
Εγχειρίδιο
Κανόνων



Το Lockup: A Roll Player Tale είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι τοποθέτησης εργατών, για έναν έως πέντε παίκτες. Στο παιχνίδι, οι παίκτες 
χειρίζονται ομάδες κακοποιών - gnolls, kobolds, bugbears, goblins ή insectoids - οι οποίοι βρίσκονται κρατούμενοι, στην Φυλακή Kulbak. 

ΣεΣε κάθε γύρο, οι παίκτες προσπαθούν να μην κινήσουν υποψίες στους φρουρούς τους, καθώς στέλνουν τα μέλη της ομάδας τους, σε δια-
φορετικές τοποθεσίες του Kulbak. Ο παίκτης με την ισχυρότερη ομάδα σε κάθε τοποθεσία, στο τέλος κάθε γύρου, κερδίζει τους περισσότε-
ρους πόρους, προσλαμβάνει τα ισχυρότερα μέλη, και κατασκευάζει τα πιο δυνατά αντικείμενα, αυξάνοντας την φήμη του. Ο παίκτης με 
την μεγαλύτερη φήμη στο τέλος των έξι γύρων, κερδίζει το παιχνίδι.

1 Εγχειρίδιο Κανόνων

1 Κεντρικό Ταμπλό

31 Δείκτες
- 30 Δείκτες Μελών (6 για κάθε παίκτη)
- 1 Δείκτης Πρώτου Παίκτη

5 Κελιά (1 ανά παίκτη)

5 Ταμπλό Ομάδας 5 Ταμπλό Ομάδας (1 ανά παίκτη)

1 Ταμπλό Φρουρών (για το ατομικό παιχνίδι)

1 Δείκτης Γύρου
5 Δείκτες Φήμης (1 για κάθε παίκτη)

65 Δείκτες Πόρων
- 25 Πράσινοι Δείκτες Σκουπιδιών
- 15 Γκρι Δείκτες Σιδήρου
- 15 Μπλε Δείκτες Φίλτρων
- 10 Κίτρινοι Δείκτες Χρυσού

22 Δείκτες Ισχύος
12 Δείκτες Υποψίας12 Δείκτες Υποψίας

127 Κάρτες
- 30 Κάρτες Αντικειμένων
- 29 Κάρτες Μισθοφόρων
- 22 Κάρτες Τόμων
- 16 Κάρτες Στόχων
- 8 Κάρτες Τοποθεσιών (για το ατομικό παιχνίδι)
- 22 Κάρτες Φρουρών (για το ατομικό παιχνίδι)- 22 Κάρτες Φρουρών (για το ατομικό παιχνίδι)

Το κεντρικό ταμπλό αναπαριστάνει την Φυλακή Kulbak. Υπάρχουν οκτώ τοποθεσίες στο 
ταμπλό, για να στείλουν οι παίκτες τα μέλη των ομάδων τους. Ο Χώρος Άσκησης, οι Υπόνο-
μοι, το Ιατρείο, το Σιδηρουργείο, το Επιμελητήριο, η Τραπεζαρία, τα Κελιά και η Βιβλιοθή-
κη. Κάθε τοποθεσία παρέχει στους παίκτες διαφορετικές επιβραβεύσεις και οφέλη. Η μία 
πλευρά είναι σχεδιασμένη για 3-5 παίκτες, ενώ η άλλη για 1 -2 παίκτες.

Κάθε παίκτης έχει μια ομάδα των έξι βοηθών, στο χρώμα του, οι οποίοι αναπαριτάνονται με τους δεί-
κτες μελών. Ο τσιλιαδόρος της ομάδας σημειώνεται με ένα σύμβολο «ματιού», ενώ ο μπράβος σημει-
ώνεται με το σύμβολο «γροθιάς». Οι υπόλοιποι δείκτες μελών είναι αριθμημένοι με 2-5. Οι δείκτες 
αυτοί τοποθετούνται σε κάθε γύρο στο ταμπλό, σημειώνοντας σε ποιά τοποθεσία επιθυμεί να έχει 
επιρροή ο κάθε παίκτης.

Κατά την Επιδρομή των Dragul στην Nalos, οι πιστοί στρατιώτες του Βασιλιά Taron στέλνουν τα τσιράκια που έχουν 

πιάσει στην Φυλακή Kulbak, όπου οι μαγεμένες πύλες της και οι Μηχανικοί φρουροί κάνουν την απόδραση, σχεδόν αδύ-

νατη. Μια φορά κάθε χρόνο, ο Taron ελευθερώνει την πιο δυνατή συμμορία κρατουμένων πολέμου, στο βασιλικό Κολοσέο.

Διοικείτε μια διμοιρία φυλακισμένων Dragul. Παίρνετε μισθοφόρους και κατασκευάζετε απαγορευμένα εργα-

λεία, για να μεγαλώσετε τη φήμη σας. Κρατήστε χαμηλά τις υποψίες των φρουρών, καθώς μετατρέπεστε στην 

ισχυρότερη ομάδα του Kulbak. Μέσα στις επόμενες έξι ημέρες, ο Taron μπορεί να σας προσφέρει την ευκαιρία 

να πολεμήσετε για την ελευθερία σας.

Περίληψη

Στόχος

Περιεχόμενα

Κεντρικό Ταμπλό

Δείκτες Ομάδας



Κελιά

Ταμπλό Ομάδας

Δείκτης Γύρου / Δείκτες Φήμης

Δείκτες Πόρων

Κάρτες Αντικειμένων

Ο δείκτης γύρου χρησιμοποιείται για να σημειώνονται οι έξι γύροι του παιχνιδιού. Προχωράει στον 
μετρητή του ταμπλό, στο τέλος κάθε γύρου. Οι παίκτες σημειώνουν τη φήμη τους στον μετρητή 
φήμης, στο περίγραμμα του κεντρικού ταμπλό, με τον δείκτη φήμης του χρώματός τους.

Οι παίκτες κερδίζουν και ξοδεύουν τέσσερις διαφορετικούς πόρους στη διάρκεια του παιχνιδιού - σκουπίδια 
(πράσινο), φίλτρα (μπλε), σίδηρο (γκρι) και χρυσό (κίτρινο). Αυτοί αναπαριστάνονται από χρωματιστούς ξύλι-
νους κύβους. Όταν κερδίζουν έναν πόρο, οι παίκτες παίρνουν τον αντίστοιχου χρώματος δείκτη από το απόθεμα 
και τον τοποθετούν στο ταμπλό της ομάδας τους. Οι παίκτες ξοδεύουν πόρους για να προσλάβουν μισθοφόρους 
ή να κατασκευάσουν αντικείμενα. Οι ξοδεμένοι πόροι επιστρέφουν στο απόθεμα.

Η ομάδα κάθε παίκτη έχει συγκεκριμένη τιμή δύναμης και υποψιών. Η δύναμη αναπαριστάνει τη συνολική 
δύναμη της ομάδας και το επίπεδο δύναμης του μπράβου της. Η υποψία αναπαριστάνει τις υποψίες που έχουν οι 
φρουροί για την ομάδα. Τα χαρακτηριστικά αυτά σημειώνονται με κόκκινους δείκτες δύναμης και μαύρους δεί-
κτες υποψίας, στις κατάλληλες θέσεις του ταμπλό ομάδας του παίκτη.

Όσο βρίσκεται στην Φυλακή Kurbak, κάθε ομάδα έχει την ευκαιρία να μετατρέψει τους πόρους που 
έχει μαζέψει, σε λαθραία αντικείμενα, αυξάνοντας τη φήμη της, κερδίζοντας σύμβολα, και επιπλέον 
πόρους. Αυτά μπορούν να κατασκευαστούν στην τοποθεσία Κελιών.

