


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Το Combo Fighter είναι ένα γρήγορο παιχνίδι μάχης, με κάρτες, το οποίο αντιγρά-
φει τα κλασσικά βιντεοπαιχνίδια μάχης. Οι παίκτες παίρνουν το ρόλο πανίσχυρων 
δασκάλων πολεμικών τεχνών, μονομαχώντας μεταξύ τους γαι δόξα και φήμη.

Το παιχνίδι εξελίσσεται σε έναν αριθμό γύρων, κατά τους οποίους οι παίκτες εκτε-
λούν ταυτόχρονα τις κινήσεις τους παίζοντας Κάρτες Κινήσεων.Οι Κινήσεις κατα-
φέρνουν ζημιά και μπορούν μαζί να δημιουργήσουν Συνδυασμούς. Όταν οι μαχη-
τές δεχθούν ζημιά, χάνουν κάρτες από το χέρι ή την τράπουλά τους. Όταν οι 
κάρτες τους τελειώσουν βγαίνουν Νοκ Άουτ. Ο μαχητής που θα μείνει τελευταίος 
όρθιος, είναι ο νικητής.

Όλοι οι χαρακτήρες του Combo Fighter έχουν ξεχωριστές δυνάμεις και στυλ 
μάχης, και κάθε αγώνας αποκαλύπτει διαφορετική δυναμική και εμπειρία. Η τελειο-
ποίηση των συνδυασμών του αγαπημένου σας μαχητή, γνωρίζοντας και τις κινή-
σεις του αντιπάλου σας είναι το κλειδί της επιτυχίας.



Στο κοντινό μέλλον, ο αλλόκοτος εκατομμυριούχος, Biff Bennet, φιλοξενεί ένα πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών  στο 
σκάφος του στον Ειρηνικό. Τυχοδιόκτες και δάσκαλοι πολεμικών τεχνών μαζεύονται από όλο τον κόσμο για να κερδίσουν 
το γενναιόδωρο βραβείο. Κάποιοι το κάνουν απλά για να αποδείξουν ότι είναι οι καλύτεροι μαχητές στονκ όσμο...



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Καρτέλα Χαρακτήρα διπλής όψεως

1 Δείκτης Δύναμης διπλής όψεως

51 Κάρτες Κινήσεων (50 κάρτες Κινήσεων και 1 Κάρτα Ζαλάδας)

Για τις ακριβείς ποσότητες των περιεχομένων ανατρέξτε στο πίσω μέρος του κουτιού.
Κάθε μαχητής αναπαριστάνεται από:

Κάθε μαχητής έχει μια Καρτέλα Χαρακτή-
ρα διπλής όψεως. Στη μία υπάρχει θεμα-
τικό κείμενο και βιογραφικό, ενώ στην 
άλλη τα στατιστικά και οι Συνδυασμοί 
(Combos) του χαρακτήρα.

Κάθε μαχητής έχει έναν Δείκτη Δύναμης ο οποίος 
αναπαριστάνει τις ξεχωριστές ικανότητες και κανόνες 
που τον ακολουθούν. Όλοι οι μαχητές ξεκινούν με τον 
Δείκτη Δύναμής τους γυρισμένο στην πλευρά Α.

Κάρτες Κινήσεων
Οι 50 αυτές κάρτες αποτελούν το οπλοστάσιο του μαχητή σας. Οι Κάρτες Κινήσεων ανήκουν 
σε τρεις κατηγορίες:

- Κόκκινες κάρτες που αναπαριστάνουν Επιθετικές Κινήσεις όπως μπουνιές και κλωτσιές.
- Μπλε κάρτες που αναπαριστάνουν Αμυντικές Κινήσεις όπως αποφυγή και μπλοκάρισμα.
-- Κίτρινες κάρτες που αναπαριστάνουν Κινήσεις Μετακίνησης όπως πλησίασμα ή αλλαγή 
γωνίας.
Επιπλέον οι Κάρτες Κινήσεων μπορεί να έχουν προτεραιότητα (σημειώνεται με ένα αστέρι 
στο σύμβολο Κουμπιού) και οι κόκκινες να έχουν τιμή εκκίνησης.

