


28 Κάρτες Φατριών: 1 Πρέσβης, 1 Δολοφόνος, 1 
Διοικητής, 1 Ευγενής, 1 Βασιλικός Φρουρός και 2 
Σοφοί ανά φατρία. 
12 Κάρτες Γεγονότων
4 Κάρτες Βασικών Πλανητών
8 Κάρτες Εξελιγμένων Πλανητών
24 Δείκτες Ελέγχου: 8 ανά φατρία
1 Πίνα1 Πίνακας βαθμολογίας
4 Δείκτες βαθμολογίας: 1 ανά φατρία
4 Δείκτες απωλειών: 1 ανά φατρία
4 Ταμπλό Φατριών
1 Δείκτης πρώτου παίκτη
Αυτό το εγχειρίδιο κανόνων
1 Κάρτα Λεγεώνας του Αυτοκράτορα

Δείκτης Πρώτου Παίκτη

Κάρτα Λεγεώνας του Αυτοκράτορα
χρησιμοποιείται στο παιχνίδι δύο παικτών

Η Αυτοκράτειρα έχει πεθάνει. Ο Imperius, ο διάδοχός της στο θρόνο, έχει εξαφανιστεί. 
Καθώς η διαδοχή των Atarchus πεθαίνει, το ίδιο συμβαίνει και για την Αυτοκρατορία της 
Αυγής. Ανταρσίες έχουν αναφερθεί από φρουρές των συνόρων, καθώς οι μικρότεροι οίκοι 
επιζητούν τον έλεγχο του Γνωστού Σύμπαντος και όσων αυτό περιλαμβάνει.

Πλησιάζει εμφύλιος.

ΠέραΠέρα από τα ψέματα, τις υποσχέσεις, την αιματοχυσία και τις λεπίδες των δολοφόνων, 
υπάρχει σίγουρα ένα λαμπρό μέλλον. Ένας ευγενής των Ashnon ή των Drakkai ή των Quell 
ή των Zanthir θα κάθεται στον Θρόνο της Αυγής. Σίγουρα θα σχηματιστεί μια νέα αυτοκρα-
τορία. Πρώτα όμως, αίμα.

Περιεχόμενα



28 Κάρτες Φατριών

4 Κάρτες Βασικών Πλανητών

12 Κάρτες Γεγονότων

4 Ταμπλό Φατριών

24 Δείκτες Ελέγχου

1 Ταμπλό Βαθμολογίας

4 Δείκτες Απωλειών

4 Δείκτες Βαθμολογίας

8 Κάρτες Εξελιγμένων Πλανητών



Προετοιμασία
1. Κάθε παίκτης επιλέγει ένα ταμπλό Φατρίας και παίρνει όλες τις 
αντίστοιχες κάρτες Φατρίας: Πρέσβης, Δολοφόνος, Διοικητής, Ευ-
γενής, Βασιλικός Φρουρός και όλες τις κάρτες Σοφών της φατρίας. 
Κρυφά, κάθε παίκτης επιλέγει μια από τις κάρτες Σοφών της φα-
τρίας του για να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι. Εναλλακτικά, οι παί-
κτες μπορούν να ανακατέψουν τους σοφούς τους και να επιλέξουν 
τυχαία. Για το πρώτο σας παιχνίδι, επιλέξτε τους βασικούς 
Σοφούς, χωρίς κείμενο Ικανότητας. Επιστρέψτε τα αχρησιμο-
ποίητα ταμπλό και κάρτες στο κουτί.

2. Κάθε παίκτης παίρνει τους δείκτες Ελέγχου της φατρίας του και 
τους τοποθετεί στις καθορισμένες θέσεις του ταμπλό Φατρίας του.

3. Κάθε παίκτης παίρνει έναν δείκτη Απωλειών και τον τοποθετεί 
στη θέση νεκροκεφαλής του ταμπλό Φατρίας του.

4. Τυχαία επιλέξτε τέσσερις κάρτες Γεγονότων για να χρησιμοποι-
ήσετε στο παιχνίδι. Επιστρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες γεγονότων 
στο κουτί. Για το πρώτο σας παιχνίδι χρησιμοποιήστε τις 
κάρτες Γεγονότων: Diplomatic Envoy, Orbital Bombardment, 
Whispered Secrets και Coalition Forces.