1.  Επιβράβευση: Αμέσως κερδίζετε οποιαδήποτε οφέλη αναγράφονται εδώ. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 
σύμβολα, τα οποία επηρεάζουν το τελικό σκοράρισμα και δίνουν επιβραβεύσεις καρτών στόχων (              )
2.  Αξία Φήμης: Αμέσως αφού κατασκευάσετε το αντικείμενο κερδίζετε φήμη ίση με την τιμή αυτή, 
στον μετρητή φήμης.
3.3.  Ονομασία Αντικειμένου
4.  Απαιτούμενοι Πόροι: Εδώ απεικονίζονται οι πόροι που πρέπει να επιστραφούν στο απόθεμα για 
να κατασκευαστεί το αντικείμενο.

Κάθε παίκτης έχει από ένα κελί για τους δείκτες μελών του. Πριν παίξετε πρώτη φορά, σι-
γουρευτείτε ότι έχετε τοποθετήσει το χαρτονένιο ταμπλό στην κάτω πλευρά του κελιού, 
ώστε οι εικόνες των μελών να φαίνονται μέσα από τα κάγκελα.

Κάθε παίκτης έχει ένα ταμπλό ομάδας για να σημειώνει τη δύναμη του μπράβου της ομάδας 
και το ποσό της υποψίας που έχουν κινήσει στους φρουρούς. Το ταμπλό ομάδας επίσης βοηθά-
ει για να οργανώσετε τα αντικείμενα που κατασκευάζετε, τους μισθοφόρους που έχετε προ-
σλάβει και τους πόρους που έχετε μαζέψει.

Δείκτες Δύναμης / Δείκτες Υποψίας



Κάρτες Μισθοφόρων

Κάρτες Τόμων

Κάρτες Στόχων

Προετοιμασία

Οι κάρτες Μισθοφόρων αναπαριστάνουν τους υπόλοιπους κρατούμενους της Φυλακής Kulbak που 
δεν έχουν σχέση με την ομάδα του παίκτη. Εμφανίζονται σε κάθε γύρο και καθορίζουν ποιές περιο-
χές της φυλακής ελέγχουν οι φύλακες. Μπορούν να στρατολογηθούν στην τοποθεσία της Τραπεζα-
ρίας. Μόλις ένας παίκτης στρατολογήσει έναν μισθοφόρο, συχνά κερδίζει ένα άμεσο όφελος, αλλά 
και ευκαιρίες επιπλέον σκοραρίσματος στο τέλος του παιχνιδιού.

Επιβράβευση: Αμέσως μετά την στρατολόγηση κερδίζετε τυχόν επιβραβεύσεις που αναγρά-
φονται εδώ. Μπορεί επίσης να υπάρχουν σύμβολα, τα οποία επηρεάζουν το τελικό σκοράρισμα και 
δίνουν επιβραβεύσεις καρτών στόχων (              )
Ονομασία Μισθοφόρου
Σύμβολο Υποψίας: Καθορίζει αν ένας δείκτης υποψίας τοποθετείται στην κοντινή τοποθεσία 
κατά την Φάση Περιπόλου.
Πληροφορίες Σκοραρίσματος: Στην περιοχή αυτή σημειώνεται τυχόν επιπλέον φήμη που πα-
ρέχεται από τον μισθοφόρο, στο τέλος του παιχνιδιού.

1.

2.
3.

4.

Οι κάρτες τόμων αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού με διάφορους τρόπους. Οι παίκτες τις 
κερδίζουν στην τοποθεσία Βιβλιοθήκης. Μένουν κρυφές μέχρι να παιχτούν. Μπορούν να παι-
χτούν σε οποιαδήποτε φάση του παιχνιδιού, εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, και αξίζουν 
φήμη στο τέλος του παιχνιδιού, αν δεν παιχτούν. Όταν παιχτούν,ξεσκαρτάρονται σε μια στοίβα 
ξεσκαρταρίσματος δίπλα στο κεντρικό ταμπλό.

Οι κάρτες στόχων χωρίζονται σε τρία είδη - Βραβεία, Άμεσες και Τέλους του Παιχνιδιού. Επιλέ-
γονται τυχαία στην αρχή κάθε παιχνιδιού και παρέχουν διαφορετικούς τρόπους αύξησης της 
φήμης των παικτών.

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού με την πλευρά 1-2 παικτών ή 3-5 παικτών ανοιχτή, ανάλο-
γα με τον αριθμό των παικτών, και τοποθετήστε τον δείκτη γύρου στη θέση 1 του μετρητή γύρων.
Ξεχωρίστε τους δείκτες δύναμης και τους δείκτες πόρων ανά είδος και τοποθετήστε τους δίπλα στο κεντρικό ταμπλό. 
Τοποθετήστε τους δείκτες υποψίας στη θέση υποψίας του κεντρικού ταμπλό.
Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει τον αντίστοιχο δείκτη φήμης, δείκτες μελών, κελί και  ταμπλό ομάδας. 
Επιστρέψτε τα υπόλοιπα κομμάτια παικτών στο κουτί. Εξαίρεση: Όταν παίζετε με πέντε παίκτες, κάθε παίκτης επιστρέ-
φει επίσης 2 δείκτες μελών στο κουτί.
Τοποθετήστε τον δείκτη φήμης κάθε παίκτη στη θέση 10 του μετρητή φήμης.
Τοποθετήστε έναν δείκτη δύναμης στη θέση δύναμης του ταμπλό ομάδας του κάθε παίκτη.
Ανακατέψτε τις κάρτες μισθοφόρων, κάρτες αντικειμένων και κάρτες τόμων ξεχωριστά. Τοποθετήστε τις κάρτες Αντικειμένων 
και Τόμων, κλειστές στις καθορισμένες θέσεις του ταμπλό, δημιουργώντας την τράπουλα Αντικειμένων και την τράπουλα Τόμων. 
Τοποθετήστε τις κάρτες Μισθοφόρων κλειστές δίπλα στο κεντρικό ταμπλό, δημιουργώντας την τράπουλα Μισθοφόρων.
ΑνοίξτεΑνοίξτε πέντε κάρτες μισθοφόρων από την κορυφή της τράπουλας, τοποθετώντας τις στις καθορισμένες θέσεις του 
ταμπλό δίπλα στον Υπόνομο, το Ιατρείο, το Σιδηρουργείο, το Επιμελητήριο και την Τραπεζαρία. Αν η κάρτα μισθοφό-
ρου έχει σύμβολο υποψίας, τοποθετήστε τους αντίστοιχους δείκτες υποψίας δίπλα στον μισθοφόρο.
Ανοίξτε κάρτες αντικειμένων από την κορυφή της τράπουλας, σε αριθμό ίσο με των παικτών συν μια και τοποθετήστε 
τις στις καθορισμένες θέσεις του κεντρικού ταμπλό, δίπλα στα Κελιά. Παράδειγμα: Σε παιχνίδι τριών παικτών, ανοίγετε 
τέσσερις κάρτες αντικειμένων.
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3.

4.
5.
6.

7.7.

8.



Παράδειγμα Προετοιμασίας

Ανακατέψτε τα τρία είδη καρτών στόχων χωριστά. Επιλέξτε τυχαία μια κάρτα από κάθε είδος (Βραβεία, Άμεσες, Τέλους του 
Παιχνιδιού). Τοποθετήστε κάθε μια από τις επιλεγμένες κάρτες ανοιχτή δίπλα στο κεντρικό ταμπλό και επιστρέψτε τις υπό-
λοιπες κάρτες στο κουτί.
Δώστε τον δείκτη πρώτου παίκτη στον παίκτη που φέρνει συνήθως τους μεγαλύτερους μπελάδες, και θα είναι αυτός που 
παίζει πρώτος στη σειρά.

9.

10.



Περίληψη της Πορείας του Παιχνιδιού
Το Lockup παίζεται σε έξι γύρους. Κάθε γύρος χωρίζεται σε τρεις φάσεις, οι οποίες εκτελούνται με τη σειρά:

  Φάση Προσκλητηρίου
  Φάση Συσκότισης
  Φάση Περιπόλου

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΚατάΚατά τη Φάση Προσκλητηρίου, οι παίκτες με τη σειρά τοποθετούν τους δείκτες μελών τους στο κεντρικό ταμπλό, στις διάφο-
ρες τοποθεσίες της Φυλακής Kulbak, ξεκινώντας με τον παίκτη που έχει τον δείκτη πρώτου παίκτη, και συνεχίζοντας δεξιό-
στροφα γύρω από το τραπέζι.

