


Περίληψη

Ταμπλό Βοηθών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Roll Player: Fiends & Familiars δεν μπορεί να παιχτεί χωρίς το βασικό Roll Player.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδυάζετε το Fiends & Familiars με το Monsters & Minions, συμπεριλάβετε την κάρτα «Backpack» στην τρά-
πουλα Αγοράς και επιστρέψτε την εκδοχή της κάρτας από το Monsters & Minion στο κουτί. Η νέα αυτή έκδοση αντικαθιστά 
την κάρτα που υπήρχε στο Monsters & Minions.

Κάθε παίκτης παίρνει ένα Ταμπλό Βοηθού, το 
οποίο τοποθετείται πάνω από την Καρτέλα Χαρα-
κτήρα του. Αναπαριστάνει έναν πιστό σύντροφο 
που θα αναπτύξει ο παίκτης και θα τον βοηθήσει 
στις περιπέτειές του. Ο βοηθός θεωρείται μέρος 
της Καρτέλας Χαρακτήρα και έχει μια ξεχωριστή 
Ενέργεια Βοηθού. Στο τέλος του παιχνιδιού, κάθε 
παίκτης κερδίζει Αστέρια Φήμης αν καλύψει τονπαίκτης κερδίζει Αστέρια Φήμης αν καλύψει τον
Στόχο Δύναμης του Βοηθού του και ικανοποιόντας την φύση του, τοποθετώντας ζάρια συγκεκριμένων χρωμάτων.

Ένα δεύτερο κύμα τεράτων έχει εμφανιστεί στον ορίζοντα! Νέοι εχθροί κατακλύζουν τη χώρα με ένα πανίσχυ-

ρο όπλο στη διάθεσή τους, τους Δαίμονες. Για να ενισχύσει τις δυνάμεις του κατά της απειλής αυτής, ο Βασι-

λιάς Taron έχει διατάξει μυθικά πλάσματα να υπηρετήσουν σαν Βοηθοί της Βασιλικής Φρουράς. Με τους συ-

ντρόφους αυτούς στο πλάι τους, οι ήρωες του Nalos πρέπει να σταματήσουν την Εισβολή του Dragul.

Στο Roll Player: Fiends & Familiars, οι παίκτες ανταγωνίζονται για τη δημιουργία των μεγαλύτερων φαντα-

στικών χαρακτήρων με τη βοήθεια των Familiars και την παρεμπόδιση των Δαιμόνων. Τα Familiars δίνουν ξε-

χωριστές δυνάμεις στους ιδιοκτήτες τους. Αυτές, μαζί με τα νέα αντικείμενα της αγοράς, δίνουν ελπίδα, αλλά 

ταυτόχρονα οι μοχθηροί Δαίμονες βασανίζουν τους παίκτες θέτοντας νέα εμπόδια. Προετοιμαστείτε να αναμε-

τρηθείτε με τα τέρατα και να κερδίσετε Αστέρια Φήμης, εκδιώκοντας τα τσιράκια τους καθώς αναπτύσσετε 

τον ήρωα σας. Αποδείξτε ότι ο χαρακτήρας με τον βοηθό του είναι οι πρωταθλητές του Nalos!

Περιεχόμενα
10 Ταμπλό Βοηθών (Familiars)

25 Ζάρια Μάχης

15 Μικτά Ζάρια

172 Κάρτες
 - 32 Κάρτες Αγοράς
 - 12 Κάρτες Τεράτων
  - 6 για Πολλούς Παίκτες
  - 6 για Ατομικό Παιχνίδι
 - 20 Κάρτες Τσιράκια
  - 54 Κάρτες Περιπέτειας
 - 5 Κάρτες Βοηθήματος
 - 5 Κάρτες Περίληψης Κόστους
 - 6 Κάρτες Κλάσης
 - 26 Κάρτες Δαιμόνων
 - 6 Κάρτες Σειράς
 - 1 Κάρτα Κάλεσμα σε Περιπέτεια

12 Δείκτες Περιπέτειας (από 4 ο κάθε ένας)

18 Δείκτες Ζημιάς

12 Δείκτες Τιμής

6 Δείκτες Χαρίσματος

40 Κύβοι XP

1 Εγχειρίδιο Κανόνων



Κάρτες Δαιμόνων

Μικτά Ζάρια

Κάρτα Καλέσματος σε Περιπέτεια

Ζάρια Μάχης

Κάρτα Αγοράς: Περγαμηνές

Κάρτες Τεράτων

Οι κάρτες Δαιμόνων αναπαριστάνουν μοχθηρά πλάσματα που έχουν επιτεθεί στο βασίλειο. 
Εμποδίζουν τους παίκτες καθώς δημιουργούν τους χαρακτήρες τους. Η ανάγκη των παικτών 
για δύναμη προσελκύει τους δαίμονες - τον κάθε έναν με τους δικούς του περιορισμούς, 
που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τους στόχους των παικτών.Οι παίκτες μπορούν να 
εκδιωχθούν αν οι παίκτες έχουν αρκετά νομίσματα ή χάρη.

Τα Μικτά Ζάρια είναι ένα νέο είδος ζαριών, τα οποία έχουν δύο χρώματα το κάθε ένα. Κάθε 
ζάρι υπολογίζεται σαν δύο χρώματα, ανεξαρτήτως του ποιά πλευρά είναι ανοιχτή. Το εύρος 
τιμής κάθε Μικτού Ζαριού είναι ένα με τέσσερα.

Στο Roll Player: Fiends and Familiars, οι παίκτες επιλέγουν δύο ζάρια τη φορά κατά τους πρώτους 
γύρους, αν και χρησιμοποιούν μόνο μια Ενέργεια Χαρακτηριστικού ανά γύρο. Αφού ακουστεί το Κά-
λεσμα σε Περιπέτεια, οι παίκτες επιλέγουν ένα μόνο ζάρι σε κάθε γύρο για το υπόλοιπο του παιχνι-
διού.

Τα Ζάρια Μάχης είναι μικρότερα ζάρια που χρησιμοποιούνται για τη μάχη με τα Τσιράκια κατά το 
Κυνήγι και με τα Τέρατα κατά την τελική μάχη. Βοηθούν στον καθορισμό της ζημιάς που μπορεί να 
κάνει ο χαρακτήρας του παίκτη.