5. Τυχαία επιλέξτε μια κάρτα Εξελιγμένου Πλανήτη και τοποθετή-
στε την στην περιοχή του παιχνιδιού, ξεκινώντας μια γραμμή πλα-
νητών. Έπειτα, επιστρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες Εξελιγμένων 
Πλανητών στο κουτί. Έπειτα, επιλέξτε τυχαία κάρτες Βασικών 
Πλανητών, τοποθετώντας τις στη γραμμή πλανητών, μέχρι να 
υπάρχει ένας πλανήτης ανά παίκτη. Επιστρέψτε τις υπόλοιπες 
κάρτες Βασικών Πλανητών στο κουτί. Για το πρώτο σας παιχνίδι 
χρησιμοποιήστε μόνο τις κάρτες Βασικών Πλανητών: 
Akkara, Jedhallu, Sanctum, Vyrid και Wujen.

Εξαίρεση για Δύο Παίκτες: Στο παιχνίδι δύο παικτών, προετοιμάστε τους πλανήτες σαν να συμμε-
τείχαν τρεις παίκτες με μια τυχαία κάρτα Εξελιγμένου Πλανήτη και δύο τυχαίες κάρτες Βασικών Πλα-
νητών. Τοποθετήστε την κάρτα Λεγεώνας του Αυτοκράτορα δίπλα στις κάρτες Πλανητών.



6. Τοποθετήστε το ταμπλό Βαθμολογίας στο 
κέντρο του τραπεζιού και τους δείκτες Βαθμολογί-
ας κάθε παίκτησ τη θέση 0 του ταμπλό Επιστρέψ-
τε τους αχρησιμοποίητους δείκτες στο κουτί.

7. Πάρτε όλες τις κάρτες Φατρίας και τις τέσσε-
ρις κάρτες Γεγονότων και ανακατέψτε τις όλες 
μαζί. Τοποθετήστε τις σε μια κλειστή τράπουλα 
δίπλα στο ταμπλό Βαθμολογίας.

8. Επιλέξτε έναν παίκτη τυχαία για να παίξει 
πρώτος και δώστε του τον δείκτη Πρώτου 
Παίκτη.

Είστε έτοιμοι να μονομαχήσετε
για τον Θρόνο της Αυγής!



Το Imperius είναι ένα παιχνίδι πληροφοριών, χειραγώγησης και απάτης. Ξεπεράστε και ελιχθείτε καλύτερα από τους 
εχθρούς σας για να κερδίσετε πόντους νίκης. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι ένας ή περισσότεροι παίκτες να κερδίσουν 20 
πόντους νίκης, ορίζοντας τον τελευταίο γύρο του παιχνιδιού. Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης στο τέλος 
του παιχνιδιού κερδίζει.

Το Imperius παίζεται σε γύρους, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Κάθε γύρος ακολουθεί τις ίδιες φάσεις στη σειρά, κάθε μια 
από τις οποίες επεξηγείται με λεπτομέρεια παρακάτω.

1. Φάση Μοιράσματος: Οι παίκτες μοιράζουν κάρτες από την τράπουλα.

2.2. Φάση Draft: Οι παίκτες κάνουν draft κάρτες, συμπεριλαμβανομένων καρτών Φατρίας που ανήκουν στη δική τους ή σε 
αντίπαλες Φατρίες, καθώς και κάρτες Γεγονότων.

3. Φάση Ανάπτυξης: Οι παίκτες στη σειρά αναπτύσσουν τις κάρτες τους τη μια μετά την άλλη, στους πλανήτες.

4. Φάση Επίλυσης: Οι κάρτε ςπου έχουν τοποθετηθεί στους πλανήτες αποκαλύπτονται και επιλύονται.

5. Φάση Ανανέωσης: Οι κάρτες ξεσκαρτάρονται, ο δείκτες Πρώτου Παίκτη προχωράει και οι παίκτες ελέγχουν αν το παι-
χνίδι τελείωσε. Αν το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει, ανακατέψτε τις ξεσκαρταρισμένες κάρτες και τοποθετήστε τις στον πάτο 
της τράπουλας.

Μοιράστε σε κάθε παίκτη πέντε κάρτες από την κορυφή της τράπουλας.

