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5. Προετοιμασία

4. Ο Αρχηγός

Για πολλές γενιές, τα γόνιμα Hiddenlands ήταν μοιρασμένα ανάμεσα 
στους λαούς των Πέντε Βασιλείων. Τα Ξωτικά, οι Μάγοι, οι Νάνοι, τα 
Χαφλινγκ και οι Άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά μεταξύ τους, παρόλο που ο 
ανταγωνισμός γινόταν όλο και πιο σκληρός για την ευημερία και τη 
δόξα των εθνών τους.

ΚαιΚαι τότε ήταν που η έφτασε η απειλή που θα διέλυε την ειρήνη που κρα-
τούσε για αιώνες. Ορδές των Γκόμπλιν από την άλλη μεριά του ωκεανού 
εξαπέλυσαν μια καταστροφική ξαφνική επίθεση βρίσκοντας τους λαούς 
των Hiddenlands διχασμένους και ανίκανους να απωθήσουν τους εισβο-
λείς. Όσοι είχαν απομείνει από κάθε βασίλειο, κατάφεραν να ξεφύγουν 
με πλοία, μέχρι που ανακάλυψαν μια νέα γη, στην οποία μπορούσαν να 
δημιουργήσουν από την αρχή τον πολιτισμό τους, την Pandoria!

Οι παλιές αντιπαλότητες διατηρήθηκαν, αλλά αυτή τη φορά, ίσως ο 
ανταγωνισμός μεταξύ τους να μην ήταν καταστροφικός.

ΚάθεΚάθε παίκτης αναλαμβάνει το ρόλο ενός από τα πέντε βασίλεια, ανακα-
λύπτοντας νέες γέες, στέλνοντας το λαό για να δημιουργήσει οικισμούς 
και να κερδίσει πόρους για τα κτιρία και τα ξόρκια του. Οι λαοί εργάζο-
νται ειρηνικά μεταξύ τους, χωρίς, ωστόσο να ξεχνούν εντελώς τις παλιές 
τους διαφωνίες. Στο τέλος, κάθε έθνος προσπαθεί να κερδίσει την περισ-
σότερη δόξα, και να γίνει το ισχυρότερο βασίλειο στην σύντομη ακόμη 
ιστορία της Pandoria.

Οι παίκτες τοποθετούν πλακίδια επεκτείνοντας τη γη τους και τοποθε-
τούν φιγούρες για να κερδίσουν πόρους. Κάθε είδος εδάφους προσφέρει 
διαφορετικό πόρο μόλις μια περιοχή ολοκληρωθεί. Κρύσταλλοι από τα 
βουνά, χρυσός από τους λόφους, ξύλο από τα δάση και πόντοι «δόξας» 
από τις πόλεις.

Οι πόροι χρειάζονται για την κατασκευή νέων κτιρίων και μνημείων, 
την χρήση πανίσχυρων ξοδκιών και την αγορά νέων καρτών από την 
αγορά καρτών. Με τα κτίριοα, οι παίκτες αποκτούν ξεχωριστά πλεονε-
κτήματα για το υπόλοιπο παιχνίδι, ενώ τα ξόρκια έχουν πιο ισχυρά απο-
τελέσματα, μιας χρήσης.
Η ολοκλήρωση πόλεων και η απόκτηση επιπλέον πόρων, προσφέρει 
στους παίκτες πόντους δόξας.

Στο Pandoria περιλαμβάνονται κανόνες για πιο σύντομο παιχνίδι αρχα-
ρίων, παραλλαγή ομάδων, και προχωρημένοι κανόνες για το πλήρες 
παχνίδι, με κάθε βασίλειο να έχει τις δικές του ειδικές ικανότητες, δημι-
ουργώντας μεγαλύτερη ποικιλία και διασκέδαση.

Το κεντρικό ταμπλό απεικονίζει τα γόνιμα εδάφη της Pandoria, την οποία ανακα-
λύπτουν και αποικούν σταδιακά οι παίκτες, στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Τα πλοία στις λίμνες μπορούν να καταληφθούν με τη χρήση συγκεκριμέ-
νου ξορκιού, και οι παίκτες συνδέονται με τα εδάφη που ήδη είναι σχεδια-
σμένα στο ταμπλό, χρησιμοποιώντας τα πλακίδιά τους.

Η πεδιάδα περικλείεται από μια επιβλητική οροσειρά, αλλά υπάρχουν 
μονοπάτια που περνάνε μέσα από τα βουνά. Επιπλέον, στο ταμπλό υπάρ-
χει θέση για την αγορά καρτών, τη στοίβα μνημείων και τον μετρητή 
βαθμολογίας.

