ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

10+

30'-60'

1-4

Ο Ξέρξης (519-465 π.Χ.), γιος του Δαρείου Α 'και της Ατόσσης. Μετά τη βασιλεία του
πατέρα του, ο Ξέρξης κυβερνούσε τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε δει μέχρι τότε η
ανθρωπότητα.
Σε αυτό το παιχνίδι διαχείρισης πόρων, κάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός Σατράπη, ο
καθένας με τη δική του περιοχή, ειδικές ικανότητες και χαρακτηριστικά. Σε κάθε γύρο, οι
παίκτες προσπαθούν να συλλέξουν φόρους με τη μορφή πόρων, να κατασκευάσουν κτίρια και
να ξεκινήσουν εκστρατείες. Κάθε παίκτης έχει κάρτες Φορολογίας και Εκστρατείας για να
χρησιμοποιήσει, προκειμένου να ικανοποιήσει το Ξέρξη και να κερδίσει την εύνοιά του με τη
μορφή Πόντων Νίκης (ΠΝ/VP).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
8x ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΤΑΜΠΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 55x36 εκ.

4x ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΚΤΩΝ (8x ΣΑΤΡΑΠΕΣ)

ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ
ΞΕΡΞΗ

16x
ΚΑΡΤΕΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

24x
ΚΑΡΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

8x ΟΡΘΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΑΤΡΑΠΩΝ

8x ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
4x ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΟΝΤΩΝ ΝΙΚΗΣ (ΠΝ/VP)

4x ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑΣ
(ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)
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24x
ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΠΟΡΩΝ

12x ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
4x ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
(ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)

ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ 2 ΠΑΙΚΤΕΣ
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ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΟΥ
1. Ανακατέψτε τις κάρτες Ετήσιων Γεγονότων και τοποθετήστε τις προς τα κάτω στον προκαθορισμένο
χώρο τους στη δεξιά πλευρά του πίνακα.
2. Κάθε παίκτης επιλέγει έναν Σατράπη και παίρνει την αντίστοιχη κάρτα παίκτη. Οι κάρτες παίκτη
υποδεικνύουν το όνομα του Σατράπη, την Ειδική Ικανότητα και τον τρόπο συλλογής πόρων που έχουν
συγκεντρωθεί.
3. Κάθε παίκτης λαμβάνει 6 πλακίδια πόρων, 1 όρθιο πλακίδιο Σατράπη, 1 πλακίδιο Ειδικής Ικανότητας, 2
πλακίδια εργατών, 3 Δείκτες Κτιρίων, 1 πλακίδιο σειράς και 1 πλακίδιο VP στο χρώμα τους.
4. Ανακατέψτε τις Κάρτες Φορολογίας και μοιράστε 6 σε κάθε παίκτη, κρατώντας 5 και απορρίπτοντας 1.
Αν κάποιος παίκτης έχει 5 κάρτες με τον ίδιο τύπο ανταμοιβής, συγκεντρώστε όλες τις Κάρτες
Φορολογίας, ανακατέψτε τις όλες μαζί και ξαναμοιράστε.
5. Ανακατέψτε τις Κάρτες Εκστρατείας και μοιράστε 4 σε κάθε παίκτη, κρατώντας 3 και απορρίπτοντας 1.
6. Κάθε παίκτης τοποθετεί τα πλακίδια πόρων του στη θέση 0 του κάθε πόρου στην κάρτα παίκτη του.
Κάθε παίκτης τοποθετεί το πλακίδιο VP του στη θέση 0 του ταμπλό και το πλακίδιο Σατράπη του στην
αντίστοιχη θέση του. Τα όρθια πλακίδια Σατράπων παραμένουν στο ταμπλό καθ' όλη την διάρκεια του
παιχνιδιού.
7. Ο νεαρότερος παίκτης αποφασίζει με ποιά σειρά παίζουν οι παίκτες, οι οποίοι τοποθετούν τα πλακίδιά
τους στην αντίστοιχη θέση σειράς, στο πάνω δεξιά μέρος του ταμπλό.
8. Τοποθετήστε τη Μινιατούρα του Ξέρξη στην θέση 1 του στίβου χρονολόγησης.
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ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Κατά τη διάρκεια του γύρου του, κάθε παίκτης τοποθετεί τα 2 πλακίδια Εργάτη του σε οποιεσδήποτε
περιοχές του χάρτη για να κερδίσει πόρους, να αποκτήσει πρόσβαση στις Στρατιωτικές Μονάδες και να
αλλάξει τη σειρά των γύρων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν Κάρτες Εκστρατείας, Κάρτες
Φορολογίας και να κατασκευάσουν κτίρια. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική τους
ικανότητα. Όλες οι διαθέσιμες ενέργειες εξηγούνται παρακάτω, στην ενότητα "Ενέργειες Παίκτη".
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΚΤΗ
Κάθε παίκτης ελέγχει ένα κυβερνήτη-πλακίδιο Σατράπη και δύο πλακίδια Εργατών. Σε κάθε γύρο, μπορεί
να τοποθετήσει τα πλακίδιά του σε μια ελεύθερη περιοχή (Σατραπεία) του χάρτη (εξαιρουμένων των ήδη
κατειλημμένων περιοχών) ή του χώρου σειράς γύρων για να:
· Συγκεντρώσει τους αντίστοιχους Πόρους και να τους προσθέσει τους στην κάρτα παίκτη του
· Αποκτήσει άμεσα πρόσβαση στις Στρατιωτικές Μονάδες
· Αλλάξει την σειρά των γύρων των παικτών.
Οι παίκτες χρησιμοποιούν τα πλακίδια Εργατών τους με τη σειρά του γύρου τους. Αφού ο κάθε παίκτης
τοποθετήσει τον πρώτο του Εργάτη, τοποθετεί το δεύτερο στην επόμενη σειρά του.
Εάν είναι ενεργό κάποιο Ετήσιο Γεγονός, οι πόροι ή οι Στρατιωτικές μονάδες προσαρμόζονται αναλόγως.
(Δείτε την επισκόπηση των καρτών Ετήσιων Γεγονότων, Σελίδα 6)
Αν ισχύει κάποιο + ή - από το στίβο γύρων, οι πόροι ή οι Στρατιωτικές Μονάδες προσαρμόζονται
αναλόγως.
(Βλέπε Φάση Πόρων: Συγκέντρωση Πόρων, Σελίδα 8)
Ένας σύντομος οδηγός των διαθέσιμων φάσεων έχει ως εξής:
· Μετακινήστε τη Μινιατούρα Χρονολόγησης στον επόμενο γύρο
· Φάση πόρων
· Αποκαλύψτε το επόμενο ετήσιο γεγονός
· Φάση εκστρατειών
· Φάση κατασκευής κτιρίων
· Φάση φορολόγησης
· Αλλαγή γύρων (αν ένας παίκτης χρησιμοποιήσει την δυνατότητα αλλαγής σειράς)
· Τέλος γύρου
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Κάθε παίκτης έχει μια κάρτα παίκτη με την
αντίστοιχη περιοχή επιρροής (Σατραπεία), μια

