρτα Θρυλικής Αποστολής µε το χρώµα που έχει 3 κάρτες
Αποστολής αντί για αυτήν που βρίσκεται υψηλότερα. Στη συνέχεια, µετακινήστε προς τα πάνω τις
υπόλοιπες κάρτες κατά µια θέση και ανακατέψτε την κάρτα που απορρίφθηκε µέσα στην
τράπουλα.
Σύµβολα Ισχύος και Ευφυΐας
Επισκόπηση καρτών Αποστολών
Κάθε κάρτα Αποστολής έχει απαιτήσεις ισχύος και
ευφυΐας προκειµένου να εκπληρωθεί. Οι απαιτήσεις
αυτές εµφανίζονται στους αριθµούς πάνω αριστερά
(ισχύς) και δεξιά (ευφυΐα) της κάθε κάρτας
Αποστολής. Οι κάρτες Αποστολής δίνουν πόντους
∆όξας (αναφέρεται ως Π∆) ως ανταµοιβή µε την
ολοκλήρωση τους. Οι Αποστολές δίνουν ως
ανταµοιβή από 2 µέχρι 12 Π∆ (Θρυλικές Αποστολές).
Τέλος, υπάρχουν 6 οµάδες αναζητήσεις, καθεµία µε
διαφορετικό χρώµα και σύµβολο, ένα για κάθε µία
από τις 6 περιοχές του χάρτη.
Χρωµατικό Σύµβολο
Περιοχής

Σύµβολο Θρυλικής Αποστολής
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Σύµβολο Πόντων ∆όξας

Επισκόπηση καρτών Ηρώων
Κάποιοι ήρωες ήταν ισχυροί πολεµιστές, ενώ άλλοι χρησιµοποιούσαν
την ευφυΐα τους για να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους. Έτσι λοιπόν,
οι ήρωες έχουν διαφορετικούς πόντους ισχύος και ευφυΐας. Οι πόντοι
ισχύος και ευφυΐας κάθε ήρωα εµφανίζονται πάνω αριστερά και δεξιά
στην κάρτα του ήρωα αντίστοιχα. Επιπλέον, κάθε κάρτα Ήρωα
αναφέρει την γενέτειρα του συγκεκριµένου ήρωα (σύµβολο-χρώµα
περιοχής). Χρησιµοποιώντας έναν ήρωα για να ολοκληρώσετε µια
Αποστολή στη γενέτειρά του, έχετε ένα µπόνους + 1 είτε στους
πόντους ισχύος είτε στους πόντους ευφυΐας (επιλογή του παίκτη).
Οι Κάρτες Θρυλικών Ηρώων αναφέρουν και τον Θεό που ευνοεί τον
συγκεκριµένο ήρωα.
Σηµαντικό: κάθε φορά που ένας παίκτης χρησιµοποιεί έναν Θρυλικό
Ήρωα ο οποίος ευνοείται από έναν άλλο Θεό, ο Θεός αυτός (δηλαδή ο
παίκτης) παίρνει +2 πόντους δόξας στη βαθµολογία ως µπόνους.
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Επισκόπηση Καρτέλας Παίκτη
Κάθε παίκτης έχει µπροστά του την καρτέλα παίκτη του Θεού που παίζει. Η Καρτέλα Παίκτη
διαθέτει δύο διαφορετικούς µετρητές πόντων, έναν για την ισχύ και έναν για την ευφυΐα. Αυτοί οι
πόντοι είναι ουσιαστικά πόροι που µπορούν να δαπανηθούν από τον παίκτη για να δώσει στους
ήρωες τους ένα µπόνους σε ισχύ ή/και ευφυΐα, έτσι ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις των
Αποστολών και να τις ολοκληρώσουν. Οι πόντοι αυτοί µπορούν να αποκτηθούν κυρίως
τοποθετώντας τους ήρωες σε συγκεκριµένα σηµεία του χάρτη, κερδίζοντας τους πόντους που
εµφανίζονται σε κάθε σηµείο. Το σύνολο των πόντων Ισχύος ή Ευφυΐας δεν µπορούν να
ξεπεράσουν τους 4, όπως φαίνεται και στην Καρτέλα Παίκτη.

