


1. Περίληψη

2. Περιεχόμενα

Ταμπλό 4 κομματιών

8 καρτέλες Kami

δείκτης πρώτου
παίκτη

4 κάρτες περίληψης
παικτών

1 πίνακας
βαθμολογίας

10 δείκτες kami

1 δείκτης έτους

4 δίσκοι ΠΝ

24 κάρτες kitsune
1 δείκτης kitsoune

60 κάρτες χωρικών
(15 ανά χωριό) 2 Δείκτες Ημερολογίου

(1 κόκκινος και 1 μπλε)

20 κύβοι ενεργειών
(5 ανά χρώμα παίκτη)

8 δείκτες εύνοιας
και φύσης

(4 του κάθε είδους)

48 δείκτες χωριού
(12 ανά χωριό) 80 βωμοί

(20 ανά χρώμα παίκτη)

15 κάρτες στόχων
(4 Στόχοι Έτους 1, όπως αναγράφεται στην πλάτη)

4 Σπόροι 1 Τρόμος

1 Οργή

4 Φεγγάρια

To Kami-sama είναι ένα όμορφο και διασκεδαστικό παιχνίδι στρατηγικής για 2-4 παίκτες, τοποθετημένο στην αγροτι-
κή Ιαπωνία της περιόδου Edo. Οι παίκτες αναλαμβάνουν το ρόλο των Kami, πνευμάτων της γης. Χρησιμοποιώντας 
έναν συνδυασμό ασύμμετρων δυνάμεων, ελέγχου περιοχών, συλλογής σετ, δημιουργίας σχεδίων και ελαφρού draft 
καρτών, οι παίκτες προσπαθούν να ισορροπήσουν την Εύνοιά τους με τους ανθρώπους και την σύνδεσή τους με τη 
Φύση, ώστε να ανακηρυχθούν Kami-sama, δηλαδή η κύρια θεότητα των χωριών

1 κεντρικό ταμπλό (αποτελούμενο από 4 χωριά / κομμάτια)
8 καρτέλες Kami
20 κύβοι ενεργειών (από 5 στα 4 χρώματα των παικτών)
4 δίσκοι ΠΝ (Πόντων Νίκης)
8 δείκτες Εύνοιας/Φύσης
1 πίνακας βαθμολογίας
1 δείκτης έ1 δείκτης έτους
80 βωμοί (από 20 στα 4 χρώματα των παικτών)
60 κάρτες χωρικών (από 15 στα 4 χρώματα των παικτών)
15 κάρτες στόχων (4 εκ των οποίων στην πλάτη τους αναγράφουν Έτος 1)
4 κάρτες περίληψης παικτών
48 δείκτες χωριού (από 12 για κάθε ένα από τα 4 χωριά)
2 δείκτες ημερολογίου (1 κόκκινος και 1 μπλε)
10 10 κομμάτια σχετικά με τα kami (4 Σπόροι, 4 Φεγγάρια, 1 Τρόμος και 1 Οργή)
1 δείκτης πρώτου παίκτη (χρησιμοποιείται μόνο στο παιχνίδι 2-3 παικτών)
20 κάρτες Kitsune (χρησιμοποιούνται μόνο στο παιχνίδι 2 παικτών)
Αυτό το εγχειρίδιο κανόνων.



3. Προετοιμασία

Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει.

Συνδέστε τα κομμάτια του ταμπλό όπως στο σχήμα, 
και τοποθετήστε το στο κέντρο του τραπεζιού.
Με δεξιόστροφη φορά: αγροτικό χωριό    , πλούσιο 
χωριό     , ψαροχώρι
και ιερό χωριό

ΚΚάθε παίκτης πρέπει να καθήσει με τέτοιο τρόπο 
ώστε ένα από τα τέσσερα χωριά να βρίσκεται ακρι-
βώς μπροστά του. Το χωριό μπροστά από κάθε 
παίκτη είναι το «τρέχον χωριό» του.ι

Κάθε παίκτης επιλέγει ένα χρώμα και παίρνει τον 
δίσκο ΠΝ, τους 5 κύβους ενεργειών (αφήνοντας 2 
στην άκρη) και τον αριθμό των βωμών, του χρώματός 
του, που αναγράφεται παρακάτω.

ΚΚάθε παίκτης παίρνει δύο τυχαίες καρτέλες kami, επι-
λέγει μια και επιστρέφει την άλλη στο κουτί. Κάθε παί-
κτης έπειτα παίρνει όλα τα κομμάτια που αντιστοι-
χούν στο kami του, αν έχει. Τα κομμάτια αυτά αναγρά-
φονται κάτω από την παθητική ικανότητα κάθε kami.

Κάθε παίκτης τοποθετεί έναν δείκτη Εύνοιας/Φύσης 
στη θέση 0 των μετρητών Εύνοιας και Φύσης στην 
κορυφή της καρτέλας kami του.

ΚΚάθε παίκτης παίρνει 3 από τους κύβους ενεργειών 
του και τους τοποθετεί δίπλα στην καρτέλα kami του. 
Τοποθετήστε τους δύο κύβους που αφήσατε στην 
άκρη, στις θέσεις κάτω από το Έτος 2 και Έτος 3 του 
μετρητή, σαν απόθεμα. Οι παίκτες παίρνουν έναν 
επιπλέον κύβο Ενέργεις στην αρχή κάθε έτους.

4 Παίκτες
18 Βωμοί

3 Παίκτες
19 Βωμοί

2 Παίκτες
21 Βωμοί

Έτος 1
3 Ενέργειες

Έτος 2
4 Ενέργειες

Έτος 3
5 Ενέργειες

Τοποθετήστε τον πίνακα βαθμολογίας δίπλα στο ταμπλό.

Τοποθετήστε τον δείκτη έτους στο Έτος 1 του 
πίνακα βαθμολογίας.

Κάθε παίκτης τοποθετεί τον δίσκο ΠΝ του χρώ-
ματός του στη θέση 0 του πίνακα βαθμολογίας.

Ανακατέψτε τις 4 τράπουλες χωρικών, τοποθετώ-
ντας τις με την εξής σειρά: αγροτικό χωριό πάνω 
αριστερά, πλούσιο χωριό πάνω δεξιά, ψαροχώρι 
κάτω αριστερά και ιερό χωριό κάτω δεξιά.

Τυχαία τραβήξτε 2, όχι Έτους 1, κάρτες στόχων και 
τοποθετήστε τις κλειστές σε μια στοίβα δίπλα στον 
πίνακα βαθμολογίας. Αυτές θα είναι οι κάρτες 
στόχων Έτους 2 και Έτους 3 αντίστοιχα. Επιλέξτε 1 
τυχαία κάρτα στόχου Έτους 1 και τοποθετήστε την 
ανοιχτή πάνω από τις άλλες 2 κάρτες στόχων. Επι-
στρέψτε τις υπόλοιπες κάρτες στόχων στο κουτί.

