Ένα παιχνίδι του Aske Christiansen
Εικονογραφημένo από την Apolline Etienne

Τα τέσσερα Πνεύματα του Δάσους
- Χειμώνας, Άνοιξη, Καλοκαίρι
και Φθινόπωρο - καλούνται να
σώσουν το Δάσος που κινδυνεύει
από τις καταστροφικές φλόγες
του Όνιμπι. Όλα τους θέλουν
να μείνουν στην ιστορία
επειδή έσωσαν τον τόπο τους,
αποκτώντας έτσι τον τιμητικό
τίτλο του Μεγάλου Προστάτη...
Αν θέλουν να κερδίσουν τη
μάχη απέναντι στον φρικτό
Όνιμπι, πρέπει να ενεργήσουν!
Φυτέψτε δέντρα, σβήστε τις
φλόγες, ή ξυπνήστε τον Σάνκι,
τον Φύλακα του Δάσους...
Ποια θα αποδειχθεί η
καλύτερη τακτική;

Περιεχόμενα2
Προετοιμασία4
Σκοπός του παιχνιδιού 6
Γύρος του Παιχνιδιού
6
Η φάση των Ζώων Φυλάκων
Η φάση Ενεργειών
Τέλος του Γύρου
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Το Τέλος του Παιχνιδιού15

Ως ένα από τα τέσσερα Πνεύματα του Δάσους προσπαθήστε να
γίνετε ο νέος Μεγάλος Προστάτης του Δάσους.
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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
14 αρχικές κάρτες Ζώου Φύλακα για καθένα από τα
τέσσερα Πνεύματα του Δάσους

23 κάρτες Ζώου Φύλακα Επιπέδου 1

16 κάρτες Ζώου Φύλακα Επιπέδου 2

23 κάρτες Φωτιάς

12 κάρτες Ζώου Φύλακα Επιπέδου 3

ΟΙ ΚΆΡΤΕΣ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΦΥΛΆΚΩΝ
Τα Ζώα Φύλακες σας δίνουν στοιχεία που
θα σας βοηθήσουν να προσελκύσετε και
άλλα Ζώα Φύλακες, να φυτέψετε Δέντρα, να
σβήσετε Φωτιές, να προωθηθείτε στον Κύκλο
των Πνευμάτων, ή/και να μαζέψετε Ιερά Άνθη.

YZ

Υπάρχουν τρία είδη Ζώων Φυλάκων: τα μοναχικά, τα οποία αντιπροσωπεύονται
, τα ομαδικά που αντιπροσωπεύονται από ένα άσπρο
από ένα μαύρο νόμισμα
, και τα ουδέτερα που δεν έχουν νόμισμα.
νόμισμα

Τα στοιχεία που
παρέχει το Ζώο
Φύλακας, είναι
χρήσιμα για την
εκτέλεση Ενεργειών
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Κόστος του Ζώου Φύλακα

1 ταμπλό
Ζώων Φυλάκων

39 πλακίδια Δέντρων

4 φιγούρες Πνευμάτων του Δάσους

Κόστος του Δέντρου
Στοιχεία που παρέχει το
Δέντρο

4 αρχικά πλακίδια Δέντρων

1 κεντρικό ταμπλό Κύκλου
των Πνευμάτων

12 πλακίδια Νίκης (3 για κάθε Πνεύμα
του Δάσους)

1 ταμπλό
της Φωτιάς

4 ατομικά ταμπλό Δάσους
Προσωπική
τράπουλα

Αρχική θέση των φιγούρων των Πνευμάτων του
Δάσους, ανάλογα με τον αριθμό των παικτών.

1 φιγούρα
Ιερού Δέντρου

Ο Κύκλος των Πνευμάτων αποτελείται
από 12 λίθους, με καθέναν να προσφέρει
ένα Μπόνους.

Προσωπικά
σκάρτα

Το Δάσος σας φαίνεται στο ατομικό
ταμπλό σας, ξεκινώντας από το αρχικό
σας Δέντρο στο κέντρο. Κατά τη διάρκεια
του παιχνιδιού, θα μπορέσετε να το
επεκτείνετε φυτεύοντας νέα Δέντρα.

