
Το Germania Magna είναι ένα παιχνίδι συνεχώς μεταβαλλόμενων συμμαχιών.
Κάθε παίκτης εκπροσωπεί μια από τις Γερμανικές φυλές που κάνουν επιδρομές 
σε διάφορες επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους για λάφυρα και δόξα.

Το τμήμα των Κανόνων εξοικειώνει τους παίκτες με τους βασικούς κανόνες του 
παιχνιδιού. Το Λεξιλόγιο (σελ. 15) παρέχει μια αλφαβητική λίστα των ορισμών και 
επεξηγεί σημαντικούς όρους, φράσεις και καταστάσεις. Δεν είναι απαραίτητο να 
διαβάσετε όλο το Λεξιλόγιο, μιας και είναι ένα βοήθημα σε περίπτωση που προκύ-
ψουν ερωτήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κατά την ανάγνωση των Κανό-
νων. Στη σελ. 19 θα βρείτε ένα εκτεταμένο παράδειγμα ενός γύρου του παιχνιδιού.

4 Κάρτες Αναφοράς
Παικτών

8 Κάρτες
Φύλαρχων

15 Κάρτες
Ρωμαίων

68 Κάρτες
Φυλών

32 Δείκτες
Λαφύρων

15 Κάρτες Επαρχιών

Ζάρια
4 Ταμπλό Δόξας
(1 σε κάθε χρώμα)

8 Δείκτες
Δόξας
(2 σε κάθε
χρώμα)

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



ΕΠΑΡΧΙΑ

ΚΑΡΤΑ ΡΩΜΑΙΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΦΥΛΑΡΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΦΥΛΗΣ

Σύμβολο Καρτών Ρωμαίων - ο αριθμός των συμβόλων υποδεικνύει τον αριθμό 
των Καρτών Ρωμαίων που πρέπει να προστεθούν στην Επαρχία.
Λάφυρα - ο αριθμός των Λαφύρων που παίρνει κάθε συμμετέχοντας στη Σύ-
γκρουση μετά τη νίκη.
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Στρατιωτική Ισχύς - προστίθεται 
στην Στρατιωτική Ισχύ της Κάρτας 
Επαρχίας στην οποία έχει προστεθεί 
η μονάδα Ρωμαίων.
ΕίδοςΕίδος Μονάδας - η μονάδα ανήκει σε 
ένα από τα 5 είδη: ελαφρύ πεζικό, 
βαρύ πεζικό, ελαφρύ ιππικό, βαρύ 
ιππικό ή πολεμικές μηχανές.
ΙκανότηταΙκανότητα - μεταβάλλει τις Συ-
γκρούσεις, π.χ. μπορεί να απαγορεύ-
σει συγκεκριμένους συμμετέχοντες, 
μπορεί να κάνει τη νίκη δυσκολότε-
ρη, ή να επιβραβεύσει για απώλειες 
μετά τη νίκη.
Λάφυρα - επιπλέον Λάφυρα που 
κάθε συμμετέχοντας στη Σύγκρουση 
λαμβάνει μετά τη νίκη.
Θεματικό Κείμενο - Συνήθως ένα 
εδάφιο από μια αρχαία πηγή, χωρίς 
πραγματικό αποτέλεσμα στο παιχνί-
δι.

Εκκίνηση - καθορίζει τη σειρά των 
παικτών σε κάθε Γύρο.
Ικανότητα - η ειδική ικανότητα της 
κάρτας, η οποία μπορεί να είναι 
μόνιμη, ή να ενεργοποιείται.
Θεματικό Κείμενο
ΦυλετικόςΦυλετικός Δεσμός - Η φυλή 
(φατρία) στην οποία ανήκει η 
κάρτα.

Κόστος - Το κόστος παιξίματος της 
κάρτας από το χέρι σας, εκφρασμέ-
νο σε μονάδες Λαφύρων.
Ικανότητα - η ειδική ικανότητα της 
κάρτας.
Στρατιωτική Ισχύς - προστίθεται 
για να βοηθήσει σε μια Σύγκρουση.
ΙκανότηταΙκανότητα Επιβίωσης Μονάδας - 
Το πρώτο (λευκό ) ζάρι χρησιμοποι-
είται μετά από νικηφόρα Σύγκρου-
ση. Το δεύτερο (κόκκινο) μετά από 
ήττα.
Θεματικό Κείμενο
Είδος - καθορίζει πολλούς από τους 
γενικότερους κανόνες σχετικά με το 
πως και πότε μπορεί να παιχτεί μια

κάρτα. Υπάρχουν 4 είδη Καρτών Φυλής: Μονάδα Φυλής, Προσάρτημα, 
Στρατηγική και Τακτική.
Είδος Μονάδας - Κάθε Μονάδα Φυλής ανήκει σε ένα από τα εξής 5 είδη: 
ελαφρύ πεζικό, βαρύ πεζικό, ελαφρύ ιππικό, βαρύ ιππικό ή πολεμικές μηχανές.

7.

Στρατιωτική Ισχύς - τιμή 
η οποία πρέπει να ξεπερα-
στεί για να κερδηθεί μια 
Σύγκρουση στην Επαρ-
χία αυτή.
Ικανότητα - μεταβάλλει 
την ανάπτυξη Ορδής, την 
επίλυση της Σύγκρου-
σης, επηρεάζει τη νίκη ή 
την ήττα.



Ταμπλό Δόξας - χρησιμο-
ποιείται για να σημειώνει 
κάθε παίκτης τους Πό-
ντους Δόξας του.

Δείκτες Δόξας - Δείχνουν τους τρέχοντες Πόντους Δόξας κάθε 
παίκτη. Κάθε παίκτης έχει δύο δείκτες, έναν για τις δεκάδες και 
έναν για τις μονάδες. Και οι δύο δείκτες τοποθετούνται στο 
Ταμπλό Δόξας του παίκτη.

ΔείκτεςΔείκτες Λαφύρων - Το συνάλλαγμα του παιχνιδιού, το οποίο 
υπάρχει σε διάφορες τιμές (οι παίκτες μπορούν να αλλάζουν νο-
μίσματα). Οι αριθμοί που απεικονίζονται στα νομίσματα είναι 
Ρωμαϊκοί: Ν=0 (λατινικά nulla - τίποτα), Ι=1, ΙΙ=2, ΙΙΙ=3, IV=4, 
V=5, X=10.

Αν το κείμενο μιας κάρτας αντικρούει τους κανόνες, το κείμενο της κάρτας 
υπερισχύει.
Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι δεκαδικές τιμές πάντοτε στρογγυλο-
ποιούνται προς τα πάνω, μετά την εφαρμογή όλων των μεταβολών.
Αν ένα αποτέλεσμα ισχύει για έναν παίκτη που καλύπτει μια συνθήκη, τότε 
όλοι οι παίκτες που καλύπτουν τη συνθήκη δέχονται το πλήρες αποτέλεσμα.
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Παράδειγμα: 3 παίκτες συμμετέχουν 
στην ίδια Σύγκρουση (Επαρχία με Στρα-
τιωτική Ισχύ 20), και οι 2 ισχυρότεροι 
έχουν ίσου μεγέθους ορδές, οπότε και οι 
δύο κερδίζουν από 11 Πόντους Δόξας (6 
για τον τρίτο παίκτη).
Παράδειγμα 2: Μια σύγκρουση κερδίζε-
ται στην Lugdunensis Senonia και περισ-

σότεροι από ένας παίκτης είναι ισόπαλοι για τους λιγότερους Πόντους 
Δόξας. Όλοι οι παίκτες με τους λιγότερους Πόντους Δόξας επωφελούνται 
της συνθήκης  Νίκης.

Νικητής είναι ο παίκτης με τους περισσότερους Πόντους Δόξας στο τέλος 
του Γύρου όπου θα υπάρχουν έξι ή περισσότερες Κάρτες Επαρχιών στη 
Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Επαρχιών.