Επισκόπηση πλακιδίων Στόχων
Τα πλακίδια Στόχων είναι το κίνητρο του κάθε Θεού. Κάθε παίκτης
έχει διαφορετικές προϋποθέσεις νίκης, οι οποίες αναγράφονται στα
πλακίδια Στόχων που τραβούν κατά την εγκατάσταση του παιχνιδιού.
Όταν ένας παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις αυτές µπορεί να
διεκδικήσει τη νίκη για τον Θεό του (και, εποµένως, να κερδίσει το
παιχνίδι), ωστόσο πρέπει να περιµένει τους υπόλοιπους παίκτες να
τελειώσουν τον τρέχοντα γύρο.
Οι στόχοι είναι οι εξής:
- Αποκτήστε 38+ Π∆ και ολοκληρώστε τις παρακάτω αποστολές: 2 µωβ, 1 πράσινη και 1 κίτρινη.
- Αποκτήστε 38+ Π∆ και ολοκληρώστε τις παρακάτω αποστολές: 2 κίτρινες, 1 µαύρη και 1 κόκκινη.
- Αποκτήστε 38+ Π∆ και ολοκληρώστε τις παρακάτω αποστολές: 2 πράσινες, 1 µπλε και 1 κόκκινη.
- Αποκτήστε 38+ Π∆ και ολοκληρώστε τις παρακάτω αποστολές: 2 µαύρες, 1 µπλε και 1 µωβ.
-Αποκτήστε 35+ Π∆ και ολοκληρώστε τις παρακάτω αποστολές: 1 Θρυλική Αποστολή
οποιουδήποτε χρώµατος, 1 µπλε και 1 κόκκινη.
Ειδικές Ικανότητες: Κάθε Θεός έχει µια µοναδική ειδική ικανότητα. Οι Ειδικές
Ικανότητες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγµή κατά τη
διάρκεια του γύρου του παίκτη. Είναι επίσης δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µε µια
κάρτα ΘΠ και µε τη κίνηση ενός ήρωα στον χάρτη. Οι παίκτες ξεκινούν µε 1
δυνατή χρήση Ειδικής Ικανότητας. Χρησιµοποιώντας την Ειδική Ικανότητα, ο
παίκτης γυρίζει το πλακίδιο της Ειδικής Ικανότητας ανάποδα, δείχνοντας έτσι ότι
είναι εξαντληµένη. Προκειµένου να χρησιµοποιήσει την Ειδική Ικανότητα ξανά,
ο παίκτης θα πρέπει να στείλει έναν ήρωα στο Βωµό, όπου ο ήρωας εκτελεί µια
θυσία. Η κίνηση αυτή «επαναφορτίζει» την Ειδική Ικανότητα του παίκτη (η οποία
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αµέσως µετά την επαναφόρτισή του).
Προσοχή: Στη σειρά του κάθε παίκτης µπορεί µία µόνο φορά να κάνει χρήση
της ειδικής του ικανότητας.
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Οι Ειδικές Ικανότητες είναι οι παρακάτω:
∆ίας: Χρησιµοποιείστε αυτήν την Ικανότητα σε οποιονδήποτε ήρωα που βρίσκεται στις Θέσεις
Ηρώων στο ταµπλό. Η ικανότητα ακινητοποιεί τον ήρωα µέχρι τον επόµενο γύρο του. Ο εν λόγω
ήρωας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλους παίκτες, αλλά µπορεί να µετακινηθεί
υψηλότερα στις Θέσεις Ηρώων εάν ήρωες πάνω από αυτόν χρησιµοποιηθούν.
Αθηνά: Χρησιµοποιείστε αυτή την ικανότητα σε οποιαδήποτε κάρτα Αποστολής που βρίσκεται
στις Θέσεις Αποστολών στο ταµπλό. Η Ικανότητα αυτή µειώνει την απαίτηση ευφυΐας για την εν
λόγω Αποστολή κατά 2, καθιστώντας ευκολότερο για σας να την ολοκληρώσετε. Συνιστάται να
χρησιµοποιήσετε την Ικανότητα αυτή στον γύρο στον οποίο µπορείτε να ολοκληρώσετε την
Αποστολή-Στόχο.
Ερµής: Χρησιµοποιώντας αυτή την ικανότητα µπορείτε να πάρετε µια κάρτα ΘΠ από
οποιονδήποτε άλλο παίκτη και να την πάρετε στο χέρι σας.