58 πλακίδια Φωτιάς χωρισμένα σε
3 επίπεδα

20 πλακίδια
Θραυσμάτων

2 συναρμολογούμενοι
διανομείς Δέντρων
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
1

Τοποθετήστε τον Κύκλο των Πνευμάτων στο τραπέζι.
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Πάρτε όλα τα υλικά που σχετίζονται με το Πνεύμα του Δάσους
με το οποίο θα παίξετε:
ӵ 1 ατομικό ταμπλό Δάσους
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ӵ 1 αρχικό πλακίδιο Δέντρου
ӵ 3 πλακίδια Νίκης που αντιπροσωπεύουν μια Φωτιά,
ένα Ιερό Άνθος και ένα Δέντρο.
ӵ 1 φιγούρα Πνεύματος του Δάσους
ӵ 14 αρχικές κάρτες Ζώου Φύλακα

Τοποθετήστε το ταμπλό Δάσους σας μπροστά σας,
και κατόπιν τοποθετήστε το αρχικό σας Δέντρο στο
κέντρο. Τοποθετήστε τα τρία πλακίδια Νίκης στα
αριστερά του Δάσους σας.
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Τυχαία επιλέξτε ποιο Πνεύμα του Δάσους θα παίξει πρώτο
και δώστε του τη φιγούρα του Ιερού Δέντρου. Κατόπιν,
τοποθετήστε τη φιγούρα του στον Κύκλο των Πνευμάτων στον λίθο με το άσπρο
πιόνι στην πρώτη θέση. Το δεύτερο Πνεύμα τοποθετεί τη δική του φιγούρα στον λίθο με το άσπρο πιόνι στη
δεύτερη θέση κ.ο.κ., ανάλογα με το αν παίζουν 2, 3 ή 4 παίκτες.
Ανακατέψτε και κάντε μια τράπουλα τις 14 αρχικές κάρτες Ζώου Φύλακά σας και τοποθετήστε την κλειστή
στα δεξιά του Δάσους σας. Αυτή είναι η προσωπική σας τράπουλα.
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Τοποθετήστε το ταμπλό Ζώων Φυλάκων δίπλα στον Κύκλο των Πνευμάτων.
Πάρτε τις υπόλοιπες κάρτες Ζώων Φυλάκων και φτιάξτε τρεις στοίβες, μια για κάθε επίπεδο. Το επίπεδο
1 αντιπροσωπεύεται από έναν άσπρο ήλιο, το επίπεδο 2 από έναν κίτρινο ήλιο και το επίπεδο 3 από έναν
κόκκινο ήλιο.
Ανακατέψτε κάθε στοίβα ξεχωριστά και τοποθετήστε την κλειστή στην ανάλογη θέση του ταμπλό Ζώων
Φυλάκων. Ανοίξτε τις 4 πρώτες κάρτες κάθε στοίβας και δημιουργήστε με αυτές μια γραμμή δίπλα στην
κάθε στοίβα. Αυτό είναι το απόθεμα Ζώων Φυλάκων.
Ξεχωρίστε και στοιβάξτε τα πλακίδια Φωτιάς σύμφωνα με την τιμή τους (2, 3 ή 4) και τοποθετήστε τα στις
ανάλογες θέσεις αυτού του ταμπλό, δίπλα στις στοίβες των καρτών Ζώων Φυλάκων.
Τοποθετήστε μια Φωτιά με τιμή 2 στο κέντρο του Κύκλου των Πνευμάτων.
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Η προετοιμασία πρέπει να γίνει όπως στην ακόλουθη εικόνα.
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Τοποθετήστε τους διανομείς Δέντρων δίπλα στον Κύκλο των Πνευμάτων.
Τοποθετήστε τα πλακίδια Δέντρων με αύξουσα τιμή από αριστερά προς τα δεξιά στους διανομείς.
Αν παίζουν 3 παίκτες, αφαιρέστε από 1 Δέντρο από αυτά με τιμή 3, 4 και 5.
Αν παίζουν 2 παίκτες, αφαιρέστε από 2 Δέντρα από αυτά με τιμή 3, 4 και 5 και από 1 Δέντρο από αυτά με
τιμή 6, 7 και 8.
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Τοποθετήστε το ταμπλό της Φωτιάς δίπλα στον Κύκλο των Πνευμάτων.
Κάντε ξεχωριστές στοίβες τα πλακίδια Θραυσμάτων και τις κάρτες της Φωτιάς και τοποθετήστε τα στις
αντίστοιχες θέσεις του ταμπλό.
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ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
Στο παιχνίδι παίζετε ένα Πνεύμα του Δάσους που προσπαθεί να σώσει το Δάσος από τις αδιάκοπες επιθέσεις του
Όνιμπι. Έχετε τρεις τρόπους για να το κάνετε αυτό:
ӵ φυτεύοντας 12 διαφορετικά Δέντρα,
ӵ μαζεύοντας 12 Ιερά Άνθη για να ξυπνήσετε τον Σάνκι τον μεγάλο Φύλακα του Δάσους,
ӵ σβήνοντας 12 Φωτιές για να διώξετε για πάντα τον Όνιμπι.