1) Προσαρμογή με βάση τον αριθμό των παικτών:
  -

 -

2) Επιλογή χρωμάτων. Κάθε παίκτης παίρνει το δικό του Ταμπλό Δόξας

3) Προετοιμασία της κοινής Τράπουλας Φυλών (προτείνεται για τα πρώτα σας

4)

Στο παιχνίδι 2 παικτών, αφαιρέστε από την Τράπουλα Επαρχιών όλες 
τις Κάρτες με βασική Στρατιωτική Ισχύ 25.
Στο παιχνίδι 4 παικτών, αφαιρέστε από την Τράπουλα Επαρχιών όλες 
τις Κάρτες με βασική Στρατιωτική Ισχύ 5.

και δύο δείκτες Πόντων Δόξας

παιχνίδια). Πάρτε τις παρακάτω κάρτες από τις παιχνίδια). Πάρτε τις παρακάτω κάρτες από τις Κάρτες Φυλών και σχη-
ματίστε την Τράπουλα Φυλών: 15 Warband, 9 Warriors, 4 Horsemen, 3 
Chieain Comites, 2 Dismounted Comites, 3 Allied Alan Cavalry, 1 
Frameae, 1 Fulcum, 1 Cuneus, 1 Passage through the Rhine, 2 Foederati 
Defectors, 2 Ambush, 2 Fog, 2 Roman Counterattack, 2 Heavy Rains, 1 
German Phalanx, 2 Weaponsmithing, 2 e Promise of Spoils, 1 Call to 
War, 2 Predictions, 1 Sacerdotes Civitatis, 2 Hunnic Raid, 2 Victory in 
SingleSingle Combat, 1 Roman Valetundinarium, 2 Romanization, 2 Punitive 
Expedition (68 κάρτες συνολικά).
Τραβήξτε αρχικό χέρι. Ανακατέψτε την κοινή Τράπουλα Φυλών (ή τις 
ξεχωριστές τράπουλες παικτών). Κάθε παίκτης τραβάει πέντε Κάρτες 
Φυλής    από την Τράπουλα Φυλών     (κοινή, ή τη δική τους προ-
σωπική τράπουλα).
Αφού όλοι οι παίκτες τραβήξουν τις κάρτες τους, κάθε παίκτης μπορεί να 
τραβήξει ξανά αν δεν του άρεσε το αρχικό του χέρι. Για να το κάνει αυτό, 
ανακατεύει τις κάρτες του πίσω στην τράπουλα και τραβάει νέο αρχικό 
χέρι. Με το δεύτερο αυτό τράβηγμα, πρέπει να αποδεχθεί τις κάρτες που 
πήρε.

ΝΙΚΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
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Πάρτε τα αρχικά Λάφυρα: Τοποθετήστε όλους τους δείκτες Λαφύρων   
σε θέση που να φτάνουν όλοι οι παίκτες. Κάθε παίκτης παίρνει 5 Λάφυρα
Τοποθετήστε τις Κάρτες Επαρχιών: Ανακατέψτε την Τράπουλα επαρχιών 
κλειστή και τοποθετήστε 1 Κάρτα Επαρχίας   , ανοιχτή ανάμεσα στους 
παίκτες. Ανακατέψτε την Τράπουλα Ρωμαίων  κλειστή.
Τοποθετήστε  στην Κάρτα Επαρχίας, τόσες Κάρτες
Ρωμαίων όσες αναγράφει, κλειστές κάτω από αυτή.
Τοποθετήστε τις υπόλοιπες Τοποθετήστε τις υπόλοιπες Κάρτες Ρωμαίων σε
απόσταση που να φτάνουν όλοι οι παίκτες.
Τοποθετήστε την ανακατεμένη Τράπουλα
Φυλάρχων κλειστή, ώστε να φτάνουν όλοι
οι παίκτες   .
Κάντε χώρο για τη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος
Επαρχιών     και τη Στοίβα Ξεσκαρταρίσμα-
τος Καρτών Φυλώντος Καρτών Φυλών   κοντά στις αντίστοι-
χες τράπουλες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το παιχνίδι αποτελείται από μια σειρά Γύρων, με τον κάθε έναν να ακολου-
θεί τα ίδια βήματα. Κάθε Γύρος έχει 4 Φάσεις.

Φάσεις του κάθε Γύρου:
1. Φάση Προετοιμασίας
2. Φάση Προμηθειών
3. Φάση Ανάπτυξης
4. Φάση Συγκρούσεων

1. Φάση Προετοιμασίας
Κάθε παίκτης τραβάει από μια Κάρτα Φυλάρχου και την τοποθετεί ανοιχτή 
μπροστά του. Η τιμή Εκκίνησης Φυλάρχου καθορίζει την Εκκίνηση του 
παίκτη για τον Γύρο. Οι παίκτες εκτελούν διάφορες ενέργειες με φθίνουσα 
σειρά Εκκίνησης, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη τιμή Εκκίνησης. Επιπλέ-
ον, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Ικανότητες του Φυλάρχου 
τους στη διάρκεια του Γύρου.
Μία Κάρτα Επαρχίας (ή δύο αν δεν υπάρχει καμία στο παιχνίδι) τοποθε-
τούνται στο τραπέζι, και αμέσως κάτω από αυτές τοποθετούνται Κάρτες 
Ρωμαίων, ανάλογα με το πόσες αναγράφονται στην κάθε κάρτα Επαρχίας, 
μέχρι όλες οι κάρτες Επαρχιών να έχουν όσες κάρτες απαιτούνται. Αν ο 
αριθμός των Καρτών Ρωμαίων που ήδη υπάρχουν σε μια Επαρχία είναι ίσος 
ή μεγαλύτερος από την τιμή Καρτών Ρωμαίων που αναγράφεται στην 
Επαρχία, τότε η Επαρχία αυτή δεν παίρνει νέες Κάρτες Ρωμαίων.
Δεν μπορούν ποτέ να υπάρχουν ταυτόχρονα περισσότερες από 3 Κάρτες 
Επαρχιών ανοιχτές στο παιχνίδι. Αν μια τέταρτη Κάρτα Επαρχίας πρέπει 
να μπει στο παιχνίδι, ο παίκτης του οποίου ο Φύλαρχος έχει την μεγαλύτερη 
Εκκίνηση επιλέγει μια από τις τρεις ήδη υπάρχουσες Επαρχίες και την μετα-
κινεί στη Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Επαρχιών. Τυχόν Κάρτες Ρωμαίων 
που υπήρχαν στην κάρτα αυτή, ξεσκαρτάρονται και ανακατεύονται ξανά 
στην Τράπουλα Ρωμαίων.

2. Φάση Προμηθειών
Οι παίκτες τραβάνε, με φθίνουσα σειρά Εκκίνησης
(ξεκινώντας από την μεγαλύτερη τιμή):
α) 4 μονάδες Λαφύρων ή
β) 2 Κάρτες Φυλής ή
γ) 2 μονάδες Λαφύρων και 1 Κάρτα Φυλής

3. Φάση Ανάπτυξης
Η ανάπτυξη γίνεται σε μια σειρά γύρων ενεργειών, οι οποίοι συνεχίζονται 
μέχρι όλοι οι παίκτες να πάνε πάσο. Σε κάθε γύρο, κάθε παίκτης με σειρά 
φθίνουσας Εκκίνησης, πρέπει να κάνει μια από τις παρακάτω Ενέργειες:
 α) να παίξει μια Κάρτα Φυλής από το χέρι του
 β) Πάσο.

ΠαίξιμοΠαίξιμο μιας Κάρτας Φυλής: Ο παίκτης πρέπει να ξοδέψει Λάφυρα ίσα με 
το κόστος της κάρτας. Κάθε παίκτης μπορεί να παίξει όσες Κάρτες Φυλής 
επιθυμεί στη διάρκεια της Φάσης Ανάπτυξης, αλλά μία μόνο κάρτα σε κάθε 
σειρά του. (Εξαίρεση: Οι Τακτικές παίζονται ελεύθερα.) Οι Κάρτες Φυλής 
που μπορούν να παιχτούν μόνο στη σειρά του παίκτη είναι οι εξής:
α) 

β)

γ)γ)

Πάσο: Αν ένας παίκτης δεν θέλει, ή δεν μπορεί να παίξει άλλες Κάρτες 
Φυλής, πάει πάσο. Από τη στιγμή αυτή κι έπειτα, ο παίκτης στη σειρά του 
μπορεί να πάει μόνο πάσο και δεν μπορεί να παίξει άλλες Μονάδες Φυλής, 
Προσαρτήματα ή Κάρτες Στρατηγικής σε αυτή τη Φάση Ανάπτυξης. Η 
Ανάπτυξη ολοκληρώνεται αφού όλοι οι παίκτες πάνε πάσο.