Στόχος του Παιχνιδιού

1. Φάση Μοιράσματος

Πορεία του Παιχνιδιού

Εξαίρεση για Δύο Παίκτες: Μοιράστε σε κάθε παίκτη έξι κάρτες αντί για πέντε.



2. Φάση Draft

Εξαίρεση για Δύο Παίκτες: Στην αρχή της Φάσης Draft, και οι δύο παίκτες 
κάνουν draft δύο κάρτες αντί για μία. Οι παίκτες συνεχίζουν κάνοντας draft μια 
κάρτα κάθε φορά, μέχρι κάθε παίκτης να έχει κάνει draft από πέντε κάρτες. Ο 
Πρώτος Παίκτης παίρνει την κάρτα Λεγεώνας του Αυτοκράτορα που είχε τοποθε-
τηθεί στην άκρη κατά την προετοιμασία και την ανακατεύει με τις δύο κάρτες που 
περίσσεψαν στους παίκτες. Ο Πρώτος Παίκτης έπειτα τυχαία τοποθετεί μια από 
τις τρεις αυτές κάρτες σε κάθε πλανήτη, ανοιχτή. Οι δύο παίκτες τώρα τραβάνε 
απόαπό μια κάρτα από την κορυφή της τράπουλας, φτάνοντας στις έξι συνολικά 
κάρτες στο χέρι τους.

Στη φάση αυτή, οι παίκτες κάνουν draft τις κάρτες όλων των φατριών, δικές τους ή των αντιπάλων, καθώς και κάρτες Γεγο-
νότων. Κάθε παίκτης ταυτόχρονα επιλέγει μια κάρτα για να τοποθετήσει μπροστά του κλειστή. Όλες οι εναπομείναντες 
κάρτες έπειτα περνάνε στον παίκτη στα αριστερά. Κάθε παίκτης έπειτα επιλέγει άλλη μια κάρτα για να τοποθετήσει μπρο-
στά του. Αυτό συνεχίζεται μέχρι κάθε παίκτης να έχει πάρει με τον τρόπο αυτό τέσσερις κάρτες.

Αφού κάνει draft την τέταρτή του κάρτα, κάθε παίκτης περνάει την πέμπτη κάρτα του κλειστή στον Πρώτο Παίκτη, ο οποίος 
τις ανακατεύει όλες και τυχαία τοποθετεί από μια σε κάθε ανοιχτό πλανήτη.

Ο πρώτος παίκτης ανακατεύει και 
τυχαία μοιράζει μια κάρτα, ανοι-

χτή, σε κάθε πλανήτη.



3. Φάση Ανάπτυξης
Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη και συνεχίζοντας δεξιόστροφα, κάθε παίκτης τοποθετεί μια κάρτα από το χέρι του σε έναν 
πλανήτη, μέχρι κάθε παίκτης να έχει τοποθετήσει όλες του τις κάρτες.Οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήπο-
τε πλανήτη, ανοιχτές ή κλειστές, ακολουθώντας ωστόσο, τους παρακάτω κανόνες:

Ποτέ δεν μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από δύο κλειστές κάρτες σε μια κάρτα Πλανήτη, εκτός κι αν αυτός 
ορίζει κάτι διαφορετικό. Αν ήδη υπάρχουν δύο κλειστές κάρτες, όλες οι επόμενες πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτές.

Ποτέ δεν μπορουν να υπάρχουν περισσότερες από πέντε κάρτες σε έναν πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της 
κάρτας που τοποθετήθηκε στη Φάση Draft, εκτός κι αν αυτός ορίζει κάτι διαφορετικό. Αν υπάρχουν πέντε κάρτες σε 
έναν πλανήτη, οι επόμενες κάρτες πρέπει να τοποθετηθούν σε διαφορετικό πλανήτη.

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ: Οι κάρτες με τη λέξη κλειδί INFILTRATE δεν υπολογίζονται για 
το όριο χεριού πέντε καρτών ενός πλανήτη. Ανεξαρτήτως από τον αριθμό 
των καρτών που υπάρχουν σε έναν πλανήτη, κάρτες με ΙNFILTRATE 
πάντα μπορούν να τοποθετούνται. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
των καρτών με INFILTRATE που μπορούν να τοποθετηθούν στον ίδιο πλα-
νήτη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΟΙ κάρτες με το σύμβολο    πρέπει να τοποθετηθούν 
ανοιχτές.

