Περίληψη

Τον Μάρτη του 1917 ο Τσάρος Νικόλαος Β’ αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τον θρόνο της Ρωσίας. Στη θέση
του, σχηματίστηκε μια συντηρητική Προσωρινή Κυβέρνηση, αντιπροσωπεύοντας τις επίσημες κρατικές αρχές.
Ενάντια στη νεοσχηματισμένη κυβέρνηση στέκονταν το Σοβιέτ Πετρούπολης, ένα εκλεγμένο συμβούλιο εργατών,
οργανωμένο από τους σοσιαλιστές.
Τους μήνες που ακολούθησαν, μια εσωτερική διαμάχη για εξουσία και επιρροή θα κυριαρχούσε σε όλη τη χώρα και
θα πυροδοτούσε μια κοινωνική επανάσταση. Σε αυτή την κατάσταση δυαδικής εξουσίας, ή, στα ρωσικά, ντιβοϊβλάστι
(dvoevlastie), χαρισματικοί και ισχυροί ηγέτες θα ξεπροβάλλουν μέσα από την θύελλα της λαϊκής δυσαρέσκειας, οι
οποίοι θα αλλάξουν την πορεία της Ρωσικής πολιτικής για πάντα.

Στόχος

Στο Dual Powers: Revolution 1917, κάθε παίκτης καθοδηγεί μια εκ των δυο δυνάμεων στη διαμάχη μέσω πολιτικών
δράσεων, κοινωνικών ελιγμών και στρατιωτικής σύγκρουσης. Ο παίκτης με την ισχυρότερη υποστήριξη στο τέλος του
παιχνιδιού θα είναι εκείνος που θα διαμορφώσει το μέλλον της Ρωσίας είτε καταπνίγοντας, είτε πυροδοτώντας τον
επικείμενο Εμφύλιο Πόλεμο.

Περιεχόμενα
1 Ταμπλό του Παιχνιδιού
1 Εγχειρίδιο Κανόνων
6 Πλακίδια Περιοχής
56 Κάρτες

- 48 Κάρτες Διοίκησης
- 6 Κάρτες Ηγέτη (3 Κόκκινες, 3 Λευκές)
- 2 Κάρτες Βοήθειας Παίκτη

8 Δείκτες Ηγέτη

- 3 Κόκκινοι Ηγέτες
- 3 Λευκοί Ηγέτες
- 2 Τρότσκι (1 Ουδέτερος, 1 Κόκκινος)

26 Δείκτες Μονάδων

- 10 Κόκκινες Μονάδες
- 10 Λευκές Μονάδες
- 6 Ουδέτερες Μονάδες

1 Δείκτης Βαθμολογίας
1 Δείκτης Αποκλεισμού
1 Δείκτης Ημέρας
1 Δείκτης Μήνα
1 Δείκτης Λαϊκής Θέλησης
3 Δείκτες Στόχου

Ταμπλό Παιχνιδιού /
Πλακίδια Περιοχής

27 Δείκτες Αντίπολιτευόμενης
Μονάδας
(Παραλλαγή για ένα άτομο)
- 9 Μονάδες Επιπέδου 1
- 9 Μονάδες Επιπέδου 2
- 9 Μονάδες Επιπέδου 3
3 Δείκτες Παρακολούθησης
Δυσκολίας
(Παραλλαγή για ένα άτομο)

Στο Dual Powers, το ταμπλό χωρίζεται σε έξι περιοχές, με την κάθε μια να
απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα και σύμβολο. Υπάρχουν επίσης έξι αντίστοιχα
πλακίδια περιοχής: ένα για κάθε περιοχή. Από γύρο σε γύρο, τα πλακίδια περιοχής
υπαγορεύουν σε ποια περιοχή συμβαίνουν αναταραχές και ποια έχει αποκλειστεί.
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Κάρτες Διοίκησης

Κάθε κάρτα διοίκησης έχει πέντε σημαντικά στοιχεία: αριθμός ημερών, σύμβολο
περιοχής, αξία στρατολόγησης, σύμβολο κίνησης και την αξία σε πόντους νίκης.
1. Αριθμός Ημερών: Ο αριθμός ημερών της κάρτας δείχνει το πόσες μέρες πρέπει
να προχωρήσει το ημερολόγιο όταν παιχτεί η κάρτα.
2. Σύμβολο Περιοχής: Το σύμβολο περιοχής της κάρτας δείχνει είτε από ποια
περιοχή ο παίκτης μπορεί να στρατολογήσει μονάδες όταν παιχτεί η κάρτα, είτε
ποια περιοχή θα υπολογιστεί στη βαθμολογία όταν η κάρτα παιχτεί ως μυστικός
στόχος.
3. Αξία Στρατολόγησης: Η αξία στρατολόγησης της κάρτας δείχνει την αξία δύναμης
των μονάδων που μπορούν να στρατολογηθούν όταν παιχτεί η κάρτα — n, nn ή
nnn.
4. Σύμβολο Κίνησης: Το σύμβολο κίνησης της κάρτας δείχνει μια από τις τρεις
πιθανές κινήσεις που μπορεί να εκτελέσει ο παίκτης όταν παίξει αυτή την κάρτα:
Μετακίνηση, Διπλή Μετακίνηση, ή Ανανέωση.
5. Αξία σε Πόντους Νίκης: Η αξία σε πόντους νίκης της κάρτας είναι ο αριθμός των πόντων που κερδίζει ο παίκτης
αν ελέγχει την περιοχή που υποδεικνύεται στο τέλος του γύρου. Ισχύει μόνο όταν η κάρτα παιχτεί ως μυστικός
στόχος.