Κάρτα Ζαλάδας
ΚάθεΚάθε μαχητής έχει μια Κάρτα Ζαλάδας, η οποία τοποθετείται ανοιχτή στον πάτο της Τράπου-
λας Κινήσεων. Όταν η Κάρτα Ζαλάδας είναι εμφανής, ο μαχητής σας είναι απέχει ένα μόλις 
χτύπημα από το να χάσει το παιχνίδι και να βγει νοκ άουτ.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Για την προετοιμασία του παιχνιδιού, κάθε παίκτης παίρνει έναν μαχητή και τα αντί-
στοιχα κομμάτια του: Καρτέλα Χαρακτήρα, Δείκτη Δύναμης, Τράπουλα Κινήσε-
ων και Κάρτα Ζαλάδας.

Τοποθετήστε την Καρτέλα Χαρακτήρα με την πλευρά στατιστικών ανοιχτή μπροστά 
σας δίπλα στον Δείκτη Δύναμης με την πλευρά Α ανοιχτή.

Τοποθετήστε ανοιχτή την Κάρτα Ζαλάδας σας δίπλα στον δείκτη Δύναμης του χα-
ρακτήρα σας και πάρτε τις 5 Αρχικές Κάρτες Κινήσεών σας (ξεχωρίζουν με ένα S 
στην κάτω αριστερή γωνία τους) στο χέρι σας. Ανακατέψτε τις υπόλοιπες Κάρτες 
Κινήσεών σας για να δημιουργηθεί η Τράπουλα Κινήσεων και τοποθετήστε την 
κλειστή, πάνω από την Κάρτα Ζαλάδας.

Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Boris εναντίον Grace!

Τράπουλα Κινήσεων

Δείκτης Δύναμης

Καρτέλα Χαρακτήρα

Αρχικές Κάρτες Κινήσεων



ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ

Εκκίνηση Είδος (καθορίζεται από το χρώμα)

Ονομασία
Σύμβολο Κουμπιού

Αρχική Ζημιά

Ζημιά Συνδυασμού

Πλαίσιο Συνδυασμού

Προτεραιότητα

Αρχικό Χέρι: Κάθε μαχητής έχει 5 
κάρτες με το σύμβολο Αρχικής Κάρτας 
Κίνησης.



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το Combo Fighter παίζεται σε μια σειρά Γύρων μέχρι ένας μόνο μαχητής να μείνει 
όρθιος. Οι μαχητές βγαίνουν Νοκ Άουτ όταν ξεμείνουν από κάρτες στο Χέρι τους 
και στην Τράπουλα Κινήσεων. Ο τελευταίος όρθιος μαχητής, παίρνει τη νίκη.

Στην αρχή κάθε Γύρου, οι παίκτες παίζουν μια Κάρτα 
Κίνησης, από το Χέρι τους, κλειστή μπροστά τους 
για να καθοριστεί ποιός Κερδίζει τον Γύρο. Ο Νικη-
τής ενός Γύρου καταφέρνει ζημιά (δείτε σελίδα 9) και 
μπορεί να συνεχίσει να παίζει κάρτες για να βγάλει 
Συνδυασμό. Αν υπάρχει Ισοπαλία, καταφέρνουν και 
οι δύο ζημιά, αλλά δεν μπορούν να παίξουν επιπλέ-
ον κάρτες για Συνδυασμούς. Μόλις οι δύο παίκτες έχουν επιλέξει από μια Κάρτα Κί-
νησης, τις αποκαλύπτουν και τις συγκρίνουν.