ΑΜΕΣΗ: Οι κάρτες με το σύμβολο ( ! ) πρέπει να τοποθετηθούν ανοιχτές, 
και επιλύονται άμεσα όταν τοποθετούνται σε έναν πλανήτη, όπως ορίζει και 
το κείμενο της κάρτας.

ΗΗ κάρτα Γεγονότος Whispered Secrets περιέχει και τους τρεις ειδικούς κα-
νόνες: Η Whispered Secrets τοποθτείται ανοιχτή σε έναν πλανήτη, λόγω του 
συμβόλου REVEALED (     ), το κείμενο της κάρτας επιλύεται άμεσα, 
λόγω του συμβόλου IMMEDIATE ( ! ), και η κάρτα δεν υπολογίζεται για το 
όριο καρτών του πλανήτη, λόγω του INFILTRATE.

Αφού κάθε παίκτης έχει τοποθετήσει όλες του τις κάρτες, η φάση ολοκληρώνεται.

Ειδικοί κανόνες καρτών: Κάποιες κάρτες έχουν ειδικούς κανόνες που πρέπει να κατανοήσετε. Αν οι 
κανόνες μιας κάρτας συγκρούονται με αυτούς του εγχειριδίου, οι κάρτες υπερισχύουν!



Ο Akkara έχει 
πέντε κάρτες, δύο 
εκ των οποίων 
κλειστές. Δεν μπο-
ρούν να τοποθετη-
θούν άλλες κάρτες 
εδώ, εκτός κι αν 
είναι INFILTRATE.

Ο Wujen έχει τέσσερις 
κάρτες, και καμία κλειστή. 
Μια κάρτα μπορεί να τοπο-
θετηθεί εδώ, και μπορεί να 
τοποθετηθεί κλειστή.Ο Jedhallu Sanctum έχει τέσσε-

ρις κάρτες, μια εκ των οποίων 
κλειστή. Μια ακόμα κάρτα 

μπορεί να τοποθετηθεί εδώ, και 
μπορεί να τοποθετηθεί κλειστή.

O Vyrid έχει πέντε 
κάρτες, δύο εκ των 
οποίων κλειστές. Η 
πλάγια κάρτα 
γεγονότος είναι 

INFILTRATE και δεν 
παίρνει μια από τις 
πέντε θέσεις πέντε θέσεις του 
πλανήτη. Μια ακόμα 
κάρτα μπορεί να 
τοποθετηθεί ανοιχτή.



4. Φάση Επίλυσης
Όλες οι κάρτες σε κάθε πλανήτη αποκαλύπτονται και επιλύονται για το σκοράρισμα 
πόντων, την επίτευξη απωλειών και την τοποθέτηση δεικτών Ελέγχου στους πλανήτες.

Ξεκινώντας με τον πρώτο από αριστερά πλανήτη, ο Πρώτος Παίκτης αποκαλύπτει 
όλες τις κλειστές κάρτες και ταξινομεί όλες τις κάρτες με σειρά εκκίνησης, από την 
χαμηλότερη στην υψηλότερη. Οι κάρτες επιλύονται στη σειρά, η μία μετά την άλλη, 
μέχρι να έχουν όλες επιλυθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στον επόμενο, στα 
δεξιά, πλανήτη, μέχρι όλοι οι πλανήτες να έχουν επιλυθεί.

1. Υπάρχουν δύο Ευγενείς και ένας Δολοφόνος στον Akkara. Ο 
Δολοφόνος των Drakkai δεν μπορεί να έχει στόχο τον Ευγενή 
των Drakkai, οπότε θέτει ως στόχο τον Ευγενή των Quell. 
Ωστόσο, ο παίκτης των Quell επιλέγει να ξεσκαρτάρει τον Βασι-
λικό Φρουρό του για να ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ τον Ευγενή του.

2. Επειδή υπάρχουν δύο Ευγενείς στον Akkara, Quell και Drakkai, οι παίκτες 
πρέπει να καθορίσουν ποιός ευνοείται (  ). Οι Quell έχουν δύο Εύνοιες συνολικά, 
μια από τον Διοικητή και μια από τον Ευγενή. Οι Drakkai έχουν μία Εύνοια, από 
τον Ευγενή. Ο Ευγενής των Quell θα σκοράρει τον πλανήτη, κερδίζοντας δύο πό-
ντους νίκης.