Οι κάρτες Περγαμηνών εισάγουν πανίσχυρα αρχαία ξόρκια. Όταν ένας παίκτης αγοράσει μια Περ-
γαμηνή κατά τη Φάση Αγοράς, εκτελεί αμέσως την ενέργεια που περιγράφει η κάρτα και τοποθετεί 
την κάρτα δίπλα στην Καρτέλα Χαρακτήρα του, καθώς οι Περγαμηνές ίσως ζητηθούν κι αρτόγερα 
στο παιχνίδι.

Στην αρχή του παιχνιδιού επιλέγεται μια από τις έξι κάρτες Τεράτων
σαν στόχος της τελικής μάχης των χαρακτήρων. Κάθε κάρτα Τέρατος έχει μια τιμή Δύναμης 
μέσα στο σύμβολο καρδιάς και μια ειδική ικανότητα που ισχύει κατά τη Μάχη με το Τέρας.

Υπάρχουν δύο σετ καρτών Τεράτων στο κουτί, ένα για το παιχνίδι πολλών παικτών και ένα για 
το ατομικό παιχνίδι.



Κάρτες Περιπέτειας

Κάρτες Τσιράκια

Δείκτες Περιπέτειας

Δείκτες Τιμής / Ζημιάς

Κύβοι XP

Μεταξύ των χαρακτήρων και του τελικού τους στόχου, να νικήσουν το Τέρας, βρίσκονται 
τρία ζωτικά κομμάτια πληροφοριών, αγνώστων στην αρχή του παιχνιδιού. Η τοποθεσία του 
Τέρατος, το εμπόδιο που θα συναντήσουν στη διάρκεια του ταξιδιού τους, και το είδος της 
επίθεσης που θα χρησιμοποιήσει το Τέρας εναντίον τους. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν 
να γίνουν γνωστές, αποκαλύπτοντας κάρτες Περιπέτειας, αφού νικηθούν τα Τσιράκια.

 Τα Τσιράκια των Τεράτων ορμάνε στη χώρα, δίνοντας στους χαρακτήρες μια ευκαιρία να αποδεί-
   ξουν την αξία τους στο βασιλιά. Ο παίκτης μπορεί να στείλει τον χαρακτήρα του να Κυνηγήσει και
  να σκοτώσει Τσιράκια, ώστε να κερδίσει Πόντους Εμπειρίας, Χρυσό και Πληροφορίες για την επερ-
χόμενηχόμενη περιπέπτεια. Κάθε Κάρτα Τσιρακιού έχιε μια αδυναμία που επιτρέπει στον παίκτη να ρίξει 
επιπλέον Ζάρια Μάχης, βελτιώνοντας τις πιθανότητες να κερδίσει το Τσιράκι και να αποκτήσει Τιμή 
για τον χαρακτήρα του, μαθαίνοντας ταυτόχρονα περισσότερα για την επικείμενη μάχη με το 
Τέρας.

Καθώς οι παίκτες νικάνε Τσιράκια και μαθαίνουν τα μυστικά των καρτών Περιπέτειας, χρησιμοποιούν 
δείκτες Περιπέτειας για να σημειώνουν ποιός έχει μάθει την Τοποθεσία, το Εμπόδιο και την Επίθεση του 
Τέρατος.

Όταν ένας χαρακτήρας τα πάει εξαιρετικά καλά ή απογοητευτικά χάλια στη μάχη με ένα Τσιράκι, συχνά 
παίρνει δείκτες Τιμής ή Ζημιάς, οι οποίοι προστίθενται ή αφαιρούνται από τη ζαριά μάχης του παίκτη κατά 
τη Μάχη με το Τέρας στο τέλος του παιχνιδιού.

Οι Χαρακτήρες κερδίζουν Κύβους Πό-
ντους Εμπειρίας (XP) νικώντας Τσιράκια ή 
μέσω άλλων αποτελεσμάτων στο παιχνί-
δι. Τα XP είναι πολύτιμα για την απόκτη-
ση επιπλέον Ζαριών Μάχης, την αφαίρε-
ση δεικτών Ζημιάς, το νέο ρίξιμο Ζαριών 
Μάχης, ή για επιπλέον προσαρμογές στην 
Καρτέλα Χαρακτήρα.



Ενημερωμένη
Προετοιμασία
Οι οδηγίες Προετοιμασίας που αναφέρονται στο Fiends & 
Familiars είναι σημειωμένες με πράσινο παρακάτω. Οι ενη-
μερωμένες οδηγίες Προετοιμασίας για χρήση του Monsters 
& Minions σημειώνονται με κόκκινο.

1. Πρώτος Παίκτης
Όλοι οι παίκτες ρίχνουν ένα ζάρι. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο αποτέλε-
σμα είναι ο Πρώτος Παίκτης. Τοποθετήστε όλα τα ζάρια στο σακούλι.

2. Καρτέλα Χαρακτήρα
Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη και συνεχίζοντας δεξιό-
στροφα γύρω από το τραπέζι, κάθε παίκτης επιλέγει μια 
Καρτέλα Χαρακτήρα και έπειτα την αρσενική ή θηλυκή 
πλευρά (το φύλο δεν επηρεάζει το παιχνίδι).

3. Αρχικός Χρυσός
Κάθε παίκτης παίρνει 5 Χρυσό. Ο υπόλοιπος Χρυσός αποτε-
λεί το απόθεμα Χρυσού.

4. Κάρτα Κλάσης
Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη και συνεχίζοντας δεξιό-
στροφα γύρω από το τραπέζι, κάθε παίκτης επιλέγει τυχαία 
από μια ομάδα δεικτών επιλογής σε κάθε ένα από τα έξι 
Χρώματα Κλάσης. Το χρώμα του δείκτη επιλογής καθορίζει 
το Χρώμα της Κλάσης. Κάθε παίκτης έπειτα επιλέγει μια 
Κλάση από τις διαθέσιμες Κλάσεις του χρώματος αυτού. 
Υπάρχουν δύο Κλάσεις σε κάθε χρώμα, τόσο στο Monsters & 
MinionsMinions όσο και στο Fiends & Familiars, επιπλέον των δύο 
κάθε χρώματος του βασικού Roll Player.

5. Κάρτες Ιστορικού, Ηθικής, Βοηθήματος και Περίληψης
Κόστους
Ανακατέψτε την τράπουλα των καρτών Ιστορικού και των 
καρτών Ηθικήης, ξεχωριστά. Μοιράστε από μια κάρτα Ιστο-
ρικού και μια κάρτα Ηθικής σε κάθε παίκτη. Δώστε σε κάθε 
παίκτη μια κάρτα Περίληψης Κόστους και μια κάρτα Βοηθή-
ματος. Επιστρέψτε τις αχρησιμοποίητες κάρτες Ιστορικού, 
Ηθικής, Βοηθήματος και Περίληψης Κόστους στο κουτί.