Ο αρχηγός κάθε παίκτη υπολογίζεται σαν 2 κανονικά πιόνια κατά το σκοράρι-
σμα (δείτε 7.2 Σκοράρισμα). Ο αρχηγός είναι πάντοτε το τελευταίο πιόνι που 
τοποθετείται, όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλα πιόνια στο απόθεμα του παίκτη.

Τοποθετήστε το κεντρικό ταμπλό στο κέντρο του τραπεζιού.
Ανακατέψτε τα 5 ταμπλό βασιλείων και δώστε ένα σε κάθε παίκτη.
Αποφασίστε το είδος παιχνιδιού που θα παίξετε: πλευρά «Α» για το παι-
χνίδι αρχαρίων ή πλευρά «Β» για το πλήρες παιχνίδι. Ακολουθούν οι κα-
νόνες για το πλήρες παιχνίδι. Για τις διαφορές του παιχνιδιού αρχαρίων 
δείτε στη σελίδα 12.

Ανακατέψτε και τις 54 κάρτες (ξεχωριστές και κοινές) και τοποθετήστε 
την κλειστή τράπουλα στην κατάλληλη θέση του ταμπλό. Έπειτα, τρα-
βήξτε τις 4 πρώτες κάρτες και τοποθετήστε τις ανοιχτές, δίπλα στην τρά-
πουλα, στην αγορά καρτών.

Κάθε παίκτης τραβάει 4 κάρτες από την τράπουλα, για το αρχικό του 
χέρι, κρατώντας τις κρυφές από τους αντιπάλους του.

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει τον αρχηγό, τα πιόνια, τους 
δείκτες και τα δύο κάστρα του χρώματος αυτού.

2. Περιεχόμενα

5 ταμπλό
βασιλείων

2 αρχικά
διπλά πλακίδια 48 διπλά πλακίδια

Κεντρικό ταμπλό

8 απλά πλακίδια10 ξεχωριστές κάρτες
(2 για κάθε Βασίλειο)

44 κοινές κάρτες

13 μνημεία 4 πλακίδια πόντων

πλακίδιο πρώτου παίκτη

κανόνες του παιχνιδιού

8 κάστρα
(από 2 στα 4 χρώματα)

16 δείκτες
(από 4 σε ξύλο,

κρύσταλλο, χρυσό, πόντους)

24 πιόνια
(από 6 σε κάθε χρώμα)

4 αρχηγοί
(1 σε κάθε χρώμα)



Στο παιχνίδι 2 παικτών, κάθε παίκτης χρειάζεται 6 πιόνια. Με 3 παίκτες, 
μόνο 5 πιόνια ανά παίκτη χρησιμοποιούνται, και με 4 παίκτες, μόνο 4 
πιόνια ανά παίκτη.

Στο ταμπλό παίκτη, οι θέσεις για τους 3 πόρους (κρυστάλλους, χρυσό 
και ξύλο) είναι σημειωμένες από 0 έως 10. Τοποθετήστε τους αντίστοι-
χους δείκτες, στις αρχικές θέσεις κάθε πόρου. Αυτές είναι διαφορετικές 
για κάθε βασίλειο.
Όλοι οι παίκτες ξεκινούν με 0 πόντους. Τοποθετήστε τον δείκτη στέμμα-
τος του κάθε παίκτη στη θέση 0 του μετρητή βαθμολογίας.

Με 4 παίκτες, τραβήξτε και επιστρέψτε 4 πλακίδια πίσω στο κουτί, χωρίς 
να τα δείτε. Με 3 παίκτες, αφαιρέστε 8 πλακίδια και με 2 παίκτες, αφαι-
ρέστε 12.

Ανακατέψτε τα 8 μονά πλακίδια και τοποθετήστε τα σε μια κλειστή στοίβα. 
Σημείωση: Μπαίνουν στο παιχνίδι μόνο με ένα συγκεκριμένο ξόρκι!

Τοποθετήστε τα μνημεία σε μια ανοιχτή στοίβα στην καθορισμένη θέση 
του ταμπλό.
Τοποθετήστε τα με αύξουσα σειρά, με τα μνημεία αξίας 3 στον πάτο της 
στοίβας, ακολουθούμενα από αυτά αξίας 4, 5 και τέλος στην κορυφή τα 
μνημεία αξίας 6.

Με 2 παίκτες, αφαιρέστε 2 μνημεία αξίας 4, 5 και 6 από το παιχνίδι. Με 3 
παίκτες, αφαιρέστε 1.