Ένδειξη Ειδικής Αρχικές Θέσεις
Ένδειξης Πόρων
Ικανότητας

μοναδική ειδική ικανότητα και 6 στήλες για τους
πόρους του παιχνιδιού. Με τη σειρά, αυτοί είναι:
χρυσός, πέτρα, σίδηρος, ξύλο, σιτάρι και μαλλί.
Αυτοί οι πόροι είναι καθοριστικοί για την
εκπλήρωση της βούλησης του Βασιλιά, καθώς
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και για την κατασκευή των διαφόρων κτιρίων. Οι
παίκτες μπορούν να έχουν το πολύ 3 από κάθε
πόρο ανά πάσα στιγμή. Πόροι κερδισμένοι άνω
των 3 κατάσχονται.
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Πόροι και Στρατιωτικές Μονάδες
της Σατραπείας της Παρθίας

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Υπάρχουν 24 Κάρτες Φορολογίας στο παιχνίδι (μπλε φόντο με
ένα σακούλι) που χαρακτηρίζει τους διάφορους συνδυασμούς
πόρων που απαιτεί ο Ξέρξης από τους παίκτες.
Οι Κάρτες Φορολογίας με 4 απαιτούμενους πόρους έχουν
ανταμοιβή 1 στρατιωτικής μονάδας (δείτε την Επισκόπηση των
Καρτών Εκστρατείας παρακάτω). Οι Κάρτες Φορολογίας με 5
απαιτούμενους πόρους έχουν ανταμοιβή 3 VP.
Σημείωση: Αυτές οι κάρτες είναι κρυμμένες από τους
υπόλοιπους παίκτες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Οι 16 Κάρτες Εκστρατείας (κόκκινο φόντο με διασταυρωμένα
ξίφη) είναι αποστολές που αναθέτουν στους παίκτες να
επεκτείνουν την αυτοκρατορία του Ξέρξη. Κάθε μία από αυτές
τις κάρτες απαιτεί την χρήση 4 Στρατιωτικών Μονάδων. Οι 6
Στρατιωτικές Μονάδες είναι: ελέφαντες, ιππικό, μισθοφόροι,
άρματα, πλοία και οπλισμός. Η ανταμοιβή για μια Κάρτα
Εκστρατείας είναι 5 VP για τον παίκτη και -1 VP για έναν
παίκτη της επιλογής του.
Σημείωση: Αυτές οι κάρτες είναι κρυμμένες από τους υπόλοιπους παίκτες.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τα 6 κτίρια που μπορούν να κατασκευαστούν βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα. Απαιτούν
περισσότερους πόρους από τις Κάρτες Φορολογίας, αλλά ευνοούν τον παίκτη-κατασκευαστή,
ενώ κάποιες φορές αποδεικνύουν ότι άλλοι παίκτες δεν είναι αντάξιοι της εύνοιας του Ξέρξη.
Κάθε κτίριο απαιτεί τη χρήση 6 πόρων και η ανταμοιβή αναγράφεται στο κάτω μέρος κάθε
κτηρίου:
1. Ναός: Κέρδος 7 VP εάν χτιστεί στον πρώτο γύρο. Ο Ναός αξίζει 1 λιγότερο VP για κάθε γύρο
μετά τον πρώτο. Για παράδειγμα, αν χτιστεί στον πέμπτο γύρο, αξίζει μόνο 3 VP.
2. Δρόμος: Κέρδος 4 VP. Αφαιρεί 2 VP από τους υπόλοιπους παίκτες.
3. Γέφυρα: Κέρδος 4 VP. Αφαιρεί 2 VP από τους υπόλοιπους παίκτες.
4. Σιλό σιταριού: Κέρδος 3 VP. Αφαιρεί 3 VP από τους υπόλοιπους παίκτες.
5. Παλάτι: Κέρδος 3 VP. Αφαιρεί 3 VP από τους υπόλοιπους παίκτες.
6. Οχυρώσεις: Κέρδος 1 VP εάν χτιστεί στον πρώτο γύρο. Τα οχυρώματα αξίζουν 1 επιπλέον VP
για κάθε γύρο μετά τον πρώτο. Για παράδειγμα, εαν χτιστεί στον πέμπτο γύρο, αξίζει 5 VP.
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
Στους 7 γύρους της επιρροής του Ξέρξη, τα γεγονότα μπορεί να εμποδίσουν ή να βοηθήσουν τα σχέδια των
παικτών. Σε κάθε γύρο στον στίβο χρονολογίας, ενεργοποιείται ένα τυχαίο Ετήσιο Γεγονός, αφού όλοι οι
παίκτες έχουν τοποθετήσει όλα τα πλακίδιά τους. Αυτά τα γεγονότα ισχύουν για ολόκληρο τον γύρο και
επηρεάζουν κάθε μέρος του χάρτη, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών επιρροής. Υπάρχουν 8
συμβάντα στο παιχνίδι:
1. Λύκοι. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται μαλλί.
2. Πυρκαγιά. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται ξύλο.
3. Κακός καιρός. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται πέτρα.
4. Λεηλασία. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται χρυσός.
5. Ακρίδες. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται σιτάρι.
6. Πλημμύρες. Σε αυτόν τον γύρο δεν παράγεται σίδηρος.
7. Κληρονόμος του βασιλιά. Κάθε παίκτης λαμβάνει κάθε 3 πόρους της επιλογής του (Αυτοί οι πόροι
μπορεί να είναι ίδιοι).