Τοποθετήστε όλους τους δείκτες χωριών δίπλα 
στο ταμπλό. Καθορίστε τυχαία τον πρώτο 
παίκτη, με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Περιστρέψ-
τε το ταμπλό έτσι ώστε το αγροτικό χωριό να βρί-
σκεται μπροστά από τον πρώτο παίκτη.

Τοποθετήστε τον μπλε δείκτη ημερολογίου στο 
ταμπλό, στο αγροτικό χωριό. Τοποθετήστε τον 
κόκκινο δείκτη ημερολογίου στο τραπέζι, μπρο-
στά από τον πρώτο παίκτη. Ο δείκτης αυτός με-
τακινείται δεξιόστροφα στο τέλος κάθε έτους, ση-
μειώνοντας την αρχή των τεσσάρων γύρων κάθε 
έτους.

Για παιχνίδι 2 ή 3 παικτών ανατρέξτε στις 
οδηγίες ειδικής προετοιμασίας των σελίδων 
16 και 17.



4. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

4.1 ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

4.4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

4.2 ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

4.3 ΣΕΙΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Δείκτες Ημερολογίου

Το Kami-sama διαρκεί τρία έτη παιχνιδιού και δώδεκα γύρους, με τον κάθε γύρο να αποτελεί ένα τέταρτο ενός έτους.

Σε κάθε γύρο, οι παίκτες παίζουν στη σειρά, με δεξιόστροφη φορά. Στη σειρά του κάθε παίκτης, εκτελεί όσες ενέργειες επιθυμεί με 
τους διαθέσιμους κύβους ενεργειών του. Οι παίκτες έχουν τρεις κύβους ενεργειών στο Έτος 1, τέσσερις στο Έτος 2 και πέντε στο 
Έτος 3. Αφού κάθε παίκτης παίξει τη σειρά του, ο γύρος ολοκληρώνεται και το ταμπλό περιστρέφεται κατά ένα χωριό δεξιόστροφα, 
ώστε κάθε παίκτης να έχει πλέον ένα νέο χωριό μπροστά του.

Το Kami-sama παίζεται σε 3 χρόνια, τα οποία χωρίζονται σε 12 συνολικά, γύρους για κάθε παίκτη.
ΚΚάθε έτος, εκτελείται ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1. Αρχή του έτους
2. Σειρές των παικτών
3. Τέλος του έτους

Κάποιοι παίκτες μπορεί να έχουν ένα kami με παθητικές ικανότητες που εκτελούνται στην αρχή κάθε έτους. Ελέγξτε και επιλύστε 
τις ικανότητες αυτές πριν ξεκινήσει το έτος.

Στη σειρά του κάθε παίκτης εκτελεί ενέργειες που Προσθέτουν, Μετακινούν, Αφαιρούν, Αντικαθιστούν ή Ανακατατάσσουν 
βωμούς στο ταμπλό, αυξάνοντας την επιρροή τους στα χωριά και φτάνοντας στον στόχο του τρέχοντος έτους.

Οι συγκεκριμένες ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει κάθε παίκτης καθορίζονται από το kami που επίλεξε στην προετοιμασία. 
Κάθε kami έχει μια παθητική και τρεις ιδιαίτερες ικανότητες ενεργειών, μια από τις οποίες απαιτεί δύο κύβους ενεργειών για να 
χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, κάθε kami έχει μια κοινή ενέργεια Προσθήκης/Αφαίρεσης βωμών από το χωριό.

Οι ιδιαίτερες ικανότητες του kami ενεργοποιούνται μια φορά σε κάθε σειρά. Η ικανότητα Προσθήκης/Αφαίρεσης βωμού στο 
τρέχον χωριό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και τέσσερις φορές σε κάθε σειρά. Κάθε kami προσεγγίζει διαφορετικά το παιχνίδι, 
εστιάζοντας σε διαφορετικά κομμάτια, θέσεις και στοιχεία του παιχνιδιού.

Οι ικανότητες των kami χρησιμοποιούν τους όρους που περιγράφονται λεπτομερέστερα στην επόμενη σελίδα:

Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια ικανότητα που προσθέτει 
δείκτες ή βωμούς αν δεν έχω άλλους δείκτες ή βωμούς; 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ικανότητα, αλλά το κομμάτι της, 
που θα προσέθετε έναν βωμό ή έναν δείκτη, δεν ισχύει.

Προσθήκη/Αφαίρεση Βωμού
Κάθε kami έχει τη βασική ικανότητα Προσθήκης και Αφαίρεσης βωμών. Κατά τη σειρά τους, οι παίκτες μπορούν να τοπο-
θετήσουν κύβους ενέργειας για να Προσθέσουν έναν βωμό, ή να Αφαιρέσουν από το τρέχον χωριό τους. Οι παίκτες 
μπορούν να εκτελέσουν οποιονδήποτε συνδυασμό Προσθήκης και Αφαίρεσης βωμού μέχρι και 4 φορές στη σειρά τους.

Μετρητές Εύνοιας και Φύσης
Όταν ένας παίκτης κερδίσει Εύνοια ή Φύση, μετακινεί είτε τον 

δείκτη εύνοιας (κίτρινο) είτε της φύσης (ροζ) αντίστοιχα, πάνω στον 
μετρητή το αντίστοιχο ποσό Εύνοιας ή Φύσης που κέρδισε.

Παθητική Ικανότητα
Κάθε kami έχει μια ιδιαίτερη Παθητι-
κή ικανότητα. Οι παίκτες δεν ξοδεύ-
ουν κύβους ενέργειας για να ενεργο-
ποιηθεί η παθητική τους ικανότητα, 
μιας και είναι πάντα ενεργή.

Ιδιαίτερες Ικανότητες Ενεργειών
ΚΚάθε kami έχει 3 ιδιαίτερες ικανότη-
τες ενεργειών. Κατά τη σειρά τους, οι 
παίκτες τοποθετούν κύβους στο 

ταμπλό τους σημειώνοντας τις ενέργει-
ες που έχουν χρησιμοποιήσει. Οι ιδιαί-
τερες ικανότητες μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν μια φορά σε κάθε σειρά.

Οι παίκτες πρέπει να τοποθετήσουν 2 κύβους ενέργειας για να ενεργοποιήσουν την τρίτη ικανότητά τους.
Κάθε γύρος του παιχνιδιού ξεκινάει με τον παίκτη του 
οποίο το τρέχον χωριό έχει τον μπλε δείκτη ημερολο-
γίου. Αυτό θα είναι πάντοτε το αγροτικό χωριό στο 
παιχνίδι 4 παικτών.