6. Δείκτες Μέτρησης
Κάθε παίκτης τοποθετεί τις κάρτες Ιστορικού και Ηθικής 
στην Καρτέλα Χαρακτήρα του και παίρνει τους δύο δείκτες 
μέτρησης του Χρώματος Κλάσης του. Ο ένας τοποθετείται 
στο κέντρο της κάρτας Ηθικής. Ο άλλος τοποθετείται στην 
κάρτα Κλάσης του.

7. Ταμπλό Βοηθού
ΑνακατέψτεΑνακατέψτε τα Ταμπλό Βοηθών και μοιράστε από δύο σε 
κάθε παίκτη. Κάθε παίκτης επιλέγειι ανάμεσα στα δύο 
Ταμπλό και επιστρέφει το άλλο στο κουτί. Τοποθετήστε το 
επιλεγμένο Ταμπλό Βοηθού πάνω από την Καρτέλα Χαρακτή-
ρα του παίκτη. Όποτε μια κάρτα ή ικανότητα αναφέρεται 
στην Καρτέλα Χαρακτήρα, περιλαμβάνεται επίσης και το 
Ταμπλό Βοηθού.

8. Τράπουλα Αγοράς
Μαζέψτε όλες τις κάρτες Αγοράς με μια και δύο τελείτες και 
ανακατέψτε χωριστά τις δύο στοίβες. Τοποθετήστε τη στοίβα 
με τις κάρτες με μια τελεία πάνω από αυτή με τις κάρτες με 
δύο τελείες. Έπειετα αφαιρέστε κάρετς Αγοράς από την 
κορυφή της τράπουλας με βάση τον αριθμό των παικτών, και 
τοποθετήστε τις στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος.

Όταν παίζετε με το Roll Player και το Όταν παίζετε με το Roll Player και το Fiends & Familiars:

   Για έναν ή δύο παίκτες, ξεσκαρτάρετε 20 κάρτες Αγοράς.

   Για τρεις παίκτες, ξεσκαρτάρετε 15 κάρτες Αγοράς.

   Για τέσσερις παίκτες, ξεσκαρτάρετε 10 κάρτες Αγοράς.

Όταν παίζετε με το Roll Player και τα Monsters & Minions και 
Fiends & Familiars ταυτόχρονα:

   Για έναν, δύο ή τρεις παίκτες, ξεσκαρτάρετ 40 κάρτες
      Αγοράς.

   Για τέσσερις παίκτες, ξεσκαρτάρετε 35 κάρτες Αγοράς.

   Για πέντε παίκτες, ξεσκαρτάρετε 30 κάρτες Αγοράς.

9. Κάρτα Καλέσματος σε Περιπέτεια
ΤοποθετήστεΤοποθετήστε την κάρτα Κάλεσμα σε Περιπέτεια στην Τρά-
πουλα Αγοράς με βάση τον αριθμό των παικτών, όπως σημει-
ώνεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Για παράδειγμα, με τέσσε-
ρις παίκτες, η κάρτα Καλέσματος σε Περιπέτεια τοποθετείται 
κάτω από τις πρώτε 35 κάρτες της τράπουλας Αγοράς.

10. Η Αγορά
Δημιουργήστε την Αγορά, τραβώντας κάρτες από την τρά-
πουλα αγοράς, ίσες με τον αριθμό των παικτών συν δύο 
(4/5/6/7, για 2/3/4/5 παίκτες, αντίστοιχα) και τοποθετώντας 
τις ανοιχτές στο κέντρο του τραπεζιού.

11. Κάρτες Σειράς
Βρείτε το νέο σετ καρτών Σειράς που περιλαμβάνεται στο 
Fiends & Familiars και τοποθετήστε τις στο κέντρο του τραπε-
ζιού. Χρησιμοποιήστε τις κάρτες που απαιτούνται, όπως δεί-
χνουν τα σύμβολα στην πάνω αριστερή γωνία της κάρτας. Η 
κάρτα με το βέλος συμπεριλαμβάνεται σε κάθε αριθμό παι-
κτών. Τοποθετήστε ένα Χρυσό σε κάθα κάρτα Σειράς που έχει 
σύμβολο Χρυσού στην πάνω δεξιά γωνία της. Εξαίρεση: Όταν 
παίζετε με έναν παίκτη, χρησιμοποιήστε τις κάρτες Σειράς του 
παιχνιδιού 2 παικτών.

Στο παιχνίδι 3 παικτών, ο τρίτος παίκτης στη σειρά 
παίρνει 1 επιπλέον Χρυσό.
Στο παιχνίδι 4 παικτών, ο τρίτος παίκτης παίρνει 1 
επιπλέον Χρυσό και ο τέταρτος παίκτης παίρνει 2 επι-
πλέον Χρυσό.



17. Επιλέξτε Κάρτες Περιπέτειας
Μαζέψτε τις τρεις κάρτες Τοποθεσίας, τις τρεις κάρτες Εμπο-
δίων και τις τρεις κάρτες Επίθεσης του επιλεγμένου Τέρατος.

Τυχαία επιλέξτε μια κάρτα για το κάθε είδος και τοποθετήστε 
τις κλειστές δίπλα στην κάρτα Τέρατος. Σιγουρευτείτε ότι κα-
νένας παίκτης δεν έχει δει τις επιλεγμένες κάρτες Τοποθεσί-
ας, Εμποδίου και Επίθεσης πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Επι-
στρέψτε τις κάρτες Περιπέτειας που δεν επιλέξατε πίσω στο 
κουτί.

18. Ξεκινήστε το Παιχνίδι
Ο Πρώτος Παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι.

12. Δείκτες, Κύβοι XP και Ζάρια Μάχης
Τοποθετήστε τους δείκτες Χαρίσματος, δείκτες Περιπέτειας, 
δείκτες Ζημιάς, δείκτες Τιμής, κύβους XP και Ζάρια Μάχης σε 
ξεχωριστές στοίβες στο τραπέζι, ώστε να φτάνουν όλοι οι 
παίκτες.

13. Τράπουλα Τσιρακιών
ΜαζέψτεΜαζέψτε όλες τις κάρτες Τσιρακιών με μια και δύο τελείες και 
ανακατέψτε τις δύο στοίβες χωριστά. Τοποθετήστε τη στοίβα με 
μια τελεία πάνω από τη στοίβα με δύο τελείες, δημιουργώντας 
την τράπουλα Τσιρακιών. Έπειτα, αφαιρέστε κάρτες από την 
κορυφή της τράπουλας και επιστρέψτε τις στο κουτί.