8. Ευλογίες του Θεού. Κάθε παίκτης λαμβάνει 1 Στρατιωτική Μονάδα της επιλογής του.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Υπάρχουν 8 Σατράπες στο παιχνίδι: ο σατράπης της Βαβυλωνίας, της Ινδίας, της Παρθίας, της Αιγύπτου,
της Λυδίας, της Σογδίας, της Βακτρίας και Σατράπης της Ασσυρίας. Κάθε Σατράπης έχει μια μοναδική
ειδική ικανότητα που τους επιτρέπει να σαμποτάρουν τους υπόλοιπους ή να βοηθήσουν τον εαυτό τους.
Κάθε ειδική ικανότητα χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της σειράς του παίκτη και μόνο μία φορά ανά
παιχνίδι. Όταν ένας παίκτης χρησιμοποιεί την Ειδική του Ικανότητα, χάνει το διακριτικό ειδικής
ικανότητας.
1. Σατράπης της Αιγύπτου: Ανταλλάζει μια Στρατιωτική Μονάδα με κάποια άλλη. Παράδειγμα: Ο
Σατράπης του Αιγύπττου έχει πρόσβαση σε 1 ιππικό, 1 άρμα και 1 ελέφαντα από το πλακίδιο Σατράπη και
τους 2 Εργάτες, αλλά και 1 μόνιμο μισθοφόρο από Κάρτα Φορολογίας. Χρησιμοποιώντας την ικανότητά
του, αλλάζει τον μισθοφόρο σε όπλο, επιτρέποντάς τους να χρησιμοποιήσει μια Κάρτα Εκστρατείας.
2. Σατράπης της Βαβυλωνίας: Απαλλάσσεται απ’ το Ετήσιο Συμβάν για αυτόν τον γύρο-μόνο για τον
εαυτό του. Παράδειγμα: Το Ετήσιο Συμβάν που έτυχε είναι Ακρίδες: Χωρίς σιτάρι φέτος. Ευτυχώς, ο
Σατράπης μπορεί, χρησιμοποιώντας την ειδική του ικανότητά να βρει μια ποσότητα σιταριού στη Θράκη
και τη Βαβυλωνία, προσθέτοντάς τα στην κάρτα παίκτη του ούτως ή άλλως. Οι υπόλοιποι Σατράπες τον
φθονούν!
3. Σατράπης της Ινδίας: Κλέβει έναν πόρο από έναν αντίπαλο. (Ξύλο για ξύλο, πέτρα για πέτρα κ.λπ.)
Παράδειγμα: Ο σατράπης της Ινδίας χρειάζεται απεγνωσμένα 1 πόρο ξύλου για κάποιο κτίριο. Ευτυχώς,
ένας συνάδελφος Σατράπης διαθέτει ξύλο. Έτσι, αποφασίζει να “ξαλαφρώσει” την αποθήκη ενός
συνεργάτη του από 1 πόρο ξύλου και να την προσθέσει στη δική του.
4. Σατράπης της Παρθιάς: Επιτρέπει την αντικατάσταση 2 πόρων από άλλους 2 πόρους. (ισχύει και για
τους πόρους που εξαφανίζονται εξαιτίας του ετήσιου συμβάντος) Παράδειγμα: Οι φορολογικές
υποχρεώσεις του Σατράπη της Παρθίας απαιτούν 2 πόρους μαλλί, αλλά όλες οι περιοχές που παράγουν
μαλλί είναι κατειλημμένες. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στον Σατράπη της Παρθίας να χρησιμοποιήσει
αντ 'αυτού τους άλλους πόρους. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 πόρος πέτρας και 1
πόρος ξύλου.
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5. Σατράπης της Λυδίας: Αλλάζει τη σειρά γύρων χωρίς να επισκεφθεί την θέση σειράς γύρων. (πρέπει
να είναι διαθέσιμη η θέση σειράς γύρων). Παράδειγμα: Το ότι βρισκόμαστε στην 2η θέση στο στίβο
χρονολογίας, εμποδίζει τον Σατράπη μας να ολοκληρώσει μια εκστρατεία. Έτσι, χρησιμοποιώντας ορθά
την ειδική του ικανότητά, προχωρά στην 3η θέση και προσπερνάει τη σειρά των υπόλοιπων παικτών.
6. Σατράπης της Σογδίας: Κατασκευάζει ένα κτίριο που ήδη κατέχεται από άλλο παίκτη, αλλάζοντας
το δείκτη κτιρίων του αντιπάλου σε ένα ελεύθερο κτίριο της επιλογής του. Παράδειγμα: Στον 6ο γύρο, ο
Σατράπης της Σογδιάς θέλει να κατασκευάσει Οχυρώσεις για να κερδίσει 6 VP, αλλά έχει ήδη χτιστεί από
τον Σατράπη της Ινδίας στο γύρο 5. Ευτυχώς, ο Σατράπης χρησιμοποιεί την ικανότητά του να χτίσει και
ένα νέο, μεταβάλλοντας το διακριτικό του άλλου παίκτη στον Τοίχο και πλησιάζει περισσότερο τη νίκη.
7. Σατράπης της Βακτρίας: Καταλαμβάνει μια ήδη κατεχόμενη περιοχή του χάρτη, διώχνοντας την
μάρκα Εργάτη του αντιπάλου σε μια ελεύθερη περιοχή της επιλογής του. Παράδειγμα: Ο σατράπης
μας χρειάζεται ένα πλοίο, αλλά το μοναδικό διαθέσιμο ήταν στη Φοινίκη και κατελήφθη από κάποιον
άλλο παίκτη. Η ικανότητά του του επιτρέπει να τοποθετήσει την μάρκα Εργάτη του στη Φοινίκη και να
διώξει τον εργάτη του αντιπάλου στην μη κατειλημμένη Υρκανία.
8. Σατράπης της Ασσυρίας: Διατηρεί και τις 6 Κάρτες Φορολογίας και τις 4 Κάρτες Εκστρατείας που
μοιράστηκαν στην αρχή του παιχνιδιού, αντί να απορρίψει μια από το καθένα.