Οι δύο δείκτες ημερολογίου που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι, σημει-
ώνουν τον αριθμό των γύρων για το τρέχον έτος.

Στην αρχή του έτους, και οι δύο δείκτες ημερολογίου θα βρίσκονται 
ακριβώς μπροστά από τον πρώτο παίκτη για όλο τον γύρο.

Στο τέλος κάθε γύρου, το ταμπλό περιστρέφεται στα αριστερά, με τον 
μπλε δείκτη ημερολογίου να μετακινείται ένα ταμπλό μακριά από τον 
κόκκινο δείκτη ημερολογίου που βρίσκεται στο τραπέζι.

Με το πέρασμα τεσσάρων γύρων, το ταμπλ́θα έχει περιστραφεί τέσ-
σερις φορές, και οι δύο δείκτες ημερολογίου θα συναντηθούν ξανά, δεί-
χνοντας ότι το έτος έχει ολοκληρωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτός κι αν κάποια 
ικανότητα ορίζει κάτι διαφορετικό, οι παίκτες επηρεάζουν μόνο 
το «τρέχον» χωριό τους, δηλαδή αυτό που βρίσκεται ακριβώς 
μπροστά τους.



4.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Θεσεις Χωριού
Αν ένας βωμός μετακινηθεί σε ένα χωράφι, δάσος ή ναό, ο παίκτης στον οποίο ανήκει ο βωμός ΔΕΝ κερδίζει το αντίστοιχο ποσό 
Εύνοιας ή Φύσης. Αν ένας παίκτης μετακινήσει τον δικό του βωμό στη σειρά του, μπορεί, ωσόσο, να συνεισφέρει στον στόχο του 
έτους.

Όταν ένας παίκτης ενεργοποιήσει μια ικανότητα του kami του, τοποθετεί τον απαιτούμενο αριθμό κύβων ενέργειας στις θέσεις 
της ικανότητας. Αν δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό κύβων ενέργειας για να ενεργοποιήσει την ικανότητα, δεν μπορεί να την χρη-
σιμοποιήσει. Κάθε ικανότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά στη σειρά κάθε παίκτη, με την εξαίρεση της ικανότητας 
«Προσθήκης/Αφαίρεσης βωμού από το τρέχον χωριό».

Αν μια ικανότητα χρησιμοποιεί τον όρο «γειτονικά», αναφέρεται σε θέσεις ορθογωνίως γειτονικές, δηλαδή δεν λειτουργεί σε 
θέσεις διαγωνίως γειτονικές.

Ένας παίκτης μπορεί να πάει πάσο τη σειρά του ενώ έχει κύβους ενέργειας. Πάντα υπάρχει η επιλογή χρήσης ικανοτήτων σε 
κάθε σειρά. Αν ένας παίκτης έχει όλους τους βωμούς του στο ταμπλό, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ικανότητες για να 
αφαιρέσει βωμούς, συμπεριλαμβανομένων και των δικών του (αν το επιθυμεί).

Αφού ένας παίκτης έχει χρησιμοποιήσει όλους τους κύβους ενεργειών του, το παιχνίδι συνεχίζεατι δεξιόστροφα, με τον παίκτη 
στα αριστερά του. Αφού κάθε παίκτης παίξει στη σειρά του, ο γύρος ολοκληρώνεται.

Κάθε χωριό περιλαμβάνει χωράφια, δάση, καλύβες, ξυλόσπιτα και έναν ναό.Οι θέσεις καλύβας και ξυλόσπιτου δεν προ-
σφέρουν άμεσο ώφελος όταν τοποθετηθεί εκεί βωμός. Ωστόσο, τα χωράφια, τα δάση και οι ναοί παρέχουν ωφέλη.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΒΩΜΟ: Τοποθετήστε έναν βωμό εκτελώντας την ενέργεια σε μια μη κατειλημμένη θέση. Κάποιες 
ικανότητες προσθήκης βωμών περιορίζονται σε συγκεκριμένο είδος θέσης, όπως ένα χωράφι, ένα δάσος, μια καλύβα, 
ένα ξυλόσπιτο ή ένας ναός. Επιπλέον κάποιες απαιτούν ο βωμός να τοποθετηθεί στο δικό σας ή σε άλλο χωριό.

ΑΦΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΒΩΜΟ: Παίρνετε τον βωμό ενός παίκτη από μια θέση και τον επιστρέφετε στο απόθεμά του. Μερικές 
φορέ,ς η αφαίρεση περιορίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή, όπως ένα χωράφι, ένα δάσος, μια καλύβα, ένα ξυλόσπιτο ή 
ένας ναός. Επιπλέον κάποιες απαιτούν ο βωμός να αφαιρεθεί από το δικό σας ή από άλλο χωριό. Οι παίκτες μπορούν αν 
θέλουν να αφαιρέσουν και δικούς τους βωμούς.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΒΩΜΟ: Αφαιρείτε έναν βωμό και τοποθετείτε έναν δικό σας στη θέση του. Αυτό υπολογίζεται 
σαν προσθήκη και αφαίρεση βωμού, για τις ικανότητες των kami. Ένας βωμός που αντικαθιστάται σε ένα χωράφι, δάσος 
ή ναό, επιβραβεύει τον παίκτη με το κατάλληλο ποσό Εύνοιας ή Φύσης.

ΜΕΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΒΩΜΟ: Μετακινείτε έναν βωμό από μια θέση σε μια άλλη ελεύθερη θέση. Αν ένας βωμός μετακι-
νηθεί σε χωράφι, δάσος ή ναό, ο παίκτης στον οποίο ανήκει ο βωμός ΔΕΝ κερδίζει το αντίστοιχο ποσό Εύνοιας ή Φύσης.

Κερδίζετε 2 Φύση Κερδίζετε 2 Εύνοια
Κερδίζετε 1 Εύνοια ή 1 Φύση

Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα



4.5 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΓΥΡΟΥ

Ξεκινώντας με το αγροτικό χωριό, οι παίκτες καθορίζουν την επιρροή σε κάθε χωριό. Η επιρροή καθορίζεται από συνδεδεμέ-
νους, ορθογωνίως βωμούς (όχι διαγωνίως). Ο παίκτης με την μεγαλύτερη αλυσίδα συνδεδεμένων βωμών σε ένα χωριό, θεωρεί-
ται ότι έχει την περισσότερη επιρροή. Ο παίκτης με την αμέσως μικρότερη αλυσίδα συνδεδεμένων βωμών έχει την αμέσως μι-
κρότερη επιρροή, και ούτω καθεξής.