Κάρτες Ηγέτη

Κάθε κάρτα ηγέτη έχει τέσσερα σημαντικά στοιχεία: αριθμός ημερών, δύναμη ηγέτη,
σύμβολο στρατολόγησης ηγέτη και το σύμβολο ειδικής κίνησης ηγέτη.
1. Αριθμός Ημερών: Όπως και στις κάρτες διοίκησης, ο αριθμός ημερών της κάρτας
δείχνει το πόσες μέρες πρέπει να προχωρήσει το ημερολόγιο όταν παιχτεί η κάρτα.
2. Δύναμη Ηγέτη: Η δύναμη ηγέτη της κάρτας δείχνει τη δύναμη του αντίστοιχου
δείκτη ηγέτη και για τη νέα και για την εξαντλημένη πλευρά. Ο μεγάλος αριθμός
δείχνει την αξία της νέας πλευράς του δείκτη και ο μικρότερος αριθμός την αξία της
εξαντλημένης πλευράς.
3. Σύμβολο Στρατολόγησης Ηγέτη: Το σύμβολο στρατολόγησης ηγέτη της κάρτας
δείχνει πώς ο αντίστοιχος δείκτης ηγέτη μπορεί να στρατολογηθεί σε όποια περιοχή
της πόλης, εκτελώντας την κίνηση στρατολόγησης ηγέτη.
4. Σύμβολο Ειδικής Κίνησης Ηγέτη: Το σύμβολο ειδικής κίνησης ηγέτη της κάρτας
δείχνει μια από τις τρεις πιθανές κινήσεις που ο παίκτης μπορεί να κάνει όταν παιχτεί η κάρτα: Κινητοποίηση
Διαμαρτυρίας, Κατασκοπία, ή Λαϊκή Εμψύχωση.

Δείκτες Μονάδας / Ηγέτη

Κάθε δείκτης μονάδας και ηγέτη έχει δυο πλευρές: τη νέα πλευρά και την εξαντλημένη πλευρά. Η
τρέχουσα αξία δύναμης υποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό. Ο μικρότερος αριθμός κάτω από την
αξία δύναμης υποδεικνύει την αξία δύναμης της άλλης πλευράς του δείκτη.

Δείκτες Αντίπαλης Μονάδας / Δυσκολίας

Οι δείκτες αντίπαλης μονάδας χρησιμοποιούνται στην παραλλαγή ενός παίκτη (δείτε σελίδες 10-12), ώστε να
σημειώνουν τις μονάδες που ελέγχονται από τον αυτοματοποιημένο αντίπαλο. Κάθε δείκτης αντίπαλης
μονάδας έχει ένα “X” στην εξαντλημένη του πλευρά. Η αξία του “X” ισούται πάντοτε με το επίπεδο
δυσκολίας που έχει επιλεχθεί.
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Προετοιμασία

1. Διαλέξτε ποιος θα παίξει την Προσωρινή Κυβέρνηση (λευκά) και ποιος θα παίξει το Σοβιέτ της Πετρούπολης
(κόκκινα). Κάθε ένας παίρνει από μια κάρτα βοήθειας παίκτη.
2. Τοποθετήστε το ταμπλό παιχνιδιού στο κέντρο της περιοχής παιχνιδιού, έτσι ώστε κάθε παίκτης να είναι κοντά
στο κομμάτι του μετρητή υποστήριξης της παράταξής τους.
3. Κάθε παίκτης παίρνει τρεις κάρτες ηγέτη, τρεις δείκτες ηγέτη και δέκα δείκτες μονάδας που ταιριάζουν στο
χρώμα τους. Κάθε παίκτης κρατάει τις κάρτες στο χέρι του, ενώ οι δείκτες ηγέτη και μονάδας τοποθετούνται
μπροστά τους, με την νέα πλευρά προς τα πάνω, και είναι ο εφοδιασμός τους.
4. Τοποθετήστε τυχαία από ένα δείκτη ουδέτερης μονάδας σε κάθε περιοχή της πόλης, με τη νέα πλευρά προς τα
πάνω.
5. Τοποθετήστε τον δείκτη βαθμολογίας στην κεντρική θέση του μετρητή υποστήριξης και τοποθετήστε τον
δείκτη λαϊκής θέλησης στην σημειωμένη θέση που βρίσκεται στο ταμπλό από την πλευρά του κόκκινου παίκτη.
6. Τοποθετήστε τον δείκτη μήνα και τον δείκτη ημέρας στο ημερολόγιο που υπάρχει πάνω στο ταμπλό, με τον
δείκτη μήνα στη θέση Μάρτη/Απρίλη και τον δείκτη ημέρας στη θέση 1.
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7. Δίπλα στο ημερολόγιο, τοποθετήστε τον δείκτη ουδέτερος Τρότσκι πάνω στη θέση Μάης/
Ιούνης και τον δείκτη κόκκινος Τρότσκι πάνω από την θέση του Αυγούστου.
8. Τοποθετήστε τους τρεις δείκτες στόχου στους τρεις πράσινους κύκλους δίπλα στον μετρητή
υποστήριξης.
9. Ανακατέψτε τα έξι πλακίδια περιοχής και τοποθετήστε τα ανάποδα σε μια στοίβα δίπλα στο
ταμπλό.
10. Τραβήξτε τα δυο πάνω πάνω πλακίδια, τοποθετώντας το πρώτο στη θέση “Unrest!”
(αναταραχή) και το δεύτερο στη θέση “Blockade!” (αποκλεισμός) του ταμπλό, και τα δυο
ανοιχτά.
11. Τοποθετήστε τον δείκτη αποκλεισμού στο συνδετικό βέλος που ταιριάζει στο χρώμα του
πλακιδίου περιοχής της θέσης “Blockade!”.
12. Ανακατέψτε την στοίβα με τις 48 κάρτες διοίκησης και τοποθετήστε την, με τις κάρτες κλειστές,
δίπλα στο ταμπλό του παιχνιδιού.