ΣΤΙΒΟΣ ΓΥΡΩΝ
Ο στίβος γύρων, εκτός από τη σειρά παικτών, καθορίζει ποιο μπόνους ή
ποινή μπορεί να έχει κάθε παίκτης. Όσο υψηλότερη είναι η σειρά γύρων,
τόσο ισχυρότερη είναι η συνέπεια και αντίστροφα.
Από την πρώτη στην τελευταία θέση, ο στίβος δίνει:
1η: -1 πόρος που συλλέχθηκε σε αυτό το γύρο, στο τέλος της φάσης
πόρων.
2η:-1 Στρατιωτική Μονάδα σε αυτό το γύρο, κατά τη φάση Εκστρατείας.
3η:+1 Στρατιωτική Μονάδα σε αυτό το γύρο, κατά τη φάση Εκστρατείας.
4η: +1 συλλεγμένος πόρος σε αυτόν τον γύρο, στο τέλος της φάσης πόρων
(δεν ισχύει για πόρους που αναιρούνται κατά το αντίστοιχο Ετήσιο
Γεγονός).
Όποιος θέλει να αλλάξει τη σειρά των γύρων, απλώς τοποθετεί το
πλακίδιο Εργάτη του στην θέση αλλαγής γύρων και αλλάζει την σειρά
των παικτών για όλους τους παίκτες μετά την ολοκλήρωση του γύρου. Η
νέα σειρά γύρων ξεκινάει να ισχύει μόνο στην αρχή του επόμενου γύρου.
Παράδειγμα: Ο Σατράπης της Αιγύπττου (κόκκινος) θέλει να ξεκινήσει
μια εκστρατεία, αλλά η θέση του στο στίβο γύρων του επιβάλλει να χάσει
μια Στρατιωτική Μονάδα. Έτσι, θυσιάζει έναν Εργάτη και αντί να
ο