3. Ο Διοικητής των Quell ελέγχει ποιά είναι η ισχυρότερη φατρία στον πλανήτη (   ). Τόσο οι Drakkai 
όσο και οι Quell έχουν Δύναμη δύο. Μιας και υπάρχει ισοπαλία, οι Quell δεν τοποθετούν δείκτη Ελέγ-
χου στον πλανήτη, ούτε κερδίζουν πόντο νίκης.

Αποκαλύψτε όλες τις
κλειστές κάρτες.

Ταξινομήστε τις κάρτες με σειρά 
εκκίνησης, ξεκινώντας με αυτή 
με την χαμηλότερη εκκίνηση.

ΕπιΕπιλύστε με τη σειρά, ξεκινώντας 
από την χαμηλότερη εκκίνηση.



Εχθρικές Ισοπαλίες: Κανένας παίκτης δεν κερδίζει το πλεονέ-
κτημα της κάρτας αν υπάρχει ισοπαλία σε Δύναμη ή Εύνοια.

Δύναμη και Εύνοια: Όταν μια κάρτα έχει τα σύμβολα «  » ή  «  », προσθέστε τις αξίες όλων των καρτών που 
ανήκουν σε κάθε φατρία στον πλανήτη που επιλύεται, για να καθορίσετε ποιός έχει το μεγαλύτερο ποσό στο αντί-
στοιχο στατιστικό.

Βασικός Πλανήτης
Οι κάρτες Βασικών Πλανητών ξεχωρίζουν, έχοντας 
εικονογράφηση και στις δύο πλευρές τους.

Εξελιγμένος Πλανήτης
Οι κάρτες Εξελιγμένων Πλανητών 

ξεχωρίζουν από την κοινή τους πλάτη.

Ονομασία

Αποτέλεσμα
Αξία Πόντων Νίκης

Εκκίνηση

Δύναμη

Εύνοια

Ονομασία

Αποτέλεσμα



Κάρτες Μονάδων
Κάθε φατρία αποτελείται από τις ίδιες έξι κάρτες μονάδων. Υπάρχουν μικρές διαφορές στην Εύνοια, τη Δύναμη αλλά και τους πό-
ντους νίκης των καρτών, αλλά λειτουργικά κάθε μονάδα είναι η ίδια. Μόνο οι κάρτες Εξελιγμένων Σοφών αλλάζουν σε λειτουργία.

Ambassador / Πρέσβης: Αν η φατρία του Πρέσβη είναι Ευνοούμενη στον πλανήτη (      ), κερδίζετε τους αναγραφόμενους 
πόντους νίκης.

Commander / Διοικητής: Αν η φατρία του Διοικητή είναι η πιο Δυνατή στον πλανήτη (     ), κερδίζετε τους αναγραφόμε-
νους πόντους νίκης. Επιπλέον, τοποθετήστε έναν δείκτη Ελέγχου σας στον πλανήτη. Αν δεν έχετε άλλους δείκτες Ελέγ-
χου, δεν τοποθετείτε, αλλά εξακολουθείτε να κερδίζετε τους αναγραφόμενους πόντους νίκης.

Elder / Σοφός: Οι Σοφοί συνεισφέρουν σε Εύνοια και Δύναμη και δεν έχουν επιπλέον λειτουργία. Οι Εξελιγμένοι Σοφοί 
παρέχουν νέες ικανότητες. Κάθε Εξελιγμένος Σοφός παρέχει μια ιδιαίτερη ικανότητα που περιγράφεται στο κείμενο της 
κάρτας. Όπως πάντα, οι κάρτες υπερισχύουν των κανόνων του εγχειριδίου.

Noble / Ευγενής: Ο Ευγενής σκοράρει την αξία πόντων νίκης του πλανήτη στον οποίο έχει τοποθετηθεί. Ωστόσο, μόνο 
ένας Ευγενής σκοράρει κάθε πλανήτη! Αν πολλοί ευγενείς τοποθετηθούν στον ίδιο πλανήτη, η πιο Ευνοούμενη φατρία 
στον πλανήτη (     ) που έχει Ευγενή κερδίσει την ισοπαλία. Αν φατρίες με Ευγενή είναι ισόπαλες σε Εύνοια, κανένας Ευγε-
νής δεν σκοράρει την αξία πόντων νίκης του πλανήτη.