Ανοίξτε την πρώτη κάρτα, τοποθετώντας την ανοιχτή στην 
κορυφή της τράπουλας.

14. Τράπουλα Δαιμόνων14. Τράπουλα Δαιμόνων
Ανακατέψτε τις κάρτες Δαιμόνων δημιουργώντας την τράπουλα 
Δαιμόνων και τοποθετήστε την κλειστή στο κέντρο του τραπεζιού. 
Τραβήξτε και τοποθετήστε μια κάρτα Δαίμονα στο κομμάτι πύργου 
κάθε κάρτας σειράς, που έχει χώρο για Δαίμονα.

15. Αρχικά Ζάρια
ΚάθεΚάθε παίκτης τραβάει τυχαία έξι ζάρια από το σακούλι για 
αρχικά του ζάρια, ανεξάρτητα με τον αριθμό των παικτών. 
Κάθε παίκτης ρίχνει τα αρχικά του ζάρια και τα τοποθετεί 
στην Καρτέλα Χαρακτήρα του, στις θέσεις των Γραμμών Στα-
τιστικών του και στο Ταμπλό Βοηθού, ακολουθώντας τις εξής 
οδηγίες:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΕΡΑΤΟΣ
16. Επιλέξτε το Τέρας
Βρείτε τις κάρτες Τεράτων που αναγράφουν 
«2P+». Κάθε κάρτα Τέρατος αντιστοιχεί σε ένα 
χρώμα. Αφαιρέστε όλες τις κάρτες Τεράτων
πουπου ταιριάζουν με το Χρώμα Κλάσης οποιουδήποτε 
παίκτη. Τυχαία επιλέξτε ένα Τέρας μεταξύ των ενα-
πομείναντων καρτών και τοποθετήστε το ανοιχτό 
στο τραπέζι. Επιστρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες Τερά-
των στο κουτί. Οι κάρτες Τεράτων που αναγράφουν 
«1Ρ» χρησιμοποιούνται στο ατομικό παιχνίδι

Τα ζάρια πρέπει να τοποθετηθούν στην πρώτη 
από αριστερά ελεύθερη θέση κάθε γραμμής.
Οι Ενέργειες Στατιστικών και Βοηθού δεν εκτε-
λούνται κατά την προετοιμασία.
Για κάθε Γραμμή Χαρακτηριστικού που γεμίζει 
με 3 ζάρια, ή αν γεμίσει το Ταμπλό Βοηθού, 
κερδίζετε 1 Χρυσό.
Για κάθε χρυσό ζάρι που τοποθετείτε, κερδίζε-
τε 2 Χρυσό.

Όταν παίζετε με το Roll Player και το Fiends & Familiars 
αφαιρέστε πέντε κάρτες.

Όταν παίζετε με το Roll Player και τα Monsters & Minions 
και Fiends & Familiars αφαιρέστε δέκα κάρτες.



Πορεία του Παιχνιδιού
Όταν παίζετε με αυτή την επέκταση, υπάρχουν κάποιες αλλαγές στους γύρους και στη δομή της σειράς σας, σε σύγκριση 
με το Roll Player και την επέκταση Monsters & Minions.

ΦΑΣΗ ΡΙΞΙΜΑΤΟΣ
Κατά τη Φάση Ριξίματος, στην αρχή του παιχνιδιού, αντί να τραβήξετε ένα ζάρι ανά κάρτα Σειράς, τραβήξτε και ρίξτε δύο 
ζάρια. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι τεσσάρων παικτών, στην αρχή του παιχνιδιού, τραβήξτε και ρίξτε δέκα ζάρια.

ΤοποθετήστεΤοποθετήστε τα δύο ζάρια με τις μικρότερες τιμές στην κάρτα Σειράς «1», τα αμέσως δύο μεγαλύτερα ζάρια στην κάρτα 
Σειράς «2» και ούτω καθεξής. Αν υπάρχουν πολλά ζάρια με την ίδια τιμή, ο Πρώτος Παίκτης αποφασίζει που θα τοποθετη-
θούν τα ζάρια.

Αφού αποκαλυφθεί η κάρτα Κάλεσμα σε Περιπέτεια στην Αγορά, ξεσκαρτάρετε την κάρτα Κάλεσμα σε Περιπέτεια και 
αντικαταστήστε τη με μια νέα κάρτα από την κορυφή της τράπουλας Αγοράς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Σε αυτό τον γύρο, και στο υπόλοιπο παιχνίδι, ρίξτε μόνο ένα ζάρι για κάθε κάρτα Σειράς αντί για δύο.

ΦΑΣΗ ΖΑΡΙΩΝ
Στην αρχή του παιχνιδιού, και πριν αποκαλυφθεί η κάρτα Κάλεσμα σε Περιπέτεια, όταν επιλέγετε μια κάρτα Σειράς, παίρ-
νετε και τα δύο ζάρια της, τοποθετώντας τα στις πρώτες από αριστερά θέσεις οποιασδήποτε Γραμμής Στατιστικού ή του 
Ταμπλό Βοηθού. Αφού ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ζάρια τοποθετηθού, ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει ΜΙΑ μόνο ενέργεια με βάση την το-
ποθέτηση των ζαριών του. Η ενέργεια μπορεί να είναι Ενέργεια Στατιστικού ή Ενέργεια Βοηθού.

Όταν επιλέγετε μια κάρτα Σειράς με κάρτα Δαίμονα πάνω της, παίρνετε τον Δαίμονα. Οι περιορισμοί του Δαίμονα ισχύουν 
με την έναρξη της Φάσης Αγοράς.

Όποτε η τελευταία θέση μιας Γραμμής Στατιστικού ή του Ταμπλό Βοηθού γεμίσει, κερδίζετε 1 Χρυσό, άσχετα αν εκτελέσατε 
ή όχι την ενέργεια.

Όποτε μια κάρτα ή ικανότητα αναφέρεται στην Καρτέλα Χαρακτήρα του παίκτη, συμπεριλαμβάνεται και το Ταμπλό 
Βοηθού. Για παράδειγμα, όταν εκτελεσετε μια Ενέργεια Χαρακτηριστικού μετά την τοποθέτηση σε Γραμμή Στατιστικού, αντί 
να προσαρμόσετε ζάρια των Γραμμών Στατιστικών, μπορείτε να προσαρμόσετε ζάρια του Ταμπλό Βοηθού.