Στην περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με βωμό στο ναό του χωριού, επιλύει την ισοπαλία, ακόμα κι αν αυτός δεν συμμετέχει για 
την πρώτη θέση. Αν κανένας παίκτης δεν έχει βωμό στο ναό, τότε ο ισόπαλος παίκτης με τον μεγαλύτερο αριθμό βωμών στο 
χωριό, επιλύει την ισοπαλία. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης πιο κοντά στο αγροτικό χωριό. Για να καθο-
ριστεί ποιός είναι πιο κοντά στο αγροτικό χωριό, ξεκινήστε από τον παίκτη του οποίου το τρέχον χωριό είναι το αγροτικό χωριό 
και συνεχίστε με δεξιόστροφη φορά.

Αν ένας παίκτης δεν έχει βωμούς σε ένα χωριό, δεν έχει καθόλου επιρροή και δεν μπορεί να επιλέξει χωρικό στο επόμενο βήμα.

Ο παίκτης με την περισσότερη επιρροή σε ένα χωριό, τραβάει κάρτες χωρικών από την αντίστοιχη τράπουλα, ίσες με τον αριθμό 
των παικτών. Ο παίκτης επιλέγει μια κάρτα από αυτές. Αφού επιλέξει μια κάρτα χωρικού, την αποκαλύπτει και κερδίζει την ικανότητά 
της, αν αυτή έχει. Οι κερδισμένες ικανότητες επιτρέπουν στους παίκτες να κερδίσουν Εύνοια και Φύση, δείκτες χωριών, και ίσως να 
προσθέσουν βωμούς στο τρέχον χωριό τους. Μετά την επίλυση της ικανότητας της κάρτας χωρικού, ο παίκτης την τοποθετεί κλειστή 
δίπλα στην καρτέλα kami του. Οι παίκτες δεν κερδίζουν τους ΠΝ των καρτών χωρικών, μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

ΟΟ παίκτης με την μεγαλύτερη επιρροή στο χωριό, δίνει τις υπόλοιπες κάρτες στον παίκτη με την αμέσως μικρότερη επιρροή. Ο 
παίκτης αυτός επιλέγει μια κάρτα και επιλύει την ικανότητα απόκτησής της. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο, μέχρι κάθε παίκτης με 
επιρροή στο χωριό αυτό να έχει πάρει μια κάρτα χωρικού.

Αν ένας παίκτης δεν έχει επιρροή σε ένα χωριό, δεν επιλέγει κάρτα χωρικού για το χωριό, το τρέχον έτος. Αφού κάθε παίκτης με 
επιρροή έχει πάρει την κάρτα του για το χωριό, τυχόν εναπομείναντες κάρτες χωρικών τοποθετούνται στον πάτο της αντίστοιχης 
τράπουλας χωρικών.

Αφού οι κάρτες χωρικών επιλεγούν, καθορίστε την επιρροή στο επόμενο χωριό, με δεξιόστροφη φορά, και για τα τέσσερα χωριά.

Τα χωριά επιλύονται με την εξής σειρά

Αγροτικό Πλούσιο Ψαροχώρι Ιερό

Αφού όλοι οι παίκτες παίξουν στη σειρά, ο γύρος ολοκληρώνεται και το ταμπλό περιστρέφεται κατά ένα χωριό, δεξιόστροφα, 
ώστε το χωριό που ήταν στα δεξιά κάθε παίκτη να είναι πλέον το τρέχον χωριό του.

Αν αυτός ήταν ο 4ος γύρος του έτους, τότε το έτος ολοκληρώνεται και το παιχνίδι προχωράει, στη ΦΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. 
Αλλιώς, το ταμπλό περιστρέφεται κατά ένα χωριό δεξιόστροφα και ένας νέος γύρος ξεκινάει, με πρώτο τον παίκτη του οποίου το 
τρέχον χωριό έχει τον μπλε δείκτη ημερολογίου. Ο κόκκινος δείκτης ημερολογίου στο τραπέζι, χρησιμοποιείται μόνο για να σημει-
ώνεται η πρόοδος του έτους.

Μετά από 4 γύρους παιχνιδιού στο έτος, το έτος ολοκληρώνεται. Οι παίκτες πρέπει να εκτελέσουν τα εξής βήματα στη σειρά:

Α. Καθορίστε την επιρροή σε κάθε χωριό.
Β. Επιλέξτε κάρτες χωρικών για κάθε χωριό, με σειρά επιρροής.
Γ. Σκοράρετε στους μετρητές Εύνοιας/Φύσης
Δ. Προετοιμαστείτε για το επόμενο έτος.

4.6 ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Β. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ



Γ. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΥΝΟΙΑΣ/ΦΥΣΗΣ

Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Κάθε παίκτης συγκρίνει τις αξίες των μετρητών Εύνοιας/Φύσης του και έπειτα κερδίζει ΠΝ ίσους με την μικρότερη αξία στους δύο 
μετρητής. Για παράδειγμα, αν ένας παίκτης έχει 10 Εύνοια, αλλά μόνο 4 Φύση, θα σκοράρει 4 ΠΝ. Η ισορροπία μεταξύ των δύο 
αυτών μετρητών είναι πολύ σημαντική για να νικήσετε.

Αφού σκοράρετε τους μετρητές σας, μηδενίστε τους πριν συνεχίσετε στο επόμενο έτος.

Στο τέλος του Έτους 1 και του Έτους 2, οι παίκτες πρέπει να εκτελέσουν τα εξής επιπλέον βήματα:

 Αποκαλύψτε την επόμενη κάρτα στόχου και τοποθετήστε την ανοιχτή πάνω από την κάρτα στόχου του προηγούμενου έτους.
  Κάθε παίκτης προσθέτει τον κύβο ενέργειάς που βρίσκεται κάτω από το νέο έτος στους διαθέσιμους κύβους ενεργειών του.
 Περιστρέψτε το ταμπλό άλλη μια φορά και μετακινήστε τον κόκκινο δείκτη ημερολογίου στο τραπέζι, ώστε να ευθυγραμμιστεί με
 τον μπλε δείκτη ημερλογίου στο αγροτικό χωριό.

Αν είναι το τέλος του Έτους 3, το παιχνίδι έχει τελειώσει και οι παίκτες υπολογίζουν το τελικό τους σκορ.

Οι παρακάτω χωρικοί ανοίγουν κατά τη φάση επιλογής χωρικών. Ο κόκκινος παίκτης έχει την μεγαλύτερη αλυσίδα συνεχόμενων 
βωμών, με 4 συνολικά, οπότε επιλέγει πρώτος χωρικό. Ο κόκκινος παίκτης παίρνει τον Artisan και αμέσως κερδίζει 2 Εύνοια χάρη 
στην ικανότητα απόκτησης του Artisan. Ο κόκκινος παίκτης έπειτα τοποθετεί την κάρτα Artisan κλειστή δίπλα στο ταμπλό του. Ο 
Artisan αξίζει 2 ΠΝ στη φάση τελικού σκοραρίσματος, στο τέλος του παιχνιδιού.