Σε κάθε γύρο, καλείτε Ζώα Φύλακες τα οποία φέρνουν στοιχεία
ενέργειές σας.

L, W, P, S και N για να σας βοηθήσουν στις

ΓΎΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
Ένας Γύρος του παιχνιδιού περιλαμβάνει τρεις φάσεις:
ӵ Ζώα Φύλακες
ӵ Ενέργειες
ӵ Τέλος του Γύρου

Η ΦΆΣΗ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΦΥΛΆΚΩΝ
Έχετε ήδη μια ομάδα 14 Ζώων Φυλάκων, που είναι έτοιμα να σας βοηθήσουν
οποιαδήποτε στιγμή.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, όλα τα Πνεύματα του Δάσους παίζουν ταυτόχρονα.
Ανοίγετε μια μετά την άλλη κάρτες Ζώων Φυλάκων από την προσωπική σας τράπουλα. Έτσι σχηματίζετε την Γραμμή
Βοήθειας Ζώων Φυλάκων.
Αν θέλετε να τραβήξετε μια νέα κάρτα Ζώου Φύλακα για την Γραμμή Βοήθειάς σας, αλλά η τράπουλά σας είναι
άδεια, τότε ανακατέψτε τα σκάρτα σας και φτιάξτε μια νέα τράπουλα.
Φτιάχνετε καινούργια τράπουλα όταν θελήσετε να τραβήξετε μια κάρτα, όχι όταν αδειάσει η τράπουλά σας.
Όταν όλοι οι παίκτες τελειώσουν το τράβηγμα των καρτών τους, η φάση Ζώων Φυλάκων τελειώνει και μπορείτε
να προχωρήσετε στη φάση Ενεργειών.
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Μπορείτε να σταματήσετε να τραβάτε κάρτες όποτε θέλετε.
Όμως, αν ανοίξετε μια κάρτα που δείχνει ένα τρίτο μοναχικό σύμβολο
κάρτες. Αυτή η κάρτα ολοκληρώνει την Γραμμή Βοήθειάς σας.

Z, τότε πρέπει να σταματήσετε να ανοίγετε

Y

Σημαντικό: Ένα ομαδικό σύμβολο
ακυρώνει ένα μοναχικό
σύμβολο
. Έτσι είναι δυνατό να παίξετε περισσότερα από
3 μοναχικά Ζώα Φύλακες στον ίδιο γύρο, αρκεί να έχετε ήδη
ανοίξει ένα ή περισσότερα ομαδικά Ζώα Φύλακες. Σημειώστε ότι
μόνο το σύμβολο του μοναχικού Ζώου Φύλακα ακυρώνεται, τα
Στοιχεία που προσφέρει λαμβάνονται υπόψιν στην φάση Ενεργειών
που ακολουθεί.