Τοποθετήστε τα πλακίδια πόντων δίπλα στο ταμπλό.Τοποθετήστε τα πλακίδια πόντων δίπλα στο ταμπλό.
Επιστρέψτε τα αχρησιμοποίητα κομμάτια πίσω στο κουτί.
Ο νεότερος σε ηλικία παίκτης παίρνει τον δείκτη πρώτου παίκτη και ξε-
κινάει το παιχνίδι.

Οι παίκτες παίζουν στη σειρά, με δεξιόστροφη φορά. Στη σειρά σας, 
εκτελείτε τις παρακάτω ενέργειες με την εξής σειρά:

6.1. Πρέπει να Τοποθετήσετε ένα Διπλό Πλακίδιο ή ένα Κάστρο
Τοποθετήστε, στο ταμπλό, το διπλό πλακίδιο που έχετε στο χέρι σας ή 
ένα από τα δύο πλακίδια κάστρου σας, έτσι ώστε να βρίσκεται γειτονικά 
τουλάχιστον σε μια πλευρά ενός ήδη υπάρχοντος πλακιδίου.
Σημείωση:Σημείωση: Αφού ένα πλακίδιο συνδεθεί με τουλάχιστον μια από τις τυπω-
μένες στο ταμπλό θέσεις εδαφών, μπορείτε να τοποθετήσετε πλακίδια γει-
τονικά σε μια από τις θέσεις του πλακιδίου αυτού.

Πρέπει να τοποθετήσετε όλο το πλακίδιο σε μη κατειλημμένη θέση πλακιδίου 
(όχι πάνω από άλλο πλακίδιο, λίμνη, θέση εξόδου ή τυπωμένη θέση πόρου).

Αν μια περιοχή κλείσει, αφαιρέστε όλα τα πιόνια μέσα από αυτή και επι-
στρέψτε τα στα αποθέματα των ιδιοκτητών τους (δείτε 7.1. Κλείσιμο 
μιας Περιοχής).
Εξαιρέσεις: Τα πιόνια παραμένουν στα κάστρα και τα πλοία, ακόμη κι αν 
έχουν πλήρως περικυκλώθεί.

6.2. Μπορείτε να Τοποθετήσετε ή να Αφαιρέσετε ένα Πιόνι

Κάθε θέση του ταμπλό μπορεί να καταλαμβάνεται μόνο από ένα πιόνι. 
Τα πιόνια τοποθετούνται μόνο σε περιοχές που δεν έχουν κλείσει.

6.3. Μπορείτε να Παίξετε μια Κάρτα σαν Ξόρκι ή Κτίριο ή να Κτίσετε
  ένα Μνημείο
6.3.1.6.3.1. Όταν παίζετε μια κάρτα από το χέρι σας σαν ξόρκι, πληρώνετε το 
κόστος του ξορκιού που αναγράφεται στην κάρτα, σε κρυστάλλους, χα-
μηλώνοντας αντίστοιχα τον δείκτη κρυστάλλων σας.

6.3.2. Όταν παίζετε μια κάρτα από το χέρι σας σαν κτίριο, πληρώνετε το 
κόστος του κτιρίου σε ξύλο, χαμηλώνοντας αντίστοιχα τον δείκτη ξύλου 
σας.

Τοποθετήστε την κάρτα κατά το ήμισι κάτω από μια από τις 5 θέσεις κτι-
ρίων του ταμπλό σας, ώστε το κτίριο να είναι ορατό. Έπειτα, το κτίριο 
λειτουργεί όσο το έχετε στην κατοχή σας.

Αν και οι 5 θέσεις κτιρίων του ταμπλό σας καταλαμβάνονται από κτίρια 
ή αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε ένα κτίριο, μπορείτε να κτί-
σετε πάνω σε ένα ήδη υπάρχον κτίριό σας.

Τοποθετήστε την 
κάρτα κατά το 
ήμισι κάτω από 
την πάνω άκρη του 
ταμπλό σας, ώστε 
το τελευταίο ξόρκι 
που παίξατε να 
είναιείναι ορατό και 
χρησιμοποιήστε 
άμεσα το αποτέλε-
σμά του.

Μπορείτε να τοποθετήσετε 
ένα πιόνι σας σε μια από τις 
δύο θέσεις του διπλού πλακι-
δίου (ή του κάστρου) που 
μόλις τοποθετήσατε. Ο αρχη-
γός σας τοποθετείται μόνο αν 
δεν έχετε άλλα πιόνια στο 
απόθεμά σας.
     ή
Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα 
πιόνι σας από το ταμπλό και 
να το επιστρέψετε στο απόθε-
μά σας.