μετακινηθεί σε μια περιοχή του χάρτη, αποφασίζει στον 2 γύρο να
αλλάξει τη σειρά των γύρων. Στον επόμενο γύρο θα έχει μια επιπλέον
Στρατιωτική Μονάδα για να χρησιμοποιήσει, ενώ επιπλέον οι υπόλοιποι
Σατράπες θα πρέπει να παίξουν και σε διαφορετική σειρά.
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ΦΑΣΗ ΠΟΡΩΝ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Οι 6 τύποι πόρων είναι σημαντικοί, τόσο για τις Κάρτες Φορολογίας όσο και για τα κτίρια.
Συγκεντρώνονται στην αρχή κάθε γύρου μετά την αποκάλυψη της κάρτας Ετήσιου Γεγονότος.
Ένας παίκτης μπορεί είτε να συγκεντρώσει πόρους είτε να αποκτήσει πρόσβαση σε Στρατιωτικές
Μονάδες για να ξεκινήσει μια Εκστρατεία, τοποθετώντας μια μάρκα Εργάτη σε μια
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όχι και τα δύο ταυτόχρονα. Εάν μια Στρατιωτική Μονάδα δεν
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια μιας Εκστρατείας, τότε αντ’ αυτού ο παίκτης συλλέγει τους
πόρους .
Εάν ένας παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις μιας Κάρτας Εκστρατείας, μπορεί να την
χρησιμοποιήσει για να κερδίσει την αντίστοιχη ανταμοιβή.
Σημειώστε πως οι Στρατιωτικές Μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτόν τον γύρο χάνονται
όταν αλλάζει ο γύρος, ενώ οι Στρατιωτικές Μονάδες που κερδίζονται από τις Κάρτες Φορολογίας
ισχύουν μέχρι το τέλος του παιχνιδιού και δεν καταναλώνονται σαν κανονικοί πόροι.
Για να χρησιμοποιήσετε μια Κάρτα Εκστρατείας, πρέπει να έχετε όλες τις Στρατιωτικές Μονάδες
που χρειάζονται και να τις ενεργοποιήσετε κατά τη Φάση Πόρων. Τα πλακίδια Εργατών που
χρησιμοποιούνται στη Φάση Εκστρατείας απομακρύνονται από το χάρτη, με εξαίρεση το όρθιο
πλακίδιο Σατράπη. Στη συνέχεια κερδίζετε την αντίστοιχη ανταμοιβή και μετακινείτε αντίστοιχα
τις μάρκες VP σας. Δύο Εκστρατείες μπορούν να εκπονηθούν στον ίδιο γύρο, υπό την
προϋπόθεση ότι κάθε Στρατιωτική Μονάδα χρησιμοποιείται μόνο μία φορά (8 Στρατιωτικές
Μονάδες συνολικά). Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις Κάρτες Φορολογίας και
Εκστρατείας στον ίδιο γύρο, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις τους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΡΩΝ:
Ο Σατράπης της Ινδίας συλλέγει τους πόρους. Τοποθετεί
τους Εργάτες τους στην Ασσυρία και στην Παρθία. Παίζει
πρώτος, γι 'αυτό χάνει 1 πόρο.
Το Ετήσιο Γεγονός: Ακρίδες,
χωρίς σιτάρι.
Συνολικά προσθέτει στην κάρτα του 2 πόρους χρυσού, 2
σιδήρου, 1 ξύλου (ο 2ος χάνεται
καθώς η αποθήκη είναι γεμάτη) και 2 μαλλιού και δεν μπορεί να κερδίσει καθόλου σιτάρι. Επιπλέον, χάνει ακόμα 1
πόρο λόγω της θέσης του στον
στίβο γύρων. Επιλέγει 1 πόρο
πέτρας. Στη συνέχεια οι 2 Εργάτες απομακρύνονται από το
χάρτη.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ: Ο Σατράπης μας θέλει να ξεκινήσει μια Εκστρατεία που
απαιτεί 2 άρματα, 1 μισθοφόρο και 1 ελέφαντα. Από τις επιλεγμένες περιοχές και την περιοχή
επιρροής του στερείται μόνο 1 άρμα, αλλά είναι αρκετά τυχερός ώστε να έχει ένα μόνιμο από
την ανταμοιβή Φορολογίας. Μπορεί τελικά να προχωρήσει με αυτήν την αποστολή, παρ 'όλα
αυτά χάνει έναν πόρο από το στίβο γύρων.