Z

ΓΡΑΜΜΉ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΖΏΩΝ ΦΥΛΆΚΩΝ

Τα ζώα έρχονται από τις τέσσερεις γωνιές του Δάσους, κάποια από τις παγωμένες
πεδιάδες του Βορρά, άλλα από τα βαθιά ποτάμια της Ανατολής, άλλα από τις θερμές
τροπικές ακτές του Νότου… Όλα έχουν πολύτιμες δυνάμεις, όμως προσοχή, γιατί
κάποια από αυτά, υπερήφανα και δυνατά, δεν θέλουν να συναντιώνται με άλλους...

Σημείωση: κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ίσως αναγκαστείτε να μαζέψετε κάρτες
της Φωτιάς. Αυτές λειτουργούν σαν μοναχικά Ζώα Φύλακες, όμως δεν προσφέρουν
Στοιχεία, μόνο ένα μοναχικό σύμβολο .

Z
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ΤΑ ΠΛΑΚΊΔΙΑ ΘΡΑΥΣΜΆΤΩΝ
Όποτε θέλετε κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, μπορείτε να ξεσκαρτάρετε ένα πλακίδιο Θραύσματος και
να επιλέξετε:
ӵ Να καταστρέψετε την κάρτα της Φωτιάς που μόλις τραβήξατε. Αμέσως την επιστρέφετε στη στοίβα της
δίπλα στον Κύκλο των Πνευμάτων.
ӵ Να τοποθετήσετε μια κάρτα Ζώου Φύλακα που μόλις τραβήξατε στα προσωπικά σας σκάρτα, άσχετα με
το είδος της.

Αφού παίξετε ένα Θραύσμα, μπορείτε είτε να σταματήσετε είτε να συνεχίσετε να τραβάτε.

Παράδειγμα

Z

Ο Γιάννης τραβάει 5 κάρτες Ζώων Φυλάκων, η 5η
είναι κάρτα Φωτιάς που έχει το τρίτο
στην Γραμμή
Βοήθειάς του. Σε προηγούμενο γύρο, ο Γιάννης είχε
αποκτήσει 2 πλακίδια Θραυσμάτων, και αποφασίζει να
ξεσκαρτάρει ένα για να καταστρέψει αυτή την κάρτα,
ακυρώνοντας αμέσως το
της κάρτας. Μπορεί τώρα
να ανοίξει κι άλλες κάρτες. Η επόμενη είναι μια κάρτα
Ζώου Φύλακα, και ακολουθεί άλλη μια κάρτα
Ζώου Φύλακα. Δεν συμβαίνει τίποτα, αφού τα δυο
σύμβολα αλληλοακυρώνονται. Ο Γιάννης αποφασίζει να
Ζώου Φύλακα.
συνεχίσει και ανοίγει ξανά μια κάρτα
Ξεσκαρτάρει το τελευταίο του πλακίδιο Θραύσματος, το
οποίο του επιτρέπει να ξεσκαρτάρει αυτή την τελευταία
κάρτα στα προσωπικά του σκάρτα. Αποφασίζει να
σταματήσει να τραβάει κάρτες.

Y

Z

Z

Ο Σάνκι, που είχε συμμετάσχει στη δημιουργία αυτού
του εντυπωσιακού Δάσους, βυθίστηκε σε έναν αιώνιο
ύπνο για να μπορέσει να αποκτήσει Μεγάλη Σοφία.
Άφησε όμως πίσω του θραύσματα από τη Μαγεία του
για να σας βοηθήσουν.

Z

Όταν όλοι οι παίκτες τελειώσουν το τράβηγμα
των καρτών τους, η φάση Ζώων Φυλάκων
τελειώνει και μπορείτε να προχωρήσετε στη
φάση Ενεργειών.
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Η ΦΆΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ
Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα Πνεύματα του Δάσους παίζουν με τη σειρά, ξεκινώντας με το Πνεύμα που
έχει το Ιερό Δέντρο.

Z–Y<3

Αν η Γραμμή Βοήθειάς σας περιέχει
λιγότερα από τρία μοναχικά σύμβολα
(που δεν έχουν ακυρωθεί από ομαδικά
σύμβολα
), μπορείτε να εκτελέσετε
2 διαφορετικές Ενέργειες.