Ήρα: Χρησιµοποιείστε αυτή την ικανότητα για να αποµακρύνετε έναν ήρωα από τις Θέσεις
Ηρώων πάνω στο ταµπλό. Τοποθετήστε το πλακίδιο Ειδικής Ικανότητας στην θέση του ήρωα που
αποµακρύνατε. Η θέση αυτή παραµένει κενή µέχρι τον επόµενο γύρο σας.
Βωµός Θυσίας
Όταν επισκέπτεστε αυτό το σηµείο στον χάρτη µε τον ήρωά σας,
µπορείτε να «επαναφορτίσετε» την ειδική ικανότητα του θεού σας.
Επιπλέον, δίνει στον ήρωα 1 πόντο Ισχύος ή Ευφυίας.

/

Ναός του Ολύµπου: Επισκέπτοντας αυτό το σηµείο έχει δύο συνέπειες. Ο επισκέπτης-παίκτης
αποκτά µια κάρτα ΘΠ. Επιπλέον ο επισκέπτης-παίκτης κερδίζει το πλακίδιο 1ου Παίκτη. Ο Ναός
του Ολύµπου διακρίνεται στο χάρτη ως λευκός ναός.
Επισκόπηση Καρτών Θεϊκής Παρέµβασης:
Είναι οι κάρτες που αποκτούν οι παίκτες όταν επισκέπτονται
τον Ναό του Ολύµπου. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον παίκτη 1 ή
περισσότερους γύρους µετά την απόκτηση της κάρτας. Οι
παίκτες µπορούν να χρησιµοποιήσουν 1 κάρτα Θεϊκής
Παρέµβασης ανά γύρο και είναι ουσιαστικά µια ελεύθερη
κίνηση. Οι κάρτες Θεϊκής Παρέµβασης (ή ΘΠ για συντοµία)
έχουν µια ποικιλία δράσεων, από την ανταλλαγή ηρώων, µέχρι
το κέρδος Πόντων Παιχνιδιού (Π∆), ή την χρήση ενός Ήρωα µε
ενισχυµένες δυνατότητες.
Κάθε Θεός ξεκινά µε µια (1) κάρτα ΘΠ, εκτός από τον Ερµή που ξεκινά το παιχνίδι µε δύο (2).
Σηµαντικό: Ο µέγιστος αριθµός καρτών ΘΠ που µπορεί να έχει ο παίκτης είναι 2 (για τον Ερµή 3).
Οι κάρτες ΘΠ εξηγούνται αναλυτικά παρακάτω:
Αλλαγή Σχεδίων: Χρησιµοποιείται από τον παίκτη κατά την διάρκεια της σειράς του για να
αλλάξει τη θέση 2 καρτών Αποστολής στις αντίστοιχες θέσεις πάνω στο ταµπλό.
Στα Σανδάλια του: Ο παίκτης που χρησιµοποιεί την κάρτα αυτή µπορεί να ανταλλάξει θέσεις δύο
ηρώων της επιλογής του στις Θέσεις Ηρώων πάνω στο ταµπλό.
Τυχερή Ηµέρα: Η κάρτα αυτή απαιτεί τουλάχιστον 1 κενή θέση κάρτας Αποστολής στο ταµπλό.
Επιτρέπει στον παίκτη που την χρησιµοποιεί να αποκαλύψει και να τοποθετήσει µια νέα κάρτα
Αποστολής στην κενή θέση πάνω στο ταµπλό.

5

Ισχυρή Παρουσία: Η κάρτα αυτή επιτρέπει στον παίκτη που την χρησιµοποιεί να τοποθετήσει
έναν ήρωα σε µια διαθέσιµη θέση πάνω στον χάρτη και να πάρει το µπόνους της περιοχής, όπως
επίσης και να ολοκληρώσει µια Αποστολή στη συγκεκριµένη περιοχή (εάν ο ήρωας πληροί τις
προϋποθέσεις της). ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον Ναό του Ολύµπου.
Καταστροφή Σχεδίων: Χρησιµοποιώντας αυτήν την κάρτα, ο παίκτης µπορεί να ξοδέψει έναν
πόντο Ισχύος και έναν πόντο Ευφυΐας από την Καρτέλα Παίκτη του και να µειώσει τους Πόντους
Παιχνιδιού (Π∆) όλων των αντιπάλων κατά 2.