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Για να κατασκευαστεί ένα κτίριο, θα πρέπει ο παίκτης να έχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για
να καταναλώσει κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής κτιρίων. Στη συνέχεια, κερδίζει την
αντίστοιχη ανταμοιβή και τοποθετεί το διακριτικό κτιρίου του στον κενό χώρο δίπλα σε αυτό, το
οποίο παραμένει εκεί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Ένας παίκτης μπορεί να χτίσει έως και 3 κτίρια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από αυτά που είναι
διαθέσιμα. Εάν ένας παίκτης επιθυμεί να χτίσει δύο φορές στον ίδιο γύρο, πρέπει να περιμένει μέχρι
να χτίσουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πριν ξαναχτίσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:
Ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε την Υψηλότητά του, τον Ξέρξη! Κατασκευάζοντας ένα κτίριο θα
βοηθήσει, οπότε το να ξοδέψουμε 3 πόρους σιταριού, 2 ξύλου και 1 πέτρας για το Σιλό Σιταριού δεν
αποτελεί πρόβλημα. Δίνει στον παίκτη 3 VP και του επιτρέπει να αφαιρέσει 2 VP από το Σατράπη της
Παρθίας και 1 VP από το Σατράπη της Βαβυλωνίας.
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ΦΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ΧΡΗΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εάν ένας παίκτης πληροί τις προϋποθέσεις της Κάρτας Φορολογίας, μπορεί να αφαιρέσει τους
απαραίτητους πόρους από την κάρτα παίκτη του και να την χρησιμοποιήσει για να κερδίσει την
ανταμοιβή του: VP ή Στρατιωτικές Μονάδες. Η ανταμοιβή της Κάρτας Φορολογίας εμφανίζεται
αφού όλοι οι παίκτες έχουν τοποθετήσει τα πλακίδια Εργατών τους και όταν όλα τα Ετήσια
Γεγονότα/συμβάντα γύρου έχουν πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον στίβο γύρων.
Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα Φορολογίας, πρέπει να διαθέτετε τους απαιτούμενους πόρους και να τους ξοδέψετε κατά τη διάρκεια της φάσης Φορολογίας. Στη συνέχεια, κερδίζετε την
αντίστοιχη ανταμοιβή και μετακινείτε ανάλογα το πλακίδιο VP σας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί
ως προς το πόσες κάρτες Φορολογίας μπορεί να χρησιμοποιήσει ο παίκτης σε κάθε γύρο.
Παράδειγμα Φορολογίας: Πάλι φόροι; Αυτή τη φορά απαιτόυνται 2 πόροι σιδήρου, 2
πέτρας και 1 χρυσού. Αφαιρώντας τους από την κάρτα παίκτη του, ο Σατράπης της Ινδίας μόλις
που πρόλαβε! Η "προσφορά" του επιβραβεύεται με 3 VP.