Z

2 Ενέργειες

Y

Z–Y=3

Αν η Γραμμή Βοήθειάς σας περιέχει
τρία μοναχικά σύμβολα
(που
δεν έχουν ακυρωθεί από ομαδικά
σύμβολα
), μπορείτε να
εκτελέσετε μόνο 1 Ενέργεια.

Y

Z

1 Ενέργεια

Η δύναμη μιας Ενέργειας καθορίζεται από τον αριθμό των αντίστοιχων Στοιχείων που φαίνονται στις κάρτες Ζώων
Φυλάκων της Γραμμής Βοήθειάς σας και στο ατομικό σας ταμπλό Δάσους.
Το Στοιχείο

N δεν χρησιμοποιείται για να εκτελεστεί μια Ενέργεια, είναι προϋπόθεση νίκης.

Παράδειγμα
Στη Γραμμή Βοήθειας και στο Δάσος του,
ο Γιάννης έχει συνολικά
7
9
1
4
για να εκτελέσει τις δυο Ενέργειές του.

LW
PS

Όταν εκτελέσετε τις Ενέργειες της επιλογής σας, είναι η σειρά του επόμενου δεξιόστροφα Πνεύματος να εκτελέσει
τις δικές του Ενέργειες, μέχρι να παίξουν όλα τα Πνεύματα.
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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ:
ΠΆΡΤΕ ΈΝΑ ΠΛΑΚΊΔΙΟ ΘΡΑΎΣΜΑΤΟΣ

H
X
A

Πάρτε ένα πλακίδιο Θραύσματος και τοποθετήστε το δίπλα στο Δάσος σας. Μπορείτε να το
χρησιμοποιήσετε σε επόμενη Φάση Ζώων Φυλάκων.

L

ΠΆΡΤΕ ΖΏΑ ΦΎΛΑΚΕΣ

L

Μετρήστε το πλήθος των που έχετε και πάρτε μια ή περισσότερες κάρτες Ζώων Φυλάκων από τις
ανοιχτές στο απόθεμα Ζώων Φυλάκων, με συνολικό κόστος ίσο ή μικρότερο του αριθμού των σας.

L

Τοποθετήστε τις κάρτες στην κορυφή της προσωπικής σας τράπουλας, κλειστές.

Παράδειγμα

L

Ο Γιάννης μετράει συνολικά 7
, οπότε
μπορεί να πάρει μια κάρτα με τιμή 7 (την
μαρμότα) ή δυο κάρτες με τιμές 4 (τον
παπαγάλο) και 3 (τον σκατζόχοιρο).

A

W

Η

ΣΒΉΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΙΆ

W

Μετρήστε το πλήθος των που έχετε και πάρτε ένα ή περισσότερα πλακίδια Φωτιάς από τον Κύκλο
των Πνευμάτων με συνολικό κόστος ίσο ή μικρότερο του αριθμού των σας.

W

Μπορείτε να επιλέξετε τα πλακίδια Φωτιάς που θα σβήσετε, φτάνει η συνολική τιμή τους να μην
ξεπερνάει τον αριθμό των σας.

W

Τοποθετήστε τα πλακίδια Φωτιάς δίπλα στο Δάσος σας, με ανοιχτή την πλευρά χωρίς αριθμούς.
Να θυμάστε: Το να έχετε 12 πλακίδια Φωτιάς είναι ένας τρόπος για να νικήσετε στο παιχνίδι.

Παράδειγμα

W

Ο Γιάννης έχει συνολικά 9
και έτσι
μπορεί να σβήσει δυο Φωτιές 4 για να
πάρει δυο πλακίδια ή μια Φωτιά 4, μια
Φωτιά 3 και μια Φωτιά 2 για να πάρει
τρία πλακίδια.
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A

S

ΠΡΟΧΩΡΉΣΤΕ ΣΤΟΝ ΚΎΚΛΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΆΤΩΝ

S

Μετρήστε το πλήθος των που έχετε και μετακινήστε τη φιγούρα του Πνεύματός σας δεξιόστροφα
στον Κύκλο των Πνευμάτων έναν αριθμό από λίθους ίσο ή μικρότερο από τον αριθμό των σας.