  Για την Ενέργεια Στατιστικού DEX, ζάρια μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ Ταμπλό Βοηθού και Γραμμών Στατιστικών
 
    Για την Ενέργεια Στατιστικού INT, αν εκτελεστεί στο Ταμπλό Βοηθού, επιστρέψτε το στην αρχική θέση του Τα-
  μπλό Βοηθού αφού εκτελέσετε την ενέργεια.

Αφού η κάρτα Καλέσματος σε Περιπέτεια αποκαλυφθεί, η Φάση Ζαριών εκτελείται ακριβώς όπως και στο Roll Player.

ΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Κατά τη Φάση Αγοράς, οι παίκτες μπορούν να κάνουν ένα από τα παρακάτω:
 1.  Να αγοράσουν μια κάρτα από την Αγορά.
 2.  Να ξεσκαρτάρουν μια κάρτα από την Αγορά και να πάρουν 2 Χρυσό από το απόθεμα.
  3.  Να πάνε για Κυνήγι. (Δείτε Πηγαίνοντας για Κυνήγι παρακάτω.)



Εξορίζοντας Δαίμονες

Πηγαίνοντας για Κυνήγι

ΦΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Η Φάση Εκκαθάρισης είναι ίδια όπως και στο Roll Player, με τις εξής αλλαγές:

1. Γέμισμα Αγοράς
Ο Πρώτος Παίκτης ανοίγει κάρτες Αγοράς ίσες με τον αριθμό των παικτών συν δύο, αντί για συν μια. (4/5/6/7 κάρτες 
Αγοράς για 2/3/4/5 παίκτες, αντίστοιχα). Εξαίρεση: Όταν παίζετε ατομικό παιχνίδι ανοίξτε τέσσερις κάρτες.

2. Αναπλήρωση Δαιμόνων
ΤραβήξτεΤραβήξτε και τοποθετήστε κάρτες Δαιμόνων στο κάτω μέρος κάθε κάρτας Σειράς που έχει θέση για Δαίμονα, αντικαθιστώ-
ντας τους Δαίμονες που αφαιρέθηκαν στον προηγούμενο γύρο.

Οποιαδήποτε στιγμή, ένας παίκτης μπορεί να εξορίσει έναν ανοιχτό Δαίμονά του. Για να το κάναι αυτό:

    Επιστρέφει έναν δείκτη Χαρίσματος στο απόθεμα ή

    Επιστρέφει 5 Χρυσό στο απόθεμα.

Κλείστε τον Δαίμονα που βρίσκεται μπροστά από τον παίκτη. Οι ανοιχτοί Δαίμονες είναι ενεργοί, ενώ οι κλειστοί εξορισμένοι.

Κατά τη Φάση Αγοράς, ο παίκτης μπορεί να πάει για Κυνήγι αντί να αγοράσει μια κάρτα Αγοράς ή να ξεσκαρτάρει μια 
κάρτα. Για να πάτε για κυνήγι ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Εξετάστε την ανοιχτή πρώτη κάρτα της τράπουλας Τσιρακιών.

Ο παίκτης μπορεί να βάλει την πρώτη κάρτα στον πάτο της τράπουλας και να αποκαλύψει ένα νέο Τσιράκι, πληρώνο-
ντας 3 Χρυσό. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί πολλές φορές, πληρώνοντας 3 Χρυσό κάθε φορά.

Πάρτε 1 Ζάρι Μάχης από το απόθεμα συν τυχόν επιπλέον Ζάρια Μάχης που ορίζονται από το ανοιχτό Τσιράκι. Κάποιες 
κάρτες Τσιρακιών σας επιτρέπουν να ρίξετε ένα μόνο ζάρι.

Ο παίκτης μπορεί να προσλάβει μισθοφόρους (δηλαδή επιπλέον Ζάρια Μάχης) για να τον βοηθήσουν στο Κυνήγι, για 
3 XP ή 5 Χρυσό τον κάθε ένα.
  Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των μισθοφόρων που μπορείτε να προσλάβετε.

  Οι δείκτες Χαρίσματος μπορούν να μειώσουν το κόστος πρόσληψης, χρησιμοποιώντας έναν δείκτη ανά μισθοφόρο.

Ρίξτε τη ζαριά μάχης, με τα Ζάρια Μάχης και υπολογίζοντας το σύνολό τους.

  Οι παίκτες μπορούν να ρίξουν ξανά όσα από τα Ζάρια Μάχης τους θέλουν (και μισθοφόρους) ξοδεύοντας 1 XP ανά ζάρι.
  Οι παίκτες μπορούν να ρίξουν κάθε ζάρι απεριόριστες φορές, με κάθε ζαριά να κοστίζει 1 XP.

ΚερδίζετεΚερδίζετε XP, Χρυσό, δείκτες Ζημιάς και/ή δείκτες Τιμής όπως φαίνεται στο επίπεδο επιβράβευσης της κάρτας Τσιρακιού, με 
βάση το αποτέλεσμα ζαριάς μάχης. Αν το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μια ενέργεια, εκτελέστε την ενέργεια άμεσα.

Αν το επίπεδο επιβράβευσης δεν έχει το σύμβολο τροπαίου, επιστρέψτε το Τσιράκι στον πάτο της τράπουλάς του, μιας 
και επέζησε και το έσκασε.

Αν το επίπεδο επιβράβευσης περιλαμβάνει ένα σύμβολο τροπαίου, τοποθετήστε την κάρτα Τσιρακιού κοντά στην Καρτέλα 
Χαρακτήρα του παίκτη, σαν τρόπαιο. Ο χαρακτήρας του παίκτη σκότωσε το Τσιράκι! Έπειτα, συλλέξτε πληροφορίες:

  Για το πρώτο Τρόπαιο, ο παίκτης παίρνει έναν δείκτη Τοποθεσίας και βλέπει κρυφά την κάρτα Τοποθεσίας.
    Για το δεύτερο Τρόπαιο, ο παίκτης παίρνει έναν δείκτη Εμποδίου και βλέπει κρυφά την κάρτα Εμποδίου.
  Για το τρίτο Τρόπαιο, ο παίκτης παίρνει έναν δείκτη Επίθεσης και βλέπει κρυφά την κάρτα Επίθεσης.
  Αν ο παίκτης έχει ήδη τρεις δείκτες Περιπέτειας, κερδίζει 1 ΧΡ αντί να πάρει δείκτη.

Αποκαλύψτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας Τσιρακιών και τοποθετήστε την ανοιχτή πάνω στην τράπουλα.

Επιστρέψτε τα Ζάρια Μάχης στο απόθεμα.



Ξοδεύοντας XP

Τέλος του Παιχνιδιού

Οι Πόντοι Εμπειρίας κερδίζονται κυρίως πηγαίνοντας για Κυνήγι ή από ικανότητες καρτών Αγοράς. Μπορούν να ξοδευτούν 

με τους εξής τρόπους:

    1 XP - Ρίξτε ξανά ένα Ζάρι Μάχης στο Κυνήγι ή στη Μάχη με το Τέρας.

    2 ΧP - Ξεσκαρτάρετε έναν δείκτη Ζημιάς κατά τη φάση δημιουργίας χαρακτήρα.

    3 XP - Προσλαμβάνετε έναν μισθοφόρο (δηλαδή, επιπλέον Ζάρι Μάχης) πριν εκτελέσετε μια ζαριά μάχης στο Κυνή-
    γι ή με το Τέρας.

    5 ΧΡ - Εκτελέστε οποιαδήποτε Ενέργεια Χαρακτηριστικού, κατά τη φάση δημιουργίας χαρακτήρα.

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αφού όλοι οι παίκτε ςέχουν τοποθετήσει 18 ζάρια στις Καρτέλες Χαρακτήρων τους, 3 ζάρια στο Ταμπλό Βοηθού τους και ο 
γύρος τελειώσει, η φάση δημιουργίας χαρακτήρα του παιχνιδιού έχει ολοκληρωθεί. Οι χαρακτήρες ξεκινούν το ταξίδι τους 
για να αντιμετωπίσουν το Τέρας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΖΑΡΙΩΝ
Κάθε παίκτης δημιουργεί ένα δικό του απόθεμα ζαριών για τη μάχη του χαρακτήρα του με το Τέρας, παίρνοντας 1 Ζάρι 
Μάχης από το απόθεμα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ
Οι παίκτες επιλύουν έπειτα τις κάρτες Περιπέτειας:

Αποκαλύψτε τις κάρτες Περιπέτειας, τη μια μετά την άλλη, στη σειρά: την κάρτα Τοποθεσίας, την κάρτα Εμποδίου και 
τέλος την κάρτα Επίθεσης.
Καθώς κάθε κάρτα αποκαλύπτειται, οι παίκτες που έχουν τους αντίστοιχους δείκτες Περιπέτειας, ακολουθούν τις οδη-
γίες της κάρτας. Αν ένας παίκτης δεν έχει τις πληροφορίες μιας κάρτας Περιπέτειας, δεν μπορεί να επωφεληθεί από την 
κάρτα, ούτε λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση επιτευγμάτων μεταξύ παικτών.
Τα αποτελέσματα των καρτών Περιπέτειας προκαλούν την απόκτηση ΧΡ ή Ζαριών Μάχης για το απόθεμα ζαριών τους. 
Αν πολλοί παίκτες είναι ισόπαλοι για το όφελος μιας κάρτας Περιπέτειας, κερδίζουν και οι δύο το όφελος.

Κάθε παίκτης μπορεί να προσλάβει μισθοφόρους για να βοη-
θήσουν στη Μάχη με το Τέρας για 3 ΧΡ ή 5 Χρυσό τον κάθε 
ένα. Οι μισθοφόροι προστίθενται στο απόθεμα ζαριών του 
παίκτη. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μισθοφό-
ρων που μπορεί κάθε παίκτης να προσλάβει.

ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣ
ΤώραΤώρα είναι η στιγμή που η ομάδα των ηρώων 
θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Τέρας! Κάθε 
παίκτης ρίχνει τα Ζάρια Μάχης του δικού του 
αποθέματος ζαριών, σαν ζαριά μάχης και υπο-
λογίζει το συνολικό αποτέλεσμα, για να καθορι-
στεί η δύναμη της επίθεσης του χαρακτήρα 
τους.



Τελικό Σκοράρισμα

Σημειώστε την ειδική ικανότητα του Τέρατος, καθώς μπορεί να επηρεάσει τη ζαριά μάχης των χαρακτήρων.

Κάθε παίκτης ανακοινώνει το σύνολο της ζαριάς μάχης του και το συγκρίνει με τη Δύναμη του Τέρατος.

Bonus Πρωταθλητή
Όταν παίζετε με δύο ή περισσότερους παίκτες, ο παίκτης που θα καταφέρει την περισσότερη 
ζημιά στο Τέρας, παίρνει το Bonus Πρωταθλητή, ίσο με τα Αστέρια Φήμης που αναγράφονται 
στην κάρτα Τέρατος. Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλοι οι ισόπαλοι παίκτες κερδίζουν το Bonus 
Πρωταθλητή.

Αφού ολοκληρωθεί η μάχη με το Τέρας, κερδίζετε Αστέρια Φήμης με βάση την ανάπτυξη του Βοηθού σας.

Δύναμη Βοηθού
Κερδίζετε τα Αστέρια Φήμης που αναγράφονται κάτω από τις τρεις θέσεις ζαριών του ταμπλό Βοηθού, αν το σύνολο των 
ζαριών του ταμπλό Βοηθού βρίσκεται στο αναγραφόμενο εύρος. Για Παράδειγμα, αν ο παίκτης έχει την Πολική Αρκούδα και 
τα τρία ζάρια του ταμπλό βοηθού έχουν άθροισμα 5, 6 ή 7, κερδίζει δύο Αστέρια Φήμης.

Ιστορικό Βοηθού
ΑνΑν ένας παίκτης έχει ζάρια στο Ταμπλό Βοηθού που ταιριάζουν σε χρώμα και θέση με τα ζάρια που απεικονίζονται στη δεξιά 
πλευρά του ταμπλό, τότε ο παίκτης κερδίζει Αστέρια Φήμης:

       0 Αστέρια Φήμης για 0-1 αντιστοιχίσεις

       1 Αστέρι Φήμης για 2 αντιστοιχίσεις

       3 Αστέρια Φήμης για 3 αντιστοιχίσεις

ΈπειταΈπειτα κερδίζετε Αστέρια Φήμης για Στόχους Στατιστικών, την κάρτα Ηθικής, την κάρτα Ιστορικού, τις κάρτες Πανοπλίας, και 

τις κάρτες Χαρακτηριστικών. Όταν σκοράρετε ζάρια Χρώματος Κλάσης, συμπεριλάβετε τα ζάρια του Χρώματος της Κλάσης του 

παίκτη που βρίσκονται στο Ταμπλό Βοηθού.