ΦΑΣΗ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ
Κατά τη Φάση Συσκότισης, οι παίκτες αξιολογούν την δύναμη κάθε ομάδας σε κάθε τοποθεσία, με συγκεκριμένη σειρά. Οι 
παίκτες κερδίζουν επιβραβεύσεις και αφαιρούν τους δείκτες τους, επιστρέφοντάς τους στα κελιά.

Επιλύστε τις τοποθεσίες, την μία μετά την άλλη, με την εξής σειρά: Χώρος Άσκησης, Υπόνομοι, Ιατρείο, Σιδηρουργείο, Επιμε-
λητήριο, Τραπεζαρία, Κελιά, και Βιβλιοθήκη. Δείτε τις «Τοποθεσίες» στη σελίδα 10 για επιπλέον πληροφορίες. Σε κάθε τοπο-
θεσία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Καθορισμός Δύναμης Ομάδας: Ανοίξτε τυχόν κλειστους δείκτες μελών της τοποθεσίας. Κάθε παίκτης έπειτα υπολογίζει τη 
συνολική δύναμη της ομάδας του και τη συγκρίνει με αυτή των υπολοίπων παικτών που έχουν δείκτες στην τοποθεσία. Αν 
ο μπράβος ενός παίκτη βρίσκεται στην τοποθεσία, η δύναμή του είναι ίσημε τον αριθμό των δεικτών δύναμης που βρίσκο-
νται στο ταμπλό της ομάδας του παίκτη. Αν ο τσιλιαδόρος του παίκτη βρίσκεται στην τοποθεσία, η δύναμή του είναι ίση με 
0, ωστόσο, αν ένας παίκτης έχει μόνο τον τσιλιαδόρο του σε μια τοποθεσία μπορεί να κερδίσει επιβραβεύσεις.

1.

Παράδειγμα: Σε παιχνίδι τεσσάρων παικτών, αν ο Σταύρος έχει το τσιράκι του στους Υπονόμους, και κανένας άλλος παί-
κτης δεν τοποθέτησε δείκτες εκεί, κερδίζει τρεις δείκτες σκουπιδιών, καθώς η ομάδα του έχει την μεγαλύτερη δύναμη. Η 
δύναμη 0 θεωρείται πάντοτε μεγαλύτερη από την μηδενική παρουσία σε μια τοποθεσία.

Στην περίπτωση ισοπαλίας στη δύναμη, η σειρά δύναμης καθορίζεται από 
τη θέση του δείκτη πρώτου παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα.

Παράδειγμα:Παράδειγμα: Η Βάσω, ο Ιάσωνας, η Κλαίρη και ο Σταύρος έχουν δείκτες 
μελών τους στην τοποθεσία Ιατρείου. Η Βάσω έχει δύναμη έξι, ο Ιάσωνας, 
η Κλαίρη και ο Σταύρος έχουν όλοι δύναμη τέσσερα. Η Βάσω κερδίζει τρεις 
δείκτες φίλτρων καθώς έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Ο Σταύρος έχει τον 
δείκτη πρώτου παίκτη, οπότε είναι ο αμέσως επόμενος σε δύναμη, προχω-
ρώντας γύρω από το τραπέζι, στον Ιάσωνα και έπειτα στην Κλαίρη. Μιας 
και η Κλαίρη έχει την λιγότερη δύναμη, κερδίζει έναν δείκτη φίλτρου. Ο 
ΣταύροςΣταύρος και ο Ιάσωνας δεν κερδίζουν τίποτα και οι δείκτες τους μετακινού-
νται στην τοποθεσία Βιβλιοθήκης.

Οποιοσδήποτε αριθμός δεικτών μελών μπορεί να τοποθετηθεί σε μια τοποθεσία, στην ίδια σειρά.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να τοποθετήσει δείκτες μελών σε τοποθεσία όπου έχει ήδη δικούς του δείκτες μελών από 
νωρίτερα. Συνεπώς, οι παίκτες δεν μπορούν να τοποθετήσουν μέλη τους στην ίδια τοποθεσία, σε πολλές σειρές.
Μέχρι δύο από τους έξι δείκτες μελών του κάθε παίκτη μπορούνν να τοσποθετηθούν κλειστοί μέσα στον γύρο, έχοντας 
κρυφή την πληροφορία τους. Όλοι οι υπόλοιποι δείκτες πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτοί. Εξαίρεση: Στο παιχνίδι δύο 
παικτών, ο κάθε παίκτης μπορεί να τοποθετήσει μέχρι τρεις δείκτες κλειστούς σε κάθε γύρο.
Μόλις ένας δείκτης μέλους τοποθετηθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία.Μόλις ένας δείκτης μέλους τοποθετηθεί, δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία.
Οι παίκτες δεν μπορούν να τοποθετήσουν μέλη τους στην τοποθεσία Βιβλιοθήκης κατά τη Φάση Προσκλητηρίου.
Αν ένας παίκτης δεν έχει άλλους δείκτες μελών για να τοποθετήσει, ή δεν επιθυμεί να τοποθετήσει άλλους δείκτες, 
πρέπει να πάει πάσο και δεν συμμετέχει πλέον στην Φάση Προσκλητηρίου.
Αν ένας παίκτης πάει πάσο, δεν μπορεί να παίξει πλέον κάρτες τόμων στην τρέχουσα φάση.



Αν είναι ο έκτος γύρος του παιχνιδιού, φτάσατε στο Τέλος του Παιχνιδιού για την τελική επιδρομή και το τελικό σκοράρισμα. 
Αλλιώς, προχωρήστε στη Φάση Περιπόλου και έπειτα στον επόμενο γύρο.

ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ
Κατά τη Φάση Περιπόλου, οι παίκτες ετοιμάζουν το κεντρικό ταμπλό για τον επόμενο γύρο και ελέγχουν αν γίνεται κάποια επι-
δρομή.

Έλεγχος Ορίου Πόρων

Αναπλήρωση Καρτών Αντικειμένων

Κάθε παίκτης επιβεβαιώνει πόσους πόρους (σκουπίδια / φίλτρα / σίδηρο / χρυσό) έχει στο ταμπλό ομάδας του. Αν κά-
ποιος παίκτης έχει περισσότερους από πέντε πόρους, πρέπει να επιστρέψει πόρους της επιλογής του πίσω στο απόθεμα 
μέχρι να μείνει με πέντε. Σημείωση: Το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί κατασκευάζοντας αντικείμενα με το σύμβολο     .

Αντικαταστήστε τυχόν κάρτες αντικειμένων που κατασκευάστηκαν ή κρατήθηκαν από τον προηγούμενο γύρο, ανοίγοντας 
κάρτες από την τράπουλα αντικειμένων και τοποθετώντας τις στις κατάλληλες θέσεις του κεντρικού ταμπλό.

Στο παράδειγμα αυτό, ο Ιάσωνας παίζει με τα Gnolls και η Βάσω με τα Goblins. 
Είναι η ώρα της επίλυσης του Ιατρείου. Ο Ιάσωνας έχει δύο δείκτες στην τοπο-
θεσία, έναν ανοιχτό δείκτη τσιλιαδόρου και έναν ακόμη κλειστό δείκτη. Απο-
καλύπτει τον κλειστό του δείκτη, ο οποίος έχει δύναμη τέσσερα, δίνοντάς του 
συνολική δύναμη τέσσερα. Η Βάσω έχει τον μπράβο της στην τοποθεσία και 
έχει τέσσερις δείκτες στο ταμπλό της ομάδας της, έχοντας συνολικά τέσσερα 
δύναμη επίσης. Ο Ιάσωνας έχει τον δείκτη πρώτου παίκτη, οπότε θεωρείται 
ότι έχει την μεγαλύτερη δύναμη.