Σημείωση: μπορείτε επίσης αν 
θέλετε να μην εκτελέσετε καμία 
από τις δύο αυτές ενέργειες.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Πρέπει να τοποθετήσετε ένα 
διπλό πλακίδιο ή κάστρο και 
να αφαιρέσετε πιόνια αν βρί-
σκονται σε κλειστή περιοχή.
Μπορείτε να τοποθετήσετε ή 
να αφαιρέσετε ένα πιόνι.
Μπορείτε να παίξετε μια 
κάρτα σαν ξόρκι ή κτίριο ή 
να κτίσετε ένα μνημείο.
Σκοράρετε περιοχές και 
αγοράστε μια κάρτα.
Τραβήξτε ένα διπλό πλα-
κίδιο.

Τοποθετήστε τυχαία τα δύο αρχικά διπλά πλακίδια 
στις 4 σημειωμένες θέσεις του κεντρικού ταμπλό.

Ανακατέψτε τα υπόλοιπα διπλά πλακίδια και το-
ποθετήστε τα σε κλειστές στοίβες.
Κάθε παίκτης τραβάει ένα και το κρατάει κρυφό 
από τους υπόλοιπους παίκτες.

6. Πορεία του Παιχνιδιού

Πληρώστε 2 κρυστάλλους
για το ξόρκι

Τοποθετήστε σωστά τα πιόνια

Τοποθετήστε σωστά το πλακίδιο Κλειστε περιοχές
+ αφαιρέστε πιόνια



7. Κλείσιμο μιας Περιοχής & Σκοράρισμα

8. Περιοχές με Μονοπάτι Εξόδου

Αν κλείσατε μια ή περισσότερες περιοχές, αυτές σκοράρουν (δείτε 7.1. 
Κλείσιμο μιας Περιοχής).

Μετά το σκοράρισμα, εσείς και μόνο, μπορέιτε να αγοράσετε μια από τις 
ανοιχτές κάρτες της αγοράς, πληρώνοντας το κόστος της κάρτας σε 
χρυσό, και μετακινώντας καταλλήλως τον δείκτη χρυσού σας.

Έπειτα, τραβήξτε μια νέα κάρτα από την τράπουλα για να γεμίσετε την 
αγορά καρτών και πάλι με 4 κάρτες.

6.5. Τράβηγμα ενός Διπλού Πλακιδίου6.5. Τράβηγμα ενός Διπλού Πλακιδίου
Τέλος, αν παίξατε ένα διπλό πλακίδιο, τραβήξτε ένα νέο διπλό πλακίδιο 
από τη στοίβα και κρατήστε το στο χέρι σας.
Αν παίξατε ένα πλακίδιο κάστρου, δεν τραβάτε επιπλέον διπλό πλακί-
διο.

7.1. Κλείσιμο μιας Περιοχής
Μία ή περισσότερες γειτονικές θέσης του ίδιου εδάφους θεωρούνται πε-
ριοχή.

Αν μια περιοχή έχει περικυκλωθεί πλήρως από άλλα εδάφη, λίμνες ή τα 
άκρα της πεδιάδας, θεωρείται «κλειστή»  και σκοράρει.

Όλα τα πιόνια της περιοχής έχουν ήδη αφαιρεθεί αφού το πλακίδιο ή το 
κάστρο έχει τοποθετηθεί.

Ανάλογα με το είδος του εδάφους που έκλεισε, οι παίκτες κερδίζουν 
ξύλα (δάσος), κρυστάλλους (βουνά), χρυσό (λόφοι) ή πόντους (πόλη).

Αν οι πόροι που κερδίσατε φτάσουν το σύνολό σας πάνω από τα 10, κερδί-
ζετε 1 πόντο για κάθε 3 πόρους (στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω) πέρα 
από τους 10. Ο αντίστοιχος δείκτης πόρων παραμένει στο 10. 
Μόνο ο παίκτης που κλείνει την περιοχή και ενεργοποιεί το σκοράρι-
σμα, είτε έχει κερδίσει πόρους είτε όχι, μπορεί να αγοράσει μια κάρτα 
από την αγορά.

Αν μια περιοχή συνδέε-
ται με ένα μονοπάτι 
εξόδου του ίδιου είδους 
εδάφους, η περιοχή ποτέ 
δεν κλείνει, και συνεπώς 
ποτέ δεν σκοράρει.

Αυτό, επίσης, σημαίνει 
ότι όλα τα πιόνια της 
περιοχής αυτής ποτέ 
δεν αφαιρούνται, 
εκτός κι αν ο παίκτης 
χρησιμοποιήσει μια 
ενέργεια ή ξόρκι για 
να τα αφαιρέσει.να τα αφαιρέσει.