Πορεία του Παιχνιδιού

Το Dual Powers παίζεται σε διαδοχικούς γύρους, με κάθε γύρο να χωρίζεται σε πέντε φάσεις που εκτελούνται με
την παρακάτω σειρά:
1. Φάση Τραβήγματος
2. Φάση Στόχου
3. Φάση Κίνησης
4. Φάση Βαθμολογίας
5. Φάση Καθαρισμού

1. ΦΑΣΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, κάθε παίκτης τραβάει πέντε κάρτες διοίκησης από την στοίβα και τις
προσθέτει στο χέρι του. Αυτό σημαίνει πως, στον πρώτο γύρο, κάθε παίκτης θα έχει 8 κάρτες στο χέρι του
(συμπεριλαμβάνονται και οι κάρτες ηγέτη που μοιράστηκαν κατά το στάδιο της προετοιμασίας). Στους επόμενους
γύρους γίνεται να έχουν παραπάνω από οχτώ κάρτες οι παίκτες, αλλά ποτέ λιγότερες.
Σημείωση: Στην σπάνια περίπτωση που η στοίβα έχει εξαντληθεί και πρέπει να τραβηχτούν κάρτες, ανακατέψτε τη
στοίβα σκάρτων και φτιάξτε καινούργια στοίβα, συνεχίζοντας να τραβάτε κάρτες κανονικά.

2. ΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ

Κάθε παίκτης διαλέγει ένα μυστικό στόχο παίρνοντας μια κάρτα διοίκησης από το χέρι του και τοποθετώντας την
κλειστή στη θέση “Secret Objective” (Μυστικός Στόχος), ο καθένας στη δική του πλευρά του ταμπλό, χωρίς να τη
δείξει στον αντίπαλο.
Κάθε παίκτης μπορεί να κοιτάξει το δικό του μυστικό στόχο οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον γύρο.

3. ΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ξεκινώντας από τον παίκτη που έχει την λαϊκή θέληση, οι παίκτες παίζουν με τη σειρά σε αυτή τη φάση, ένας κάθε
φορά, μέχρι και οι δυο παίκτες να έχουν παίξει τέσσερις φορές ο καθένας (Ο κόκκινος παίκτης ξεκινά το παιχνίδι με
την λαϊκή θέληση).
Κάθε παίκτης εκτελεί τα παρακάτω βήματα, με τη σειρά:
1. Παίζεις μια Κάρτα
2. Προχωράς την Ημερομηνία
3. Εκτελείς μια Κίνηση
Εκτελείς μια Έξτρα Κίνηση (αν δύναται)
ΠΑΙΖΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ - Ο ενεργός παίκτης διαλέγει μια κάρτα (διοίκησης ή ηγέτη) από το χέρι του και την τοποθετεί
ανοιχτή μπροστά του.
ΠΡΟΧΩΡΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - Ο ενεργός παίκτης προχωρά τον δείκτη ημέρας στο ημερολόγιο όσες θέσεις
γράφει ο αριθμός της κάρτας που μόλις έπαιξε. Αν αυτό είναι η αιτία να προχωρήσει ο δείκτης ημέρας πέρα από το
31, προχωρήστε τον δείκτη μήνα μια θέση και έπειτα συνεχίστε να προχωράτε τον δείκτη ημέρας από την θέση 1.
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Αν προχωρήσει ο δείκτης μήνα τότε ο δείκτης λαϊκής θέλησης μετακινείται
κατευθείαν στην πλευρά του ταμπλό του ενεργού παίκτη. Όλοι οι δείκτες
ουδέτερης μονάδας και ουδέτερου ηγέτη της πόλης περνάνε στον έλεγχο
του ενεργού (Αν ο ενεργός παίκτης έχει ήδη τη λαϊκή θέληση δεν συμβαίνει
τίποτα).
Αν ο δείκτης ημέρας προχωρήσει στη θέση 29 ή στη θέση 30 τότε
μετακινήστε τον στη θέση 31. Έπειτα, αν ο δείκτης ημέρας βρίσκεται είτε
στη θέση 15 είτε στη θέση 31, ο ενεργός παίκτης δικαιούται μια έξτρα
κίνηση που θα συμβεί μετά την κανονική του κίνηση.
Παράδειγμα Α: Η Κάτια μόλις έπαιξε μια μωβ-4 κάρτα διοίκησης. Επομένως
προχωρά μπροστά 4 θέσεις στο ημερολόγιο τελειώνοντας στη θέση 30.
Αυτομάτως λοιπόν μετακινεί τον δείκτη ημέρας στη θέση 31. Αυτό την κάνει να δικαιούται έξτρα κίνηση, την οποία
και θα εκτελέσει αργότερα στον γύρο της.
ΣΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Υπάρχουν δυο σημαντικά γεγονότα στο ημερολόγιο:
Ο Τρότσκι Επιστρέφει από την Εξορία που συμβαίνει όταν ο δείκτης μήνα προχωρήσει στη θέση
Μάης/Ιούνης. Αμέσως τοποθετείτε τον δείκτη ουδέτερου Τρότσκι στην περιοχή που υποδεικνύει
το πλακίδιο περιοχής στη θέση “Unrest!” (αναταραχή). Όπως και οι δείκτες ουδέτερης μονάδας,
έτσι και ο Τρότσκι ελέγχεται από τον παίκτη που έχει τη λαϊκή θέληση.
Ο Τρότσκι εντάσσεται στους Μπολσεβίκους που συμβαίνει όταν ο δείκτης μήνα προχωρήσει
στον Αύγουστο. Αν ο δείκτης του ουδέτερου Τρότσκι βρίσκεται ακόμη στο ταμπλό τότε τον
αντικαθιστάτε αμέσως με τον δείκτη κόκκινου Τρότσκι, διατηρώντας όμως την ίδια πλευρά
με πριν (νέα ή εξαντλημένη)· ο κόκκινος παίκτης ελέγχει τώρα τον Τρότσκι. Αν ο δείκτης του
ουδέτερου Τρότσκι έχει ήδη βγει εκτός παιχνιδιού όταν ο δείκτης μήνα φτάσει στον Αύγουστο,
ο δείκτης κόκκινου Τρότσκι δεν μπαίνει στο παιχνίδι· τον βγάζετε εκτός παιχνιδιού.
ΕΚΤΕΛΕΙΣ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ - Ο ενεργός παίκτης εκτελεί όποια κίνηση του επιτρέπει η κάρτα που έπαιξε. Αν έπαιξε κάρτα
διοίκησης τότε ο παίκτης μπορεί να κάνει την κίνηση στρατολόγηση, ή όποια άλλη κίνηση αναγράφεται στην κάρτα:
Μετακίνηση, Διπλή Μετακίνηση, ή Ανανέωση. Ο παίκτης μπορεί να διαλέξει μια από τις δυο κινήσεις, αλλά ποτέ και
τις δυο. Αν παίχτηκε κάρτα ηγέτη, τότε ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει την κίνηση Στρατολόγηση Ηγέτη και, αν θέλει,
μπορεί να εκτελέσει την ειδική κίνηση που αναγράφεται στην κάρτα.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΟΙΗΚΗΣΗΣ
Στρατολόγηση: Ο ενεργός παίκτης παίρνει έναν ή περισσότερους δείκτες μονάδας από τον εφοδιασμό
του, με τη συνολική n αξία να είναι ίση ή λιγότερη από την αξία στρατολόγησης τής κάρτας που
παίχτηκε. Οι στρατολογημένοι δείκτες μονάδας πρέπει να τοποθετηθούν, με τη νέα πλευρά προς τα
πάνω, στην περιοχή που υποδεικνύει το σύμβολο περιοχής της κάρτας που παίχτηκε. Αν ο παίκτης
δεν έχει μονάδες στον εφοδιασμό του ίσες ή λιγότερες από την αξία στρατολόγησης της κάρτας, η
στρατολόγηση δεν μπορεί να συμβεί.
Παράδειγμα Β: Ο Βίκτωρ επιλέγει ως κίνηση την στρατολόγηση. Η κάρτα που έπαιξε (πράσινη-4) έχει αξία
στρατολόγησης nn. Εκείνος αποφασίζει να στρατολογήσει δυο n δείκτες μονάδας από τον εφοδιασμό
του, τις οποίες και θα πρέπει να τοποθετήσει στην πράσινη περιοχή της πόλης.
Μετακίνηση: Ο ενεργός παίκτης επιλέγει έναν οποιοδήποτε δείκτη μονάδας ή ηγέτη που ελέγχει (νέο ή
εξαντλημένο), και μετακινεί τον δείκτη κατά μια περιοχή, μέσω μιας ανεμπόδιστης σύνδεσης.
Παράδειγμα Γ: Η Κάτια επιλέγει την μετακίνηση. Θέλει να μετακινήσει τον δείκτη ηγέτη της Κερένσκι
από την πράσινη περιοχή στην κόκκινη, αλλά δεν μπορεί γιατί η σύνδεση ανάμεσα στις δυο περιοχές
μπλοκάρεται από τον δείκτη αποκλεισμού. Αντ’ αυτού, επιλέγει να μετακινήσει έναν από τους δείκτες
μονάδας της από την μπλε περιοχή στη λευκή.
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Διπλή Μετακίνηση: Ο ενεργός παίκτης επιλέγει έναν οποιοδήποτε δείκτη μονάδας ή ηγέτη που ελέγχει
(νέο ή εξαντλημένο), και τον μετακινεί μια ή δυο περιοχές, μέσω μιας ανεμπόδιστης σύνδεσης (δεν
επιτρέπεται να μετακινηθούν δυο δείκτες, μια περιοχή ο καθένας, με αυτή την κίνηση).
Ανανέωση: Ο ενεργός παίκτης γυρίζει έναν οποιονδήποτε δείκτη μονάδας ή ηγέτη που ελέγχει, από
την εξαντλημένη πλευρά προς την νέα. Δεν γίνεται να γυρίσει ένας δείκτης από τη νέα πλευρά του στην
εξαντλημένη με αυτή την κίνηση.
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑ ΗΓΕΤΗ