Μονάδα Φυλής - Όταν η κάρτα αυτή αναπτυχθεί, πρέπει να τοποθετηθεί 
κοντά σε μια Κάρτα Επαρχίας της επιλογής του παίκτη, στην πλευρά 
του. Η μονάδα αυτή δημιουργεί την Ορδή του. Αν περισσότερες από μια 
μονάδες ανατεθούν από τον ίδιο παίκτη στην Επαρχία αυτή, κάθε επόμε-
νη μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί μερικώς κάτω από την προηγούμενη 
μονάδα, δημιουργώντας μια στοίβα και αυξάνοντας τον αριθμό των 
καρτών της ήδη υπάρχουσας Ορδής. Όλες οι μονάδες της στοίβας πρέπει 
νανα είναι ορατές προς όλους τους παίκτες. Εκτός κι αν ορίζεται κάτι δια-
φορετικό, οι ικανότητες των Μονάδων Φυλής επηρεάζουν μόνο κάρτες 
που βρίσκονται στην Επαρχία στην οποία έχουν αναπτυχθεί.
Προσάρτημα - Όταν η κάρτα αυτή αναπτυχθεί, πρέπει να προσαρτηθεί 
σε μια ήδη υπάρχουσα Ορδή που ανήκει στον ίδιο παίκτη. Τα ανεπτυγμέ-
να Προσαρτήματα είναι μέρος μιας Ορδής, αλλά μια Ορδή που αποτε-
λείται μόνο από Προσαρτήματα, καταστρέφεται αμέσως. Εκτός κι αν 
ορίζεται κάτι διαφορετικό, οι ικανότητες των Προσαρτημάτων επηρεά-
ζουν μόνο την Ορδή στην οποία έχουν προσαρτηθεί.
Στρατηγική - Οι κάρτες αυτές ποτέ δεν προσαρτώνται σε μια επαρχία. 
Όταν ένας παίκτης παίξει μια Κάρτα Φυλής Στρατηγικής, πληρώνει το 
κόστος της, επιλύει την ικανότητά της και έπειτα η κάρτα ξεσκαρτάρεται 
στην στοίβα Ξεσκαρταρίσματος καρτών Φυλής.



Κάρτες Φυλών Τακτικής και Ικανότητες Καρτών: Οι Τακτικές είναι ειδι-
κές Κάρτες Φυλών. Κάποιες μπορεί να παιχτούν οποιαδήποτε στιγμή, ενώ 
άλλες όταν εμφανιστεί η συνθήκη ενεργοποίησής τους. Παίζονται συχνά 
σαν αντίδραση στην Ενέργεια ενός άλλου παίκτη, π.χ. για να ακυρωθεί το 
αποτέλεσμα μιας κάρτας που έπαιξε ένας αντίπαλος. Το παίξιμο μιας κάρτας Τα-
κτικής δεν υπολογίζεται σαν Ενέργεια και κάθε παίκτης μπορεί να παίξει όσες 
επιθυμεί στον ίδιο Γύρο. Αν πολλοί παίκτες θέλουν να παίξουν κάρτες, αυτές 
εφαρμόζονται με τη σειρά που παίχτηκαν. Αν η σειρά που παίχτηκαν δεν είναι ξε-
κάθαρη, οι ισοπαλίες επιλύονται με τον παίκτη με την μεγαλύτερη Εκκίνηση να 
προηγείται. Το ίδιο ισχύει και για τις ενεργοποιήσεις Ικανοτήτων Καρτών.

Παράδειγμα: Η Call to War μπορεί να παιχτεί οποιαδήποτε στιγμή στον 
Γύρο. Η Predictions μπορεί να παιχτεί αμέσως αφού μια κάρτα εκτός Μονά-
δας Φυλής παιχτεί, αλλά πριν το αποτέλεσμά της επιλυθεί. Η συνθήκη ενερ-
γοποίησης της Victory in single combat μπορεί να εμφανιστεί μόνο όταν οι 
παίκτες κερδίζουν Πόντους Δόξας μετά από μια νικηφόρα Σύγκρουση στη 
Φάση Συγκρούσεων.

4. Φάση Συγκρούσεων
Μια Σύγκρουση πρέπει να επιλυθεί σε κάθε Επαρχία με τουλάχιστον μία 
Ορδή. Αν υπάρχουν περισσότερες από μια Συγκρούσεις, ο παίκτης με την 
μεγαλύτερη Εκκίνηση επιλέγει τη σειρά με την οποία θα επιλυθούν. Κάθε 
Σύγκρουση επιλύεται πλήρως πριν ξεκινήσει η επίλυση της επόμενης. Αφού 
μια Σύγκρουση ξεκινήσει, όλες οι Κάρτες Ρωμαίων που έχουν τοποθετηθεί 
στην Επαρχία ανοίγουν.

Κάθε Σύγκρουση επιλύεται ακολουθώντας τις παρακάτω υπο-φάσεις:

1.Καθορισμός νίκης ή ήττας: Μια Σύγκρουση περιλαμβάνει την υπέρβαση 
της Στρατιωτικής Ισχύος μιας Κάρτας Επαρχίας (η οποία κυμαίνεται 
από 5 έως 25) με τη βοήθεια των Καρτών Φυλής που έχουν παίξει οι παί-
κτες στη Φάση Ανάπτυξης. Κάθε παίκτης υπολογίζει τη Στρατιωτική 
Ισχύ της Ορδής του, μαζί με τυχόν μεταβολές από τις ικανότητες των 
άλλων Καρτών Φυλών, Φυλάρχων, Επαρχίας, Ρωμαίων κλπ. Η συνολι-
κή Στρατιωτική Ισχύς όλων των Ορδών, έπειτα προστίθεται. Έπειτα 
στην Στρατιωτική Ισχύ της Επαρχίας προστίθεται η Στρατιωτική Ισχύς 
όλων των Καρτών Ρωμαίων που έχουν τοποθετηθεί στην Επαρχία και 
τυχόν μεταβολές από ικανότητες άλλων καρτών. Αν η Στρατιωτική 
Ισχύς των παικτών είναι ίση ή μικρότερη από αυτή της Κάρτας Επαρχίας, 
η Σύγκρουση έχει χαθεί. Οι παίκτες κερδίζουν αν η ισχύς τους είναι μεγα-
λύτερη από της Επαρχίας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κάποιες Επαρχίες έχουν συνεχείς ικανότητες ή
ικανότητες που ενεργοποιούνται. Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορε-
τικό, οι ικανότητες αυτές επηρεάζουν μόνο τις Ορδές, τους Παίκτες 

κια τις Συγκρούσεις που σχετίζονται με την Επαρχία.

Στρατιωτική Ισχύς 
όλων των Μονάδων 
Φυλής, με μεταβολές 
από Κάρτες Φυλής και 
Ικανότητες Φυλάρχων 
όλων των παικτών που 
συμμετέχουν στη Σύ-
γκρουση. Τυχόν μεταγκρουση. Τυχόν μετα-
βολές που παρέχονται 
από την ικανότητα της 
Κάρτας Επαρχίας.

Στρατιωτική Ισχύς της 
Κάρτας Επαρχίας και 
των Καρτών Ρωμαίων 
που έχουν προστεθεί σε 
αυτή. Τυχόν μεταβολές 
που παρέχονται από 
την ικανότητα της 
Κάρτας Επαρχίας.Κάρτας Επαρχίας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ



α) Μετά από ΝΙΚΗΦΟΡΑ Σύγκρουση:
2α.

3α.

4α.