∆ωροδοκία: Χρησιµοποιώντας αυτήν την κάρτα, ο παίκτης ξοδεύει 1 πόντο Ευφυΐας και κερδίζει
1 Πόντο Παιχνιδιού (Π∆).
Αυτή είναι η θέση µου!: Ο παίκτης που χρησιµοποιεί την κάρτα αυτή µπορεί να µετακινήσει έναν
ήρωα ενός αντιπάλου από το σηµείο όπου βρίσκεται σε οποιοδήποτε άλλο κενό σηµείο στον
χάρτη. Επιπλέον ο αντίπαλος του οποίου ο ήρωας µετακινήθηκε, δεν κερδίζει τίποτα από αυτήν
την κίνηση.
Όταν η τράπουλα των καρτών ΘΠ εξαντλείται, ανακατέψτε ξανά τις χρησιµοποιηµένες κάρτες
ΘΠ και τοποθετήστε τις προς τα κάτω στην αντίστοιχη θέση στο ταµπλό.
Επισκόπηση Χάρτη
Ο Χάρτης περιέχει 8 θέσεις. Εξ αυτών, οι 6 σηµειώνονται µε διαφορετικά χρωµατικά σύµβολα
περιοχής, µια θέση στον Ναό του Ολύµπου και µια θέση µε τον κύλικα (Βωµός της Θυσίας).
Ο παίκτης µπορεί να τοποθετήσει ένα δείκτη Θεού σε αυτές τις θέσεις και να ολοκληρώσει µία εκ
των δύο κινήσεων:
α) Να ολοκληρώσει µια Αποστολή που βρίσκεται στις Θέσεις Αποστολών πάνω στο ταµπλό (εάν
πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον ήρωα) ή
β) να κερδίσει το µπόνους της περιοχής σε πόντους Ισχύος ή Ευφυΐας και να τους προσθέσει στην
Καρτέλα Παίκτη του.
Όταν ένας παίκτης τοποθετεί ένα δείκτη Θεού στον Ναό του Ολύµπου τραβάει µια κάρτα ΘΠ από
την τράπουλα και λαµβάνει το πλακίδιο του 1ου Παίκτη.
Όταν ένας παίκτης τοποθετεί ένα δείκτη Θεού στον Βωµό της Θυσίας, µπορεί να επαναφορτίσει
την Ειδική του Ικανότητα και να κερδίσει 1 πόντο Ισχύος ή Ευφυΐας .
Επισκόπηση Θέσεων Καρτών στο ταµπλό
Οι διαθέσιµες Αποστολές τοποθετούνται στις 4 θέσεις της αριστερής στήλης. Κάθε Θέση Κάρτας
Αποστολής έχει µια επιπλέον επίδραση στην Αποστολή που βρίσκεται στη θέση αυτή, όταν αυτή
ολοκληρώνεται. Με σειρά από πάνω προς τα κάτω, οι επιδράσεις είναι:
• 1η Θέση: Ο παίκτης κερδίζει 3 επιπλέον Πόντους ∆όξας (Π∆).
• 2η Θέση: Ο παίκτης κερδίζει 2 επιπλέον Πόντους ∆όξας (Π∆).
• 3η Θέση: Ο παίκτης κερδίζει 1 επιπλέον Πόντο ∆όξας (Π∆) και αφαιρεί 1 από έναν αντίπαλο
της επιλογής του.
• 4η Θέση: Ο παίκτης αφαιρεί 2 Πόντους ∆όξας (Π∆) από έναν αντίπαλο της επιλογής του.
Όταν µια Αποστολή ολοκληρώνεται, η θέση της παραµένει κενή µέχρι τον επόµενο γύρο. Στο
ξεκίνηµα του επόµενου γύρου, µετακινήστε τις υπόλοιπες κάρτες Αποστολών προς τα πάνω,
εφόσον οι υψηλότερες θέσεις είναι κενές. Έπειτα, τραβήξτε νέες κάρτες Αποστολών από την
τράπουλα και τοποθετήστε τις φανερά στις κενές θέσεις πάνω στο ταµπλό.