Assassin / Δολοφόνος: Ο Δολοφόνος μπορεί να στοχεύσει οποιονδήποτε αντίπαλο Ευγενή στον ίδιο πλανήτη με ΔΟΛΟ-
ΦΟΝΙΑ. Ξεσκαρτάρετε τον αντίπαλο Ευγενή και κερδίστε πόντους νίκης, όπως αναγράφονται στον Δολοφόνο. Η φατρία 
του ξεσκαρταρισμένου ευγενή μετακινεί τον δείκτη Απωλειών της κατά μια θέση στα δεξιά. Αν περισσότεροι από ένας Δο-
λοφόνοι βρίσκονται στον ίδιο πλανήτη, μόνο ο πιο Δυνατός (    ) μπορεί να ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕΙ. Αν φατρίες με Δολοφόνο στον 
ίδιο πλανήτη είναι ισόπαλες σε Δύναμη (    ) δεν εκτελείται ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.

Royal Guard / Βασιλικός Φρουρός: Ο Βασιλικός Φρουρός συνεισφέρει σε Εύνοια και Δύναμη. Αν κάποια άλλη κάρτα 
που ανήκει στην φατρία σας και είναι στον ίδιο πλανήτη με τον Βασιλικό Φρουρό σας, δολοφονηθεί, μπορείτε να ξεσκαρ-
τάρετε τον Βασιλικό Φρουρό σας για να το αποτρέψετε. Η απόφαση παίρνεται όταν η κάρτα σας στοχευθεί για δολοφονία. 
Δεν προχωράτε τις Απώλειές σας, με τον όρο κλειδί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.



5. Φάση Ανανέωσης

Κάρτες Γεγονότων: Οι κάρτες Γεγονότων δεν ανήκουν σε καμία φατρία. Μια κάρτα Γεγονότος είτε ενεργοποιείται άμεσα 
από τον παίκτη που την ελέγχει ή την τοποθετεί, είτε αλλάζει το πως λειτουργεί ο πλανήτης στον οποίο έχει τοποθετηθεί, 
κατά την επίλυσή του.

Αρχικά, ελέγξτε αν κάποιος παίκτης έχει φτάσει τους 20 ή περισσότερους πόντους νίκης. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, το παι-
χνίδι έχει τελειώσει! Συνεχίστε με το Τελικό Σκοράρισμα. Αλλιώς, το παιχνίδι συνεχίζετε. Δώστε τον δείκτη Πρώτου 
Παίκτη στα αριστερά. Μαζέψτε όλες τις κάρτες που τοποθετήθηκαν σε πλανήτες ή ξεσκαρταρίστικαν, ανακατέψτε τις 
και τοποθετήστε τις στον πάτο της τράπουλας. Ξεκινήστε έναν νέο γύρο, ξεκινώντας με τη Φάση Μοιράσματος.

Η Ατμοσφαιρική Καταιγίδα επηρεάζει όλους τους 
παίκτες που έχουν παρουσία στον πλανήτη, στον 
οποίο το γεγονός αυτό έχει τοποθετηθεί, 

ανεξαρτήτως του ποιός παίκτης τοποθέτησε την 
Ατμοσφαιρική Καταιγίδα.

Η Αποκάλυψη επιλύεται άμεσα από τον παίκτη 
που τοποθέτησε το γεγονός αυτό στον πλανήτη. 
Το αποτέλεσμα δεν επιλύεται, ωστόσο, κατά το 

βήμα επίλυσης του πλανήτη.



Προχωρημένοι Κανόνες

Τελικό Σκοράρισμα
Στο τέλος του παιχνιδιού, οι παίκτες καθορίζουν την τελική βαθμολογία τους συνδυάζοντας τη θέση τους στο ταμπλό βαθ-
μολογίας, το σκοράρισμα των δεικτών Ελέγχου και αφαιρώντας πόντους για τις απώλειές τους.

Για κάθε πλανήτη, ο παίκτης με τους περισσότερους δέικτες Ελέγχου στον πλανήτη σκοράρει την αξία πόντων νίκης του 
πλανήτη. Αν πολλοί παίκτες είναι ισόπαλοι στους δείκτες Ελέγχου, κανένας δεν σκοράρει την αξία πόντων νίκης του πλα-
νήτη. Έπειτα, κάθε παίκτης σκοράρει έναν πόντο νίκης για κάθε δείκτη Ελέγχου που έχει στους πλανήτες. Για παράδειγμα, 
αν οι Drakkai έχουν συνολικά πέντε δείκτες Ελέγχου στους πλανήτες, θα σκοράρουν πέντε πόντους νίκης.