Απόκτηση Υποψίας: Αν υπάρχουν δείκτες Υποψίας στην τοποθεσία, ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη παίρνει 
τους δείκτες υποψίας και τους τοποθετεί στο ταμπλό της ομάδας του, εκτός κι αν έχει και τον δείκτη μέλους του τσι-
λιαδόρου του στην τοποθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο επόμενος παίκτης κατά σειρά σε δύναμη, που δεν έχει τσιλια-
δόρο στην τοποθεσία, παίρνει τους δείκτες υποψίας. Αν δεν υπάρχουν δείκτες στην τοποεθσία, ή αν όλοι οι παίκτες 
εκεί έχουν τσιλιαδόρο, κανένας δεν παίρνει τους δείκτες υποψίας. Ένας τσιλιαδόρος που βρίσκεται σε μια τοποθε-
σία, αποτρέπει την απόκτηση δεικτών υποψίας από τον παίκτη του.

Απόκτηση Επιβραβεύσεων: Με σειρά δύναμης, κάθε παίκτης με δείκτες μελών στην τοποθεσία, κερδίζει επιβραβεύ-
σεις, ανάλογα με την τοποθεσία. Δείτε τις «Τοποθεσίες» στη σελίδα 10 για τις επιβραβεύσεις της κάθε τοποθεσίας. 
Μόλις ένας παίκτης πάρει μια επιβράβευση, τοποθετήστε τους δείκτες μελών του στα κελιά. Οι παίκτες μπορούν αν 
θέλουν να μην πάρουν επιβράβευση από μια τοποθεσία.

Μετακίνηση Ηττημένων στη Βιβλιοθήκη: Αν ένας παίκτης δεν κέρδισε κάποια επιβράβευση και οι δείκτες μελών του 
παραμένουν στην τοποθεσία, τότε τους μετακινεί στην Βιβλιοθήκη. Αν ο παίκτης επιλέξει να μην πάρει μια επιβρά-
βευση από μια τοποθεσία, επίσης οι δείκτες του μετακινούνται στη Βιβλιοθήκη. Αν η Βιβλιοθήκη είναι η τοποθεσία 
που επιλύεται, επιστρέψτε τους δείκτες μελών στα κελιά του παίκτη, χωρίς να κερδίσει κάποια επιβράβευση.

2.

3.

4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην σπάνια περίπτωση που υπάρχει μόνο ένα τσιράκι παίκτη σε μια τοποεθσία, αυτός θεωρείται ότι έχει την 
μεγαλύτερη δύναμη. Η ύπαρξη ενός δείκτη μέλους παίκτη σε μια τοποθεσία του επιτρέπει να κερδίσει την επιβράβευση 
της τοποθεσίας.

Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχει ένας δείκτης υποψίας στο Ιατρείο. Ο Ιάσωνας 
έχει την μεγαλύτερη δύναμη, αλλά ταυτόχρονα έχει και τσιλιαδόρο εκεί, οπότε δεν μπορεί να πάρει τον 
δείκτη υποψίας. Η Βάσω ακολουθεί σε δύναμη, οπότε παίρνει τον δείκτη υποψίας και τον τοποθετεί στο 
ταμπλό της ομάδας της.



Όταν γίνει μια επιδρομή, όλοι οι παίκτες συγκρίνουν τον αριθμό των δεικτών υποψίας που έχουν στα ταμπλό τους.
Επιδρομές

Τέλος του Παιχνιδιού και Τελική Επιδρομή

Τελικό Σκοράρισμα

Αναπλήρωση Καρτών Μισθοφόρων / Έλεγχος Επιδρομής
Αν υπαάρχει κάρτα μισθοφόρου στην τοποθεσία Τραπεζαρίας, μετακινήστε την στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος δίπλα στο 
κεντρικό ταμπλό. Αν δεν υπάρχει άλλη κάρτα ξεσκαρταρισμένη, ξεκινήστε μια στοίβα ξεσκαρταρίσματος.
Προωθήστε όλες τις εναπομείναντες κάρτες μισθοφόρων δεξιόστροφα προς την επόμενη διαθέσιμη θέση μισθοφόρου 
του ταμπλό, ώστε όλες οι κάρτες να πλησιάσουν όσο γίνεται στην τοποθεσία της Τραπεζαρίας.
Αναπληρώστε τυχόν εναπομείναντες κενές θέσεις μισθοφόρων, ανοίγοντας κάρτες από την τράπουλα μισθοφόρων, και 
τοποθετώντας τις στις θέσεις καρτών μισθοφόρων, όσο πιο κοντά στην τοποθεσία Τραπεζαρίας.
Όλοι οι δείκτες υποψίας παραμένουν στο κεντρικό ταμπλό στις τοποθεσίες τους.
ΤοποθετήστεΤοποθετήστε δείκτες υποψίας σε κάθε τοποθεσία δίπλα σε κάθε κάρτα μισθοφόρου με δείκτες υποψίας. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί δεί-
κτες στο απόθεμα για την ολοκλήρωση του βήματος αυτού, αμέσως εκτελείτα μια Επιδρομή. Δείτε παρακάτω τις «Επιδρομές».

Ο παίκτης με τους περισσότερους δείκτες υποψίας, χάνει αμέσως οκτώ φήμη και ο αμέσως επόμενος, σε δείκτες υποψίας, παί-
κτης χάνει τέσσερα φήμη. Προχωρήστε τους δείκτες φήμης πάνω στον μετρητή φήμης, σημειώνοντας τις απώλειες αυτές.
Αν υπάρχει ισοπαλία για τους περισσότερους δείκτες υποψίας, κάθε ισόπαλος παίκτης χάνει τέσσερα φήμη και η φήμη 
δεν χάνεται για τη δεύτερη σε σειρά περισσότερη υποψία. Αν υπάρχει ισοπαλία για τη δεύτερη θέση, κάθε παίκτης χάνει 
από δύο φήμη.
Κανένας παίκτης δεν μπορεί να έχει λιγότερη από 0 φήμη. Αγνοήστε τυχόν απώλεια φήμης που μετακινεί τον δείκτη 
φήμης κάτω από το 0.

Εξαίρεση: Στο παιχνίδι 2 παικτών, αντί να χάσει 8 φήμη, ο παίκτης με τους περισσότερους δείκτες υποψίας χάνει έξι φήμη. 
Δεν απονέμεται φήμη για την δεύτερη περισσότερη υποψία. Αν οι δύο παίκτες είναι ισόπαλοι για τους περισσότερους δεί-
κτες υποψίας, κανένας δεν χάνει φήμη.

Αφού χαθεί φήμη, επιστρέψτε όλους τους δείκτες υποψίας από τα ταμπλό των ομάδων στο απόθεμα, πάνω στο κεντρικό 
ταμπλό. Ολοκληρώστε το βήμα Αναπλήρωσης Καρτών Μισθοφόρων της Φάσης Περιπόλου με το ανανεωμένο πλέον απόθε-
μα δεικτών υποψίας.

Μόλις ο έκτος γύρος ολοκληρωθεί, γίνεται η Τελική Επιδρομή. Ασχέτως του αριθμού των δεικτών υποψίας που παραμένουν 
στο απόθεμα, όλοι οι παίκτες συγκρίνουν τους δείκτες υποψίας τους και χάνουν φήμη, όπως και στις παραπάνω «Επιδρο-
μές». Έπειτα, οι παίκτες προχωράνε στο τελικό σκοράρισμα.