Στρατολόγηση Ηγέτη: Ο ενεργός παίκτης παίρνει τον αντίστοιχο δείκτη ηγέτη από τον εφοδιασμό του
και τον τοποθετεί σε οποιαδήποτε περιοχή, με τη νέα του πλευρά προς τα πάνω. Όσες εξαντλημένες
ουδέτερες μονάδες ελέγχει ο ενεργός παίκτης στην περιοχή ανανεώνονται αμέσως.
ΕΙΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΗΓΕΤΗ

Κινητοποίηση Διαμαρτυρίας: Ο παίκτης μπορεί αμέσως να μετακινήσει τον δείκτη αποκλεισμού σε
οποιαδήποτε σύνδεση στην πόλη θέλει.
Κατασκοπία: Ο παίκτης μπορεί αμέσως να αποκαλύψει τον μυστικό στόχο του αντιπάλου,
αποκαλύπτοντας την κάρτα του.
Λαϊκή Εμψύχωση: Ο παίκτης μπορεί αμέσως να πάρει υπό τον έλεγχο του τη λαϊκή θέληση,
μετακινώντας τον δείκτη λαϊκής θέλησης στη δική του πλευρά του ταμπλό. Όλοι οι δείκτες ουδέτερης
μονάδας και ουδέτερου ηγέτη ελέγχονται τώρα από τον ενεργό παίκτη.

ΕΞΤΡΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ - Αν ο ενεργός παίκτης δικαιούται έξτρα κίνηση, επειδή ο
δείκτης ημέρας έφτασε στη θέση 15 ή στη θέση 31 του ημερολογίου νωρίτερα
στον γύρο του, την εκτελεί τώρα, διαλέγοντας ανάμεσα στις παρακάτω
τέσσερις κινήσεις:
•

Έξτρα Στρατολόγηση: Ο ενεργός παίκτης στρατολογεί οποιονδήποτε n δείκτη μονάδας, τοποθετώντας τον σε
οποιαδήποτε περιοχή της πόλης. Αν ο παίκτης δεν διαθέτει n δείκτη μονάδας, τότε αυτή η κίνηση δεν μπορεί
να συμβεί.