7.2. Σκοράρισμά
ΌτανΌταν μια περιοχή έχει κλειστεί και ένα 
ή περισσότερα πιόνια βρίσκονται σε 
θέσεις άμεσα γειτονικά, στην περιοχή 
αυτή, τότε σκοράρει. Όλοι οι παίκτες 
με πιόνια γειτονικά στην περιοχή, 
σκοράρουν για την περιοχή αυτή, 
άσχετα αν είναι η σειρά τους ή όχι!

ΚάθεΚάθε παίκτης που συμμετέχει στο 
σκοράρισμα της περιοχής προσθέτει 
όλους τους πόρους των θέσεων της 
κλειστής περιοχής και πολλαπλασι-
άζει επί τον αριθμό των πιονιών που 
έχει σε θέσεις άμεσα γειτονικές στην 
περιοχή αυτή.

Μην ξεχνάτε ότι οι αρχηγοί υπολογίζο-
νται σαν 2 πιόνια! Ένα ξόρκι του τρέχο-
ντα παίκτη και τα κτίρια όλων των παι-
κτών μπορεί να επηρεάσουν τον αριθμό 
των πόρων που σκοράρει ο κάθε ένας.

Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να 
πληρώσετε τη δια-
φορά μεταξύ του 
κόστους του νέου 
κτιρίου και του κό-
στους του κτιρίου 
που καλύπτετε, με 
ελάχιστο κόστος 1 
ξύλο.
Τοποθετήστε την 
κάρτα του νέου
κτιρίου πάνω από το παλιό και τα αποτελέσματά του αντικαθιστούν αυτά 
του κτιρίου που καλύφθηκε.

Σημείωση: αν καλυφθεί ο «Ξυλουργός» η έκπτωση σε ξύλο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το νέο κτίριο.

Ποτέ δεν μπορείτε να έχετε δύο ίδια κτίρια, ανοιχτά στο ταμπλό σας, ταυ-
τόχρονα. Τα μεγάλα και μικρά κτίρια, ωστόσο (Πριονιστήριο, Πύργος, 
Θησαυροφυλάκιο) θεωρούνται δύο διαφορετικά κτίρια.

Σημείωση: αν ο «Ξυλουργός» καλυφθεί, η έκτπωση σε ξύλο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για το μνημείο.

Δεν μπορείτε να κτίσετε ξανά πάνω από ένα μνημείο.

6.4 Σκοράρισμα Περιοχών και Αγορά μιας Κάρτας

6.3.3. Για να κτίσετε ένα μνη-
μείο πρέπει να καλύψετε ένα 
άλλο κτίριο του ταμπλό σας.
Πάρτε το πρώτο πλακίδιο μνη-
μείου και καλύψτε με αυτό ένα 
κτίριό σας. Πληρώνετε 8 ξύλα 
μείον το κόστος του κτιρίου 
που καλύψατε (ελάχιστο 
κόστος 1 ξύλο). Έπειτα κερδί-
ζετε τους πόντους που αναγρά
φονται στο μνημείο.

Πληρώστε 6 ξύλα
για το κτίριο

Η περιοχή με τους 3 κρυστάλλους 
σκοράρει. Ο Κόκκινος παίκτης 
παίρνει 9 κρυστάλλους (3 κρύ-
σταλλοι x 3 πιόνια, με τον αρχηγό 
να υπολογίζεται σαν 2 πιόνια!) και 
ο μπλε παίρνει 3 κρυστάλλους.

Παράδειγμα σκοαρίσματος: Ο Κόκκινος παίκτης έχει τον μικρό και τον 
μεγάλο πύργο. Παίρνει 9 κρυστάλλους για τα 3 πιόνια του (3 κρύσταλλοι 
x 3 πιόνια, με τον αρχηγό να υπολογίζεται σαν 2 πιόνια!), 4 ακόμα για 
τον μεγάλο πύργο του (2x2) και 2 ακόμα για τον μικρό (2x1), σε τελικό 
σύνολο 15 κρύσταλλους. Έχει ήδη 2 κρύσταλλους, φτάνοντας συνολικά 
στους 17. Μετακινεί τον δείκτη κρυστάλλων του στη θέση «10» και κερ-
δίζει 2 πόντους για τους εναπομείναντες 7 κρυστάλλους (έναν πόντο για 
κάθε 3 κρυστάλλους). Ο τελευταίος επιπλέον κρύσταλλος χάνεται.κάθε 3 κρυστάλλους). Ο τελευταίος επιπλέον κρύσταλλος χάνεται.

Πληρώστε 8-5 = 3
ξύλα για το
μνημείο

Πληρώστε 2 χρυσό για την κάρτα



9. Τέλος του Παιχνιδιού

10. Τελικό Σκοράρισμα & Νικητής

11. Βασίλεια

Το παιχνίδι τελειώνει με την ολοκλήρωση του γύρου, στον οποίο ένας 
παίκτης δεν μπορεί πλέον να τραβήξει διπλό πλακίδιο, επειδή έχουν 
εξαντληθεί. Ο παίκτης στα δεξιά του πρώτου παίκτη θα παίξει για τε-
λευταία φορά στο παιχνίδι.