Οι παίκτες αξιολογούν την κάρτα Βραβείου προσέχοντας ότι ο παίκτης που π́ρηε την κάρτα έχει τουλάχιστον δύο από 
τα σύμβολα του είδους μισθοφόρου που αυτή δείχνει και έχει τα περισσότερα (ή είναι ισόπαλος) από τον συγκεκριμένο 
στόχο της κάρτας. Ο παίκτης που έχει την κάρτα αυτή κερδίζει οκτώ φήμη.
Οι παίκτες αξιολογούν την κάρτα Τέλους του Παιχνιδιού. Οι παίκτες κερδίζουν φήμη με βάση την απαίτηση της κάρτας. 
Δείτε «Κάρτες Στόχων» στη σελίδα 9, για περισσότερες λεπτομέρειες.
Κάθε παίκτης κερδίζει (ή χάνει) φήμη, σύμφωνα με τις πληροφορίες σκοραρίσματος των καρτών μισθοφόρων τους. 
Δείτε «Μισθοφόροι» στη σελίδα 12, για περισσότερες λεπτομέρειες.
Κάθε παίκτης κερδίζει μια φήμη για κάθε δείκτη σκουπιδιών, φίλτρων ή σιδήρου στο ταμπλό της ομάδας του.Κάθε παίκτης κερδίζει μια φήμη για κάθε δείκτη σκουπιδιών, φίλτρων ή σιδήρου στο ταμπλό της ομάδας του.
Κάθε παίκτης κερδίζει δύο φήμη για κάθε δείκτη χρυσού στο ταμπλό της ομάδας του.
Κάθε παίκτης κερδίζει μια φήμη για κάθε κάρτα τόμου που έχει και δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι.
Ο παίκτης με τον δείκτη πρώτου παίκτη κερδίζει δύο φήμη.
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Ο παίκτης με την περισσότερη φήμη ανακηρύσσεται νικητής!

Στην περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης μεταξύ των ισόπαλων παικτών με τα περισσότερα αντικείμενα είναι ο νικητής. Αν εξα-
κολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, οι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.



Κάρτες Στόχων
Κατά την προετοιμασία, τρεις κάρτες στόχων επιλέγονται τυχαία, για το παιχνίδι αυτό. Τα τρία είδη καρτών στόχων αναγρά-
φονται κεντρικά στο κάτω μέρος της κάρτας στόχου (Βραβείο, Άμεσος, Τέλος Παιχνιδιού). Η φήμη που κερδίζεται από τις 
κάρτες Βραβείου και Τέλους του Παιχνιδιού, προστίθεται στον μετρητή φήμης κατά το τελικό σκοράρισμα, ενώ οι Άμεσες 
κάρτες σκοράρουν αμέσως μόλις επιτευχθεί ο στόχος τους.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Οι κάρτες Βραβείου αποκτώνται από τους παίκτες στην πορεία του παιχνιδιού. Αν ένας παίκτης 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της κάρτας στόχου Βραβείου, σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνι-
διού, μπορεί να την κερδίσει. Οι κάρτες Βραβείου απαιτούν από τον παίκτη να έχει τουλάχιστον 
δύο μισθοφόρους του είδους που απεικονίζεται.

Εξαίρεση: Στο παιχνίδι δύο παικτών, αντί να κερδίσει οκτώ φήμη, ο παί-
κτης με τα περισσότερα απαιτούμενα αντικείμενα κερδίζει έξι φήμη. Δεν 
απονέμεται φήμη για τη δεύτερη θέση. Αν οι δύο παίκτες είναι ισόπαλοι 
για τα περισσότερα, κανένας δεν κερδίζει φήμη.

ΚΑΡΤΕΣ ΑΜΕΣΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Η κάρτα άμεσου στόχου κερδίζεται από έναν παίκτη κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε οποιαδή-
ποτε στιγμή, ένας παίκτης καλύπτει τις απαιτήσεις της κάρτας Άμεσου στόχου, μπορεί να την πάρει 
και να σκοράρει φήμη. Μόλις ένας παίκτης κερδίσει την κάρτα Άμεσου στόχου, αυτή δεν μπορεί να 
κερδηθεί από άλλον παίκτη.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Οι κάρτες Τέλους του Παιχνιδιού, αξιολογούνται κατά το τελικό σκοράρισμα.

Κάποιες κάρτες Τέλους του Παιχνιδιού συγκρίνουν αντικείμενα με συγκεκριμένο είδος πόρου στις 
απαιτήσεις τους. Αυτές παρέχουν οκτώ φήμη στον παίκτη με τα περισσότερα απαιτούμενα αντικεί-
μενα, και τέσσερα φήμη στον δεύτερο. Αν οι παίκτες είναι ισόπαλοι για τα περισσότερα, κάθε ισό-
παλος παίκτης κερδίζει τέσσερα φήμη και δεν απονέμεται φήμη για τη δεύτερη θέση. Αν υπάρχει 
ισοπαλία για τη δεύτερη θέση, κάθε ισόπαλος παίκτης κερδίζει από δύο φήμη.

Αν ένας άλλος παίκτης ξεπεράσει τον αριθμό των μισθοφόρων του απαιτούμενου είδους που
έχει ο τρέχον κάτοχος της κάρτας, η κάρτα στόχου Βραβείου πηγαίνει στον παίκτη με τους πε-
ρισσότερους μισθοφόρους του συγκεκριμένου είδους.
Αν ένας άλλος παίκτης φτάσει σε ίσο αριθμό συμβόλων ή μισθοφόρων του απαιτούμενου είδους, η κάρτα Βραβεί-
ου παραμένει στον τρέχοντα κάτοχό της.
Αν πολλοί παίκτες μπορούν να πάρουν την κάρτα ταυτόχρονα, η κάρτα πηγαίνει στον παίκτη με τον δείκτη πρώτου 
παίκτη, ή συνεχίζοντας στο τραπέζι δεξιόστροφα.

Εξαίρεση: Στο παιχνίδι δύο παικτών, αντί να κερδίσει οκτώ φήμη, ο παίκτης με τα περισσότερα απαιτούμενα αντικείμενα κερ-
δίζει έξι φήμη. Δεν απονέμεται φήμη για τον δεύτερο. Αν οι δύο παίκτες είναι ισόπαλοι για τα περισσότερα, κανένας δεν κερ-
δίζει φήμη.



Τοποθεσίες
Κάθε μια από τις εννέα Τοποθεσίες παρέχει διαφορετικές επιβραβεύσεις με βάση τη δύναμη της ομάδας κάθε παίκτη. Οι επιβρα-
βεύσεις που κερδίζονται είναι άμεσα διαθέσιμες, για χρήση στον τρέχοντα γύρο.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη κερδίζει τρεις δείκτες σκουπιδιών και τους τοποθετεί 
στο ταμπλό της ομάδας του. [Δύο σκουπίδια στο παιχνίδι 1/2 παικτών].
Ο παίκτης με την αμέσως λιγότερη δύναμη κερδίζει δύο δείκτες σκουπιδιών. [Δεν είναι δια-
θέσιμο για το παιχνίδι 1/2/3 παικτών].
Όι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, κερδίζουν από 1 δείκτη σκουπιδιών.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη κερδίζει δύο δείκτες σιδήρου και τους τοποθετεί στο 
ταμπλό της ομάδας του.
Ο παίκτης με την αμέσως λιγότερη δύναμη κερδίζει έναν δείκτη σιδήρου. [Δεν είναι διαθέ-
σιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών].
Οι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, τους μετακινούν στην τοπο-
θεσία Βιβλιοθήκης.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη κερδίζει έναν δείκτη δύναμης και τον τοποθετεί στο 
ταμπλό της ομάδας του. Επίσης, αμέσως παίρνει τον δείκτη πρώτου παίκτη ή τον κρατάει 
αν ήδη τον έχει στην κατοχή του.
Ο παίκτης με την αμέσως λιγότερη δύναμη κερδίζει έναν δείκτη δύναμης. [Δεν είναι διαθέ-
σιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών].
Οι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, τους μετακινούν στην τοπο-
θεσία Βιβλιοθήκης.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη κερδίζει τρεις δείκτες φίλτρων και τους τοποθετεί στο 
ταμπλό της ομάδας του. [Δύο φίλτρα στο παιχνίδι 1/2 παικτών].
Ο παίκτης με την αμέσως λιγότερη δύναμη κερδίζει έναν δείκτη φίλτρου. [Δεν είναι διαθέ-
σιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών].
Οι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, τους μετακινούν στην τοπο-
θεσία Βιβλιοθήκης.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη κερδίζει έναν δείκτη πόρου της επιλογής του 
(σκουπίδια, φίλτρο, σίδηρο ή χρυσό) και τον τοποθετεί στο ταμπλό της ομάδας του.
Ο παίκτης με την αμέσως λιγότερη δύναμη, μπορεί να ανταλλάξει έναν δείκτη πόρου από 
το ταμπλό της ομάδας του με οποιονδήποτε άλλο δείκτη πόρου από το απόθεμα. [Δεν είναι 
διαθέσιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών].
ΟιΟι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, μπορούν να ανταλλάξουν 
οποιουσδήποτε δύο δείκτες πόρων από το ταμπλό τους για οποιονδήποτε έναν δείκτη 
πόρου από το απόθεμα.