Αν μια Επαρχία έχει ικανότητα Νίκης, πρέπει να ενεργοποιηθεί τώρα ή 
στην κατάλληλη επόμενη υπο-φάση, αν το απαιτεί το κείμενό της. Οι 
Τακτικές που παίχτηκαν σε κάποια υπο-φάση μπορεί να επηρεάσουν το 
αποτέλεσμα της ικανότητας της Επαρχίας (πχ αλλάζοντας τους Πόντους 
Δόξας ή την Στρατιωτική Ισχύ ενός παίκτη). Παράδειγμα: Η ικανότητα της 
Raetia Secunda ενεργοποιείται σε αυτή την Υπο-φάση, ενώ της Germania 
Prima ενεργοποιείται όταν οι παίκτες παίρνουν Λάφυρα.
ΜοίρασμαΜοίρασμα Λαφύρων σε όλους τους συμμετέχοντες: Κάθε παίκτης που 
συμμετείχε στην Σύγκρουση παίρνει τόσα Λάφυρα όσα αναγράφονται 
στην Κάρτα Επαρχίας. Τα Λάφυρα των ηττημένων Καρτών Ρωμαίων 
προστίθενται στο ποσό αυτό, το οποίο μπορεί να μεταβληθεί επιπλέον 
από τις Ικανότητες Φυλάρχων και τη συνθήκη Νίκης της Επαρχίας.
ΜοίρασμαΜοίρασμα Πόντων Δόξας σε όλους τους συμμετέχοντες: Κάθε συμμε-
τέχοντας λαμβάνει Πόντους Δόξας. Η επιβράβευση κάθε παίκτη εξαρ-
τάται από τη σχετική συνεισφορά του στη Στρατιωτική Ισχύ, με τους 
περισσότερους πόντους να απονέμονται σε όσους συνεισέφεραν περισ-
σότερο. Ο συνολικός αριθμός Πόντων Δόξας που απονέμονται μετά 
από μια νικηφόρα μάχη ισούται με τη Βασική Στρατιωτική Ισχύ της 
Κάρτας Επαρχίας (δείτε τον πίνακα Πόντων Δόξας και τη Βάση των 
Κανόνων).

Έλεγχος Απωλειών: Κάθε συμμετέχοντας πρέπει να ελέγξει για απώλειες 
Μονάδων Φυλών. Για κάθε Μονάδα Φυλής, ρίχνει ένα εξάπλευρο ζάρι και 
συγκρίνει το αποτέλεσμα με την τιμή Ικανότητας Επιβίωσης της μονάδας. 
Ένα αποτέλεσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το αριστερό (λευκό) ζάρι είναι επι-
τυχία. Αποτυχία σημαίνει ότι η Μονάδα Φυλής Καταστρέφεται και πρέπει 
να πάει στην Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Καρτών Φυλής. Σε επιτυχημένη 
ζαριά η Μονάδα Φυλής επιστρέφει στο χέρι του ιδιοκτήτη της και 
μπορείμπορεί να παιχτεί ξανά στον επόμενο Γύρο. Οι παίκτες ελέγχουν τις 
απώλειές τους με σειρά Εκκίνησης, αλλά όλοι οι έλεγχοι θεωρείται ότι 
συμβαίνουν ταυτόχρονα.
Όλα τα Προσαρτήματα καταστρέφονται και πρέπει να πάνε στην 
Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Καρτών Φυλών.
Η Κάρτα Επαρχίας αφαιρείται από το παιχνίδι και τοποθετείται στην 
Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Επαρχιών, ενώ όλες οι Κάρτες Ρωμαίων 
που ήταν στην Επαρχία αυτή ανακατεύονται πίσω στην Τράπουλα Ρω-
μαίων.

Αν μια Επαρχία έχει ικανότητα Ήττας, πρέπει να ενεργοποιηθεί τώρα, ή 
στην κατάλληλη επόμενη Υπο-φάση αν το απαιτεί το κείμενό της. Οι 
Τακτικές που έχουν παιχτεί σε οποιαδήποτε υπο-φάση μπορεί να επη-
ρεάσουν την ικανότητα της Επαρχίας.

Έλεγχος Απωλειών: Κάθε συμμετέχοντας πρέπει να ελέγχει για απώ-
λειες Μονάδων Φυλών. Οι παίκτες ακολουθούν την ίδια διαδικασία 
όπως και στη νίκη, με τη διαφορά ότι η ζαριά πρέπει να είναι μεγαλύτε-
ρη ή ίση με το δεξί (κόκκινο) ζάρι της Ικανότητας Επιβίωσης της Μο-
νάδας τους για να επιζήσει.
Όλες οι Προσαρτήσεις καταστρέφονται και πρέπει να πάνε στη Στοίβα 
Ξεσκαρταρίσματος Καρτών Φυλών.
Η Κάρτα Επαρχίας παραμένει στο παιχνίδι, ενώ όλες οι Κάρτες Ρωμαί-
ων που είχε, ανακατεύονται πίσω στην Τράπουλα Ρωμαίων. (Θα τοπο-
θετηθούν νέες κάρτες στην επόμενη Φάση Προετοιμασίας).

Παράδειγμα: Η ικανότητα της Raetia Secunda ενεργοποιείται σε αυτή την 
Υπο-φάση, ενώ της Germania Prima όταν οι παίκτες ελέγχουν τις απώλειές 
τους.

5α.

6α.

7α.

β) Μετά από ΧΑΜΕΝΗ Σύγκρουση:
2β.

3β.

4β.4β.

5β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΝΤΩΝ ΔΟΞΑΣ



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΝΤΩΝ ΔΟΞΑΣ

Αφού επιλυθούν όλες οι Συγκρούσεις, όλες οι Κάρτες Φυλάρχων ανακα-
τεύονται πίσω στην Τράπουλα Φυλάρχων και ο Γύρος ολοκληρώνεται. Αν 
υπάρχουν έξι ή περισσότερες Κάρτες Επαρχιών στην Στοίβα Ξεσκαρταρί-
σματος Επαρχιών, το παιχνίδι τελειώνει και ο παίκτης με τους περισσότε-
ρους Πόντους Δόξας κερδίζει.

Ακύρωση - Μια κάρτα που ακυρώνεται δεν μπαίνει στο παιχνίδι, όλα της τα απο-
τελέσματα ακυρώνονται επίσης, και η κάρτα πρέπει να τοποθετηθεί στην κατάλ-
ληλη στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Αν μια κάρτα όχι Τακτικής ακυρωθεί κατά τη 
φάση ανάπτυξης, ο παίκτης θεωρείται ότι εκτέλεσε την ενέργειά του και δεν μπορεί να 
εκτελέσει άλλη ενέργεια στη σειρά του. Αν η ικανότητα μιας κάρτας ακυρωθεί, τότε 
δεν επιλύεται και δεν συμβαίνει κανένα από τα αποτελέσματά της.
Ανάπτυξη - Για να παιχτεί μια Μονάδα Φυλής ή μια Προσάρτηση στη Φάση 
Ανάπτυξης.
Βασική Στρατιωτική Ισχύς - Η τιμή Στρατιωτικής Ισχύος που αναγράφεται 
σε μια κάρτα.
Γύρος - Το παιχνίδι χωρίζεται σε έναν αριθμό Γύρων. Κάθε Γύρος χωρίζεται σε 
τέσσερις φάσεις. Δείτε επίσης Φάση και Σειρά.
ΕκκίνησηΕκκίνηση - Κάθε Φύλαρχος έχει μια τιμή εκκίνησης, η οποία καθορίζει τη 
σειρά των παικτών.
Ελεγκτής - Συνήθως ο ιδιοκτήτης της κάρτας την ελέγχει, αν και κάποιες 
φορές μπορεί η κάρτα να ελέγχεται και από έναν άλλο παίκτη (πχ λόγω της 
Call to War). Δείτε επίσης Ιδιοκτήτης.
Ενέργεια - Στη σειρά ενός παίκτη, στη φάση Ανάπτυξης, ο παίκτης μπορεί να 
εκτελέσει μια από αυτές τις δύο ενέργειες:
  να παίξει μια Κάρτα Φυλής (όχι Τακτικής) από το χέρι του,
 να πάει πάσο.
Ενεργοποιημένη Ικανότητα - δείτε Ικανότητα Κάρτας.
ΘυσίαΘυσία - Όταν ένας παίκτης πρέπει να θυσιάσει μια κάρτα, επιλέγει και αφαιρεί μια 
κάρτα από αυτές που έχει στο παιχνίδι και ελέγχει, και η οποία έχει τα στοιχεία 
που απαιτεί η θυσία. Η θυσιασμένη κάρτα αφαιρείται στην Στοίβα Ξεσκαρταρί-
σματος. Σημαντικό: Η θυσιασμένη κάρτα δεν θεωρείται κατεστραμένη, και μια 
κατεστραμένη κάρτα δεν είναι θυσιασμένη. Παράδειγμα: Αν ένας παίκτης απο-
τρέψει την κάρτα από το να θυσιαστεί ή αντίθετα την καταστρέψει, η θυσία δεν 
θεωρείται ότι έχει γίνει. Δείτε επίσης Καταστροφή.
Ιδιοκτήτης - Ο ιδιοκτήτης μια κάρτας Φυλής είναι ο παίκτης στου οποίου την 
τράπουλα βρισκόταν η κάρτα στην αρχή του παιχνιδιού. Αν παίζετε με κοινή 
Τράπουλα Φυλών, τότε οι κάρτες δεν έχουν ιδιοκτήτη, ο έλεγχος και η ιδιοκτησία 
είναι το ίδιο. Κάρτες Φυλάρχων, Επαρχιών και Ρωμαίων δεν έχουν ιδιοκτήτη. 
Δείτε επίσης Ελεγκτής.