Ο παίκτης με τα περισσότερα Αστέρια Φήμης κερδίζει!

     Αν υπάρχει ισοπαλία, ο ισόπαλος παίκτης με τον περισσότερο Χρυσό κερδίζει.

     Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, ο ισόπαλος παίκτης με τον μικρότερο αριθμό ζαριών στο Χρώμα της Κλάσης
    του, στην Καρτέλα Χαρακτήρα του κερδίζει.

         Αν υπάρχει και πάλι ισοπαλία, οι παίκτες μοιράζονται τη νίκη και παίζουν ξανά!

Οι παίκτες μπορούν να ρίξουν ξανά τα Ζάρια Μάχης τους (και τους μισθοφόρους) ξοδεύοντας 1 ΧΡ ανά ζάρι. Οι παίκτες 
μπορούν να ρίξουν τα ζάρια τους απεριόριστες φορές, με κάθε νέα ζαριά να κοστίζει 1 ΧΡ.

Αφού οι παίκτες ολοκληρώσουν και τα νέα τους ριθμίματα, η ζαριά μάχης θεωρείται το Τελικό Αποτέλεσμα. Κάποιες 
ειδικές ικανότητες Τεράτων εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή.

Προσθέστε 1 στη ζαριά μάχης του παίκτη για κάθε δείκτη Τιμής που έχει.

Αφαιρέστε 1 από τη ζαριά μάχης του παίκτη για κάθε δείκτη Ζημιάς που έχει.

ΑνΑν μια ζαριά μάχης δεν φτάνει ή ξεπερνάει τη Δύναμη του Τέρατος, ο παίκτης δεν κερδίζει Αστέρια Φήμης και αποτυγ-
χάνει να συνεισφέρει στη νίκη κατά του Τέρατος.

Όλοι οι παίκτες που φτάνουν ή ξεπερνούν τη Δύναμη του Τέρατος είναι Νικητές! Εξετάστε την κάρτα Τέρατος για να 
δείτε πόσα Αστέρια Φήμης απονέμονται σε κάθε παίκτη με βάση τη ζαριά μάχης του. Χρησιμοποιήστε τον δείκτη μέ-
τρησης της κάρτας Κλάσης κάθε παίκτη και τον πίνακα στο πίσω μέρος της κάρτας Βοηθήματός του για να σημειώσετε 
τα Αστέρια Φήμης που απονέμονται.



Κανόνες Ατομικού ΠαιχνιδιούΣημειώσεις

Πορεία Ατομικού Παιχνιδιού

Γενικά - Κανόνες: Αν υπάρχει διχογνωμία μεταξύ μιας κάρτας 
και του εγχειριδίου, ακολουθήστε τους κανόνες της κάρτας.

Γενικά - Καρτέλα Χαρακτήρα: Όταν μια κάρτα ή ικανότητα 
αναφέρεται στην Καρτέλα Χαρακτήρα του παίκτη, συμπερι-
λαμβάνεται και το Ταμπλό Βοηθού του παίκτη. Αν η κάρτα 
αναφέρεται στις Γραμμές Στατιστικών, δεν συμπεριλαμβάνο-
νται οι θέσεις του Ταμπλό Βοηθού του παίκτη.

Γενικά - Τοποθετώντας δύο ζάρια: Τα ζάρια μπορούν να το-
ποθετηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αλλά μόνο μια ενέργεια 
εκτελείται (Βοηθού ή Στατιστικού).

Κάρτες Περιπέτειας: Αφού ένας παίκτης έχει αποκτήσιε έναν 
δείκτη Περιπέτειας μιας κάρτας Περιπέτειας, μπορεί να δει 
ξανά την κάρτα όποτε το επιθυμεί.

Σακίδιο: Ο παίκτης μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και τέσσερα 
ζάρια στην κάρτα Σακιδίου και να μετακινήσει οποιονδήποτε 
αριθμό ζαριών από την κάρτα Σακιδίου στην Καρτέλα Χαρα-
κτήρα του στην ίδια σειρά. Ο παίκτης δεν μπορεί να αποθη-
κεύσει περισσότερα ζάρια στην κάρτα Σακιδίου από τις ανοι-
χτές θέσεις της Καρτέλας Χαρακτήρα του. Αν ένας παίκτης 
αποθηκεύσει ζάρια στην κάρτα Σακιδίου, δεν κερδίζει Ενέρ
γεια Στατιστικού ή Χρυσό για τα χρυσά ζάρια, μέχρι το ζάρι να 
τοποθετηθεί στην Καρτέλα Χαρακτήρα του παίκτη. Το Σακίδιο 
δεν υπολογίζεται για το όριο καρτών Όπλων του παίκτη.

Clarity: Αφού εκτελεστεί η ενέργεια αυτή, μην  μετακινείτε 
ζάρια προς τα αριστερά καλύπτοντας ανοιχτές θέσεις. Σαν αποτέ-
λεσμα, όταν κάποιος ενεργοποιήσει την κάρτα, μπορεί να έχι 
κενά στις Γραμμές Στατιστικών ή στο Ταμπλό Βοηθού του.

Κροκόδειλος (Τσιράκι): Το Ιστορικό Βοηθού του παίκτη δεν 
προσθέτει Ζάρια Μάχης στη ζαριά μάχης με αυτό το τσιράκι.

Controlling (Ικανότητα Κλάσης Beastmaster): Ο παίκτης 
μπορεί να επιλέξει να ενεργοποιήσει την ικανότητα αυτή πριν 
ή μετά τη ζαριά μάχης.

Relentless: Μην περιλαμβάνετε το Bonus Πρωταθλητή όταν 
υπολογίζετε αν καλύπτετε την συνθήκη της κάρτας αυτής.

Summon:Summon: Αφού χρησιμοποιήσετε το Summon, μπορεί μια 
κάρτα Σειράς να έχει πολλούς Δαίμονες πάνω της. Αν αυτοί οι 
Δαίμονες δεν αποκτηθούν από έναν παίκτη, οι κάρτες Δαιμό-
νων παραμένουν στην κάρτα Σειράς μέχρι τη Φάση Εκκαθάρι-
σης. Αφού η κάρτα Σειράς εκκαθαριστεί από τις κάρτες Δαι-
μόνων σαν αποτέλεσμα επιλογής της κάρτας από έναν 
παίκτη, μόνο ένας Δαίμονας τοποθετείται στις κενές θέσεις 
Δαιμόνων.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Χρησιμοποιήστε την ίδια Προετοιμασία όπως και στο παιχνί-
δι πολλών παικτών για το Roll Player: Fiends & Familiars με 
τις εξής εξαιρέσεις:

ΦΑΣΗ ΡΙΞΙΜΑΤΟΣ
Η Φάση ΡΙξίματος είναι ίδια όπως και στο Roll Player: Fiends 
& Familiars.