Οι διαθέσιµοι ήρωες τοποθετούνται στις 3 αντίστοιχες θέσεις της δεξιάς στήλης. Οι Θέσεις
Ηρώων δείχνουν την ετοιµότητα ενός ήρωα, µε την κάθε θέση να δίνει κάποιο µπόνους στον ήρωα
που βρίσκεται σε αυτήν.
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Με σειρά από πάνω προς τα κάτω, τα µπόνους είναι:
• 1η Θέση: Ο ήρωας κερδίζει +2 πόντους Ισχύος ή Ευφυΐας (το µπόνους αυτό δεν µπορεί να
διασπαστεί σε +1 Ισχύς και +1 Ευφυΐα).
• 2η Θέση: Ο ήρωας κερδίζει +1 πόντο Ισχύος ή Ευφυΐας.
• 3η Θέση: Κανένα µπόνους.
Όταν ένας Ήρωας επιλεγεί για να ολοκληρώσει µια κίνηση, αποµακρύνεται από τις Θέσεις
Ηρώων στο ταµπλό και τοποθετείται στη στοίβα των χρησιµοποιηµένων καρτών. Μετακινήστε
όλους τους ήρωες προς τα πάνω στις Θέσεις Ηρώων, τραβήξτε µια νέα κάρτα Ήρωα και
τοποθετήστε την φανερά στην χαµηλότερη Θέση Ήρωα στο ταµπλό. Όταν η τράπουλα των
καρτών Ηρώων εξαντληθεί, ανακατέψτε τις χρησιµοποιηµένες κάρτες Ηρώων και τοποθετήστε
την τράπουλα δίπλα στις Θέσεις των καρτών Ηρώων στο ταµπλό.
Παίζοντας το παιχνίδι
Το παιχνίδι χωρίζεται σε γύρους και οι γύροι σε σειρές. Ένας γύρος ολοκληρώνεται όταν όλοι οι
παίκτες έχουν παίξει ένα δείκτη Θεού. Μια σειρά ολοκληρώνεται όταν όλοι οι παίκτες έχουν
παίξει όλους τους δείκτες του Θεού τους.
Ο νεότερος παίκτης παίζει πρώτος. Σε κάθε γύρο, κάθε παίκτης καλείται να επιλέξει έναν ήρωα
από τους 3 διαθέσιµους στις Θέσεις Ηρώων στο ταµπλό και να κάνει µια από τις παρακάτω
κινήσεις:
• Να στείλει τον ήρωα σε µια διαθέσιµη τοποθεσία στον χάρτη και να συλλέξει τους πόντους
Ισχύος ή/και Ευφυΐας της περιοχής αυτής.
• Να στείλει τον ήρωα σε µια διαθέσιµη τοποθεσία στον χάρτη και να ολοκληρώσει µια Αποστολή
της περιοχής αυτής (µε ίδιο χρώµα/σύµβολο) από τις διαθέσιµες Αποστολές στις Θέσεις των
Καρτών Αποστολής στο ταµπλό.
• Να στείλει τον ήρωα στον Ναό του Ολύµπου και να τραβήξει µια κάρτα Θεϊκής Παρέµβασης
από την αντίστοιχη τράπουλα. Επιπλέον, ο παίκτης αυτός κερδίζει την κάρτα του 1ου Παίκτη.
• Να στείλει τον ήρωα στον Βωµό της Θυσίας για να κάνει µια προσφορά, επαναφορτίζοντας έτσι
την Ειδική Ικανότητα του εν λόγω ήρωα και να συλλέξει 1 πόντο Ισχύος ή Ευφυΐας.
Σηµαντικό: Οι παίκτες δεν µπορούν να τοποθετήσουν τους δείκτες του Θεού τους σε µια ήδη
κατειληµµένη θέση.
Όταν όλοι οι δείκτες Θεού των παικτών τοποθετηθούν στον χάρτη, τότε ο γύρος έχει τελειώσει. Σε
περίπτωση που κανένας παίκτης δεν επισκέφθηκε τον Ναό του Ολύµπου, το πλακίδιο 1ου Παίκτη
δεν αλλάζει ιδιοκτήτη.