ΟΟ μπλε και ο μωβ παίκτης είναι ισόπαλοι στη δεύτερη θέση, με αλυσίδες των 2 συνεχόμενων βωμ́βν και οι δύο. Ο λευκός παίκτης 
ελέγχει τον ναό και καθορίζει τον νικητή της ισοπαλίας. Επιλέγει τον μπλε παίκτη να επιλέξει δεύτερος κάρτα, κάτι που σημαίνει 
ότι ο μωβ παίκτης θα επιλέξει τρίτος και τελικά ο λευκός παίκτης επιλέγει τέταρτος.

Ονομασία κάρτας

Ικανότητα Απόκτησης

ΠΝ τέλους παιχνιδιού



Το παιχνίδι ολοκληρώνεται μετά το τρίτο έτος. Κάθε παίκτης υπολογίζει την τελική του βαθμολογία με τα εξής δύο βήματα:

 Κερδίζετε 1 ΠΝ για κάθε δείκτη χωριού που έχετε στην κατοχή σας.
 Κερδίζετε τους ΠΝ που αναγράφονται σε κάθε κάρτα χωρικού που έχετε αποκτήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην στρογγυλοποιείτε τις κάρτες χωρικού Peasant. Αν έχετε τρεις Peasants, κερδίζετε 1 ΠΝ μόνο.

Στο παράδειγμα αυτό ο παίκτης κερδί-
ζει 10 ΠΝ από τους χωρικούς του και 
4 ΠΝ από τους δείκτες χωριών.

Ο παίκτης με τους περισσότερους ΠΝ είναι ο νικητής του παιχνιδιού και γίνεται Kami-sama. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης 
με τους περισσότερους δείκτες χωριών είναι ο νικητής. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, ο παίκτης με βωμούς στους περισ-
σότερους ναούς είναι ο νικητής. Σε επιπλέον ισοπαλία, κερδίζει ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες Peasants. Αν υπάρχει και 
πάλι ισοπαλία, οι ισόπαλοι παίκτες μοιράζονται τη νίκη.

5. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΩΡΙΩΝ 6. ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
Οι κάρτες στόχων προκαλούν τους παίκτες να προσθέσουν βωμούς σε συγκεκριμένες θέσεις και χωριά. Στη διάρκεια του παιχνι-
διού, πάντοτε θα υπάρχει μια ανοιχτή κάρτα στόχου διαθέσιμοι για όλους τους παίκτες, ώστε να την εκπληρώσουν πολλές φορές 
σε κάθε έτος.

Αν, στη σειρά του, ένας παίκτης προσθέσει έναν βωμό που εκπληρώνει τις απαιτήσεις της κάρτας ενεργού στόχου, παίρνει τον 
δείκτη χωριού του αντίστοιχου χωριού που τοποθέτησε το βωμό του. Υπάρχουν μερικοί περιορισμοί στους στόχους αυτούς:

 Οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν έναν δείκτη χωριού ανά χωριό στη σειρά τους.
 Οι παίκτες ποτέ δεν κερδίζουν δείκτες χωριών αν δεν είναι η σειρά τους.
 Σχέδια στόχων μπορούν να εκπληρωθούν με οποιοδήποτε προσανατολισμό.
 Αν ένας παίκτης έχει ήδη εκπληρώσει τις απαιτήσεις της κάρτας ενεργού στόχου σε ένα χωριό, στην αρχή της σειράς του, πρέπει
 να εκτελέσει μια ενέργεια η οποία θα εκπληρώσει τις απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, αν οι απαιτήσεις της ενεργής κάρτας στόχου είναι να υπάρχει 1 βωμός σε δύο καλύβες και 1 σε χωράφι, ή 1 βωμός 
σε δύο ξυλόσπιτα και σε ένα χωράφι, ο παίκτης πρέπει να προσθέσει  βωμό σε χωράφι, ή καλύβα ή ξυλόσπιτο. Ακόμα κι αν ο παί-
κτης έχει ήδη εκπληρώσει την απαίτηση πριν τη σειρά του, πρέπει να προσθέσει έναν βωμό που ανήκει στις απαιτήσεις.

Όταν ένας παίκτης συλλέξει έναν δείκτη χωριού από κάθε ένα από τα τέσσερα διαφορετικά χωριά, έχει ολοκληρώσει ένα σετ και 
αμέσως τους επιστρέφει στο απόθεμα κερδίζοντας 6 ΠΝ. Οι δείκτες χωριών μεταφέρονται από έτος σε έτος. Αν ένας παίκτης δεν 
μπορεί να ολοκληρώσει ένα σετ, τότε κάθε δείκτης δίνει 1 ΠΝ στο τελικό σκοράρισμα.



Το παιχνίδι προχωράει όπως και για 3 παίκτες, με μια εξαίρεση. Στο τέλος του γύρου, αφού ο δεύτερος παίκτης ολοκληρώσει την 
σειρά του, ανοίξτε και επιλύστε την πρώτη κάρτα της τράπουλας Kitsune.

Ακολουθήστε τους παρακάτω κανόνες για την επίλυση της σειράς Kitsune:

Η κάρτα Kitsune επηρεάζει μόνο το χωριό που περιέχει τον δείκτη Kitsune (το χωριό στα δεξιά του πρώτου παίκτη).
Μετά την επίλυση της κάρτας Kitsune, ο δείκτης πρώτου παίκτη περνάει στον επόμενο παίκτη (εναλλάσσεται μεταξύ των δύο 
παικτών). Μετακινήστε τον δείκτη Kitsune στην απέναντι πλευρά του ταμπλό, ώστε να βρίσκεται στα δεξιά του πρώτου παίκτη.
ΚΚατά τη φάση επιλογής χωρικών η Kitsune θα επιλέξει χωρικό σαν να ήταν παίκτης, ακολουθώντας τη σειρά επιρροής. Η 
Kitsune θα πάρει τον χωρικό με τη μεγαλύτερη αξία για το τέλος του παιχνιδιού. Αν δύο ή περισσότερες κάρτες χωρικών είναι 
ισόπαλες για τους περισσότερους ΠΝ, τότε η Kitsune επιλέγει στην τύχη. Οι κάρτες Χωρικών που επέλεξε η Kitsune επιστρέ-
φουν στο κουτί. Η Kitsune κερδίζει τυχόν ισοπαλίες με παίκτες που έχουν την ίδια επιρροή, σε ένα χωριό.