ΦΑΣΗ ΖΑΡΙΩΝ
Ο παίκτης επιλέγει μια κάρτα Σειράς, τοποθετεί το ζάρι (ή τα ζάρια, 
αν δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα η κάρτα Καλέσματος σε Περιπέ-
τεια) στην Καρτέλα Χαρακτήρα του ή στο Ταμπλό Βοηθού του και 
μπορεί να εκτελέσει την Ενέργεια Στατιστικού ή Βοηθού:

Επιλύστε κάθε αποτέλεσμα ζαριού με τον εξής τρόπο:

ΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Αφού αγοράσετε μια κάρτα από τις εναπομείναντες στην 
Αγορά, ξεσκαρτάρετε μια κάρτα από την Αγορά για 2 Χρυσό, ή 
πάτε για Κυνήγι, η πρώτη από αριστερά κάρτα της Αγοράς μετα-
κινείται στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Μετακινήστε τυχόν ενα-
πομείναντες κάρτες της Αγοράς, στη στοίβα αφαίρεσης

Χρησιμοποιήστε τις κάρτες Τεράτων που αναγρά-
φουν «1Ρ».
Αφαιρέστε 2 χρυσά ζάρια από το σακούλι και αφήστε 
τα στην άκρη σαν τα «αντίπαλα ζάρια».
Ανοίξτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας Αγοράς και 
τοποθετήστε τη δίπλα στη στοίβα ξεσκαρταρίσματος, 
δημιουργώντας τη «στοίβα αφαίρεσης».

Αν ο παίκτης επιλέξει την κάρτα Σειράς «1», τα αντί-
παλα ζάρια δεν ρίχνονται.

Αν ο παίκτης επιλέξει την κάρτα Σειράς «2», ο παίκτης 
παίρνει τον Χρυσό της κάρτας Σειράς και ρίχνει ένα 
αντίπαλο ζάρι.

Αν ο παίκτης επιλέξει την κάρτα Σειράς «3», ο παίκτης 
ρίχνει και τα δύο αντίπαλα ζάρια. Αν ρίξει διπλές, 
ρίχνει ξανά τα ζάρια μέχρι το αποτέλεσμα των δύο 
ζαριών να διαφέρει.

Σε 1, μετακινήστε την πρώτη από αριστερά κάρτα της 
Αγοράς στη στοίβα αφαίρεσης.

ΣεΣε 2, μετακινήστε την δεύτερη από αριστερά κάρτα 
της Αγοράς στη στοίβα αφαίρεσης.

Σε 3, μετακινήστε την τρίτη από αριστερά κάρτα της 
Αγοράς στη στοίβα αφαίρεσης.

Σε 4, μετακινήστε την πιο δεξιά κάρτα της Αγοράς στη 
στοίβα αφαίρεσης.

ΣεΣε 5 ή 6, μετακινήστε την πρώτη κάρτα της τράπουλας Τσι-
ρακιών στον πάτο της τράπουλας, αποκαλύψτε το επόμενο 
Τσιράκι και τοποθετήστε το στην κορυφή της τράπουλας.



Τέλος του Ατομικού Παιχνιδιού

Τελικό Σκοράρσιμα
Ατομικού Παιχνιδιού

Credits
ΦΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Η Φάση Εκκαθάρισης είναι ίδια όπως και στο Roll Player: 
Fiends & Familiars, με μια εξαίρεση: κρατήστε δύο αντίπαλα 
ζάρια στην άκρη για τους επόμενους γύρους.

ΤαΤα βήματα Τέλους της Δημιουργίας Χαρακτήρα, Δημιουργίας 
Αποθέματος Ζαριών και Μάχης με το Τέρας εκτελούνται όπως 
και στο παιχνίδι πολλών παικτών.

ΚατάΚατά το βήμα Επίλυσης Καρτών Περιπέτειας, σημειώστε 
τυχόν αναγραφόμενες οδηγίες «1Ρ» στην κάτω δεξιά γωνία 
των καρτών Περιπέτειας. Η υποσημείωση αυτή μπορεί να 
προσθέτει επιπλέον απαιτήσεις για τον παίκτη, ώστε να κερ-
δίσει το όφελος της κάρτας. Όπως και στο παιχνίδι πολλών 
παικτών, αν ο παίκτης δεν έχει τον δείκτη Περιπέτειας που 
αντιστοιχεί σε μια κάρτα Περιπέτειας, δεν μπορεί να οφελη-
θεί από την κάρτα.

Κατά τη Μάχη με το Τέρας, αν η ζαριά είναι μικρότερη από τη 
Δύναμη του Τέρατος, το Τέρας σκοτώνει τον χαρακτήρα του 
παίκτη, και ο παίκτης χάνει αμέσως το παιχνίδι.

Αν η ζαριά φτάνει ή ξεπερνάει τη Δύναμη του Τέρατος, το 
Τέρας ηττάται. Απονέμονται Αστέρια Φήμης με βάση το πόσο 
η ζαριά του παίκτη υπερείχε της Δύναμης του Τέρατος, όπως 
αναγράφεται και στην Κάρτα Τέρατος.

Αφού απονεμηθούν Αστέρια Φήμης για τη νίκη, προχωρήστε 
στο τελικό σκοράρισμα.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Για επιπλέον πληροφορίες και υποστήριξη,
επισκευτείτε μας στην www.thunderworkgames.com

Το τελικό σκοράρισμα γίνεται όπως και στο παιχνίδι 
πολλών παικτών, με τη διαφορά ότι για κάθε 8 Χρυσό 
που έχει ο παίκτης στο τέλος του παιχνιδιού, κερδίζει 1 
επιπλέον Αστέρι Φήμης.

Ελέγξτε τον ανανεωμένο πίνακα για να δείτε πως τα 
πήγατε.

Δολοφόνος Τεράτων

Αληθινός Ήρωας

Φύλαρχος

Ηγέτης

Εξερευνητής

Μισθοφόρος

NPC NPC 