Τέλος, οι παίκτες αφαιρούν έναν πόντο νίκης ανά Απώλεια που έχουν πάρει στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους νίκης κερδίζει. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τις λιγότερες απώλειες 
κερδίζει. Σε επιπλέον ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης με τους περισσότερους δείκτες Ελέγχου σε πλανήτες. Αν εξακολουθεί 
να υπάρχει ισοπαλία, οι παίκτες μοιράζονται τη νίκη και τον έλεγχο του Γνωστού Σύμπαντος.

Αφού εκοικειωθείτε με τις βασικές έννοιες του Imperius, μπορείτε να παίξετε με τους παρακάτω κανόνες για να βελτιώσετε 
την παικτική εμπειρία.

ΕξελιγμένοιΕξελιγμένοι Σοφοί: Κατά την προετοιμασία, κρυφά, κάθε παίκτης επιλέγει μια κάρτα Σοφού της φατρίας του για να χρησι-
μοποιήσει. Εναλλακτικά, οι παίκτες μπορούν να ανακατέψουν τους σοφούς τους και να επιλέξουν έναν τυχαία.

Εξελιγμένοι Πλανήτες: Κατά την προετοιμασία, αντικαταστήστε έναν βασικό πλανήτη με έναν τυχαία επιλεγμένο εξελιγ-
μένο πλανήτη. Οι εξελιγμένοι πλανήτες εισάγουν νέους κανόνες που ισχύουν μόνο για τον εν λόγω εξελιγμένο πλανήτη. 
Κάποιοι από τους πλανήτες αυτούς έχουν μια συνεχή ποινή ή επιβράβευση, ενώ άλλοι έχουν ικανότητες που ισχύουν όταν 
κάρτες τοποθετηθούν εκεί. 

Γεγονότα: Κατά την προετοιμασία, επιλέξτε τυχαία τέσσερις κάρτες Γεγονότων για να χρησιμοποιήσετε.



Βασικοί Όροι
ASSASSINATE / ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ: Ξεσκαρτάρετε μια αντίπαλη κάρτα στον ίδιο πλανήτη με την κάρτα που έχει τον όρο αυτό. 
Η φατρία της κάρτας που ξεσκαρταρίστηκε δέχεται μια Απώλεια. Αν ένα συγκεκριμένο είδος κάρτας σημειώνεται στην 
κάρτα με τον όρο αυτό, η χρήση της ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ περιορίζεται με στόχο το είδος αυτό.

Deploy / Τοποθέτηση: Σημαίνει να παίξετε μια κάρτα σε έναν πλανήτη.

Enemy / Εχθρός: Μια αντίπαλο φατρία όταν αναφέρεται σε παίκτη. Μια κάρτα αντίπαλης φατρίας όταν αναφέρεται σε μια 
κάρτα.

Favored / Ευνοούμενη (Favored / Ευνοούμενη (   ): Η φατρία με την περισσότερη Εύνοια στον πλανήτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές Ευ-
νοούμενες φατρίες μαζί.

INFILTRATE / ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ: Κάρτες με τον όρο ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ δεν υπολογίζονται για το όριο πέντε καρτών του πλανήτη. Ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που ήδη υπάρχουν στον πλανήτη, οι κάρτες με ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ πάντοτε τοποθετούνται. 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καρτών ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν πλανήτη.

IMMEDIATE / ΑΜΕΣΗ ( ! ): Κάρτες με το σύμβολο ( ! ) πρέπει να παιχτούν ανοιχτές και επιλύονται άμεσα όταν τοποθετη-
θούν σε έναν πλανήτη, όπως ορίζει και το κείμενο της κάρτας.

PROTECT / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Σημαίνει ότι ξεσκαρτάρετε μια κάρτα με την ικανότητα αυτή, αποτρέποντας μια ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
κατά μιας άλλης μονάδας της φατρίας σας στον ίδιο πλανήτη.Η χρήση της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δηλώνεται όταν μια μονάδα της 
φατρίας σας γίνει στόχος ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ.