7. Παραλλαγές
Το παιχνίδι 2 παικτών του Kami-sama εισάγει έναν φανταστικό παίκτη, τον οποίο αναπαριστάνει
η τράπουλα Kitsune. Οι παίκτες κάθονται στις απέναντι πλευρές του ταμπλό και επιλύουν
μια κάρτα Kitsune στο τέλος κάθε γύρου.

Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας, με τις εξής 
εξαιρέσεις:

Οι παίκτες παίρνουν από 20 βωμούς του χρώματός τους.
Οι παίκτες κάθονται έτσι ώστε να βρίσκονται στις απέναντι 
πλευρές του ταμπλό.
Ανακατέψτε και τοποθετήστε την τράπουλα Kitsune στην άκρη 
του ταμπλό, ώστε να φτάνουν και οι δύο παίκτες.
ΤΤοποθετήστε 20 βωμούς ενός αχρησιμοποίητου χρώματος 
δίπλα στην τράπουλα Kitsune. Αυτοί είναι οι βωμοί Kitsune.
Δώστε τον δείκτη πρώτου παίκτη στον παίκτη που ξεκινάει πρώτος.
Τοποθετήστε τον δείκτη Kitsune δίπλα στο χωριό στα δεξιά του 
πρώτου παίκτη.

Το παιχνίδι 3 παικτών του Kami-sama εισάγει τον δείκτη πρώτου παίκτη. Χρησιμοποιείται
για να σημειώνεται η σειρά των παικτών, ώστε κάθε παίκτης να έχει ίσες ευκαιρίες
για να είναι ο πρώτος παίκτης.

Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες προετοιμασίας, με τις εξής εξαιρέσεις:

 Οι παίκτες παίρνουν από 19 βωμούς του χρώματός τους. Τυχόν εναπομείναντες βωμοί επιστρέφουν στο κουτί.
 Δώστε τον δείκτη πρώτου παίκτη στον παίκτη που ξεκινάει το παιχνίδι.

ΤΤο παιχνίδι παίζεται όπως και με 4 παίκτες, με τις εξής εξαιρέσεις:

 Ξεκινήστε κάθε γύρο με τον παίκτη που έχει τον δείκτη πρώτου παίκτη.
 Στο τέλος κάθε γύρου, ο δείκτης πρώτου παίκτη περνάει στον επόμενο παίκτη, με δεξιόστροφη φορά. Ο πρώτος παίκτης του
 πρώτου γύρου κάθε έτους, θα είναι και πρώτος παίκτης του τελευταίου γύρου του ίδιου έτους.

Στο παιχνίδι 3 παικτών, υπάρχει ένα κενό χωριό, οπότε ο δείκτης Ημερολογίου δεν μπορεί πλέον να σημειώνει τον 
πρώτο παίκτη κάθε γύρου. Αντίθετα, ο δείκτης πρώτου παίκτη θα προχωράει δεξιόστροφα. Ένα έτος εξακολουθεί να 
ολοκληρώνεται όταν ο κόκκινος και ο μπλε δείκτης Ημερολογίου συναντηθούν ξανά και κάθε παίκτης έχει παίξει από 
μια φορά το κάθε χωριό.

1. Προετοιμασία

2. Πορεία του Παιχνιδιού

Παιχνίδι 2 Παικτών

1. Προετοιμασία

2. Πορεία του Παιχνιδιού

Παιχνίδι 3 Παικτών



Στο παράδειγμα αυτό, το πρώτο αποτέλε-
σμα της κάρτας Kitsune για επίλυση, είναι 
η αφαίρεση2  βωμών από την πρώτη 
γραμμή. Αρχικά, ο μπλε βωμός στα αριστε-
ρά αφαιρείται, μιας και είναι στην πρώτη 
θέση που δείχνει το αποτέλεσμα αφαίρε-
σης. Το αριστερό βέλος του αποτελέσμα
τος δείχνει στα αριστερά, οπότε η Kitsune 
ελέγχει στα αριστερά για περισσότερους 
βωμούς, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου. Το 
δεύτερο βέλος δείχνει δεξιά. Ο λευκός 
βωμός στην πρώτη γραμμή είναι ο επόμε-
νος που αφαιρείται. Η Kitsune έχει αφαιρέ-
σει 2 βωμούς, οπότε το αποτέλεσμα έχει 
επιλυθεί.

       Το δεύτερο αποτέλεσμα της κάρτας Kitsune είναι η
        προσθήκη 2 βωμό. Η αρχική θέση της κάρτας δεν υπάρ-
χει στο χωριό, οπότε παραλείπεται. Το αριστερό βέλος του αποτε-
λέσματος δείχνει πάνω. Η πρώτη θέση από πάνω καταλαμβάνεται 
από λευκό βωμό, οπότε δεν προστίθεται βωμός. Ωστόσο, η θέση 
της πάνω γραμμής είναι διαθέσιμη, χάρη στο προηγούμενο αποτέ-
λεσμα αφαίρεσης. Η Kitsune προσθέτει έναν βωμό στην πρώτη 
θέση της στήλης. Άλλος ένας βωμός πρέπει να προστεθεί για να 
επιλυθεί το αποτέλεσμα. Το δεξί βέλος δείχνει αριστερά. Το χωριό 
αυτό δεν έχει θέσεις στις περιοχές στα αριστερά. Μια θέση δάσους 
βρίσκεται στο τέλος της γραμμής, αλλά ένας μπλε βωμός ήδη βρί-
σκεται εκεί. Μιας και η Kitsune δεν μπορεί να προσθέσει έναν 
βωμό σε κατειλημμένη θέση, δεν συμβαίνει τίποτα άλλο και η κάρτα 
έχει επιλυθεί πλήρως.

Κάρτες Kitsune

Οι κάρτες Κitsune αναπαριστάνουν ένα πονηρό πνεύμα αλεπούς που δρα σαν 
τρίτος παίκτης παρεμβάλοντα στα σχέδια των παικτών.Οι κάρτες Kitsune έχουν3 
διαφορετικά αποτελέσματα και χρώματα. Το πορτοκαλί προσθέτει βωμό, το μπλε 
αφαιρεί βωμό και το κίτρινο αντικαθιστά βωμό. Επιπλέον των χρωμάτων υπάρο-
χυν βέλη και αριθμοί που καθορίζουν πόσες φορές θα συμβεί το αποτέλεσμα και 
σε ποιά στήλη και σειρά θα επιλυθεί. Τα τετράγωνα της κάρτας αντιστοιχούν στις 
πιθανές θέσεις του χωριού.

Για την επίλυση μιας κάρτας Kitsune, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Προσανατολίστε την κάρτα, ώστε να ταιριάζει με το χωριό του δείκτη Kitsune.
Ξεκινώντας με το πάνω αριστερά τετράγωνο, ελέγξτε για τυχόν αποτελέσματα 
που πρέπει να επιλυθούν.