Στο Pandoria, οι περισσότεροι πόντοι κερδίζονται στη διάρκεια του 
παιχνιδιού. Στο τέλος, ωστόσο, οι παίκτες κερδίζουν 1 πόντο για κάθε 
κάρτα στο χέρι τους και οι εναπομείναντες πόροι τους μετατρέπονται 
σε πόντους. Για κάθε 3 πόρους (στρογγυλοποιώντας προς τα κάτω) του 
κάθε είδους, ο παίκτης κερδίζει 1 πόντο.
Αν ένας παίκτης έχει ακόμη ένα κτίριο που του δίνει καλύτερη αναλογία 
(Κρύπτη, Ξυλαποθήκη, Αποθήκη), χρησιμοποιεί αυτές τις αναλογίες.

ΑνΑν υπάρχει ισοπαλία, ο αριθμός των εναπομείναντων πόρων των ισό-
παλων πόρων καθορίζει τον νικητή.

Στο προχωρημένο παιχνίδι, τα βασίλεια (πλευρά «Β») έχουν ξεχωριστές 
ικανότητες, και κάθε παίκτης ξεκινάει με 4 τυχαίες κάρτες στο χέρι του.

Άνθρωποι
Ξεκινάτε με 5 κρυστάλλους, 4 χρυσό και 5 ξύλο.
Ειδική ικανότητα: μπορείτε να τοποθετήσετε τον αρχηγό σας 
οποιαδήποτε στιγμή, και όχι μονο σαν τελευταίο πιόνι.

Νάνοι
Ξεκινάτε με 2 κρυστάλλους, 10 χρυσό και 5 ξύλο.
ΕιδικήΕιδική ικανότητα: πάντοτε έχετε στο χέρι σας 2 διπλά 
πλακίδια για να επιλέξετε, αντί για ένα.

Ξωτικά
Ξεκινάτε με 8 κρυστάλλους, 3 χρυσό και 4 ξύλο.
ΕιδικήΕιδική ικανότητα: στο τέλος της σειράς σας, μπροείτε να 
μετακινήσετε ένα πιόνι σας (όχι όμως τον αρχηγό σας) στο 
ταμπλό, μέχρι και 2 θέσεις σε μια μη κατειλημμένη θέση που 
δεν αποτελεί μέρος κλειστής περιοχής. Δεν μπορείτε να πε-
ράσετε ή να ολοκληρώσετε τη μετακίνηση σε αντίπαλα 
κάστρα ή σε λίμνες. Μπορείτε, ωστόσο να περάσετε από 
μια θέση που είναι κατειλημμένη ή από κλειστή περιοχή.

Μάγοι
Ξεκινάτε με 9 κρυστάλλους, 2 χρυσό και 2 ξύλο.
Ειδική ικανότητα: μπορείτε να αγοράσετε μια κάρτα σε κάθε 
σειρά σας, ανεξαρτήτως αν μια περιοχή σας σκόραρε ή όχι.

Χάφλινγκς
Ξεκινάτε με 4 κρυστάλλους, 3 χρυσό και 7 ξύλο.
Ειδική ικανότητα: αφού κτίσετε ένα κτίριο ή μνημείο, 
μπορείτε να παίξετε και ένα ξόρκι.

12. Παιχνίδι Αρχαρίων

13. Παραλλαγή Ομαδικού Παιχνιδιού

Χρησιμοποιήστε την πλευρά «Α» των ταμπλό βασιλείων. Στο παιχνίδι 
αυτό, οι παίκτες δεν έχουν ξεχωριστές ικανότητες και ο κάθε ένας ξεκι-
νάει με διαφορετικό κτίριο.

Ξεχωρίστε τις κάρτες βασιλείων από τις κοινές κάρτες και δώστε σε 
κάθε παίκτη τις δύο κάρτες που αντιστοιχούν στο βασίλειό του. Ανακα-
τέψτε τις υπόλοιπες κάρτες βασιλείων με τις 44 κοινές κάρτες για να 
σχηματιστεί η τράπουλα αγοράς. Κάθε παίκτης τραβάει 2 επιπλέον 
κάρτες από την τράπουλα, για να τις προσθέσει στο χέρι του.

Κάθε παίκτης τοποθετεί την κάρτα βασιλείου με το «Α» σαν αρχικό 
κτίριο, κάτω από μια από τις 5 θέσεις κτιρίων του ταμπλό του. Οι παί-
κτες έχουν άλλες 3 κάρτες για αρχικό χέρι.