Ο Νικητής του Γύρου καθορίζεται από το χρώμα που έχει κάθε κάρτα που παίχτη-
κε. Όπως δείχνει και ο Κύκλος Νίκης στην Καρτέλα Χαρακτήρα του κάθε παίκτη, οι 
μπλε κάρτες (Αμυντικές Κινήσεις) κερδίζουν τις κόκκινες (Επιθετικές Κινήσεις), οι 
κόκκινες κερδίζουν τις κίτρινες (Κινήσεις Μετακίνησης), και οι κίτρινες κερδίζουν τις 
μπλε κάρτες.

Ο Γύρος



Αν και οι δύο παίκτες έπαιξαν μπλε ή και οι δύο έπαιξαν κίτρινες κάρτες, ο παίκτης 
που έπαιξε μια Κάρτα Προτεραιότητας Κίνησης Κερδίζει τον Γύρο. Αν και οι δύο ή 
καμία από τις κάρτες κίνησης δεν έχει προτεραιότητα, ο Γύρος είναι Ισόπαλος.

Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Boris έπαιξε το Rush και η Grace το Elbow. Μιας και 
το Rush έχει το σύμβολο Προτεραιότητας, ο Boris κερδίζει τον γύρο.

ΑνΑν και οι δύο παίκτες έχουν παίξει κόκκινες κάρτες, ο παίκτης που έπαιξε την κάρτα 
με την μεγαλύτερη εκκίνηση Κερδίζει τον Γϋρο. Αν οι δύο κάρτες έχουν την ίδια εκκί-
νηση, ο Γύρος είναι Ισόπαλος.

Στο παραπάνω παράδειγμα η Grace έπαιξε το Snake Snap με εκκίνηση 6 εναντίον 
στο Headbutt του Boris με εκκίνηση 4. Η Grace έχει την μεγαλύτερη εκκίνηση και Κερ-
δίζει τον Γύρο.

Ο Νικητής του Γύρου καταφέρνει ζημιά (δείτε σελίδα 9) και μπορεί να συνεχίσει να 
παίζει κάρτες. Αυτό ονομάζεται παίξιμο Συνδυασμού.

Αν ο Γύρος είναι Ισόπαλος, και οι δύο παίκτες καταφέρνουν ζημιά, αλλά κανένας 
δεν μπορεί να παίξει Συνδυασμό.



Αν Κερδίσετε έναν Γύρο, μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε κάρτες από το χέρι σας 
όσο το Σύμβολο Κουμπιού στην επόμενη κάρτα που παίζετε βρίσκεται επίσης και 
στο Πλαίσιο Συνδυασμού της κάρτας που προηγείτω.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο Boris έχει καταφέρει ένα χτύπημα με την Επιθετική κάρτα 
Thunder Clap, και συνεχίζει τον Συνδυασμό του ακολουθώντας σύμβολα Κουμπιών.

Αν ο Γύρος είναι Ισόπαλος, κάθε παίκτης καταφέρνει την Αρχική Ζημιά που αναγράΑν ο Γύρος είναι Ισόπαλος, κάθε παίκτης καταφέρνει την Αρχική Ζημιά που αναγρά-
φεται στην Κάρτα Κίνησης που έπαιξε. Αν ο Γύρος είχε Νικητή, μόνο ο Νικητής κατα-
φέρνει ζημιά. Η ζημιά υπολογίζεται προσθέτοντας όλες τις ζημιές κάθε Κάρτας Κίνη-
σης που έπαιξε, με τον εξής τρόπο: η πρώτη Κίνηση καταφέρνει την Αρχική Ζημιά 
αλλά όσες κάρτες ακολουθούν την πρώτη καταφέρνουν τη Ζημιά Συνδυασμού.

Για κάθε πόντο ζημιάς που καταφέρνετε, ο αντίπαλος πρέπει να ξεσκαρτάρει μια 
κάρτα από το Χέρι και/ή την τράπουλά του και να την τοποθετήσει ανοιχτή στη 
στοίβα ξεσκαρταρίσματός του.