ΥΠΟΝΟΜΟΙ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΧΩΡΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



Κράτηση ενός Αντικειμένου

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΚΕΛΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη μπορεί:

Ο παίκτης με την αμέσως μικρότερη δύναμη μπορεί:
[Δεν είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών]

Οι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή, μπορούν να στρατολογήσουν οποιονδήποτε μισθοφόρο του 
ταμπλό, κατά σειρά δύναμης, με αντάλλαγμα δύο δείκτες πόρων της επιλογής τους (σκουπίδια, φίλτρα, σίδηρο ή χρυσό).

Τοποθετήστε τους στρατολογημένους μισθοφόρους στα δεξιά του ταμπλό της ομάδας και κερδίστε άμεσα τυχόν επιβραβεύσεις 
που αναγράφονται στην πάνω αριστερή γωνία κάθε κάρτας μισθοφόρου.

Ελέγξτε την κάρτα στόχου Βραβείου του παιχνιδιού. Αν χρειάζεται, συγκρίνετε τα σύμβολα (       ) όλων των καρτών μι-
σθοφόρων και αντικειμένων που έχουν αποκτηθεί, καθώς η κάρτα Βραβείου μπορεί να αποκτηθεί από έναν παίκτη ή να αλλάξει ιδι-
οκτήτη, ανάλογα με το πόσα σύμβολα έχει ο κάθε παίκτης.

Κατά σειρά δύναμης, κάθε παίκτης μπορεί να κατασκευάσει ή να κρατήσει ένα αντικείμενο.

Κατασκευή Αντικειμένου
  Επιλέξτε μια από τις ανοιχτές κάρτες αντικειμένων ή μια κάρτα αντικειμένου που έχετε 
κρατήσει από προηγούμενη σειρά σας.
  Επιστρέψτε στο απόθεμα τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή του αντικει-
μένου, όπως αυτοί απεικονίζονται στο κάτω μέρος της κάρτας.

Τοποθετήστε την κάρτα αντικειμένου στα δεξιά του ταμπλό ομάδας του παίκτη.
Σημειώστε την φήμη που κερδίσατε όπως αυτή αναγράφεται στην πάνω δεξιά γωνία της κάρτα αντικειμένου, προ-
χωρώντας τον δείκτη του χρώματος του παίκτη, πάνω στον μετρητή φήμης.
Κερδίστε τυχόν επιπλέον επιβραβεύσεις που αναγράφονται στην πάνω αριστερή γωνία της κάρτας.
Ελέγξτε την κάρτα στόχου Βραβείου του παιχνιδιού. Αν χρειάζεται, συγκρίνετε τα σύμβολα (        ) όλων των 
καρτών μισθοφόρων και αντικειμένων που έχουν αποκτηθεί, καθώς η κάρτα Βραβείου μπορεί να αποκτηθεί από έναν 
παίκτη ή να αλλάξει ιδιοκτήτη, ανάλογα με το πόσα σύμβολα έχει ο κάθε παίκτης.

Επιστρέψτε έναν οποιονδήποτε πόρο στο απόθεμα.
Επιλέξτε μια ανοιχτή κάρτα από το κεντρικό ταμπλό.
Εξετάστε την κρατημένη κάρτα αντικειμένου και κρατήστε την κοντά στο ταμπλό ομάδας του παίκτη.

Ο παίκτης με την μεγαλύτερη δύναμη τραβάει δύο κάρτες από την κορυφή της τράπουλας 
τόμων και επιλέγει μια, την οποία κρατάει κλειστή μπροστά του. Επιστρέφει την άλλη 
κάρτα στον πάτο της τράπουλας τόμων.
Ο παίκτης με την αμέσως μικρότερη δύναμη τραβάει μια κάρτα τόμου και την κρατάει κλει-
στή μπροστά του.
Ο δεύτερος παίκτης με την αμέσως μικρότερη δύναμη  τραβάει μια κάρτα τόμου και την 
κρατάει κλειστή μπροστά του. [Δεν είναι διαθέσιμο για το παιχνίδι 1/2 παικτών].
Οι υπόλοιποι παίκτες με δείκτες μελών στην τοποθεσία αυτή επιστρέφουν τους δείκτες 
τους στα κελιά τους χωρίς να κερδίσουν κάτι.

Να στρατολογήσει οποιονδήποτε μισθόφόρο του ταμπλό, με αντάλλαγμα έναν δείκτη 
πόρου της επιλογής του (σκουπίδια, φίλτρο, σίδηρο ή χρυσό).
Ή, να στρατολογήσει δύο οποιουσήποτε μισθοφόρους του ταμπλό, με αντάλλαγμα 
τέσσερις δείκτες πόρων της επιλογής του, σε οποιονδήποτε συνδυασμό.

Να στρατολογήσει οποιονδήποτε μισθόφόρο του ταμπλό, με αντάλλαγμα έναν δείκτη πόρου της επιλογής του 
(σκουπίδια, φίλτρο, σίδηρο ή χρυσό).
Ή, να στρατολογήσει δύο οποιουσήποτε μισθοφόρους του ταμπλό, με αντάλλαγμα πέντε δείκτες πόρων της επιλο-
γής του, σε οποιονδήποτε συνδυασμό.



Μισθοφόροι
Οι Μισθοφόροι μπορούν να στρατολογηθούν στην τοποθεσία της Τραπεζαρίας και προσφέρουν επιλογές απόκτησης φήμης στο 
τέλος του παιχνιδιού.

DWARVES ΝΑΝΟΙ
Οι Νάνοι παρέχουν περισσότερη φήμη όσο οι παίκτες στρατολογούν περισσότερους. Οι παίκτες κερδίζουν 1 / 
3 / 7 / 12 / 18 / 25 / 30 φήμη για την στρατολόγηση 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Νάνων. Αν ένας παίκτης στρατολογήσει 
περισσότερους από επτά Νάνους, τότε δεν κερδίζει περισσότερη φήμη.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει τέσσερις Νάνους στο τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει 10 φήμη. Αν έχει 8 
Νάνους, κερδίζει 25 φήμη, καθώς ο όγδοος Νάνος δεν παρέχει επιπλέον φήμη.

RATMEN ΑΡΟΥΡΑΙΟΙ
Οι Αρουραίοι επίσης παρέχουν περισσότερη φήμη όσο περισσότερους στρατολογήσουν οι παίκτες. Ο πρώτος 
που θα στρατολογηθεί δίνει αρνητική φήμη, αλλά όσο ο παίκτης μαζεύει περισσότερους, παρέχουν θετική 
φήμη. Οι παίκτες κερδίζουν -3 / 1 / 6 / 13 / 25 φήμη για την στρατολόγηση 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Αρουραίων. Αν ένας 
παίκτης στρατολογήσει περισσότερους από πέντε Αρουραίους, δεν κερδίζει περισσότερη φήμη.

CULTISTS ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ
Οι Αιρετικοί παρέχουν φήμη με βάση τα αντικείμενα που έχει κατασκευάσει ο παίκτης στη διάρκεια του παι-
χνιδιού. Ο παίκτης κερδίζει μια φήμη για κάθε αντικείμενο ανά στρατολογημένο Αιρετικό.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει τρεις Αιρετικούς και τέσσερα αντικείμενα, κερδίζει 12 φήμη (3 x 4 = 12).

HOBGOBLINS ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ
Οι Καλικάντζαροι παρέχουν φήμη με βάση τους δείκτες δύναμης που έχει ο παίκτης στο ταμπλό ομάδας του. Ο 
παίκτης κερδίζει μια φήμη για κάθε δείκτη δύναμης που έχει ανά στρατολογημένο Καλικάντζαρο.

Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης έχει τρεις Καλικάντζαρους και έξι δείκτες δύναμης, θα κερδίσει 18 φήμη (3 x 6 = 
18).

DEMONS ΔΑΙΜΟΝΕΣ
Οι Δαίμονες παρέχουν φήμη με βάση τον αριθμό συγκεκριμένων συμβόλων (          ) που έχει ο παί-
κτης στις κάρτες αντικειμένων και μισθοφόρων. Ο παίκτης κερδίζει δύο φήμη για κάθε ένα από το συγκεκρι-
μένο σύμβολο που έχει.



Αντικείμενα
Τα αντικείμενα κατασκευάζονται στην τοποθεσία των Κελιών και δίνουν φήμη. Κάποια έχουν και επιπλέον επιβραβεύσεις:

Επιστρέψτε έναν δείκτη υποψίας από το ταμπλό ομάδας του παίκτη, στο απόθεμα.

Μετακινήστε έναν δείκτη υποψίας από το ταμπλό ομάδας ενός παίκτη, στο ταμπλό ομάδας ενός άλλου παίκτη.

Τραβήξτε μια κάρτα τόμου.

Αυξήστε τον αριθμό των πόρων που μπορεί να έχει ο παίκτης κατά τον έλεγχο ορίου πόρων, στη Φάση Περιπόλου, 
κατά ένα.

ΑνταλλάξτεΑνταλλάξτε ένα δείκτη οποιουδήποτε πόρου από το ταμπλό ομάδας του παίκτη, με έναν άλλο δείκτη οποιουδήποτε 
πόρου, της επιλογής του παίκτη, από το απόθεμα (σκουπίδια, φίλτρα, σίδηρος ή χρυσός).



Ατομικό Παιχνίδι
Όταν παίζετε το Ατομικό Παιχνίδι του Lockup, ο παίκτης είναι απομονωμένος σε μια παλιά πτέρυγα της φυλακής. Αντί να 
παίζει εναντίον των υπόλοιπων πακτών, παίζει εναντίον ενός αυτοματοποιημένου αντιπάλου, των φρουρών.

ΤΑΜΠΛΟ ΦΡΟΥΡΩΝ
Το ταμπλό φρουρών χρησιμοποιείται για να τοποθετούνται οι δείκτες δύναμης και υποψίας των 
φρουρών και να οργανώνονται τα αντικείμενα και οι μισθοφόροι που κερδίζουν. Οι φρουροί μπο-
ρούν να έχουν απεριόριστο αριθμό πόρων.

ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΦΡΟΥΡΩΝ
Η τράπουλα φρουρών αναπαριστάνει τους διεφθαρμένους φρουρούς του Kulbak. Η τράπουλα αποτελείται από 
δώδεκα κάρτες φρουρών. Οι επτά χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι, με τις επιπλέον πέντε κάρτες να προστίθε-
νται με βάση το επίπεδο δυσκολίας που επιλέγει ο παίκτης (μέτριο, δύσκολο, αδύνατο).

ΤΡΑΠΟΥΛΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ
Η τράπουλα τοποθεσιών αποτελείται από οκτώ κάρτες. Οι έξι αναπαριστάνουν τις πρώτες έξι τοποθεσίες της φυλακής Kulbak 
(Χώρος Άσκησης, Υπόνομοι, Ιατρείο, Σιδηρουργείο, Επιμελητήριο, και Τραπεζαρία). Οι υπόλοιπες δύο κάρτες έχουν ένα 
μεγάλο «Χ» πάνω τους και δείχνουν ότι δεν υπάρχουν φρουροί σε υπηρεσία.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Χρησιμοποιήστε την προετοιμασία του παιχνιδιού δύο παικτών, με τις εξής αλλαγές:
    1.

  2.
  3.
 

  4.
  5.

  6.
    7.

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΥ
Κατά τη Φάση Προσκλητηρίου ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Ανακατέψτε την τράπουλα τοποθεσιών.
Ανακατέψτε την τράπουλα φρουρών και τοποθετήστε από μια κλειστή 
κάρτα στις επτά τοποθεσίες (Χώρος Άσκησης, Υπόνομοι, Ιατρείο, Σιδηρουρ-
γείο, Επιμελητήριο, Τραπεζαρία και Κελιά). Αφήστε τις υπόλοιπες πέντε 
κάρτες κλειστές στην τράπουλα φρουρών.
Οι σειρές εναλάσσονται μεταξύ παίκτη και φρουρών, όπως και στο παιχνίδι 
με πολλούς παίκτες, με τον παίκτη με τον δείκτη πρώτου παίκτη να ξεκινάει 
πρώτος.
Στη σειρά του παίκτη, τοποθετήστε δείκτες μελών στις τοποθεσίες, όπως 
και στο παιχνίδι πολλών παικτών.
ΣτηΣτη σειρά των φρουρών, επιλέξτε και αποκαλύψτε μια κλειστή κάρτα 
οποιασδήποτε τοποθεσίας. Έπειτα, ανοίξτε την πρώτη κάρτα της τράπου-
λας τοποθεσιών. Αν η κάρτα είναι «Εκτός Υπηρεσίας» μην τοποθετήσετε 
επιπλέον κάρτα φρουρού. Αλλιώς, ανοίξτε και τοποθετήστε την πρώτη 
κάρτα της τράπουλας φρουρών στην τοποθεσία που ορίζει η κάρτα τοποθε-
σίας που άνοιξε.

Επιστρέψτε τις κάρτες Άμεσων στόχων στο κουτί. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα Βραβείου και μια Τέλους του Παιχνι-
διού.
Επιστρέψτε τις δύο κάρτες «Big Book of Stealth» στο κουτί, καθώς δεν χρησιμοποιούνται στο ατομικό παιχνίδι.
Αφού επιλέξετε χρώμα παίκτη, επιλέξτε ένα άλλο χρώμα για τους φρουρούς. Τοποθετήστε τον δείκτη φήμης του επι-
λεγμένου χρώματος στη θέση 10 του μετρητή φήμης. Επιστρέψτε όλα τα επιπλέον κομμάτια του επιλεγμένου για 
τους φρουρούς χρώματος, στο κουτί.
Τοποθετήστε το ταμπλό φρουρών κοντά στον παίκτη και έναν δείκτη δύναμης στη θέση δύναμης.
Δημιουργήστε την τράπουλα φρουρών με τις επτά γκρι κάρτες φρουρών και τις πέντε πράσινες κάρτες «μέτριας δυ-
σκολίας» και τοποθετήστε την κλειστή δίπλα στο ταμπλό φρουρών.
Τοποθετήστε την τράπουλα περιοχών κλειστή δίπλα στο ταμπλό φρουρών.
Τοποθετήστε τον δείκτη πρώτου παίκτη στο ταμπλό φρουρών.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Τόμοι που επιτρέπουν στον παίκτη να δει έναν κλειστό δείκτη μέλους, του επιτρέπουν επίσης να δει και μια 
κλειστή κάρτα φρουρού.

ΦΑΣΗ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ
Κατά τη Φάση Συσκότισης, όλες οι τοποθεσίες επιλύονται με τη σειρά, όπως και στο παιχνίδι πολλών παικτών. Όταν οι φρουροί κερδίζουν 
πόρους, τοποθετήστε τους δίπλα το ταμπλό φρουρών. Οι παρακάτω τοποθεσίες έχουν ειδικούς κανόνες για το Ατομικό Παιχνίδι:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ

ΑνΑν ο παίκτης ή οι φρουροί έχουν κάποια στιγμή αρκετά σύμβολα για μια κάρτα Στόχου, παίρνουν αμέσως την κάρτα. Οι 
κάρτες στόχου Βραβείου αλλάζουν χέρια μεταξύ παίκτη και φρουρών, όπως και στο παιχνίδι πολλών παικτών.