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο παίκτης, ο οποίος φτάνει πρώτος τους 25 VP αφού οι παίκτες ολοκληρώσουν τη σειρά τους,
κερδίζει. Εναλλακτικά, μετά τον 7ο γύρο της κυριαρχίας του Ξέρξη, το παιχνίδι τελειώνει και ο
παίκτης με τους περισσότερους VP κερδίζει.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑΣ
Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι παίκτες ελέγχουν τις παρακάτω συνθήκες ισοπαλίας με την εξής σειρά:
α.

Περισσότερες Κάρτες Εκστρατείας.

β.

Περισσότερα Κτίρια.

γ.

Περισσότερες Κάρτες Φορολογίας.

δ.

Περισσότεροι εναπομείναντες πόροι.

ε.

Αχρησιμοποίητη Ειδική Ικανότητα
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ο

Είναι η σειρά του Σατράπη της Αιγύπτου, στην Φάση Πόρων, στο 5 έτος. Ο παίκτης έχει
ου

συγκεντρώσει επαρκείς πόρους για την κατασκευή του 6 κτιρίου (Οχυρώσεις) αλλά θέλει και να
ξεκινήσει μια εκστρατεία, οπότε η πρώτη του κίνηση ήταν να τοποθετήσει έναν Εργάτη στη Θράκη
και η τελευταία κίνηση ένας Εργάτης στη Βακτρία. Στη συνέχεια, αποκαλύπτεται το Ετήσιο
Γεγονός: Ευλογίες των Θεών (+1 Στρατιωτική Μονάδα). Ο παίκτης έχει πρόσβαση σε 1
ελέφαντα (Βακτρία), 1 άρμα (στην βάση του στην Αίγυπτο), 1 μισθοφόρο (Θράκη) και ένα μόνιμο
πλοίο από την κάρτα Φορολογίας. Στη σειρά του κατά τη Φάση Εκστρατείας, δηλώνει ότι
ολοκληρώνει την 3η κάρτα Εκστρατείας που απαιτεί 1 άρμα, 1 ιππικό, 1 μισθοφόρο και 1 πλοίο.
Μεταξύ της χρήσης της Ειδικής Ικανότητάς του (να αλλάξει τον ελέφαντα σε ιππικό) ή να κάνει
χρήση του δώρου του Ξέρξη +1 Στρατιωτικής Μονάδας (Ετήσιο Γεγονός), επιλέγει το δεύτερο,
επιτρέποντάς του έτσι να συγκεντρώσει τους πόρους της Βακτρίας (σιτάρι, μαλλί και ξύλο).
Κερδίζει 5 VP και αφαιρεί 1 από τον Σατράπη της Ινδίας. Απομένει μόνο ο +1 πόρος επειδή παίζει 4ος.
Κερδίζει 1 πόρο χρυσού. Στη συνέχεια, έρχεται η Φάση Κατασκευής. Ο παίκτης έχει
συγκεντρώσει αρκετούς πόρους για να χτίσει Οχυρώσεις και έτσι καταναλώνει 3 πόρους πέτρας, 2
σιταριού και 1 ξύλου για να κερδίσει 5 VP (καθώς βρισκόμαστε στον 5ο γύρο). Δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει καμία κάρτα Φορολογίας κατά τη Φάση Φορολογίας επειδή δεν διαθέτει
επαρκείς πόρους.

KICKSTARTER
SUPPORT

Playtesters:
Stefanos Tziertzidis, Konstantinos Kentzidis,
Stavros Oikonomidis, Elli Chourda,
Alexandros Tagaridis, Anna Maria Diamantidou,
Alexandros, Charilaos and Achilleas
Boucharelis, Theodora Iroglidou και φίλοι.