Ικανότητα Κάρτας - Κείμενο στην κάρτα επεξηγεί το αποτέλεσμα της ικανότητας 
στο παιχνίδι. Κάποιες ικανότητες μπορεί να επηρεάζουν μερικές μόνο κάρτες 
(συνήθως μια κάρτα ή κάρτες στην ίδια Επαρχία, οι οποίες ελέγχονται από έναν 
παίκτη ή ανήκουν σε συγκεκριμένο είδος). Κάποιες επηρεάζουν όλες τις κάρτες του 
παιχνιδιού. Όλες οι ικανότητες καρτών ανήκουν σε μια από τις εξής κατηγορίες:

Ικανότητα με συνθήκη Ενεργοποίησης - Δείτε Ικανότητες Καρτών.
ΙκανότηταΙκανότητα Επιβίωσης Μονάδας - Η ικανότητα επιβίωσης μιας μονάδας σε μια 
Σύγκρουση. Έχει δύο τιμές, οι οποίες συμβολίζονται με ζάρια:
 το αριστερό (λευκό) ζάρι χρησιμοποιείται μετά από νικηφόρα Σύγκρουση,
 το δεξί (κόκκινο) ζάρι χρησιμοποιείται μετά από χαμένη Σύγκρουση.
Αν η ζαριά είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αναγραφόμενη τιμή, τότε η Μονάδα 
επιβιώνει, αλλιώς καταστρέφεται.
ΚάρταΚάρτα Φυλάρχου - Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της Εκκίνησης, 
δηλαδή της σειράς των παικτών. Κάθε Κάρτα Φυλάρχου έχει επίσης μια ικανότη-
τα. Κάθε παίκτης μπορεί να έχει μία μόνο Κάρτα Φυλάρχου κάθε στιγμή.
Καταστροφή - Μια κάρτα καταστρέφεται όταν είναι στόχος ενός αποτελέσμα-
τος με τη λέξη καταστροφή. Οι Μονάδες Φυλής που δεν περνάνε τον έλεγχο 
απωλειών μετά από μια Σύγκρουση καταστρέφονται. Οι Κάρτες Ρωμαίων και οι 
Κάρτες Φυλής Προσαρτημάτων καταστρέφονται μετά από μια Σύγκρουση. 
Όταν μια Κάρτα Φυλής ή μια Επαρχία καταστραφεί πηγαίνει ανοιχτή στην 
στοίβα ξεσκαρταρίσματος Καρτών Φυλής ή Επαρχιών. Οι κάρτες Φυλάρχων ή 
Ρωμαίων ανακατεύονται πίσω στις αντίστοιχες Τράπουλες. Δείτε επίσης Θυσία.

Συνεχής Ικανότητα - Ισχύει από τη στιγμή που η κάρτα θα μπει στο παιχνίδι 
και παραμένει ενεργή μέχρι η κάρτα να φύγει. Παράδειγμα: Cuneus.
ΕνεργοποιημένιΕνεργοποιημένι Ικανότητα - Πρέπει να ενεργοποιηθεί από έναν παίκτη 
(συνήθως αυτόν που την ελέγχει). Κάποιες ικανότητες ενεργοποιούνται πλη-
ρώνοντας ένα ποσό (Παράδειγμα: Horsemen), ενώ άλλες ενεργοποιούνται 
δωρεάν, αλλά μπορεί να έχουν περιορισμούς (Παράδειγμα: Η  Genseric 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά ανά Γύρο). Μια ικανότητα που 
ενεργοποιείται μια φορά ανά Γύρο, Φάση ή Σειρά μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ξανά κάθε φορά που αλλάζει ο παίκτης που την ελέγχει.
Ικανότητα με αυτόματη Ενεργοποίηση - Ενεργοποιείται αυτόματα όταν 
συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός ή καλυφθούν κάποιες συνθήκες. Παρά-
δειγμα: Οι ικανότητες Νίκης και Ήττας των Επαρχιών.

Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Καρτών Φυλής - Όλες οι Κάρτες Φυλής πη-
γαίνουν εδώ. Οι Στρατηγικές και οι Τακτικές αφού επιλυθούν και οι Μο-
νάδες Φυλής και τα Προσαρτήματα όταν θυσιαστούν, καταστραφούν ή 
αφαιρεθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από το παιχνίδι. Αν οι παίκτες 
παίζουν με κοινή Τράπουλα Καρτών Φυλής, τότε υπάρχει μόνο μια κοινή 
Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος. Αν υπάρχουν πολλές Τράπουλες Καρτών 
Φυλής, κάθε μία έχει τη δική της Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος.

Κοίταγμα - Κάποιες φορές ένας παίκτης μπορεί να κοιτάξει κάρτες. Δεν είναι 
υποχρεωμένος να δείξει τις κάρτες αυτές στους άλλους παίκτες. Αφού ο παί-
κτης κοιτάξει τις κάρτες, τις επιστρέφει στην αρχική τους θέση, ή αλλού, ανά-
λογα με τις οδηγίες.
Μονάδα Φυλής - είδος Κάρτας Φυλής. Μια Μονάδα Φυλής συνήθως μπορεί να 
παιχτεί μόνο στη Σειρά ενός παίκτη στη Φάση Ανάπτυξης. Πρέπει να αναπτυχθεί 
σε μια Επαρχία σαν μέρος της Ορδής του παίκτη.Λάφυρα - Συνάλλαγμα του παι-
χνιδιού, που χρησιμοποιείται για να πληρωθούν οι Κάρτες Φυλής και να Ενεργο-
ποιηθούν Ικανότητες. Ο αριθμός στα νομίσματα είναι σε Ρωμαϊκή αρίθμηση: Ν=0 
(λατινιά nulla = τίποτα), Ι=1, ΙΙ=2, ΙΙΙ=3, ΙV=4, V=5, X=10.
Ορδή - Όλες οι Κάρτες Φυλής ενός παίκτη (Προσαρτήματα και τουλάχιστον 
μια Μονάδα) σε μια Επαρχία.
Παίξιμο μιας κάρτας - Ο παίκτης παίρνει μια κάρτα από το χέρι του, πληρώνει το 
κόστος της σε Λάφυρα και επιλύει το αποτέλεσμά της ή την τοποθετεί σε μια το-
ποθεσία του παιχνιδιού.
Πόντοι Δόξας - Στο τέλος του παιχνιδιού, καθορίζουν το νικητή. Οι παίκτες κερ-
δίζουν Πόντους Δόξας μετά από νικηφόρες Συγκρούσεις, καθώς και αφού παί-
ξουν κάποιες Κάρτες Φυλής ή χρησιμοποιήσουν Ικανότητες Φυλάρχων.
Προσάρτηση - Κάρτες Ρωμαίων προσαρτώνται σε μια Επαρχία και Κάρτες 
Φυλών Προσαρτήσεων, προσαρτώνται σε Ορδές.
Προσάρτημα - Είδος Κάρτας Φυλής η οποία μπορεί να προσαρτηθεί στην 
Ορδή ενός παίκτη για να μεταβάλλει ή να επηρεάσει άλλες κάρτες. Ένα Προ-
σάρτημα είναι μέρος μιας Ορδής, αλλά η Ορδή πρέπει να έχει τουλάχιστον 
μια Μονάδα και δεν μπορεί να αποτελείται μόνο από Προσαρτήματα.
Σειρά - Η Φάση Ανάπτυξης είναι μια σειρά γύρων ενεργειών, με τους παίκτες να 
παίζουν σε σειρές (με τη σειρά φθίνουσας εκκίνησης των παικτών) εκτελώντας 
από μια ενέργεια, μέχρι όλοι να έχουν πάει πάσο.
Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος - Υπάρχουν δύο είδη στοιβών ξεσκαρταρίσματος:



