
Περίληψη

Περιεχόμενα

Καλωσήρθατε στο Kami-sama: The Awakening! Η επέκταση αυτή προ-
σθέτει οκτώ νέα kami στο παιχνίδι. Επίσης, προσθέτει νέους χωρικούς, 
καθώς και ειδικούς βωμούς με νέες κάρτες στόχων για την παραλλαγή 
kamidana.

8 καρτέλες kami
8 κάρτες χωρικών
4 ειδικοί βωμοί (από 1 στα 4 διαφορετικά χρώματα)
4 κάρτες στόχων (μόνο για την παραλλαγή kamidana)
1616 κομμάτια των kami: 4 δείκτες Καρδιάς, 5 δείκτες 
Φαναριών, 1 Τυχερό Νόμισμα, 4 πλακίδια Μυστικών, 
1 δείκτης Μυστικών, 1 δείκτης Τσαγιού
Εγχειρίδιο κανόνων



Προετοιμασία

Διευκρινήσεις Kami
Παραλλαγή Kamidana
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USHIN
Όταν παίζετε με την επέκταση αυτή, οι κανόνες προετοιμασίας 
είναι ίδιοι, με τις εξής εξαιρέσεις:
Ανακατέψτε τις καρτέλες kami μαζί με τις υπόλοιπες και μοι-
ράστε από δύο σε κάθε παίκτη.
Ανακατέψτε τις νέες κάρτες χωρικών στις αντίστοιχες τράπου-
λες: αγροτικό, πλούσιο, ψαροχώρι, ιερό.
Για τους ειδικούς βωμούς και τις νέες κάρτες στόχων δέιτε πα-
ρακάτω την παραλλαγή kamidana.

Προέλευση: Στην αρχή του παιχνιδιού παίρνετε έναν 
οποιονδήποτε δείκτη χωριού της επιλογής σας και προθσέ-
τετε ένα βωμό του χρώματός σας στη θέση ναού του 
χωριού, του οποίου τον δείκτη επιλέξατε.

Όποτε είναι να πάρετε ένα Μυστικό, μετακινήστε τον 
δείκτη Μυστικών κατά 1 στον μετρητή Μυστικών.
Τα πλακίδια μυστικών του Himitsu μένουν κλειστά μέχρι 
να αποκαλυφθούν με Ψίθυρο ή Συνωμοσία.

Οι δείκτες φαναριών μπορούν να βρίσκονται στην ίδια 
θέση με έναν βωμό. Οι παίκτες προσθέτουν βωμούς στις 
θέσεις με δείκτες Φαναριών.

ΚερδίζετεΚερδίζετε 1 Εύνοια ή Φύση, ανάλογα με το αποτέλσμα 
κάθε φορά που ρίχνετε το Τυχερό Νόμισμα.

Κυνηγημένος: Ανακατατάξτε παρόμοια με μετακίνηση 
βωμού. Θα πάρετε 2 βωμούς από το ταμπλό και θα τους 
αλλάξετε στις θέσεις από τις οποίες αφαιρέθηκαν. Οι παί-
κτες δεν κερδίζουν Εύνοια ή Φύση από βωμούς που μετακι-
νήθηκαν με τον τρόπο αυτό.

Νυχτωδία: Η Νυχτωδία ενεργοποιείται όταν είναι να πάρετε έναν χωρικό, 
κυρίβς από την φάση επιλογής στο τέλος κάθε έτους. Η Νυχτωδία ενεργο-
ποιείται πριν δώσετε τις υπόλοιπες κάρτες χωρικών, αν υπάρχουν, στον 
επόμενο παίκτη, κατά σειρά επιρροής.
Μελωδία: Αν μια κάρτα Peasant ανοίξει, κερδίζετε 1 Εύνοια ή 1 Φύση και 
επιστρέφετε τον Peasant κλειστό στην κορυφή της αντίστοιχης τράπουλας 
χωρικών. Αν η κάρτα δεν είναι Peasant, τότε τοποθετείται στον πάτο της αντί-
στοιχης τράπουλας χωρικών, χωρίς επιπλέον αποτέλεσμα.

Η παραλλαγή Kamidana ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με τα παιχνίδια 2, 3 
και 4 παικτών, με τις εξής εξαιρέσεις:
Κατά την προετοιμασία, ανακατέψτε τις κάρτες στόχων Kamidana με τις 
κάρτες στόχων, εκτός Έτους 1, πριν τραβήξετε κάρτες στο βήμα 11.
Μετά την προετοιμασία, μοιράστε από έναν τυχαίο ειδικό βωμό σε κάθε 
παίκτη. Επιστρέψτε τους υπόλοιπους ειδικούς βωμούς στο κουτί.
Στο τέλος κάθε γύρου, πριν περιστρέψετε το ταμπλό, κάθε παίκτης επι-
στρέφει τον ειδικό βωμό του στο απόθεμα.
Οι ειδικοί βωμοί λειτουργούν σαν κανονικοί βωμοί για ικανότητες που προ-
σθέτουν ή έχουν στόχο βωμούς.
Οι κάρτες στόχων kamidana έχουν μια χρυσή θέση, όπου τοποθετείται ο ειδι-
κός βωμός.
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