Όταν καταφέρετε αρκετή ζημιά ώστε να υποχρεώσετε τον αντίπαλό σας να ξεσκαρτάρει 
την τελευταία του κάρτα, ο μαχητής του είναι Νοκ Άουτ και Κερδίζετε το παιχνίδι.

Αφού έχει επιλυθεί η ζημιά, οι κάρτες που παίχτηκαν στον Γύρο αυτό ξεσκαρτάρο-
νται.

Οι παίκτες μπορούν να ξεσκαρτάρουν όσες κάρτες επιθυμούν από το Χέρι τους πριν 
τραβήξουν κάρτες από την Τράπουλα Κινήσεών τους, ώστε να φτάσουν ξανά στις 
πέντε κάρτες στο Χέρι.

Παίξιμο ενός Συνδυασμού

Παίξιμο ενός Συνδυασμού

Τέλος ενός Γύρου



Η Ζαλάδα είναι μια κατάσταση που δείχνει ότι ο μαχητής σας βρίσκεται ένα χτύπημα 
μακριά από το να βγει Νοκ Άουτ. Η Ζαλάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με δύο τρό-
πους:

Η Ζαλάδα ενεργοποιείται όποτε η Τράπουλα Κινήσεών σας εξαντληθεί αλλά έχετε 
τουλάχιστον μια κάρτα στο Χέρι σας.

Σε κάθε περίπτωση, η Κάρτα Ζαλάδας βρίσκεται στον πάτο της τράπουλας και γίνε-
ται εμφανής σαν υπενθύμιση ότι ο μαχητής σας Ζαλίζεται. Ανακατέψτε τις Ξεσκαρτα-
ρισμένες κάρτες σας για να δημιουργήσετε μια νέα Τράπουλα Κινήσεων και τοποθε-
τήστε την δίπλα στην Κάρτα Ζαλάδας σας σημειώνοντας ότι πλέον είστε Ζαλισμένος. 
Έπειτα, τραβήξτε κάρτες από την Τράπουλα Κινήσεων μέχρι να έχετε πέντε κάρτες 
στο Χέρι σας και συνεχίστε να παίζετε.

Όταν ο μαχητής σας είναι ζαλισμένος, μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε, ελπίζοντας 
σε μια τρομερή επαναφορά. Την επόμενη φορά, ωστόσο, που θα δεχτείτε έσω και 
έναν πόντο ζημιάς, ο μαχητής σας βγαίνει Νοκ Άουτ και χάνετε το παιχνίδι.

Κάθε Χαρακτήρας έχει έναν Δείκτη Δύναμης για τις ξεχωριστές του δυνάμεις. Ξεκινά-
τε το παιχνίδι με την πλευρά Α ανοιχτή και ακολουθείτε τους κανόνες του Δείκτη Δύ-
ναμης. Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στον ίδιο τον Δείκτη Δϋναμης, μόνο οι 
κανόνες της ενεργής πλευράς ισχύουν.

Ζαλάδα

Δείκτες Δύναμης



Διπλό Νοκ Άουτ

Χαρακτηριστικοί Συνδυασμοί

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί και οι δύο μαχητές να βγουν ταυτόχρονα Νοκ Άουτ. 
Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της μάχης είναι Ισόπαλο.

ΚάθεΚάθε χαρακτήρας έχει τρεις Χαρακτηριστικούς Συνδυασμούς που περιγράφονται 
στην Καρτέλα Χαρακτήρα του. Αν Κερδίσετε τον Γύρο και παίξετε ακριβώς τις κινή-
σεις που καθορίζονται για τον Χαρακτηριστικό Συνδυασμό (ούτε λιγότερες ούτε πε-
ρισσότερες) μπορείτε να δηλώσετε τον Χαρακτηριστικό Συνδυασμό. Ανακοινώστε 
την ονομασία του Συνδυασμού, για να παραλείψετε τη ζημιά που αναγράφεται στις 
κάρτες που παίχτηκαν και αντίθετα να καταφέρετε τη ζημιά που ορίζει ο Χαρακτηρι-
στικός Συνδυασμός.