Αν υπάρχει Πορτοκαλί τετράγωνο, πρσθέστε έναν βωμό από τη στοίβα της Kitsune στην αντίστοιχη θέση του ταμπλό, αρκεί 
να μην υπάρχει άλλος βωμός εκεί. Ακολουθήστε τα βέλη που βρίσκονται στο τετράγωνο, ξεκινώντας με το αριστερό βέλος. 
Συνεχίστε να προσθέτετε βωμούς στις θέσεις της καθορισμένης στήλης και/ή γραμμής μέχρι ο αναγραφόμενος αριθμός 
βωμών να έχει προστεθεί, ή να προσπαθήσατε να τοποθετήσετε βωμό σε κάθε θέση της καθορισμένης στήλης και/ή γραμ-
μής.

Αν υπάρχει Μπλε τετράγωνο, αφαιρέστε έναν βωμό από τη θέση αυτή, αν δεν ανήκει στην Kitsune. Ακολουθήστε τα βέλη 
που βρίσκονται στο τετράγωνο, ξεκινώντας με το αριστερό βέλος. Συνεχίστε να αφαιρείτε βωμούς στις θέσεις της καθορι-
σμένης στήλης και/ή γραμμής μέχρι ο αναγραφόμενος αριθμός βωμών να έχει προστεθεί, ή να προσπαθήσατε να αφαιρέσ-
σετε βωμό σε κάθε θέση της καθορισμένης στήλης και/ή γραμμής.

Αν υπάρχει Κίτρινο τετράγωνο, αφαιρέστε έναν βωμό που δεν ανήκει στην Kitsune και προσθέστε έναν βωμό από τη 
στοίβα της Kitsune. Αν η αντίστοιχη θέση είναι κενή, προσθέστε έναν βωμό από τη στοίβα της Kitsune στην αντίστοιχη θέση. 
Αν ήδη υπάρχει βωμός της Kitsune, ακολουθήστε τα βέλη που βρίσκονται στο τετράγωνο, ξεκινώντας με το αριστερό βέλος. 
Συνεχίστε να αντικαθιστάτε βωμούς στις θέσεις της καθορισμένης στήλης και/ή γραμμής μέχρι ο αναγραφόμενος αριθμός 
βωμών να έχει προστεθεί, ή να προσπαθήσατε να αντικαταστήσετε βωμό σε κάθε θέση της καθορισμένης στήλης και/ή 
γραμμής.

Στο τέλος του έτους, καθώς επιλέγετε χωρικούς, ο παίκτης με την μεγαλύτερη επιρροή σε κάθε χωριό, τραβάει 3 κάρτες χωρικών 
αντί για κάρτες ίσες με τον αριθμό των παικτών. Αφού κάθε παίκτης επιλέξει μια κάρτα χωρικού, τοποθετήστε την τελευταία κάρτα 
στο πάτο της αντίστοιχης τράπουλας χωρικών.



8. Παράρτημα Περιληψη Πρώτου Παιχνιδιού

Χωριά, Στόχοι & καρτέλες Kami
Χωριά

Στόχοι

Καρτέλες Kami

Αρχή ενός Έτους (σελ. 6)

Σειρές Παικτών (σελ. 6)

A. Παθητικές Ικανότητες

Β. Ικανότητες Ενεργειών

Γ. Μετρητές Εύνοιας/Φύσης

Αυτή τη στιγμή ενεργοποιούνται συγκεκριμένες ειδικές ικανότητες των kami.
Αν ένας παίκτης έχει επιλέξει την Yue μπορεί να τραβήξει 1 τυχαίο δείκτη Φεγγαριού του και να τον τοποθετήσει στο αντίστοιχο 
χωριό. Ο παίκτης μπορεί να παίξει στο χωριό αυτό σαν να ήταν το τρέχον χωριό του.

Το παιχνίδι ξεκινάει με τον παίκτη του οποίου το τρέχον χωριό είναι το αγροτικό χωριό. Στο παιχνίδι 4 παικτών κάθε γύρος ξεκινάει 
με τον παίκτη του αγροτικού χωριού. Στο παιχνίδι 2 ή 3 παικτών, ο δείκτης Πρώτου Παίκτη προχωράει δεξιόστροφα, σημειώνοντας 
ποιός θα ξεκινήσει κάθε γύρο..

ΟιΟι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι με 3 κύβους ενεργειών. Στη σειρά τους ξοδεύουν και τους 3 κύβους ενεργειών ώστε να ενεργοποιή-
σουν διάφορες ικανότητες πριν η σειρά περάσει στον επόμενο παίκτη δεξιόστροφα. 

Δείκτες Yue

Κάθε καρτέλα kami έχει τα παρακάτω τρια στοιχεία:

Κάθε kami έχει μια ιδιάιτερη Παθητική ικανότητα. Η ικανότητα αυτή συχνά ενισχύει τα ξσχωριστά κομμάτια και τις αλληλεπιδράσεις του kami. Οι παί-
κτες δεν χρειάζεται να ξοδέψουν κύβους ενέργειας για να ενεργοποιήσουν την παθητική ικανότητά τους, μιας και είναι πάντα ενεργή. Κάποιες παθη-
τικές ικανότητες ενεργοποιούνται και εκτός σειράς του παίκτη. Εδώ σημειώνονται και τυχόν ξεχωριστά κομμάτια του kami.

Κάθε kami έχει τρεις ιδιαίτερες ικανότητες ενεργειών, πέρα της βασικής ενέργειας Προσθήκης/Αφαίρεσης βωμού. Στη σειρά τους, 
οι παίκτες τοποθετούν κύβους ενεργειών στην καρτέλα kami τους για να σημειώσουν τις ενέργειες που έχουν χρησιμοποιήσει. ΟΙ 
ιδιαίτερες ικανότητες ενεργειών χρησιμοποιούνται μια φορά ανά σειρά. Οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βασική Προ-
σθήκη/Αφαίρεση βωμών μέχρι και τέσσερις φορές στη σειρά τους. Κάθε kami έχει επίσης μια ικανότητα που απαιτεί δύο κύβους για 
να χρησιμοποιηθεί. Αυτή είναι η τελευταία ικανότητα που αναγράφεται σε κάθε kami.

Το kami πρέπει να ισορροπεί αρμονικά μεταξύ της σύνδεσής του με τους χωρικούς (Εύνοια) και τον φυσικό κόσμο (Φύση). Τοποθε-
τώντας βωμούς σε χωράφια, δάση και ναούς, αυξάνονται οι δείκτες σε Εύνοια και Φύση. Όταν ένας παίκτης κερδίσει Εύνοια ή 
Φύση, μετακινεί είτε τον δείκτη Εύνοιας (κίτρινο) είτε τον δείκτη Φύσης (ροζ) κατά τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων στον κατάλληλο με-
τρητή. Οι παίκτες κερδίζουν ΠΝ στο τέλος κάθε έτους, σύμφωνα με την τιμή του χαμηλότερου μετρητή (δείτε Τέλος ενός Έτους).