Στόχος - Η λέξη αυτή ορίζει τι μπορεί να επιλεγεί σαν υποκείμενο ή αποδέκτης ενός 
αποτελέσματος. (Μια κάρτα, τράπουλα ή παίκτη.)
Στρατηγική - Είδος Κάρτας Φυλής η οποία μπορεί να παιχτεί μόνο σαν ενέργεια στη 
Σειρά ενός παίκτη στη Φάση Ανάπτυξης.
Σύγκρουση - Γίνεται όταν οι ορδές των παικτών εισβάλουν σε μια Ρωμαϊκή 
Επαρχία. Δείτε Φάση Συγκρούσεων (σελ. 10)
Συνεχής Ικανότητα - Συνεχής Ικανότητα - Δείτε Ικανότητες Καρτών.
Τακτική - Είδος Κάρτας Φυλής η οποία μπορεί να παιχτεί οποιαδήποτε στιγμή ή 
όταν εμφανιστεί η ορισμένη συνθήκη ενεργοποίησης.
Τράπουλα Επαρχιών - Τράπουλα από την οποία τραβιούνται οι Κάρτες Επαρχι-
ών.Κάθε Κάρτα Επαρχίας που βγαίνει από το παιχνίδι πηγαίνει στην Στοίβα Ξεσκαρ-
ταρίσματος Επαρχιών. 
Τράπουλα Ρωμαίων - Τράπουλα από την οποία τραβιούνται οι Κάρτες Ρωμαίων. 
Κάθε Κάρτα Ρωμαίων που βγαίνει από το παιχνίδι ανακατεύεται πάλι πίσω στην 
Τράπουλα Ρωμαίων.
Τράπουλα Φυλάρχων - Κοινή τράπουλα Καρτών Φυλάρχων. Στην αρχή κάθε 
νέου Γύρου, κάθε παίκτης τραβάει μια Κάρτα Φυλάρχου από την τράπουλά του. 
Στο τέλος κάθε Γύρου, οι Κάρτες Φυλάρχων ανακατεύονται πάλι πίσω στην 
τράπουλά τους.
ΤράπουλαΤράπουλα Φυλών - Μια τράπουλα από την οποία τραβιούνται Κάρτες Φυλών. Οι 
παίκτες μπορεί να χρησιμοποιήσουν κοινή Τράπουλα Φυλών ή να δημιουργήσουν τις 
δικές τους ξεχωριστές Τράπουλες. Δείτε επίσης Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος.
ΤράβηγμαΤράβηγμα Ξανά - Αφού οι παίκτες τραβήξουν το αρχικό τους χέρι, όποιος θέλει 
μπορεί να τραβήξει ξανά. Ο παίκτης ανακατεύει τις Κάρτες Φυλής του πίσω στην 
τράπουλά του (ή στην κοινή τράπουλα) και τραβάει τον ίδιο ακριβώς αριθμό καρτών. 
Οι παίκτες πρέπει να κρατήσουν το δεύτερο χέρι τους. Αν πολλοί παίκτες θέλουν να 
τραβήξουν ξανά, το κάνουν με τυχαιά σειρά.
Υπο-φάση - Κάποιες Φάσεις χωρίζονται σε έναν αριθμό υπο-φάσεων. Δείτε επίσης 
Φάση.
ΦάσηΦάση - Κάθε Γύρος χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις: Προετοιμασία, Προμήθειες, Ανά-
πτυξη και Συγκρούσεις. Δείτε επίσης Γύρος και Σειρά.

Στοίβα Ξεσκαρταρίσματος Επαρχιών - Κάθε Επαρχία πηγαίνει εδώ όταν 
φεύγει από το παιχνίδι ή ξεσκαρτάρεται από την Τράπουλα Επαρχιών. Το 
παιχνίδι ολοκληρώνεται στο τέλος ενός Γύρου κατά τον οποίο η Στοίβα Ξε-
σκαρταρίσματος Επαρχιών έχει τουλάχιστον 6 κάρτες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τους δικούς σας δείκτες και κάρτες καθώς 
διαβάζετε το παρακάτω κείμενο, ώστε να αντιγράφετε τις κινήσεις των παι-
κτών, για να καταλάβετε καλύτερα τους μηχανισμούς του παιχνιδιού.

Οι παίκτες χρησιμοποιούν μια κοινή Τράπουλα Φυλών. Μετά την προετοι-
μασία, στην οποία η πρώτη Κάρτα Επαρχίας (Germania Secunda) μπήκε στο 
παιχνίδι μαζί με 2 αμυνόμενες Κάρτες Ρωμαίων, ξεκινάει η Φάση Προετοι-
μασίας. Κάθε παίκτης παίρνει από μια τυχαία Κάρτα Φυλάρχου, οι οποίες 
ορίζουν την Εκκίνηση για τον Γύρο:

1. Φάση Προετοιμασίας:
Κάρτα Φυλάρχου Ιουλίας: Chnodomar (Εκκίνηση: 8)
Κάρτα Φυλάρχου Αλέξανδρου: Merobaudes (Εκκίνηση: 6)
Κάρτα Φυλάρχου Μάρκου: Gundahar (Εκκίνηση: 3)
Κάρτα Φυλάρχου Όλγας: Genseric (Εκκίνηση: 2)

Στην Κάρτα Επαρχίας που ήδη υπάρχει στο τραπέζι (Germania Secunda), 
προστίθεται άλλη μια κάρτα (Lugdunensis Secunda) μαζί με 1 κλειστή Κάρτα 
Ρωμαίων.

2. Φάση Προμηθειών:
ΗΗ Ιουλία, παίζει πρώτη και αποφασίζει να τραβήξει 2 Κάρτες Φυλών (ώστε 
να έχει 7 Κάρτες Φυλών (ΚΦ) και 5 Λάφυρα (Λ)), και έπειτα ο Αλέξανδρος 
παίρνει 4 μονάδες Λαφύρων (και έχει 5 ΚΦ και 9Λ). Ο Μάρκος και η Όλγα, 
στη σειρά, τραβάνε από 1 Κάρτα Φυλής και 2 μονάδες Λαφύρων (ο κάθε 
ένας έχει 6ΚΦ και 7Λ.)
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3. Φάση Ανάπτυξης:
Πρώτος γύρος σειρών:
1) 

2)

3)

4)Τελευταία παίζει η Όλγα, που χρησι-
μοποιεί την ικανότητα της Κάρτας 
Φυλάρχου της, η οποία της επιτρέ-
πει να ψάξει για μια Warband 
(Μονάδα Φυλής) στην Τράπουλα 
Φυλών. Η Ικανότητα αυτή δεν είναι 
Ενέργεια, οπότε η Όλγα έπειτα 
εκτελεί μια Ενέργεια, στέλνοντας 
τηνWarband στη Germania 
Secunda (6ΚΦ / 7Λ).