REVEALED / ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ (       ): Οι κάρτες με το σύμβολο           τοποθετούνται ανοιχτές.

Strongest / Δυνατότερη (      ): Η φατρία με την μεγαλύτερη Δύναμη στον πλανήτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές Δυ-
νατότερες φατρίες μαζί.

Συνεισφορές
Σχεδιαστής: Grant Rodiek
Εικονογράφηση: Gong Studios
Γραφίστας: Chris Byer
Υπεύθυνος Ανάπτυξης: Travis R. Chance
Ανάπτυξη: AJ Lambeth & Chris Hamm
Παραγωγή: ZongxiuΠαραγωγή: Zongxiu Yao-Charpentier
Διεύθυνση Παραγωγής: Kira Anne Peavley

Ευχαριστούμε τους:

Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης



Περίληψη Γύρου

Βασικοί Όροι
ASSASSINATE / ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ: Ξεσκαρτάρετε μια αντίπαλη κάρτα στον ίδιο πλανήτη με την κάρτα που έχει τον όρο αυτό. 
Η φατρία της κάρτας που ξεσκαρταρίστηκε δέχεται μια Απώλεια. Αν ένα συγκεκριμένο είδος κάρτας σημειώνεται στην 
κάρτα με τον όρο αυτό, η χρήση της ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ περιορίζεται με στόχο το είδος αυτό.

Deploy / Τοποθέτηση: Σημαίνει να παίξετε μια κάρτα σε έναν πλανήτη.

Enemy / Εχθρός: Μια αντίπαλο φατρία όταν αναφέρεται σε παίκτη. Μια κάρτα αντίπαλης φατρίας όταν αναφέρεται σε μια κάρτα.

Favored / Ευνοούμενη (   ): Η φατρία με την περισσότερη Εύνοια στον πλανήτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές Ευ-
νοούμενες φατρίες μαζί.

INFILTRATE / ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ: Κάρτες με τον όρο ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ δεν υπολογίζονται για το όριο πέντε καρτών του πλανήτη. Ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των καρτών που ήδη υπάρχουν στον πλανήτη, οι κάρτες με ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ πάντοτε τοποθετούνται. 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των καρτών ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ που μπορούν να τοποθετηθούν σε έναν πλανήτη.

IMMEDIATE / ΑΜΕΣΗ ( ! ): Κάρτες με το σύμβολο ( ! ) πρέπει να παιχτούν ανοιχτές και επιλύονται άμεσα όταν τοποθετη-
θούν σε έναν πλανήτη, όπως ορίζει και το κείμενο της κάρτας.

PROTECT / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Σημαίνει ότι ξεσκαρτάρετε μια κάρτα με την ικανότητα αυτή, αποτρέποντας μια ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 
κατά μιας άλλης μονάδας της φατρίας σας στον ίδιο πλανήτη.Η χρήση της ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δηλώνεται όταν μια μονάδα της 
φατρίας σας γίνει στόχος ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ.

REVEALED / ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ (       ): Οι κάρτες με το σύμβολο           τοποθετούνται ανοιχτές.

Strongest / Δυνατότερη (      ): Η φατρία με την μεγαλύτερη Δύναμη στον πλανήτη. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλές Δυ-
νατότερες φατρίες μαζί.

1. Φάση Μοιράσματος: Οι παίκτες μοιράζουν κάρτες από την τράπουλα.

2. Φάση Draft: Οι παίκτες κάνουν draft κάρτες, συμπεριλαμβάνοντας κάρτες που ανήκουν στην δική τους αλλά και στις 
αντίπαλες φατρίες καθώς και κάρτες Γεγονότων.

3. Φάση Τοποθέτησης: Οι παίκτες παίζουν στη σειρά τοποθετώντας, στους πλανήτες, τις κάρτες που έχουν κάνει draft.

4. Φάση Επίλυσης: Αποκαλύψτε και επιλύστε τις κάρτες που έχουν τοποθετηθεί στους πλανήτες.

5.5. Φάση Ανανέωσης: Οι παίκτες ελέγχουν αν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αν το παιχνίδι συνεχίζεται, ο δείκτης Πρώτου 
Παίκτη προχωράει και κάρτες ξεσκαρτάρονται και ανακατεύονται, τοποθετούμενες στον πάτο της τράπουλας.