•

Έξτρα Μετακίνηση: Ο ενεργός παίκτης επιλέγει οποιονδήποτε δείκτη μονάδας ή ηγέτη που ελέγχει (νέο ή
εξαντλημένο) και τον μετακινεί κατά μια περιοχή, μέσω μιας ανεμπόδιστης σύνδεσης.

•

Έξτρα Ανανέωση: Ο ενεργός παίκτης γυρίζει έναν οποιονδήποτε δείκτη μονάδας ή ηγέτη που ελέγχει, από την
εξαντλημένη πλευρά προς την νέα.

•

Έξτρα Τράβηγμα: Ο ενεργός παίκτης τραβάει μια κάρτα διοίκησης από την στοίβα και την προσθέτει στο χέρι
του. Αυτή η κίνηση αυξάνει τον αριθμό καρτών που μπορεί να έχει στο χέρι του κατά μια, μέχρι το τέλος του
παιχνιδιού. Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός καρτών που μπορεί να έχει κάποιος στο χέρι του.

Παράδειγμα Δ: Ο Βίκτωρ δικαιούται έξτρα κίνηση γιατί, νωρίτερα στον γύρο του, μετακίνησε τον δείκτη ημέρας
ακριβώς στην θέση 15. Σαν κανονική κίνηση, στρατολόγησε ένα nn δείκτη μονάδας στην μωβ περιοχή (η οποία
είναι ο μυστικός του στόχος για αυτόν τον γύρο). Έπειτα ο Βίκτωρ εκτελεί την έξτρα κίνησή του, μετακινώντας έναν
δείκτη ουδέτερης μονάδας, που εκείνος ελέγχει, από την καφέ περιοχή στην μωβ.
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4. ΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης εκτελούνται τα παρακάτω βήματα, με τη σειρά:

1.
2.
3.
4.

Επίλυση Περιοχής Αναταραχών
Αποκάλυψη Μυστικών Στόχων
Βαθμολόγηση Περιοχών Στόχου
Εξάντληση Δεικτών

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
Για να καθοριστεί ποιος έχει περισσότερη δύναμη σε μια περιοχή, αθροίστε και συγκρίνετε τις αξίες δύναμης όλων
των δεικτών μονάδας και ηγέτη (νέοι και εξαντλημένοι) που ελέγχει ο κάθε παίκτης στην περιοχή.
Ο παίκτης που έχει τη λαϊκή θέληση ελέγχει και τους ουδέτερους δείκτες της περιοχής. Οι ουδέτερες μονάδες
συμβάλλουν στην αξία δύναμης του παίκτη όταν βρίσκεται τουλάχιστον μια μη ουδέτερη μονάδα στην περιοχή
κάτω από τον έλεγχο του παίκτη. Σε αυτή την περίπτωση, προσθέστε τις αξίες δύναμης των παραπάνω ουδέτερων
στρατευμάτων στο σύνολο του παίκτη.
Ο παίκτης που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο άθροισμα έχει την μεγαλύτερη δύναμη.
Αν οι παίκτες έχουν ίδιο άθροισμα δύναμης σε μια περιοχή, ο παίκτης που ελέγχει περισσότερους δείκτες στην
περιοχή θεωρείται πως έχει μεγαλύτερη δύναμη. Αν οι παίκτες έχουν και ίδιο αριθμό δεικτών στην περιοχή, ο
παίκτης που έχει τη λαϊκή θέληση θεωρείται πως έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Αν μια περιοχή δεν έχει καθόλου
δείκτες, τότε κανείς παίκτης δεν έχει εκεί τη μεγαλύτερη δύναμη.
Παράδειγμα Ε: Και οι δυο παίκτες ελέγχουν μονάδες στην κίτρινη περιοχή. Ο Βίκτωρ έχει τρεις μονάδες (3 + 1 + 0) και
η Κάτια έχει δυο (2 + 2). Και οι δυο έχουν το ίδιο άθροισμα δύναμης. Ο Βίκτωρ θεωρείται πως έχει τη μεγαλύτερη
δύναμη, επειδή ελέγχει περισσότερους δείκτες στην περιοχή από την Κάτια.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ -Το πλακίδιο περιοχής στη θέση “Unrest!” (αναταραχή) υποδεικνύει
ποια περιοχή της πόλης είναι η τρέχουσα περιοχή αναταραχών. Τοποθετήστε τον “1” δείκτη στόχου
στην περιοχή αναταραχών. Υπολογίστε το ποιος παίκτης έχει τη μεγαλύτερη δύναμη στην περιοχή. Ο
παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη σε εκείνη την περιοχή επιλέγει αν θα μετρήσει την περιοχή σαν
επιπλέον στόχο ή αν θα εκτελέσει μια έξτρα κίνηση.
•

Αν ο παίκτης με τη μεγαλύτερη δύναμη επιλέξει να μετρήσει την περιοχή σαν επιπλέον στόχο,
παίρνει πόντους νίκης αναλόγως τον τρέχοντα μήνα:
• Μάρτης - Ιούνης = 2 πόντοι νίκης
• Ιούλης = 3 πόντοι νίκης
• Αύγουστος = 4 πόντοι νίκης
• Σεπτέμβρης = 5 πόντοι νίκης
• Οκτώβρης - Νοέμβρης = 6 πόντοι νίκης