Η Ιουλία παίζει πρώτη μια κάρτα και στέλνει μία Warband (Μονάδα Φυλής) 
στην Επαρχία Lugdunensis Secunda. (Τώρα έχει 6 ΚΦ / 5Λ)
Ο Αλέξανδρος ξοδεύει 1 Λάφυρο για να στείλει Warriors στην ίδια Επαρχία. 
(4 ΚΦ / 8Λ).
Ο Μάρκος πληρώνει 2 Λάφυρα για να στείλει τους Chieain Comites στην 
Germania Secunda. (5ΚΦ / 5Λ).
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Δεύτερος γύρος σειρών:
1) 

2)

3)

4)

Έτσι,Έτσι, μετά από δύο γύρους ενεργειών, η Όλγα είναι η μόνη που έχει δράσει και 
στις δύο Επαρχίες και έχει δύο Ορδές (μία σε κάθε Επαρχία).

Ο Αλέξανδρος παίζει μια Κάρτα Προ-
σαρτήματος - Fulcum. Πρέπει να 
βάλει την κάρτα αυτή στους Warriors 
της Lugduniensis Secunda, την Ορδή 
του που τώρα αποτελείται από 2 
Κάρτες Φυλών. (3 ΚΦ / 6Λ).
Ο Μάρκος προσθέτει μια Warband 
στην Germania Secunda. (4ΚΦ / 5Λ)

Η Ιουλία προσθέτει άλλη μια Warband στην Ορδή της στην Lugduniensis 
Secunda. (5ΚΦ / 5Λ).

Η Όλγα προσθέτει μια Warband στην Lugdunensis Secunda. (5ΚΦ / 7Λ)
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Τρίτος γύρος σειρών:
1) 

2)

3)

4) 

Η Ιουλία παίζει την Punitive 
Expedition και παίρνει 2 Λάφυρα από 
τον Αλέξανδρο. Η Punitive Expedition 
είναι μια Κάρτα Στρατηγικής, οπότε 
πηγάινει στην στοίβα ξεσκαρταρίσμα-
τος αφού επιλυθεί. (4ΚΦ / 7Λ).

Η Όλγα παίζει την Promise of Spoils 
και επιλέγει τους Warriors του Αλέ-
ξανδρου σαν στόχο για την Κάρτα 
Στρατηγικής της. Ο Αλέξανδρος, 
ωστόσο, ακυρώνει την Ενέργειά της, 
παίζοντας την Predictions, μια κάρτα 
Τακτικής που παίζεται σαν αντίδραση 
ότανόταν εμφανίστει η συνθήκη ενεργο-
ποίησης. Έτσι, ο Αλέξανδρος διατηρεί 
τον έλεγχο της Μονάδας Φυλής του 
(4ΚΦ / 5Λ)

Ο Αλέξανδρος στέλνει μια Warband στην Germania Secunda. Τώρα έχει μια 

Ορδή σε κάθε Επαρχία. (2ΚΦ / 4Λ)
Ο Μάρκος προσθέτει Horsemen στην Ορδή του, στη Germania Secunda. (3

ΚΦ / 3Λ)
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Τέταρτος γύρος σειρών:
1) 
2)
3)

4) 

Ο Μάρκος παίζει Weaponsmithing και 
ψάχνει την Τράπουλα Φυλών για 2 
κάρτες Warband. Πρέπει να δείξει τις 
δύο κάρτες στους υπόλοιπους παίκτες 
ξεκαθαρίζοντας ότι μπορεί να τις 
ψάξει λόγω της συνθήκης αναζήτησής 
του. (4ΚΦ / 1Λ)

Η Ιουλία στέλνει Horsemen στην Lugdunensis Secunda. (3ΚΦ / 5Λ)
Ο Αλέξανδρος στέλνει Warriors στην Lugdunensis Secunda. (0ΚΦ / 2Λ)

Η Όλγα στέλνει Warriors στην Germania Secunda. (3ΚΦ / 4Λ)
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Πέμπτος γύρος σειρών:
1) 

2)

3)
4) 

Η Ιουλία στέλνει μια Allied Ally Cavalry  στην Germania Secunda. Έξυπνη 

κίνηση, παρόλο που δεν θα κερδίσει καθόλου Λάφυρα, καθώς δεν κοστίζει 

τίποτα αυτή η Μονάδα Φυλής, και θα της επιτρέψει να πάρει μερίδιο από 

τους Πόντους Δόξας που θα μοιραστούν μετά από την σχεδόν βέβαιη νίκη 

εκεί. (2ΚΦ / 5Λ)
ΟΟ Αλέξανδρος πάει πάσο. Δεν μπορεί να εκτελέσει άλλες Ενέργειες (δηλαδή 

να παίξει άλλες Κάρτες Φυλής εκτός Τακτικής) στην Φάση Ανάπτυξης, 

αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει Ικανότητες Καρτών (0ΚΦ / 2Λ).
Ο Μάρκος στέλνει μια Warband στην Lugdunensis Secunda. (3ΚΦ / 1Λ)

Η Όλγα πάει πάσο. (3ΚΦ / 4Λ)
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Έκτος γύρος σειρών:
Μόνο η Ιουλία και ο Μάρκος μπορούν να εκτελέσουν ενέργειες στον γύρο, μιας 
και Αλέξανδρος και Όλγα έχουν πάει πάσο.

1) 

2)

Παρόλο που έχει άλλες 2 κάρτες και αρκετά Λάφυρα, η Ιουλία αποφασίζει να 

πάει πάσο. (2ΚΦ / 5Λ)

σίζει να ενεργοποιήσει την Ικανότητα των Horsemen. Πρέπει να θυσιαστούν, 

αλλά αυτό θα αποτρέψει τις πιο ευαίσθητες μονάδες από το να κάνουν 

έλεγχο για επιβίωση. (2ΚΦ / 0Λ).

Ο Μάρκος περίμενε για την ευκαιρία 
του. Τώρα που γνωρίζει ότι η Ιουλία 
δεν μπορεί να στείλει άλλες Μονάδες 
Φυλής, παίζει Ambush και επιλέγει 
σαν στόχο την Ορδή της στην 
Lugdunensis Secunda. Αντί να ρισκά-
ρει μεγάλες απώλειες, η Ιουλία αποφα-
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Έβδομος γύρος σειρών:
1) 

Όγδοος γύρος σειρών:
1) 

Ο Μάρκος στέλνει μια Warband στην Lugdunensis Secunda, μιας και θέλει να 

σιγουρέψει ότι η Σύγκρουση θα κερδηθεί, τώρα που η Ιουλία έχει θυσιάσει 

τους Horsemen. (1ΚΦ / 0Λ).

Ο Μάρκος έχει μόνο μια κάρτα αλλά καθόλου Λάφυρα, οπότε πάει πάσο, και 

η Φάση Ανάπτυξης ολοκληρώνεται.



3. Φάση Συγκρούσεων:
Η Ιουλία, έχει την μεγαλύτερη τιμή Εκκίνησης και επιλέγει τη σειρά επίλυ-
σης των Συγκρούσεων. Αποφασίζει πρώτα να επιλυθεί η Σύγκρουση στην 
Lugdunensis Secunda.

Πρώτη Υπο-φάση:
1)

2)

3)

Δεύτερη Υπο-φάση:
Μιας και όλοι οι παίκτες συμμετείχαν στη Σύγκρουση, ο κάθε ένας παίρνει 
5 Λάφυρα (3 από την Κάρτα Επαρχίας +2 από τους Cataphracts).

Τρίτη Υπο-φάση:
ΜοιράζονταιΜοιράζονται οι Πόντοι Δόξας στους παίκτες. Η βασική Στρατιωτική Ισχύς 
της Lugdunensis Secunda είναι 15, οπότε η Όλγα κερδίζει 1 Πόντο Δόξας (η 
Ορδή της είναι η πιο αδύναμη), η Ιουλία κερδίζει 3, αλλά κερδίζει επιπλέον 
3 λόγω της ικανότητας του Φυλάρχου της (συνολικά 6), ο Μάρκος κερδίζει 
4 και ο Αλέξανδρος 7.