Όταν ανακοινώνετε έναν Χαρακτηριστικό Συνδυασμό, δεν μπορείτε να παίξετε 
άλλες κάρτες στον Γύρο (ούτε πριν, ούτε μετά τον Συνδυασμό).

Προσέξτε ότι κάποιοι Χαρακτηριστικοί 
Συνδυασμοί έχουν μια απλή και μια Ενι-
σχυμένη Εκδοχή. Η Ενισχυμένη Εκδοχή 
παίζεται με τον ίδιο τρόπο με την απλή, 
αλλά καταφέρνει περισσότερη ζημιά και 
απαιτεί μια επιπλέον Κάρτα Κίνησης. Και 
στις δύο περιπτώσεις οι κάρτες πρέπει να 
παιχτούνπαιχτούν με την ακριβή σειρά που ορίζει ο 
Συνδυασμός.



ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Διαλέξτε έναν μαχητή για να παίξετε και έναν για να αντιμετωπίσετε. Προετοιμάστε το 
παιχνίδι κανονικά. Ανακατέψτε το Αρχικό Χέρι του Αντιπάλου και τοποθετήστε το 
πάνω στην Τράπουλα Κινήσεων του μαχητή.

ΠαίξτεΠαίξτε σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες, με τη διαφορά ότι σε κάθε Γύρο, ο Αντί-
παλος παίζει την πρώτη κάρτα της τράπουλάς του. Αν ο Αντίπαλος κερδίσει, τραβήξτε 
4 κάρτες από την τράπουλά του και - ανάλογα με την αντιστοιχία τους - παίξτε το Συν-
δυασμό που καταφέρνει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό ζημιάς. Στο τέλος του Γύρου, οι 
κάρτες που ο Αντίπαλος μαχητής τράβηξε αλλά δεν έπαιξε ξεσκαρτάρονται και 
κάνουν από 1 ζημιά η κάθε μια.

Αν καταφέρετε αρκετή ζημιά για να αδειάσετε την τράπουλα του Αντίπαλου, Κερδίζετε 
το παιχνίδι. Αν ο Αντίπαλος τραβήξει την τελευταία κάρτα της τράπουλάς του σαν 
αποτέλεσμα του ότι Κέρδισε τον Γύρο, Ζαλίζεται όπως ορίζουν οι βασικοί κανόνες.

Οι διαφορετικοί Αντίπαλοι μαχητές, χρησιμοποιούν μερικούς επιπλέον κανόνες:

Boris Wolfram

ΟΟ Boris δίνει προτεραιότητα στο να γυρίσει τον δείκτη δύναμής του αντί να κάνει 
ζημιά. Δηλαδή αν Κερδίσει έναν γύρο και τραβήξει τουλάχιστον 3 μπλε κάρτες μεταξύ 
των 4, θα τις χρησιμοποιήσει για να γυρίσει τον Δείκτη Δύναμής του.

Grace Lee

Η Grace Lee ξεκινάει με την κάρτα Phoenix Strike ανοιχτή μπροστά της. Μπορεί να 
την παίξει σε Συνδυασμό, αλλά μόνο αν έτσι μπορέσει να κερδίσει τη μάχη. Προσέξτε 
ότι έτσι μπορεί να παίξει Συνδυασμό μέχρι και 6 καρτών.

Renee IJzerRenee IJzer

Όταν η δύναμη Ώρα Αιχμής στο Ρότερνταμ δεν είναι ενεργοποιημένη, η IJzer έχει 
προτεραιότητα να παίξει Χαρακτηριστικό Συνδυασμό αντί για απλή ζημιά. Μόλις ενερ-
γοποιηθεί, χρησιμοποιεί την Ώρα Αιχμής όποτε είναι δυνατό.