S

Αν ένα ή περισσότερα Πνεύματα του Δάσους είναι μπροστά από εσάς, πηδήξτε από πάνω τους χωρίς
να μετρήσετε τον λίθο που βρίσκονται και επιλέξτε και πάρτε ένα πλακίδιο Νίκης από το καθένα,
είτε αρχικά ανήκε σε αυτά είτε σε κάποιο άλλο Πνεύμα.
Ενεργοποιήστε το μπόνους της πέτρας προορισμού.
Αυτή είναι μια επιπλέον ενέργεια, και μπορεί να είναι διαφορετική ή ίδια με κάποια από τις Ενέργειες
που ήδη εκτελέσατε στο γύρο σας. Σημειώστε ότι πρέπει να προωθηθείτε τουλάχιστον κατά ένα λίθο
για να ενεργοποιηθεί το μπόνους.

Παράδειγμα

Χρειάζεται κουράγιο και σοφία για να
προχωρήσετε στον Κύκλο των Πνευμάτων.
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S

Ο Γιάννης έχει συνολικά 4
,
προωθείται 4 ελεύθερες θέσεις
στον Κύκλο των Πνευμάτων και
ενεργοποιεί την μπόνους Ενέργεια
Πάρτε ένα πλακίδιο Θραύσματος.
Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής
του, πηδάει πάνω από τον Φίλιππο
και την Ντάλια, παίρνοντας ένα
πλακίδιο Νίκης της επιλογής του από
τον καθέναν.

A

P

ΦΥΤΈΨΤΕ ΈΝΑ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΈΝΑ ΔΈΝΤΡΟ

P

Μετρήστε το πλήθος των που έχετε και πάρτε ένα και μόνο ένα Δέντρο με κόστος ίσο ή μικρότερο
του αριθμού των σας.
Τοποθετήστε το στο Δάσος σας, σε θέση διπλανή σε ένα άλλο Δέντρο σας. Οι διαγώνιες θέσεις δεν
θεωρούνται διπλανές.

P

Ένα φυτεμένο Δέντρο σας δίνει αμέσως και μόνιμα την ιδιότητά του. Μπορείτε λοιπόν να την λάβετε
υπόψη στην δεύτερη Ενέργειά σας και κατά τη διάρκεια των επόμενων γύρων του Παιχνιδιού.

Αυτά τα Δέντρα στο Δάσος σας, προσφέρουν μόνιμα έναν
αριθμό Στοιχείων.

Μαζί, τα Δέντρα σχηματίζουν ένα πυκνό και αδιαπέραστο τείχος προστασίας.

Αν η Γραμμή Βοήθειάς σας σας επιτρέπει να εκτελέσετε 2 Ενέργειες, αυτό το Δέντρο σας
επιτρέπει να εκτελέσετε την ίδια Ενέργεια δυο φορές, αντί για 2 διαφορετικές Ενέργειες.

Σημείωση: Το να έχετε 12 διαφορετικά Δέντρα είναι ένας τρόπος για να κερδίσετε στο παιχνίδι.
Το να φυτέψετε ένα Δέντρο σε στρατηγική θέση στο Δάσος σας δίνει διάφορα μπόνους.
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ΜΠΌΝΟΥΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΏΣΤΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΉ Ή ΜΙΑ ΣΤΉΛΗ
Το να ολοκληρώσετε συγκεκριμένες γραμμές ή στήλες
στο Δάσος αμέσως ενεργοποιεί ένα μόνιμο μπόνους
Στοιχείων: 1 , 1 , 1 ή 2 ανάλογα με την γραμμή
ή την στήλη. Μπορείτε να το λάβετε υπόψη στη δεύτερη
Ενέργειά σας και στους επόμενους γύρους του Παιχνιδιού.

WL S N

Μια ισχυρή γραμμή Δέντρων δυναμώνει το Δάσος σας.

ΜΠΌΝΟΥΣ: ΦΥΤΈΨΤΕ ΔΈΝΤΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΓΩΝΊΑ
Το να φυτέψετε ένα Δέντρο σε μια από τις τέσσερεις γωνίες του Δάσους σας, ενεργοποιεί μια άμεση μπόνους Ενέργεια.
Το να φτάσετε στα τέσσερα πιο απομακρυσμένα σημεία δείχνει την αποφασιστικότητα
σας και την ικανότητά σας να προστατέψετε το Δάσος. Σας δίνεται μια
πολύτιμη βοήθεια.