Κάρτες Μυστικών Αποστολών
Πέραν από την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των Καρτών Στόχων, κάθε παίκτης πρέπει να
ολοκληρώσει τις Μυστικές Αποστολές που αναγράφονται στις αντίστοιχες κάρτες. Οι κάρτες
αυτές µπορούν να τοποθετηθούν στις Θέσεις Αποστολών πάνω στο ταµπλό, εφόσον υπάρχει µια
κενή θέση.
Σηµειώστε ότι µπορείτε να τοποθετήσετε µια κάρτα Μυστικής Αποστολής στην αντίστοιχη θέση
µόνο εάν έχετε την δυνατότητα να την ολοκληρώσετε στον ίδιο γύρο, δηλαδή η περιοχή στον
χάρτη είναι κενή, έχετε έναν ήρωα διαθέσιµο του οποίου οι Πόντοι Ισχύος και Ευφυΐας πληρούν
τις προϋποθέσεις κ.λπ. Η τοποθέτηση µιας κάρτας Μυστικής Αποστολής στις Θέσεις Καρτών
Αποστολής στο ταµπλό θεωρείται ελεύθερη κίνηση και µπορεί να συνδυαστεί µε µια κάρτα
Θεϊκής Παρέµβασης στον ίδιο γύρο, ή την χρήση της Ειδικής Ικανότητας του Θεού σας. Οι Πόντοι
∆όξας (Π∆) που κερδίζει κάποιος εκπληρώνοντας µια Μυστική Αποστολή, προσµετρώνται στους
πόντους του Μυστικού Στόχου του εν λόγω παίκτη.
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Παρακολουθώντας του Πόντους ∆όξας
Στο πάνω και στο κάτω µέρος του ταµπλό βρίσκεται ο µετρητής Πόντων, όπου οι παίκτες
µετακινούν το διακριτικό του ήρωά τους καθώς κερδίζουν ή χάνουν Πόντους ∆όξας.

Νικητής παιχνιδιού
Ένας παίκτης µπορεί να ανακοινώσει ότι νίκησε αφού έχει ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις που
αναγράφονται στο πλακίδιο Μυστικού Στόχου του. Προσοχή: εκτός από τις προϋποθέσεις του
µυστικού πλακιδίου στόχου ο παίκτης θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις 2 Μυστικές Αποστολές
οι οποίες και αυτές συµπεριλαµβάνονται στις προϋποθέσεις νίκης που αναγράφονται στο
πλακίδιο Μυστικών Στόχων του. Η νίκη δεν µπορεί να ανακοινωθεί πριν το τέλος του γύρου, αλλά
µόνο όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει στον γύρο αυτό.
Εναλλακτικά, αντί να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Κάρτα Μυστικών
Στόχων του, ο παίκτης µπορεί να διεκδικήσει την Νίκη συλλέγοντας µια κάρτα Αποστολής από
κάθε περιοχή (6 διαφορετικά χρωµατικά σύµβολα περιοχής), και επιπλέον έχοντας ολοκληρώσει
και τις 2 Μυστικές Αποστολές του. Και πάλι η Νίκη δεν µπορεί να ανακοινωθεί πριν το τέλος του
γύρου, αλλά µόνο όταν όλοι οι παίκτες έχουν παίξει στον γύρο αυτό.
Ισοπαλίες
Οι συνθήκες νίκης σε περίπτωση ισοπαλίας έχουν ισχύ στους παίκτες που ανακοινώνουν την
διεκδίκηση της νίκης την ίδια στιγµή. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότεροι παίκτες
ανακοινώνουν διεκδίκηση της Νίκης την ίδια στιγµή, ισχύουν τα παρακάτω:
• Εάν δύο (ή περισσότεροι) παίκτες έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις των Καρτών
Στόχων:
Ο παίκτης µε τους περισσότερους Πόντους ∆όξας είναι ο νικητής. Εάν οι παίκτες έχουν τους ίδιους
Πόντους ∆όξας, ο παίκτης µε τις περισσότερες κάρτες Αποστολής είναι ο νικητής. Εάν οι παίκτες
έχουν τον ίδιο αριθµό καρτών Αποστολής, ο παίκτης µε το µεγαλύτερο άθροισµα πόντων Ισχύος
και Ευφυΐας είναι ο νικητής.