•

Αν ο παίκτης με τη μεγαλύτερη δύναμη επιλέξει να
εκτελέσει μια έξτρα κίνηση, την εκτελεί αμέσως,
επιλέγοντας μια από τις τέσσερις κινήσεις (Έξτρα Στρατολόγηση, Έξτρα Μετακίνηση, Έξτρα Ανανέωση, ή Έξτρα
Τράβηγμα) λεπτομέρειες στην σελίδα 7.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΝΤΩΝ ΝΙΚΗΣ
Όταν κάποιος παίκτης κερδίζει πόντους νίκης από τους βαθμούς ενός στόχου, μετακινήστε τον δείκτη βαθμολογίας
μια θέση στον μετρητή υποστήριξης για κάθε κερδισμένο πόντο νίκης, προς την πλευρά του παίκτη που
βαθμολογείται.
Παράδειγμα ΣΤ: Η καφέ περιοχή είναι η τρέχουσα περιοχή αναταραχών. Η Κάτια (1 + 1 + 1) έχει μεγαλύτερη δύναμη
στην περιοχή από τον Βίκτωρα (2 + 0). Η Κάτια επιλέγει να μετρήσει την περιοχή σαν επιπλέον στόχο και κερδίζει 3
πόντους νίκης. Εφόσον είναι Ιούλης, μετακινεί τον δείκτη βαθμολογίας τρεις θέσεις προς το μέρος της, στον μετρητή
υποστήριξης.
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - Ο παίκτης με τους λιγότερους πόντους νίκης αποκαλύπτει πρώτος τον μυστικό
του στόχο, και τοποθετεί τον “2” δείκτη στόχου στην περιοχή που ταιριάζει με το σύμβολο της κάρτας που
αποκάλυψε. Ο άλλος παίκτης αποκαλύπτει τον μυστικό του στόχο και τοποθετεί τον “3” δείκτη στόχου στην περιοχή
που ταιριάζει με το σύμβολο της κάρτας που αποκάλυψε.
Σε περίπτωση ισοπαλίας στους πόντους νίκης (όταν ο δείκτης βαθμολογίας βρίσκεται σε πράσινη θέση στον του
μετρητή υποστήριξης), ο παίκτης που δεν έχει την λαϊκή θέληση αποκαλύπτει πρώτος τον μυστικό του στόχο.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΧΟΥ - Υπολογίστε την περιοχή που έχει τον “2” δείκτη στόχου ώστε να δείτε ποιος
παίκτης έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και πετυχαίνει τον στόχο. Υπολογίστε έπειτα τον “3” δείκτη στόχου. Αν μια
περιοχή έχει και τους δυο δείκτες πάνω της, υπολογίστε τον κάθε στόχο ξεχωριστά.
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ - Σε κάθε περιοχή που βρίσκεται ένας ή περισσότεροι δείκτες στόχου, εξαντλήστε όλους τους
δείκτες μονάδας και ηγέτη της περιοχής αυτής γυρίζοντάς τους από τη νέα στην εξαντλημένη πλευρά τους.
Αν ένας δείκτης είναι ήδη εξαντλημένος, τότε αφαιρείται από το ταμπλό. Οι κόκκινοι και οι λευκοί δείκτες
επιστρέφουν στον αντίστοιχο εφοδιασμό, ενώ οι δείκτες ηγέτη βγαίνουν τελείως εκτός παιχνιδιού.
Παράδειγμα Ζ: Η λευκή περιοχή μόλις υπολογίζεται ως περιοχή στόχου. Η Κάτια έχει δυο δείκτες (2 + 1) στην περιοχή
και ο Βίκτωρας έχε έναν (3). Ένας από τους δείκτες της Κάτιας έπειτα γυρίζει στην εξαντλημένη πλευρά του. Ο
δείκτης του Βίκτωρα και ο δείκτης της Κάτιας που απέμεινε, που ήδη βρίσκονταν και οι δυο στην εξαντλημένη τους
πλευρά, βγαίνουν εκτός του ταμπλό. Ο δείκτης του Βίκτωρα που φεύγει είναι δείκτης μονάδας, οπότε επιστρέφει
στον εφοδιασμό του Βίκτωρα. Αντιθέτως, ο δείκτης της Κάτιας που φεύγει είναι δείκτης ηγέτη, οπότε βγαίνει εκτός
παιχνιδιού.

5. ΦΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Σε αυτή τη φάση, εκτελούνται τα παρακάτω βήματα ώστε να ετοιμαστείτε για τον επόμενο γύρο.
•

Ξεσκαρτάρετε το πλακίδιο περιοχής από τη θέση “Unrest!” του ταμπλό και μετακινήστε το πλακίδιο περιοχής
που βρίσκεται στη θέση “Blockade!” στην κενή θέση “Unrest!”.

•

Τραβήξτε το πάνω πάνω πλακίδιο περιοχής από την στοίβα και τοποθετήστε το ανοιχτό στη θέση “Blockade!”
και μετακινήστε τον δείκτη αποκλεισμού στη σύνδεση που ταιριάζει με την περιοχή του πλακιδίου στη θέση
“Blockade!”.

•

Αφαιρέστε όλους τους δείκτες στόχου από τις βαθμολογημένες περιοχές και επιστρέψτε τους στις αρχικές τους
θέσεις, δίπλα στον μετρητή υποστήριξης.

•

Ξεσκαρτάρετε όλες τις κάρτες διοίκησης (συμπεριλαμβάνονται οι μυστικοί στόχοι) και τις κάρτες ηγέτη που
παίχτηκαν σε αυτόν τον γύρο.

Τέλος Παιχνιδιού

Το παιχνίδι τελειώνει αμέσως μόλις συμβεί ένα από τα παρακάτω:
1. Αν ο δείκτης βαθμολογίας φτάσει στην τελευταία θέση, από οποιαδήποτε πλευρά, του μετρητή υποστήριξης.
Όταν αυτό συμβεί, ο παίκτης με τον δείκτη βαθμολογίας στη δική του τελευταία θέση του μετρητή υποστήριξης
νικάει.
2. Αν ο δείκτης μήνα βρίσκεται στην θέση του Οκτώβρη ή του Νοέμβρη στο τέλος της Φάσης Βαθμολογίας. Όταν
αυτό συμβεί, ο παίκτης με τον δείκτη βαθμολογίας στη δική του πλευρά του μετρητή υποστήριξης νικάει. Αν ο
δείκτης βαθμολογίας βρίσκεται ακριβώς στη μέση του μετρητή υποστήριξης όταν αυτό συμβεί, ο παίκτης που
έχει εκείνη τη στιγμή τη λαϊκή θέληση νικάει.
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Παραλλαγή για Ένα Παίκτη

Στην παραλλαγή για ένα παίκτη, αντί να παίζετε ενάντια σε κάποιον άλλο αντίπαλο, ο παίκτης αντιμετωπίζει έναν
αυτοματοποιημένο αντίπαλο, την “the opposition” (αντιπολίτευση).