Ενέργειες (σελ. 7-8)

Χωράφι Δάσος Ναός Καλύβα Ξυλόσπιτο

Θέσεις Χωριών (σελ. 8)

Κάρτες Στόχων (σελ. 12)

Τέλος ενός Γύρου (σελ. 9)

Τα χωριά επιλύονται με την εξής σειρά

Αγροτικό Πλούσιο Ψαροχώρι Ιερό
Κερδίζετε 2 Φύση Κερδίζετε 2 Εύνοια Κερδίζετε 1 Εύνοια ή 1 Φύση Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα Χωρίς άμεσο αποτέλεσμα

Τέλος ενός Έτους (σελ. 10-12)

Τέλος του Παιχνιδιού/Τελικό Σκοράρισμα (σελ. 13)

Όταν ένας παίκτης ενεργοποιήσιε μια ικανότητα ενέργειας, τοποθετεί έναν κύβο ενέργειάς του σε μια κενή θέση στα αριστερά της 
ικανότητας. Κάθε kami έχει τη βασική ικανότητα προσθήκης και αφαίρεσης βωμού, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και 4 φορές σε 
κάθε σειρά του. Οι υπόλοιπες 3 ικανότητες χρησιμοποιούνται μόνο 1 φορά σε κάθε σειρά του παίκτη.

Όταν ένας παίκτης προσθέσει έναν βωμό σε μια θέση, κερδίζει κάποιο bonus.

ΑΑν ένας παίκτης εκπληρώσει τις απαιτήσεις ενός στόχου στη σειρά του, τότε μπορεί να πάρει έναν δείκτη χωριού, του αντίστοιχου 
χωριού στο οποίο εκπλήρωσε τον στόχο. Οι δείκτες χωριού αξίζουν απο 1 ΠΝ στο τέλος του παιχνιδιού. Αν ένας παίκτης μαζέψει 
1 δείκτη χωριού του κάθε διαφορετικού χωριού, αμέσως ανταλλάζει τους 4 δείκτες κερδίζοντας 6 ΠΝ.

Ένας γύρος ολοκληρώνεται αφού κάθε παίκτης έχει παίξει στη σειρά του και έχει ξοδέψει όλους τους διαθέσιμους κύβους ενεργει-
ών. Στο τέλος κάθε γύρου, το ταμπλό περιστρέφεται δεξιόστροφα κατά ένα τέταρτο (χωριό) του ταμπλό. Κάθε παίκτης πρέπει τώρα 
να βρίσκεται μπροστά από το ταμπλό που προηγουμένως είχε στα δεξιά του.
Ο Πρώτος Παίκτης κάθε γύρου επίσης περιστρέφεατι δεξιόστροφα κατά 1 θέση στο τέλος κάθε γύρου.

Στο τέλος κάθε τέταρτου γύρου το έτος τελειώνει. Οι παίκτες επιλέγουν χωρικούς και σκοράρουν ΠΝ από τους μετρητές Εύνοι-
ας και Φύσης τους. Αρχικά, οι παίκτες επιλέγουν χωρικούς από το αγροτικό χωριό. Ξεκινήστε καθορίζοντας ποιός έχει την πε-
ρισσότερη επιρροή, ακολουθώντας την μεγαλύτερη αλυσίδα ορθογωνίως γειτονικών βωμών. Αν υπάρχει ισοπαλία, τότε ο παί-
κτης που ελέγχει τη θέση ναού καθορίζει το νικητή της ισοπαλίας. Αν η ισοπαλία εξακολουθεί δείτε στη σελίδα 8. Έπειτα, οι παί-
κτες τραβάνε κάρτες από την τράπουλα αγροτικού χωριού ίσες με τον αριθμό των παικτών. Ξεκινώντας με τον παίκτη με τη 
γαλύτερη επιρροή και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, κάθε παίκτης με επιρροή παίρνει έναν από τους χωρικούς. Επαναλά-
βετε τη διαδικασία αυτή για κάθε χωριό, προχωρώντας δεξιόστροφα (αγροτικό, πλούσιο, ψαροχώρι, ιερό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή χωρικών, δείτε στις σελίδες 8-10.

Αφού όλοι οι χωρικοί έχουν επιλεγεί, οι παίκτες έπειτα κερδίζουν ΠΝ ίσους με την αξία του χαμηλότερου μετρητή Εύνοιας και 
Φύσης. Έπειτα, επαναφέρετε τους μετρητές Εύνοιας και Φύσης στο 0.

Περιστρέψτε το ταμπλό δεξιόστροφα και μετακινήστε τον κόκκινο δείκτη ημερολογίου δεξιόστροφα, ώστε να ξεκινήσει το νέο 
έτος δίπλα στον μπλε δείκτη ημερολογίου. Επιστρέψτε την πάνω κάρτα στόχου στο κουτί και ανοίξτε την επόμενη πάνω στη 
στοίβα. Αυτός θα έιναι ο στόχος για το νέο έτος.

Ξεκινήστε το επόμενο έτος.

Το πρώτο παιχνίδι σας ολοκληρώνεται στο έτος 2. Αφού οι παίκτες επιλέξουν χωρικούς και πάρουν ΠΝ από τους μετρητές Εύ-
νοιας και Φύσης τους, κερδίζουν και 1ΠΝ για κάθε δείκτη χωριού που δεν έχει επιστραφεί σε σετ. Οι παίκτες κερδίζουν επίσης 
ΠΝ σύμφωνα με τους ΠΝ που αναγράφονται στο κάτω μέρος κάθε χωρικού.



Ευρετήριο
Ενέργειες (περιγραφές) (σελ. 8)
Επιλογή Χωρικών (σελ. 10)
Επισκόπηση καρτέλας Kami (σελ. 7 και 18)
Ικανότητες Ενεργειών (σελ. 7)
Μετρητές Εύνοιας/Φύσης (σελ. 11 και 18)
Παθητικές Ικανότητες (σελ. 7 και 18)
ΠαραλΠαραλλαγή 2 Παικτών (σελ. 17
Παραλλαγή 3 Παικτών (σελ. 16)
Προετοιμασία (σελ. 3-4)
Σειρά Παίκτη (σελ. 6)
Στόχοι (σελ. 12 και 18)
Τέλος ενός Γύρου (σελ. 9)
Τέλος ενός Έτους (σελ. 10-12)
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