Ομάδα Σχεδίασης
Lefteris Iroglidis
Harry Haralampidis
Γραφιστικά
Tony Tzanoukakis
Γλύπτης Ξέρξη
Avraam Avramidis
Κανόνες Παιχνιδιού
Jack Francisco (EN)
Enrico Barbieri (IT)
Christos Nixarlidis (GR)
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SOLO MODE (ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1 ΠΑΙΚΤΗ)
Η λειτουργία Solo (1 παίκτης) του παιχνιδιού έχει παρόμοια ρύθμιση με το παιχνίδι 2-4 παικτών,
αλλά μόνο τα εναπομείναντα όρθια πλακίδια Σατραπών χρησιμοποιούνται στο χάρτη (το AI του
παιχνιδιού). Οι 6 Solo κάρτες μπαίνουν στο παιχνίδι. Αποκαλύπτονται τυχαία στην αρχή κάθε
γύρου και ενεργοποιούνται πριν δράσει ο παίκτης, ούτως ώστε να έχει 2 διαδοχικές ενέργειες
για να εκτελέσει.
Σε κάθε κάρτα Solo υπάρχουν 3 πληροφορίες: η θέση του παίκτη στον στίβο γύρων, ορισμένες
Περιοχές που καταλαμβάνει ο παίκτης AI και ένα κτίριο που δεν επιτρέπεται να χτίσει σε αυτόν
τον γύρο.
Οι Εκστρατείες διαθέτουν 3 σενάρια δυσκολίας: Εύκολο, Κανονικό και Δύσκολο. Εάν μέχρι το
τέλος του 7ου γύρου πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο παίκτης κερδίζει το σενάριο. Όταν όλα τα
σενάρια έχουν ολοκληρωθεί, η εκστρατεία θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί. Οι διαφορές στις
ατομικές Εκστρατείες από το παιχνίδι 2-4 παικτών είναι ότι συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι
προσβάσιμες (χρησιμοποιώντας τα όρθια πλακίδια άλλων παικτών), ο στίβος VP δεν
χρησιμοποιείται και η θέση του παίκτη στον στίβο γύρων καθορίζεται από τις Solo κάρτες.

Εύκολο: Επιλύονται μέχρι 4 Κάρτες Φορολογίας, 2 Κάρτες Εκστρατείας και 2 Κτίρια.
Κανονικό: Επιλύονται μέχρι 4 Κάρτες Φορολογίας, 3 Κάρτες Εκστρατείας και 2 Κτίρια.
Δύσκολο: Επιλύονται μέχρι 4 Κάρτες Φορολογίας, 3 Κάρτες Εκστρατείας και 3 Κτίρια.
Ένας συνοπτικός οδηγός των διαθέσιμων ενεργειών στο Solo παιχνίδι είναι:

·
·
·
·
·
·
·
·

Μετακινείστε την Μινιατούρα Χρονολογίας στον επόμενο γύρο
Αποκαλύψτε μια κάρτα Solo και χρησιμοποιείστε την
Φάση Πόρων
Αποκαλύψτε το επόμενο Ετήσιο Συμβάν
Φάση Εκστρατείας
Φάση Κατασκευής Κτιρίων
Φάση Φορολογίας
Τέλος γύρου

Εάν οι κάρτες Solo εξαντληθούν στον 6ο γύρο, ανακατέψτε τις ξανά και τραβήξτε τυχαία την 7η.
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ EXPANSION ΚΑΡΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (6 ΚΑΡΤΕΣ)
Αυτά τα επιπλέον Ετήσια Συμβάντα ισχύουν κατά της Φάση Κατασκευής Κτιρίων του κάθε
γύρου. Υπάρχουν 6 Γεγονότα, κατά τα οποία τα παρακάτω κτίρια δεν μπορούν να
κατασκευαστούν:
1) Σιλό Σιταριού. 2) Δρόμος. 3) Γέφυρα. 4) Ναός. 5) Παλάτι. 6) Οχυρώσεις.
Τα επιπλέον Ετήσια Συμβάντα θεωρούνται διαφορετικά από τις κάρτες Solo και συνεπώς, κατά
την διάρκεια ενός οποιουδήποτε γύρου σε ένα Solo παιχνίδι, δεν μπορούν να κατασκευαστούν
πάνω από 2 διαφορετικά κτίρια. Εάν ένα κτίριο έχει ήδη κατασκευαστεί, το Ετήσιο Συμβάν δεν
ισχύει.
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