Προετοιμασία για Ένα Παίκτη

Προετοιμάστε το παιχνίδι όπως θα κάνατε για τους δυο παίκτες, με τις παρακάτω αλλαγές:
1. Αφού αποφασίσετε ποια παράταξη θα θέλατε να παίξετε, επιστρέφετε τους δείκτες μονάδας της άλλης
παράταξης στο κουτί του παιχνιδιού.
2. Επιλέξτε το επίπεδο δυσκολίας που θέλετε να παίξετε (1-6). Βρείτε τον αντίστοιχο δείκτη
παρακολούθησης δυσκολίας και τοποθετήστε τον δίπλα σας. (Σημείωση: Προτείνεται το επίπεδο
δυσκολίας 1 την πρώτη φορά που θα παίξετε την παραλλαγή για έναν παίκτη, ενώ οι ποιο έμπειροι
παίκτες, μπορούν να δοκιμάσουν τα υψηλότερα επίπεδα δυσκολίας.)
3. Τοποθετήστε τους 27 δείκτες αντιπολιτευόμενης μονάδας δίπλα στο ταμπλό
παιχνιδιού.
4. Ανακατέψτε τις τρεις κάρτες ηγέτη της αντιπολιτευόμενης παράταξης και
τοποθετήστε τες κλειστές σε μια στοίβα, δίπλα στην στοίβα των πλακιδίων
περιοχής.

Πορεία του Παιχνιδιού για Ένα Παίκτη

Ο τρόπος που παίζεται το παιχνίδι είναι ακριβώς όπως και για τους δυο παίκτες, εκτός από τις παρακάτω αλλαγές:

1. ΦΑΣΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ

Κατά την διάρκεια της Φάσης Τραβήγματος, τραβήξτε από την στοίβα πέντε κάρτες διοίκησης για εσάς (τον παίκτη)
και πέντε κάρτες διοίκησης για την αντιπολίτευση, κατά τον παρακάτω τρόπο:
• Τραβήξτε τέσσερις κάρτες στο χέρι σας
• Τραβήξτε μια πέμπτη κάρτα και τοποθετήστε την, κλειστή, σαν τον μυστικό σας στόχο, χωρίς να την κοιτάξετε.
• Τραβήξτε πέντε κάρτες και τοποθετήστε τες σε μια κλειστή στοίβα στην πλευρά του ταμπλό της
αντιπολίτευσης, χωρίς να τις κοιτάξετε.
Σημείωση: Η θέση του μυστικού στόχου της αντιπολίτευσης θα παραμείνει άδεια μέχρι την Φάση Βαθμολογίας.
•

2. ΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ

Αποκαλύπτετε την πάνω πάνω κάρτα ηγέτη της αντιπολίτευσης και τοποθετήστε τον αντίστοιχο δείκτη ηγέτη
στην περιοχή αναταραχών. Αυτό δεν μετράει ως κίνηση. Η ειδική ικανότητα του ηγέτη δεν ενεργοποιείται, ούτε
προχωράει το ημερολόγιο.
Τοποθετήστε την λαϊκή θέληση στην πλευρά της αντιπολίτευσης στον μετρητή υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο η
αντιπολίτευση παίρνει τον έλεγχο της λαϊκής θέλησης πριν την Φάση Κίνησης σε κάθε γύρο.
Σημείωση: Ο μυστικός σας στόχος καθορίζεται στην Φάση Τραβήγματος στην παραλλαγή για έναν παίκτη, αλλά σας
είναι άγνωστος.

3. ΦΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η σειρά της αντιπολίτευσης θα έρχεται πέντε φορές σε κάθε γύρο, ενώ η σειρά σας (του παίκτη) θα έρχεται μόνο
τέσσερις. Αυτό σημαίνει πως η αντιπολίτευση θα παίζει πρώτη και τελευταία σε κάθε γύρο.

ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
1. Στη σειρά της αντιπολίτευσης, αποκαλύπτετε την πάνω πάνω κάρτα διοίκησης της αντιπολίτευσης και
προχωρήστε το ημερολόγιο σύμφωνα με τον αριθμό ημερών της κάρτας (όπως στο παιχνίδι δυο παικτών).
2. Έπειτα τοποθετείτε έναν δείκτη μονάδας της αντιπολίτευσης με δύναμη ίση με την αξία στρατολόγησης της
κάρτας διοίκησης που αποκαλύψατε — n, nn or nnn — στην περιοχή που υποδεικνύει η κάρτα.
Η αντιπολίτευση δεν μετακινεί ούτε ανανεώνει κάποια από τις μονάδες της· απλώς προσθέτει νέες δυνάμεις στο
ταμπλό παιχνιδιού.
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Αν η αντιπολίτευση προχωρήσει στο ημερολόγιο τον δείκτη ημέρας στις θέσεις 15 ή 31, τότε η αντιπολίτευση
εκτελεί την κίνηση έξτρα στρατολόγησης, προσθέτοντας έναν n δείκτη μονάδας στην περιοχή αναταραχών.
Αν η αντιπολίτευση προχωρήσει στο ημερολόγιο τον δείκτη ημέρας πέρα από τη θέση 31, παίρνει υπό τον έλεγχό
της τη λαϊκή θέληση (αν δεν την έχει ήδη).
Καθώς η αντιπολίτευση παίζει κάρτες, τοποθετήστε τες ανοιχτές σε σειρά από αριστερά προς τα δεξιά. Η σειρά των
καρτών που παίχτηκαν μπορεί να είναι σημαντική κατά τη διάρκεια της Φάσης Βαθμολογίας.
ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ
Παίζετε στη σειρά σας όπως ακριβώς και στο παιχνίδι για δυο παίκτες με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
Υπάρχει μια νέα έξτρα κίνηση διαθέσιμη για εσάς: Οργάνωση — Μπορείτε να επιλέξετε να αποκαλύψετε τον
δικό σας μυστικό στόχο όταν εκτελείτε μια έξτρα κίνηση (αντί του να εκτελέσετε μια από τις προηγούμενες έξτρα
κινήσεις).
Όταν εκτελείτε την κίνηση κατασκοπίας του ηγέτη, αποκαλύπτετε τον δικό σας μυστικό στόχο αντί του αντιπάλου.

4. ΦΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΩΝ - η επίλυση περιοχής αναταραχών συμβαίνει ακριβώς όπως στο παιχνίδι δυο
παικτών. Αν η αντιπολίτευση έχει μεγαλύτερη δύναμη στην περιοχή επιλέγει πάντα να μετρήσει την περιοχή σαν
επιπλέον στόχο αντί του να εκτελέσει μια έξτρα κίνηση.
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - Αποκαλύπτετε τον μυστικό σας στόχο (αν δεν έχει αποκαλυφθεί ήδη). Για
να προσδιορίσετε τον μυστικό στόχο της αντιπολίτευσης, κοιτάζετε τις πέντε κάρτες διοίκησης που έπαιξε η
αντιπολίτευση σε αυτόν τον γύρο. Προσθέτετε τους αριθμούς ημερών των πέντε καρτών της αντιπολίτευσης, ανά
περιοχή. H περιοχή με το μεγαλύτερο άθροισμα είναι η περιοχή του μυστικού στόχου της αντιπολίτευσης. Επιλέξτε
την κάρτα της αντιπολίτευσης με τους περισσότερους πόντους νίκης για εκείνη την περιοχή ως μυστικό στόχο.
Αν υπάρχει ισοβαθμία ανάμεσα στις περιοχές με το μεγαλύτερο, η περιοχή με τις περισσότερες κάρτες γίνεται η
περιοχή του μυστικού στόχου. Αν υπάρχει ακόμη ισοβαθμία, η κάρτα η οποία ανήκει στις περιοχές ισοβαθμίας,
που παίχτηκε τελευταία καθορίζει την περιοχή μυστικού στόχου της αντιπολίτευσης.
Παράδειγμα Η: Στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού, η αντιπολίτευση έπαιξε τις ακόλουθες πέντε κάρτες διοίκησης στη
σειρά: κόκκινη-2, κόκκινη-4, μωβ-4, καφέ-5 και μωβ2. Τα αθροίσματα της αντιπολίτευσης είναι 6 πόντοι
στην κόκκινη περιοχή, 6 πόντοι στην μωβ περιοχή
και 5 πόντοι στην καφέ περιοχή. Τα αθροίσματα της
κόκκινης και της μωβ ισοβαθμούν. και οι δυο έχουν
από δυο κάρτες για κάθε περιοχή. Η μωβ-4 γίνεται η
κάρτα μυστικού στόχου της αντιπολίτευσης, καθώς η
τελευταία κάρτα που παίχτηκε ανάμεσα σε εκείνες των
ισόβαθμων περιοχών είναι μωβ και η μωβ-4 iείναι η
κάρτα με τους περισσότερους πόντους νίκης ανάμεσα
στις μωβ κάρτες που παίχτηκαν.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΧΟΥ - Η βαθμολόγηση των περιοχών στόχου γίνεται όπως στο παιχνίδι δυο
παικτών.
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ - Εξαντλείστε τους δείκτες όπως στο παιχνίδι δυο παικτών. Αφού οι νέοι δείκτες μονάδας
εξαντληθούν, Η δύναμη τους θα είναι “X.” Η αξία του “X” ισούται με το επίπεδο δυσκολίας (1–6) που επιλέχθηκε
κατά την προετοιμασία.

5. ΦΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Η Φάση Καθαρισμού συμβαίνει ακριβώς όπως στο παιχνίδι δυο παικτών.
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Τέλος Παιχνιδιού για Έναν Παίκτη

Το παιχνίδι τελειώνει αμέσως μόλις συμβεί ένα από τα παρακάτω:
1. Αν ο δείκτης βαθμολογίας φτάσει στην τελευταία θέση, από οποιαδήποτε πλευρά, του μετρητή υποστήριξης.
Όταν αυτό συμβεί, ο παίκτης με τον δείκτη βαθμολογίας στη δική του τελευταία θέση του μετρητή
υποστήριξης νικάει.
2. Όταν το παιχνίδι φτάσει στο τέλος της Φάσης Βαθμολογίας στον the τρίτο γύρο. Όταν αυτό συμβεί, ο παίκτης
με τον δείκτη βαθμολογίας του μετρητή υποστήριξης στη δική του πλευρά νικάει. Αν ο δείκτης βαθμολογίας
είναι ακριβώς στο κέντρο του μετρητή υποστήριξης νικάει ο παίκτης που έχει στην κατοχή του τη λαϊκή θέληση.

Συντελεστές
Σχεδιαστής: Brett Myers
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Γραφίστας: Luis Francisco
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Επιμέλεια: Dustin Schwartz, Steven Dast, and Peter Dast
Μετάφραση: Γιώργος Πέππας
Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε πολύ όλους τους δοκιμαστές μας, ιδιαιτέρως τους Mark Goadrich, James More, τους
Roundhouse Gamers, Eric Schlautman και τους συναδέλφους σχεδιαστές στην Protospiel.
Το παιχνίδι αφιερώνεται στη μνήμη του Jason “Patch” Abbott.
© 2018 Thunderworks Games. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.
Για επιπλέον πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα www.thunderworksgames.com.
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