• Εάν ένας παίκτης έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της Κάρτας Στόχων και ένας άλλος
έχει συλλέξει 6 κάρτες Αποστολής διαφορετικού χρώµατος (εναλλακτική συνθήκη νίκης):
Σε αυτήν την περίπτωση, νικητής είναι ο παίκτης που έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις της
Κάρτας Στόχων του.
• Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες έχουν συλλέξει 6 κάρτες Αποστολής διαφορετικού
χρώµατος (εναλλακτική συνθήκη νίκης):
Ο παίκτης µε τους περισσότερους Πόντους ∆όξας είναι ο νικητής. Εάν οι παίκτες έχουν ίδιο
αριθµό Πόντων ∆όξας, ο παίκτης µε τις περισσότερες Αποστολές είναι ο νικητής. Εάν οι παίκτες
έχουν τον ίδιο αριθµό Αποστολών, ο παίκτης µε το µεγαλύτερο άθροισµα πόντων Ισχύος και
Ευφυΐας είναι ο Νικητής.
• Εάν δύο (ή περισσότεροι) παίκτες πληρούν τις προϋποθέσεις των Καρτών Στόχων και ο
ένας εξ αυτών έχει συλλέξει 6 κάρτες Αποστολής διαφορετικού χρώµατος (εναλλακτική
συνθήκη νίκης):
Νικητής είναι ο παίκτης που έχει ολοκληρώσει και τις δύο συνθήκες νίκης. Εάν δύο παίκτες έχουν
ολοκληρώσει τις συνθήκες αυτές, τότε ο παίκτης µε τους περισσότερους Πόντους ∆όξας είναι ο
νικητής. Εάν οι παίκτες έχουν τους ίδιους Πόντους ∆όξας, ο παίκτης µε τις περισσότερες
Αποστολές είναι ο νικητής. Εάν οι παίκτες έχουν τον ίδιο αριθµό Αποστολών, ο παίκτης µε το
µεγαλύτερο άθροισµα πόντων Ισχύος και Ευφυΐας είναι ο νικητής.
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Παράδειγµα Παιχνιδιού
Είναι η σειρά της Αθηνάς, η οποία έχει συλλέξει στην Καρτέλα της 2 πόντους Ισχύος, 3 πόντους
Ευφυΐας και την κάρτα ΘΠ «Αυτή είναι η θέση µου!» Ο Περσέας, ευνοούµενος από τον Ερµή,
βρίσκεται στην 2η Θέση Ήρωα στο ταµπλό. Η Αθηνά θέλει να ολοκληρώσει την Αποστολή της
Ύδρας, η οποία βρίσκεται στην 3η Θέση Αποστολής στο ταµπλό. Η Αποστολή απαιτεί 5 πόντους
Ισχύος και 6 πόντους Ευφυΐας για να ολοκληρωθεί.
Έτσι, η Αθηνά χρησιµοποιεί τον Περσέα, ο οποίος προσθέτει +1 πόντο Ευφυΐας (µπόνους Θέσης
Ήρωα) και +1 Ευφυίας επισκέπτοντας την γενέτειρά του, έχοντας έτσι συλλέξει 5 πόντους
Ισχύος και 5 πόντους Ευφυΐας. Επιπλέον, αφαιρεί 1 πόντο Ευφυΐας από τη καρτέλα της, έχοντας
έτσι συνολικά 5 π. Ισχύος και 6 π. Ευφυΐας . Πλέον ο Περσέας είναι έτοιµος να αντιµετωπίσει την
Ύδρα, όµως η κόκκινη περιοχή στον χάρτη είναι κατειληµµένη από τον Ερµή. Γι’ αυτόν τον λόγο
χρησιµοποιεί την κάρτα Θεϊκής Παρέµβασης για να µετακινήσει τον Ερµή στην κίτρινη περιοχή
και να µετακινηθεί η ίδια στην κόκκινη.

Έτσι η Αποστολή έχει ολοκληρωθεί, η Αθηνά προσθέτει την κάρτα Αποστολής της Ύδρας στη
συλλογή της και επιπλέον κερδίζει 8+1=9 Πόντους ∆όξας από την Ύδρα (µπόνους από την Θέση
Αποστολής), και ο Ερµής κερδίζει 2 Πόντους ∆όξας, επειδή χρησιµοποίησε τον ευνοούµενο
Ήρωά του. Με αυτήν την κίνηση η Αθηνά καταφέρνει να ολοκληρώσει την Αποστολή της και
επιπλέον να µετακινήσει το διακριτικό του Ερµή στην κίτρινη περιοχή και έξυπνα εµποδίζει τους
επόµενους παίκτες να ολοκληρώσουν την Αποστολή της κίτρινης περιοχής (Χίµαιρα).