ΚΕΛΙΑ

Αν ο παίκτης ή οι φρουροί έχουν αρκετά σύμβολα για να κερδίσουν μια κάρτα Στόχου, αμέσως παίρνουν την κάρτα. Οι κάρτες 
στόχου Βραβείου μπορούν να αλλάζουν χέρια ανάμεσα στον παίκτη και τους φρουρούς, όπως και στο παιχνίδι πολλών παικτών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αν οι φρουροί έχουν την μεγαλύτερη δύναμη στην τοποθεσία του Επιμελητηρίου, κερδίζουν έναν δείκτη του πόρου 
από τον οποίο έχουν τους λιγότερους. Αν υπάρχει ισοπαλία για τον πόρο που έχουν λιγότερο, οι φρουροί κερδίζουν 
έναν δείκτη μεταξύ των λιγότερων, με την εξής προτεραιότητα: Χρυσός, Σίδηρος, Φίλτρα και Σκουπίδια.
Αν οι φρουροί βρίσκονται στο Επιμελητήριο, αλλά δεν έχουν την μεγαλύτερη δύναμη, δεν κερδίζουν τίποτα.

Αν οι φρουροί έχουν την μεγαλύτερη δύναμη στην Τραπεζαρία, κερδίζουν τις δύο ανοιχτές κάρτες μισθοφόρων με 
τους περισσότερους δείκτες υποψίας. Δεν χρειάζεται να πληρώσουν πόρους.
ΑνΑν υπάρχουν πολλοί μισθοφόροι με τα περισσότερα σύμβολα υποψίας, τότε παίρνουν τον μισθοφόρο πιο κοντά 
στους υπονόμους, μεταξύ αυτών με τα περισσότερα σύμβολα.
Αν οι φρουροί βρίσκονται στην Τραπεζαρία, αλλά δεν έχουν την μεγαλύτερη δύναμη, δεν κερδίζουν τίποτα.
Αν οι φροροί πρέπει να πάρουν μια κάρτα τόμου σαν επιβράβευση ενός μισθοφόρου, παίρνουν αντίθετα μια φήμη.
Τα σύμβολα μιας κάρτας μισθοφόρου υπολογίζονται για τυχόν διαθέσιμες κάρτες στόχων του παιχνιδιού.

Στη σειρά των φρουρών στην τοποθεσία Κελιών, κατασκευάζουν την κάρτα αντικειμένου με την μεγαλύτερη δυνατή Στη σειρά των φρουρών στην τοποθεσία Κελιών, κατασκευάζουν την κάρτα αντικειμένου με την μεγαλύτερη δυνατή 
τιμή φήμης, είτε από το απόθεμα, είτε από το κεντρικό ταμπλό, επιστρέφοντας τους κατάλληλους πόρους και παίρ-
νοντας την κάρτα αντικειμένου.

Αν οι φρουροί δεν μπορούν να κατασκευάσουν κάποια κάρτα, κρατάνε την κάρτα με την μεγαλύτερη τιμή φήμης, 
χωρίς να πληρώσουν πόρο.

Αν οι φρουροί μπορούν να μετατρέψουν έναν πόρο σαν επιβράβευση μετά την κατασκευή μιας κάρτας αντικειμένου, 
επιλέγουν έναν πόρο από τον οποίο έχουν τους περισσότερους για να πάρουν έναν από το είδος που έχουν λιγότερο. 
Αν υπάρχει ισοπαλία για την μικρότερη ποσότητα, οι φρουροί παίρνουν έναν πόρο, μεταξύ των ισόπαλων, με την 
εξής προτεραιότητα: Χρυσός, Σίδηρος, Φίλτρα και Σκουπίδια.
Αν οι φρουροί μπορούν να ξοδέψουν «οποιονδήποτε πόρο» για την κατασκευή ενός αντικειμένου, τους ξοδεύουν με 
την εξής προτεραιότητα: Σκουπίδια, Φίλρα, Σίδηρος και Χρυσός.
Τα σύμβολα κάθε κάρτας αντικειμένου υπολογίζονται για τυχόν διαθέσιμες κάρτες στόχων.

Αν οι φρουροί πρέπει να πάρουν έναν τόμο, παίρνουν στη θέση του μια φήμη.Αν οι φρουροί πρέπει να πάρουν έναν τόμο, παίρνουν στη θέση του μια φήμη.
Οι φρουροί ποτέ δεν τοποθετούν κάρτες εδώ, αλλά μπορούν να φτάσουν εδώ αν δεν λάβουν κάποια επιβράβευση 
σε μια τοποθεσία.

Αν υπάρχουν πολλές κάρτες με την ίδια μεγαλύτερη τιμή φήμης, την οποία μπορούν να κατασκευάσουν οι 
φρουροί, τότε κατασκευάζουν την διαθέσιμη κάρτα που βρίσκεται πιο κοντά στην τράπουλα καρτών.

Αν υπάρχουν πολλές κάρτες με την ίδια μεγαλύτερη τιμή φήμης, οι φρουροί κρατάνε την κάρτα αντικειμένου 
με την υψηλότερη τιμή φήμης, που βρίσκεται κοντά στην τράπουλα.

Αφού ο παίκτης έχει τοποθετήσει όλους τους δείκτες μελών του, η φάση προσκλητηρίου αμέσως ολοκληρώνεται, 
ακόμη κι αν οι φρουροί έχουν άπαιχτες κάρτες.



ΦΑΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ
Η φάση αυτή παίζεται όπως και με πολλούς παίκτες, με την 
εξαίρεση ότι οι φρουροί μπορούν να κρατήσουν απεριόριστο 
αριθμό πόρων από τον έναν γύρο στον επόμενο.

ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ
Οι Επιδρομές γίνονται όπως και με τους πολλούς παίκτες.

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ / ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ / 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
Μετά από έξι γύρους, ολοκληρώστε την τελική επιδρομή και σκο-
ράρετε όπως το παιχνίδι πολλών παικτών, με τις εξής εξαιρέσεις:

Όπως στο παιχνίδι δύο παικτών, αντί για οκτώ φήμη για την 
επιβράβευση των καρτών στόχων τέλους του παιχνιδιού, ο 
παίκτης με τα περισσότερα απαιτούμενα αντικείμενα κερδί-
ζει έξι φήμη. Αν ο παίκτης και οι φρουροί είναι ισόπαλοι για 
τα περισσότερα, κανένας δεν κερδίζει φήμη.

Αν ο παίκτης έχει περισσότερη φήμη από τους φρουρούς, 
τότε ανακηρύσσεται νικητής. Σε περίπτωση ισοπαλίας, κερδί-
ζουν οι φρουροί.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
Κάντε τις εξής αλλαγές αν ο παίκτης θέλει να προσαρμόσει το 
επίπεδο δυσκολίας του ατομικού παιχνιδιού:

Αν ο παίκτης έχει τους περισσότερους δείκτες υπο-
ψίας, χάνει έξι φήμη και όλη η υποψία επιστρέφει 
στο απόθεμα.
Αν οι φρουροί έχουν τους περισσότερους δείκτες 
υποψίας, χάνουν έξι φήμη. Η υποψία και η φήμη 
που έχουν μαζέψει στο κεντρικό ταμπλό επιστρέ-
φουν στο απόθεμα, αλλά οι δείκτες υποψίας του 
παίκτη παραμένουν στο ταμπλό της ομάδας του.

Όποιος έχει τη περισσότερη υποψία κατά την τελική 
επιδρομή χάνει 6 φήμη.
Οι φρουροί δεν κερδίζουν φήμη για κάθε σκουπίδι, 
φίλτρο ή σίδηρο στο ταμπλό τους.

Ye Ole Jail (Δύσκολο): Κατά την προετοιμασία, όταν 
δημιουργείτε την τράπουλα φρουρών, συνδυάστε 
τις επτά γκρι κάρτες φρουρών με τις πέντε κίτρινες 
«δύσκολου παιχνιδιού» κάρτες, αντί για τις πράσινες 
κάρτες φρουρών.
SuperSuper Max Dungeon (Αδύνατο): Κατά την προετοι-
μασία, όταν δημιουργείτε την τράπουλα φρουρών, 
συνδυάστε τις επτά γκρι κάρτες φρουρών με τις 
πέντε κόκκινες «αδύνατου παιχνιδιού» κάρτες, αντί 
για τις πράσινες κάρτες φρουρών.
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