Αυτές είναι επιπλέον Ενέργειες, και μπορεί να είναι διαφορετικές ή ίδιες με τις Ενέργειες που εκτελέσατε στο γύρο σας.
ӵ Σας επιτρέπει να πάρετε
2 πλακίδια Θραυσμάτων.

ӵ Ενεργοποιεί μια επιπλέον Ενέργεια
Προσελκύστε ένα ή Περισσότερα Ζώα
Φύλακες με ένα μπόνους +3 .

L

ӵ Σας επιτρέπει να πάρετε
2 πλακίδια Θραυσμάτων.

ӵ Ενεργοποιεί μια επιπλέον
Ενέργεια Σβήστε τη Φωτιά με
ένα μπόνους +2 .

W
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ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΓΎΡΟΥ

1. Ο ΌΝΙΜΠΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΊΘΕΤΑΙ!

Αν κάποια πλακίδια Φωτιάς παρέμειναν στο κέντρο
του Κύκλου των Πνευμάτων, προσθέστε τις τιμές τους.
Κατόπιν, κάθε Πνεύμα του Δάσους μετράει πόσα έχει.

W

Αν αυτός ο αριθμός είναι μικρότερος από τη δύναμη της
Φωτιάς, προσθέστε τόσες κάρτες Φωτιάς στα σκάρτα
σας, όσα είναι τα πλακίδια Φωτιάς στο κέντρο του
Κύκλου των Πνευμάτων.
Σημείωση: Αν δεν υπάρχουν αρκετές κάρτες Φωτιάς,
μοιράστε τις με τη σειρά και εξίσου στα εμπλεκόμενα
Πνεύματα του Δάσους. Αν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες
κάρτες Φωτιάς, τίποτα δεν συμβαίνει.

Παράδειγμα
Στο τέλος του γύρου υπάρχουν
3 πλακίδια Φωτιάς με τιμές 2, 3 και
4: άρα η Δύναμη Πυρός του Όνιμπι
είναι 9. Ο Γιάννης μετράει τα του
και έχει συνολικά 8, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντισταθεί
στις φλόγες, και πρέπει να προσθέσει
3 κάρτες Φωτιάς πάνω από τα
σκάρτα του.

W

2. Ο ΌΝΙΜΠΙ ΕΠΙΤΊΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΆΣΟΣ!

Παράδειγμα
Κατά τη διάρκεια του γύρου
πάρθηκαν τέσσερεις κάρτες (μια
επιπέδου 1, μία επιπέδου 2 και
δυο επιπέδου 3). Άρα πρέπει
να προσθέσετε στο κέντρο του
Κύκλου των Πνευμάτων τις
τέσσερεις αντίστοιχες Φωτιές, μια
με τιμή 2, μια με τιμή 3 και δυο
με τιμή 4.

Προσθέστε τόσες Φωτιές με τιμή 2 στο κέντρο του Κύκλου των Πνευμάτων,
όσες είναι οι κάρτες Ζώων Φυλάκων Επιπέδου 1 που πάρθηκαν σε αυτό το γύρο.
Προσθέστε τόσες Φωτιές με τιμή 3 στο κέντρο του Κύκλου των Πνευμάτων,
όσες είναι οι κάρτες Ζώων Φυλάκων Επιπέδου 2 που πάρθηκαν σε αυτό το γύρο.
Προσθέστε τόσες Φωτιές με τιμή 4 στο κέντρο του Κύκλου των Πνευμάτων,
όσες είναι οι κάρτες Ζώων Φυλάκων Επιπέδου 3 που πάρθηκαν σε αυτό
το γύρο.
Δεν μπορούν ποτέ να υπάρχουν περισσότερες από 7 Φωτιές στο κέντρο του
Κύκλου των Πνευμάτων.
Αν δεν υπάρχουν πλακίδια Φωτιάς
στον Κύκλο των Πνευμάτων
μετά την επίθεση του Όνιμπι,
προσθέστε ένα πλακίδιο Φωτιάς
με τιμή 2, ακόμα και αν δεν
πάρθηκαν Ζώα Φύλακες.
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3. Η ΆΦΙΞΗ ΝΈΩΝ ΖΏΩΝ ΦΥΛΆΚΩΝ
Αναπληρώστε το απόθεμα Ζώων Φυλάκων ανοίγοντας τόσες νέες κάρτες
ανά επίπεδο, όσες οι κάρτες που πάρθηκαν σε αυτό το γύρο.
Τα Ζώα Φύλακες του Δάσους άκουσαν το κάλεσμά σας, και μαζεύονται κοντά στον
Κύκλο των Πνευμάτων που ιδρύθηκε από τον Σάνκι πριν από χιλιάδες χρόνια. Θα
σας βοηθήσουν αν τους το ζητήσετε.

4. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΦΥΛΆΚΩΝ
Μετακινήστε όλες τις κάρτες
Ζώων Φυλάκων από τη
Γραμμή Βοήθειάς σας στα
προσωπικά σας σκάρτα.

5. ΔΏΣΤΕ ΤΟ ΙΕΡΌ ΔΈΝΤΡΟ
Δώστε το Ιερό Δέντρο στο επόμενο δεξιόστροφα Πνεύμα του Δάσους.
Η δύναμη του Ιερού Δέντρου αντιπροσωπεύει την ισορροπία. Πάντα θα μοιράζεται
εξ ίσου. - Σάνκι

Ο επόμενος γύρος του παιχνιδιού μπορεί να ξεκινήσει.

ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
Το παιχνίδι τελειώνει στο τέλος μια ολοκληρωμένης φάσης Ενεργειών όταν ένα από τα Πνεύματα της Φύσης
καταφέρει να συλλέξει τουλάχιστον:
ӵ Είτε 12 διαφορετικά Δέντρα. Μετρήστε όλα τα διαφορετικά Δέντρα που τοποθετήθηκαν στο
ατομικό σας ταμπλό Δάσους, συμπεριλαμβάνομένου του αρχικού Δέντρου, όπως και όλα τα πλακίδια
Νίκης Δέντρων, αν έχετε.
ӵ Είτε 12 Φωτιές. Μετρήστε πόσα πλακίδια κερδίσατε, όχι την τιμή τους, όπως και όλα τα πλακίδια
Νίκης Φωτιάς, αν έχετε.
ӵ Είτε 12 Ιερά Άνθη. Μετρήστε πόσα Άνθη έχετε ορατά στην Γραμμή Βοήθειάς σας, στο ατομικό
ταμπλό Δάσους σας και στα πλακίδια Νίκης Ανθέων, αν έχετε.

Το Πνεύμα που τελείωσε το παιχνίδι νικάει. Αν περισσότερα του ενός Πνεύματα ολοκληρώσουν μια από τις τρεις
προϋποθέσεις νίκης στο τέλος ενός γύρου, τότε προσθέτουν τις τιμές και των τριών προϋποθέσεων. Το Πνεύμα
με το μεγαλύτερο άθροισμα είναι ο νικητής.
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Παράδειγμα
Ο Φίλιππος τελειώνει το παιχνίδι με
12 Δέντρα, η Ντάλια με 13 Φωτιές και η Αλίκη
με 13 Ιερά Άνθη. Για να καθορίσετε τον νικητή
πρέπει να προσθέσετε τις τιμές των τριών
προϋποθέσεων νίκης του καθενός. Η Αλίκη
κερδίζει με 23 πόντους έναντι 20 πόντων της
Ντάλιας και 16 πόντων του Φίλιππου.

Αλίκη

Φίλιππος

Ντάλια

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ
Δημιουργός
Aske Christiansen

Εκδότης
Ludonaute

Εικονογράφηση
Apolline Etienne

Μετάφραση
Γιάννης Παλαιολόγος

www.ludonaute.fr
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Δείτε τους κανόνες σε
βίντεο (στα Αγγλικά)
kaissaboardgames
Kaissa Boardgames