Οι Άνθρωποι ξεκινούν με 5 κρυστάλλους, 5 χρυσό και 5 ξύλο. 
Κάρτες Βασιλείου: Κτίστης / Τράπεζα (Α), Απόκτηση / 
Άγαλμα.

Οι Νάνοι ξεκινούν με 2 κρυστάλλους, 8 χρυσό και 5 ξύλο. 
Κάρτες Βασιλείου: Κάλεσμα / Ξυλουργός (Α), Έδαφος / 
Ξυλαποθήκη.

ΤαΤα Ξωτικά ξεκινούν με 6 κρυστάλλους, 3 χρυσό και 4 ξύλο. 
Κάρτες Βασιλείου: Συνάθροιση / Μικρό Πριονιστήριο (Α), 
Προσαρμογή / Κατάστημα.

Οι Μάγοι ξεκινούν με 7 κρυστάλλους, 2 χρυσό και 2 ξύλο. 
Κάρτες Βασιλείου: Τηλεμεταφορά / Μεγάλος Πύργος (Α), 
Μαγεμένο Κάστρο / Βωμός.

ΤαΤα Χάφλινγκ ξεκινούν με 5 κρυστάλλους, 3 χρυσό και 6 ξύλο. 
Κάρτες Βασιλείου: Κατασκευή / Μικρό Θησαυροφυλάκιο 
(Α), Κλώνος / Μεγάλο Θησαυροφυλάκιο.

Με 4 παίκτες, το Pandoria μπορεί να παιχτεί και σαν παιχνίδι ομάδων. 
Το παιχνίδι παίζεται με τον ίδιο τρόπο, με τη διαφορά ότι οι συμπαίκτες 
κάθονται απέναντι ο ένας από τον άλλο και οι πόντοι τους καταγράφο-
νται σαν ομάδα, χρησιμοποιώντας και τους δύο δείκτες στέμματος, 
στοιβαγμένους.

Απαγορεύεται, ωστόσο, να μιλάτε και να δίνετε πληροφορίες στον συ-
μπαίκτη σας, ούτε να κάνετε νοήματα, ή να του λέτε σχετικά με τα πλα-
κίδια, τις προθέσεις και τις κάρτες σας!

Μετάφραση: Νίκος Χριστάκης



Ξόρκια

ACQUIRE
ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Πάρτε 1 ή 2 κάρτες δωρεάν από την 
αγορά καρτών.

ADOPT
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Αντιγράψτε το πρώτο ξόρκι ενός αντι-
πάλου, όχι όμως ένα άλλο ξόρκι «Προ-
σαρμογής».

ASTRAL SHIP
ΑΣΤΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟ

Τοποθετήστε ένα πιόνι σε ένα μη κατει-
λημμένο πλοίο σε μια λίμνη.

CLONE
ΚΛΩΝΟΣ

Τοποθετήστε 1 ή 2 πιόνια σε μη κατει-
λημμένες θέσεις γειτονικά σε άλλα 
πιόνια σας, αλλά όχι σε πλοία / κάστρα 
/ κλειστές περιοχές.

CONJURE
ΚΑΛΕΣΜΑ

Βάλτε έναν από τους πόρους σας στο 6, 
8 ή 10.

CONSTRUCT
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κτίστε ένα κτίριο ή μνημείο, χωρίς να 
πληρώσετε το κόστος του σε ξύλο.

ENCHANTED CASTLE
ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΚΑΣΤΡΟ

Τοποθετήστε ένα από τα κάστρα σας 
μαζί με ένα πιόνι σας.

FLEE
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ

Επιστρέψτε οποιονδήποτε αριθμό πιο-
νιών σας, από το ταμπλό στο απόθεμά 
σας.

MASTER BUILDER
ΚΤΙΣΤΗΣ

Κτίστε ένα κτίριο και ένα μνημείο ταυ-
τόχρονα. Οι εκπτώσεις του «Ξυλουρ-
γού» εφαρμόζονται και στα δύο.

RAGE
ΟΡΓΗ

Ένα πιόνι σας, εκτός του αρχηγού, υπο-
λογίζεται διπλό ή τριπλό για αυτή την 
καταμέτρηση.

MUSTER
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ

Τοποθετήστε 1 ή 2 πιόνια σε μια μη κα-
τειλημμένη θέση, αλλά όχι σε πλοί/κά-
στρο/κλειστή περιοχή.

TELEPORT
ΤΗΛΕΜΕΤΑΦΟΡΑ

Μετακινήστε 1 ή 2 από τα πιόνια σας σε 
οποιαδήποτε μη κατειλημμένη θέση 
αλλά όχι σε πλοία / κάστρα / κλειστές πε-
ριοχές.