Francisco Ferro

Ο Francisco χρησιμοποιεί την δύναμη Εκδίκησης μόνο σε Χαρακτηριστικούς Συνδυα-
σμούς ή κάρτες που καταφέρνουν 3+ ζημιά.



Kagami Yoshida

O Kagami δίνει προτεραιότητα στους Χαρακτηριστικούς συνδυασμούς, από την απλή ζημιά.

Tele «Stomp» Manava

Αν ο Προειδοποιητικός Σεισμός δεν έχει ενεργοποιηθεί, ο Stomp δίνει προτεραιότητα 
στην ενεργοποίηση αντί της απλής ζημιάς.

Gaekere Baako

ΌτανΌταν βρίσκονται κάτω, οι κόκκινες κάρτες που ξεσκαρτάρει ο Baako επειδή δεν μπό-
ρεσε να τις παίξει, καταφέρνουν 3 ζημιά η κάθε μία.

Sno Storm

Αν ο δείκτης δύναμής της δεν έχει γυρίσει στην πλευρά Β, η Sno έχει προτεραιότητα 
το παίξιμο του Συνδυασμού Αλλαγής Στάσης. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζει έναν μαχητή 
με κάρτες μάχης Εκκίνησης 8+, η Storm ποτέ δεν εκτελεί το Συνδυασμό Αλλαγής 
Στάσης.

Ruby Fox

Η Ruby δίνει προτεραιότητα στο παίξιμο του Χαρακτηριστικού Συνδυασμού Προθέρ-
μανσης αντί της απλής ζημιάς. Αφού ενεργοποιηθεί ο Πυρετός του Χορού, συνεχίζει 
να αποκαλύπτει και να ξεσκαρτάρει μια μόνο κάρτα όταν Κερδίζει έναν Γύρο. Ωστόσο, 
αν ο αντίπαλός της έχει 20 ή λιγότερη ζωή, η Ruby θα προσπαθήσει να ανοίξει αρκε-
τές κάρτες για να Κερδίσει τον αγώνα (ακόμη κι αν είναι 2 ή 3 κάρτες).

Lu Yan

Ο Yan δίνει προτεραιότητα στο παίξιμο του Κατακόρυφου αντί της απλής ζημιάς μέχρι 
Χ=3. Όταν ο Yan χάσει έναν Γϋρο, τραβάει 4 κάρτες και κάνει τον Μεθυσμένο Χορό 
αν γίνεται. Αν όχι, τοποθετεί τις κάρτες που τράβηξε στον πάτο της τράπουλάς του.



Ομαδική Μονομαχία (2 εναντίον 2)
Στην παραλλαγή αυτή, δύο ομάδες μάχονται η μία με την άλλη για να κερδίσουν τους 
περισσότερους πόντους σε τρία παιχνίδια. Για κάθε παιχνίδι, οι παίκτες που σχηματί-
ζουν κάθε ομάδα κάνουν ζευγάρια σε διαφορετικές μάχες, σύμφωνα μετ ην παρακά-
τω δομή:

Παιχνίδι 1 και 2
Παίκτης 1, Ομάδας Α ενεντίον Παίκτη 1, Ομάδας Β και Παίκτης 2 Ομάδας Α εναντίον 
Παίκτη 2, Ομάδας Β

Παιχνίδι 3
Παίκτης 1, Ομάδας Α εναντίον Παίκτη 2, Ομάδας Β και Παίκτης 2, Ομάδας Α εναντίον 
Παίκτη 1, Ομάδας Β.

Μια νίκη δίνει στην ομάδα 1 πόντο. Μια διπλή νίκη (δηλαδή αν νικήσουν και οι δύο 
παίκτες της ίδιας ομάδς) δίνει 3 πόντου. Όποια ομάδα έχει τους περισσότερους πό-
ντους μετά από 3 Παιχνίδια είναι η Νικήτρια.