Συχνές Ερωτήσεις
Ερώτηση: Η Ειδική Ικανότητα της Ήρας επιτρέπει να αχρηστεύσουµε έναν Ήρωα που είναι ήδη
«δεσµευµένος» από τον ∆ία (χρησιµοποιώντας την Ειδική Ικανότητα του Ήρωα);
Απάντηση: Η µια Ειδική Ικανότητα του ενός Θεού δεν ακυρώνει την άλλη. Έτσι για να απαντήσω
στην ερώτησή σας, όχι, η Ήρα δεν µπορεί να αχρηστεύσει Ήρωα «δεσµευµένο» από τον ∆ία.
Ερώτηση: Μπορώ να χρησιµοποιήσω την Ειδική Ικανότητα της Ήρας ή του ∆ία αφού
χρησιµοποιήσω έναν Ήρωα γι' αυτόν τον γύρο δηλαδή µόλις οι 3 θέσεις ξαναγεµίσουν;
Απάντηση: Ναι µπορείτε.
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Ερώτηση: Εάν χρησιµοποιήσω έναν ήρωα σε µια περιοχή για να πάρω τους πόντους Ισχύος ή
Ευφυΐας, όχι για να ολοκληρώσω µια Αποστολή και αυτός ο ήρωας βρίσκεται στην πρώτη πάνω
θέση όπου έχει + 2 µπόνους πόντους Ισχύος ή Ευφυΐας, όπως αναγράφεται στο ταµπλό. Αυτό το
µπόνους εφαρµόζεται στην καρτέλα µου ή χρησιµοποιείται όταν επιλέξω για να ολοκληρώσω µια
Αποστολή;
Απάντηση: Το +2 µπόνους χρησιµοποιείται µόνο όταν παίρνετε τον Ήρωα από την θέση του και
τον στείλετε να ολοκληρώσει µια Αποστολή.

MINI EXPANSION :
Πλήρες σετ: Ποσειδώνας και Βελλεροφόντης:
Ποσειδώνας: χρησιµοποιώντας την ικανότητα απορρίπτετε όλες
τις Κάρτες Αποστολών που βρίσκονται ανοιχτές πάνω στο ταµπλό
και ανοίγετε 4 νέες ανοιχτές στις θέσεις τους, µε σειρά από πάνω
προς τα κάτω.
Ο Ποσειδώνας ξεκινάει µε 2 πόντους Ισχύος και 1 πόντο Ευφυΐας,
ενώ λαµβάνει µία κάρτα ΘΠ.

Πλήρες σετ: Άρης και Πενθεσίλεια:
Άρης: χρησιµοποιώντας αυτήν την ικανότητα σε οποιαδήποτε
κάρτα Αποστολής που βρίσκεται στις αντίστοιχές Θέσεις πάνω στο
ταµπλό, µειώνετε την απαίτηση σε πόντους Ισχύος της Αποστολής
κατά 2, καθιστώντας ευκολότερη την ολοκλήρωσή της.
Ο Άρης ξεκινάει µε 3 πόντους Ισχύος και κανέναν πόντο Ευφυΐας,
ενώ λαµβάνει µία κάρτα ΘΠ.

1 Νέα Κάρτα Θεϊκής Παρέµβασης «Από Μηχανής Θεός»
3 Νέες Κάρτες Στόχων

Artwork
Γιώτα Βοργία
Μιχάλης Κατόγλου
Rules Editing
Χρήστος Νιξαρλίδης
Designing Team
Λευτέρης Ηρωγλίδης
Χάρης Χαραλαµπίδης
Κωνσταντίνος Ιώβης

Playtesters:
Έλλη Χουρδά, Ηλίας Ιώβης, Κωστής Τόλιος,
Σεραφείµ Γιολδάσης, Αλέξανδρος Μπουχαρέλης,
Χρυσάφης Πολιτίδης, Χαρίλαος Μπουχαρέλης,
Θεοδώρα Ηρωγλίδου και φίλοι !!!