Ξόρκια

TERRAIN
ΕΔΑΦΟΣ

Τραβήξτε και τοποθετήστε ένα επι-
πλέον διπλό ή απλό πλακίδιο χωρίς να 
τοποθετήσετε ένα πιόνι πάνω του.

Κτίρια

BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ

Πληρώνετε 1, 2 ή 3 χρυσό λιγότερο 
για κάθε κάρτα που αγοράζετε. Πά-
ντοτε πληρώνετε τουλάχιστον 1 
χρυσό.

CARPENTER
ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

Πληρώνετε 1, 2 ή 3 ξύλο λιγότερο για 
κάθε κατασκευή κτιρίου / μνημείου. 
Πάντοτε πληρώνετε τουλάχιστον 1 
ξύλο.

LUMBERYARD
ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ

Κερδίζετε 1 πόντο για 2 ξύλα, ή 2 πό-
ντους για 3 ξύλα, όταν ξεπεράσετε τα 
10 ξύλα, αντί για την κανονική αναλο-
γία του 1 ανά 3.

MARKET
ΑΓΟΡΑ

Όταν ο πόρος που χρειάζεστε φτάσει 
στο «0» μπορείτε να πληρώσετε χρησι-
μοποιώντας έναν άλλο πόρο, με ανα-
λογία 2:1 ή 1:1.

POORHOUSE
ΚΑΛΥΒΑ

Αν ένας πόρος σας φτάσει στο «0» στο 
τέλος της σειράς σας, ανεβάστε τον στο 
«2».

REPOSITORY
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΚερδίζετεΚερδίζετε 1 πόντο για 2 κρυστάλλους 
ή 2 πόντους για 3 κρυστάλλους, όταν 
ξεπεράσετε τους 10 κρυστάλλους, 
αντί για την κανονική αναλογία του 1 
ανά 3.

SAW MILL large
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΡΙΟ μεγάλο

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα πε-
ριοχής δάσους, κερδίζετε +2 ξύλα για 
κάθε θέση δάσους.

SAW MILL small
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΡΙΟ μικρό

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα πε-
ριοχής δάσους, κερδίζετε +1 ξύλο για 
κάθε θέση δάσους.

SCHOOL OF WIZARDRY
ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΕΙΑΣ

Πληρώνετε 1, 2 ή 3 κρυστάλλους λιγό-
τερου όταν εκτελείτε ένα ξόρκι. Πλη-
ρώνετε πάντοτε τουλάχιστον 1 κρύ-
σταλλο.

SHRINE
ΒΩΜΟΣ

Από εδώ και στο εξής, κερδίζετε 1 ή 2 
πόντους κάθε φορά που παίζετε ένα 
ξόρκι.

STATUE
ΑΓΑΛΜΑ

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα μιας 
περιοχής πόλης. κερδίζετε +1 πόντο για 
κάθε θέση πόλης.



STORE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κερδίζετε 1 επιπλέον πόντο κάθε 
φορά που ξεπερνάτε τους 10 πόρους.

Κτίρια

TOWER large
ΠΥΡΓΟΣ μεγάλος

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα 
μιας περιοχής βουνών, κερδίζετε +2 
κρυστάλλους για κάθε θέση βουνού.

TOWER small
ΠΥΡΓΟΣ μικρός

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα 
μιας περιοχής βουνών, κερδίζετε +1 
κρυστάλλους για κάθε θέση βουνού.

TREASURY large
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ μεγάλο

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα 
μιας περιοχής λόφων, κερδίζετε +2 
χρυσό για κάθε θέση λόφου.

Αριθμός παικτών: 2 - 4
Διάρκεια: 90 λεπτά
Ηλικία: 10+

Σχεδιαστές:
Jeffrey D. Allers
Bernd Eisenstein

ΕικονογράφησηΕικονογράφηση
Lukas Siegmon
Christian Opperer

Μετάφραση:
Jeffrey D. Allers
Benedicte Bill
Olav Fakkeldij

Μετάφραση στα Ελληνικά:Μετάφραση στα Ελληνικά:
Νίκος Χριστάκης

TREASURY small
ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ μικρό

Όταν συμμετέχετε στο σκοράρισμα μιας 
περιοχής λόφων, κερδίζετε +1 χρυσό για 
κάθε θέση λόφου.

VAULT
ΚΡΥΠΤΗ

Κερδίζετε 1 πόντο για 2 χρυσό, ή 2 πό-
ντους για 3 χρυσό όταν ξεπεράσετε τους 
10 χρυσούς, αντί για την κανονική ανα-
λογία 1 προς 3.