Ομάδες Tag

2 ομάδες πολλών μαχητών αναμετρώνται! Κάθε ομάδα επιλέγει έναν μαχητή για να 
ξεκινήσει «Μέσα στο Ρινγκ». Η μάχη γίνεται με τους βασικούς κανόνες, αλλά αφού 
Κερδίσετε έναν Γύρο εναντίον ενός αντιπάλου, μπορείτε να «Βγείτε» και να σας αλ-
λάξει ένας Συμπαίκτης, συνεχίζοντας τη μάχη. Κάθε φορά που ο Συμπαίκτης σας 
Κερδίζει έναν Γύρο, μπορείτε να τοποθετήσετε 3 κάρτες της στοίβας ξεσκαρταρίσμα-
τός σας στον πάτο της τράπουλάς σας, η πρώτη ομάδα που θα βγάλει Νοκ Άουτ 
έναν και μόνο αντίπαλο, Κερδίζει!

Battle Royale

Στην παραλλαγή αυτή, τρεις ή περισσότεροι παίκτες μονομαχούν ταυτόχρονα. Καθο-
ρίστε τυχαία τον αρχικό παίκτη. Με δεξιόστροφη φορά, οι παίκτες παίζουν στη σειρά 
μονομαχώντας έναν Γύρο με τον παίκτη στα αριστερά τους.

Καθώς οι μαχητές βγαίνουν Νοκ Άουτ, φεύγουν από το παιχνίδι και από τη συνέχεια 
των μονομαχιών. Ο τελευταίος μαχητής που θα παραμείνει όρθιος είναι ο Νικητής.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ



Βασιλική Μονομαχία

Αυτή είναι μια σχετικά χαοτική παραλλαγή του Battle Royale. Καθορίστε τυχαία τον 
πρώτο παίκτη. Με δεξιόστροφη φορά, οι παίκτες μάχονται έναν Γύρο με έναν αντίπα-
λο της επιλογής τους. Καθώς οι μαχητές βγαίνουν Νοκ Άουτ, φεύγουν από το παιχνί-
δι. Ο τελευταίος μαχητής που θα μείνει όρθιος, είναι ο Νικητής.

Σχεδίαση: Asger Johansen

Καλλιτεχνική Διεύθυνση και Εικονογράφηση: Shorre Krogh

Ανάπτυξη: Niels Wonsyld

Η Plotmaker Games θέλει να ευχαριστήσει

τοντον Aske Schmidt Rose για την παραγωγή του πρώτου πρωτότυπου και την υπομονή του να το 
δοκιμάσει, τον Anders Antoft για την εμψύχωση και τη βοήθειά του στο 3D, τον Simon de 
Tusch-Lec για τα πάντα, τον Robbert Vervuurt για την σημείωση της σωστής ορθογραφίας του 
IJzer, τον Soren Saabye Schandorph τον μάγο της γραφιστικής, το Bastard Cafe για την φιλοξε-
νία των τουρνουά και των δοκιμών, τους Arnaud Charpentier, Zongxiu Yao, Tanguy Serra, Stefan 
Brunelle, Kirstine Boving Andersen και Janni Krogh, την Editions Matagot, το BGG, την Asger 
Harding Granerud και όλη την ομάδα της Kolossal που είναι φανταστική. Ειδικές ευχαριστίες στον 
Van Willis για τη διόρθωση του εγχειριδίου κανόνων.Van Willis για τη διόρθωση του εγχειριδίου κανόνων.

Δοκιμαστές

Kristine Boving Andersen, Anton Lunau, Asger Harding Granerud, Aske Schmidt Rose, Holger 
Luckow, Jakob Malte Skou Lindstad, Michel Thigpen, Tony Hanna και πολλοί άλλοι.

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης
Καλές παρτίδες!
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