Τέταρτη Υπο-φάση:
1)

Η Κάρτα Ρωμαίων που υπάρχει στην Επαρχία ανοίγει. Η κάρτα είναι 
μια Cataphracts.Η ικανότητά της επηρεάζει κάθε Βαρύ Πεζικό Φυλής 
της Επαρχίας. Η ίδια η Επαρχία έχει μια ειδική ικανότητα που δεν επη-
ρεάζει μόνο τις Κάρτες Φυλών, αλλά και όλες τις Κάρτες Ρωμαίων, και 
μιας και η Cataphracts είναι Βαρύ Ιππικό, η Στρατιωτική τους Δύναμη 
μειώνεται κατά 1. Η συνολική Στρατιωτική Ισχύς της Lugdunensis 
Secunda είναι 18 (15 είναι η βασική Στρατιωτική Ισχύς της Επαρχίς +4 
απόαπό την Cataphracts -1 στην Στρατιωτική Ισχύ τους, λόγω της ικανότη-
τας της Επαρχίας).
Τώρα οι παίκτες βγάζουν τη συνολική Στρατιωτική Ισχύ όλων των 
Ορδών της Επαρχίας. Η συνολική ισχύ τους είναι 24, μαζί με τυχόν μετα-
βολές (Ιουλία 4, Αλέξανδρος 10, Μάρκος 7, Όλγα 3), κάτι που είναι αρκετό 
για να κερδίσουν τους Ρωμαίους και η σύγκρουση είναι νικηφόρα.
Μετά τη νίκη στη Σύγκρουση, πριν μοιραστούν τα Λάφυρα, η ικανότητα του 
Φυλάρχου του Αλέξανδρου ενεργοποιείται. Τραβάει 2 Κάρτες Φυλής.

Τώρα οι παίκτες ελέγχουν για απώλειες. Η μάχη κερδήθηκε, οπότε συ-
γκρίνουν τα αποτελέσματα των ζαριών με το αριστερό (λευκό) ζάρι σε 
κάθε Τιμή Ικανότητας Επιβίωσης Μονάδας. Η Ιουλία, ο Μάρκος και η 
Όλγα χάνουν από 1 Warband, ο Αλέξανδρος χάνει 1 Warriors. Όλες 
αυτές οι κάρτες πρέπει να ξεσκαρταριστούν στη Στοίβα Ξεσκαρταρί-

σματος Καρτών Φυλών, όπως επίσης και το Fulcum, το οποίο είναι ένα Προσάρ-
τημα (όλα τα Προσαρτήματα ξεσκαρτάρονται μετά από μια Σύγκρουση).

Μετά από αυτή την υπο-φάση, η Lugdunesis Secunda πηγαίνει στην Στοίβα 
Ξεσκαρταρίσματος Επαρχιών και οι Cataphracts ανακατεύονται πίσω στην 
Τράπουλα Ρωμαίων.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ:
Πρώτη Υπο-φάση:
1)

2)

3)3)

Δεύτερη Υπο-φάση:
Κάθε παίκτης, εκτός της Ιουλίας, που τοποθέτηση Allied Alan Cavalry, παίρ-
νει από 4 Λάφυρα (2 από την Επαρχία +2 από την Comitatenses Legion).

Τρίτη Υπο-φάση:
Μοιράζονται Πόντοι Δόξας στους παίκτες. Λόγω του γεγονότος ότι η 
Όλγα δεν ελέγχει πλέον τον Φύλαρχο Merobaudes, η συνολική ισχύς της 
ορδής της έχει μειωθεί κατά 1. Παρά ταύτα, εξακολουθεί να έχει την μεγα-

Οι Κάρτες Ρωμαίων της Επαρχίας ανοίγουν. Η μία είναι η Comitatenses 
Legion, και η άλλη η Bribery. Η τελευταία μπορεί να περιπλέξει την κατά-
σταση για τους παίκτες, αλλά ευτυχώς η Όλγα έχει στο χέρι της την Τα-
κτική Sacradotes Civitas, και την παίζει για να καταστρέψει την κάρτα 
Bribery, η οποία ανακατεύεται πάλι πίσω στην Τράπουλα Ρωμαίων. 
Μετά από αυτό, η συνολική Στρατιωτική Ισχύς των Ρωμαίων είναι 13.
Η συνολική Στρατιωτική Ισχύς των Ορδών όλων των παικτών είναι 26 
(Ιουλία 4, Αλέξανδρος 2, Μάρκος 14, Όλγα 6), δηλαδή σχεδόν διπλάσια 
από όσο χρειαζόταν για να κερδίσουν τη Σύγκρουση.
ΗΗ συνθήκη Νίκης της Επαρχίας πρέπει τώρα να ενεργοποιηθεί, αλλά 
πρώτα η Όλγα παίζει την Τακτική Call to War ανταλλάσσοντας τον 
έλεγχο της κάρτας Φυλάρχου της με της Ιουλίας. Μιας και δεν παίζονται 
άλλες Τακτικές, η ικανότητα της Επαρχίας ενεργοποιείται, και η Όλγα, η 
οποία έχει πλέον την μεγαλύτερη Εκκίνηση, μπορεί πρώτη να επιλέξει 1 
Warband από τη στοίβα ξεσκαρταρίσματος. Ο Αλέξανδρος και ο 
Μάρκος κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει άλλη Warband για την Ιουλία, που 
έχειέχει πλέον την μικρότερη εκκίνηση. Μπορεί, ωστόσο, να ενεργοποιήσει 
την ικανότητα του νέου της Φυλάρχου και να ψάξει την Τράπουλα 
Φυλών για μια κάρτα Warband. Παρόλο που η ικανότητα αυτή έχει ήδη 
ενεργοποιηθεί στον γύρο αυτό από την Όλγα, μπορεί να γίνει ξανά, όπως 
και κάθε φορά που η κάρτα αλλάζει χέρια.



λύτερη Στρατιωτική Ισχύ από την Ιουλία και η Ορδή της παραμένει δεύτερη 
στην Επαρχία. Ο Μάρκος κερδίζει 4 Πόντους Δόξας, η Όλγα 6 (παίρνει +3 
από την ικανότητα του Φυλάρχου της), η Ιουλία 2 και ο Αλέξανδρος 1. 
Ωστόσο, πριν οι πόντοι μοιραστούν στους παίκτες, η Ιουλία παίζει την κάρτα 
Victory in a Single Combat, και παίρνει και τους 6 Πόντους Δόξας από την 
Όλγα (ακόμη κι αυτούς που κέρδισε από τον Φύλαρχό της), οπότε η Όλγα 
κερδίζει τελικά 2 Πόντους Δόξας.

Τέταρτη Υπο-φάση:Τέταρτη Υπο-φάση:
Αφού μοιραστούν οι Πόντοι Δόξας, οι παίκτες ελέγχουν για απώλειες Μονά-
δων. Έπειτα η Lugdunensis Secunda ξεσκαρταρίζεται στην Στοίβα Ξεσκαρ-
ταρίσματος Επαρχιών και ή Comitatenses Legion ανακατεύεται πίσω στην 
Τράπουλα Ρωμαίων. Ο γύρος τελειώνει και οι παίκτες προχωρούν στη 
Φάση Προετοιμασίας του επόμενου Γύρου

Βραβευβμένο pick-up and 
deliver παιχνίδι με θέμα το 
Δυτικό Μέτωπο. Νικήστε τους 
υπόλοιπους διοικητές των Συμ-
μάχων στον αγώνα προς τον 
Ρήνο και κερδίστε τον πόλεμο.

20η Επετειακή Έδοση ενός από 
τα καλύτερα παιχνίδια στρατηγι-
κής και πολέμου. Εξαιρετική ει-
κονογράφηση, εύκολοι κανόνες. 
Περιλαμβάνει το πολυαναμενό-
μενο παιχνίδι του HAMILCAR.

Ένα euro παιχνίδι μονομαχιών 
και περιπέτειας, την εποχή των 
ιπποτών του μεσαίωνα.



Μετάφραση στα Ελληνικά:
Νίκος Χριστάκης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το παιχνίδι!

Επισκεφτείτε τη σελίδα www.phalanxgames.co.uk για βίντεο επίδειξης και επι-
πλέον στοιχεία για το παιχνίδι. Χρησιμοποιήστε την φόρμα ενημέρωσης αν 
κάποια από τα περιεχόμενα του παιχνιδιού λείπουν ή είναι ελαττωματικά.


