


Μια αρχαία διαμάχη ξυπνάει, πάνω στην καυτή
άμμο της Αιγύπτου. Οι διάδοχοι του

Άνουβι και του Ώρου, μαζεύουν ακόλουθους
και πιστούς για τον επερχόμενο πόλεμο.

Ποιά πλευρά θα επικρατήσει και θα κυριαρχήσει
έναντι της άλλης; Φως ή σκοτάδι;

Το Omen: Heir to the Dunes είναι το νεότερο κεφάλαιο 
της Omen Saga. Αυτή η αυτόνομη επέκταση είναι η 
μεγαλύτερη προσθήκη στη σειρά, μετά το Omen: A 
Reign of War. Περιλαμβάνει νέες κάρτες μονάδων, 
πλακίδια επιβραβεύσεων και εισάγει την θεϊκή 
εύνοια, καθώς και ένα νέο μονοπάτι προς τη νίκη, με 
τη μορφή κτιρίων.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

40 κάρτες μονάδων
20 νομίσματα
10 δείκτες ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ
   9 πλακίδια επιβράβευσης
   6 κάρτες κτιρίων
   4 κάρτες επισκόπησης
   3 δείκτες δι   3 δείκτες διχασμού
    2 κάρτες επισκόπησης θεών
   1 ταμπλό πόλης
   1 κάρτα Εύνοιας
   1 δείκτης Οιωνού
   1 Εγχειρίδιο
   κανόνων 

1 ταμπλό πόλης

40 κάρτες μονάδων 9 πλακίδια επιβράβευσης

6 κάρτες κτιρίων 1 κάρτα Εύνοιας

2 κάρτες επισκόπησης θεών 4 κάρτες επισκόπησης

1 δείκτης Οιωνού
(μόνο ατομικό παιχνίδι) 10 δείκτες

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ
3 δείκτες διχασμού 20 νομίσματα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Τοποθετήστε το ταμπλό πόλεων ανάμεσα στους 2 παίκτες.

Ανακατέψτε τα 9 πλακίδια επιβράβευσης και τοποθετήστε 3 κλειστά σε μια 
στοίβα σε κάθε μια από τις καθορισμένες θέσεις του ταμπλό.

Τοποθετήστε 1 δείκτη διαμάχης πάνω σε κάθε μια από τις 3 στοίβες πλακιδί-
ων επιβράβευσης, με την ειρηνική πλευρά ανοιχτή.

Ανακατέψτε όλες τις κάρτες μονάδων και τοποθετήστε τις σε μια κλειστή 
τράπουλα στηνκαθορισμένη περιοχή δίπλα στο ταμπλό πόλεων.

Τοποθετήστε την κάρτα Εύνοιας δίπλα στην τράπουλα, αφήνοντας χώρο για 
τα σκάρτα.

Τοποθετήστε τα 20 νομίσματα στην καθορισμένη περιοχή δίπλα στο ταμπλό 
πόλεων.

ΚΚάθε παίκτης παίρνει 4 κάρτες από την τράπουλα και 4 νομίσματα από το 
απόθεμα.

Κάθε παίκτης παίρνει μια κάρτα αναφοράς θεού και ένα σετ 3 καρτών κτιρί-
ων, τα οποία αντιστοιχούν στο θεό του.

Κάθε παίκτης τοποθετεί τις κάρτες κτιρίων του στην περιοχή του, με την 
πλευρά κτιρίου ανοιχτή.

Το παιχνίδι ξεκινάει με τον μεγαλύτερο σε ηλικία παίκτη να παίζει πρώτος. Γυρί-
στε την κάρτα Εύνοιας στην πλευρά του θεού του δεύτερου παίκτη.

Παραλλαγή Απεσταλμένου Πολέμου: Μετά την βασική προετοιμασία, κάθε παί-
κτης επιλέγει 1 κάρτα μονάδας από το χέρι του και την τοποθετεί κλειστή. Αυτός 
είναι ο Απεσταλμένος του. Και οι δύο Απεσταλμένοι αποκαλύπτονται. Κάθε παί-
κτης προσθέτει τις τιμές κόστους, προσφοράς και δύναμης του Απεσταλμένου 
του. Ο παίκτης με το μεγαλύτερο σύνολο είναι ο Πρώτος Παίκτης για το παιχνίδι. 
Σε περίπτωση ισοπαλίας, κερδίζει ο Απεσταλμένος με την μεγαλύτερη τιμή δύνα-
μης. Σε επιπλέον ισοπαλία, παίζει πρώτος ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης.

Ο Πρώτος Παίκτης τοποθετεί την κάρτα Απεσταλμένου του στα σκάρτα. Ο άλλος 
παίκτης παίρνει τον δικό του Απεσταλμένο στο χέρι του. Το παιχνίδι έπειτα ξεκι-
νάει με τον Πρώτο Παίκτη να παίζει την πρώτη σειρά του.





ΝΕΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Πίστη
ΌΌλες οι μονάδες του Omen: Heir to the Dunes 
είναι πιστές σε 1 θεό, σε κανέναν ή και στους δύο. 
Ο θεός ή οι θεοί στους οποίους μια μονάδα είναι 
πιστή, αν υπάρχουν, σημειώνονται με σύμβολα 
κάτω από την ονομασία τους. Αν δεν υπάρχει 
σύμβολο, θεωρούνται ουδέτερες.
ΗΗ πίστη μιας μονάδας χρησιμεύει όσον αφορά 
την επίλυση ικανοτήτων και τον καθορισμό της 
Εύνοιας. Ενώ οι παίκτες μπορούν να παίξουν μο-
νάδες πιστές στον αντίπαλο θεό, δεν μπορούν να 
εκτελέσουν τις ικανότητες των μονάδων αυτών. 
Επιπλέον, οποιαδήποτε στιγμή παιχτεί μια 
μονάδα πιστή στον θεό που δεν είναι σε Εύνοια, η 
κκάρτα Εύνοιας γυρίζει στην αντίθετη πλευρά της.

Εύνοια
Στη διάρκεια ενός παιχνιδιού Omen: Heir to the 
Dunes, ο Άνουβις ή ο Ώρος θα είναι σε Εύνοια. Αυτό 
καθορίζεται από το ποιά πλευρά της κάρτας Εύνοι-
ας είναι ανοιχτή. Στην αρχή του παιχνιδιού, ο θεός 
του δεύτερου παίκτη θα ξεκινάει σε Εύνοια.
Κάθε φορά που παίζεται μια μονάδα πιστή στον 
θεό που δεν είναι σε Εύνοια, γυρίστε την κάρτα 
Εύνοιας στην αντίθετη πλευρά της. Η κάρτα Εύ-
νοιας πάντοτε γυρίζει πλευρά, αφού παιχτεί μια 
κάρτα πιστή και στους δύο θεούς.

Κτίρια
Στο Omen: Heir to the Dunes, οι παίκτες μπορούν 
να κατασκευάσουν κτίρια για να τιμήσουν τον 
θεό τους. Αυτό γίνεται με την επιλογή κατασκευ-
ής κατά το Βήμα Προσφορών ή μέσω της τοπο-
θέτησης μονάδων κάτω από ένα κτίριο, με τη νέα 
ικανότητα λέξης κλειδί ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ.
Κάθε παίκτης μπορεί να κτίσει 1 μόνο κτίριό του 
κάθε φορά. Ένα κτίριο με μονάδες από κάτω του, 
θεωρείται κτισμένο. Ένα κτίριο πρέπει να ολο-
κληρωθεί πριν ξεκινήσει η κατασκευή ενός νέου.



ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Στο Omen: Heir to the Dunes, 2 παίκτες παίζουν εναλλάξ, μαζεύοντας πλούτο, 
παίζοντας μονάδες, προστατεύοντας τις πόλεις τους, κάνουν προσφορές και κα-
τασκευάζουν κτίρια. Στη σειρά του, ο ενεργός παίκτης ακολουθεί τα παρακάτω 
βήματα:

Βήμα Πλούτου (σελίδα 8)

Αποκαλύψτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας. Αν η κάρτα είναι 
πιστή στον θεό του ενεργού παίκτη, την προσθέτει στο χέρι του.

Τραβήξτε κάρτες και πάρτε νομίσματα.

Βήμα Βοήθειας (σελίδα 9)

Ανοίξτε και επιλύστε ολοκληρωμένα κτίρια.

ΠαίξτεΠαίξτε μονάδες από το χέρι σας. Το κόστος της πρώτης πιστής μονά-
δας που παίζεται, είναι μειωμένο κατά 1.

Χρησιμοποιήστε την δύναμη μέχρι 1 πλακιδίου επιβράβευσης.

Βήμα Πολέμου (σελίδα 12)

Επιλύστε μονομαχίες σε πόλεις σε διχασμό, αν υπάρχουν.

Βήμα Προσφορών (σελίδα 14)

Επιλέξτε να ξεσκαρτάρετε 1 μονάδα από το χέρι σας για να τραβήξε-
τε κάρτες και/ή να πάρετε νομίσματα ίσα με την αξία προσφοράς Ή 
να κτίσετε ένα κτίριο.

Ελέγξτε αν το παιχνίδι έχει λήξει.

Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι 2 ή περισσότερες πόλεις να μην έχουν άλλα 
πλακίδια επιβράβευσης ή 1 παίκτης έχει κατασκευάσει και τα 3 κτίριά του.

Οι παίκτες έπειτα συγκρίνουν τους συνολικούς πόντους νίκης (ΠΝ) τους. Ο παί-
κτης με τους περισσότερους πόντους νίκης, είναι ο νικητής.



ΒΗΜΑ ΠΛΟΥΤΟΥ

Το Βήμα Πλούτου αναπαριστάνει την συλλογή δυνάμεων και πόρων από τον 
παίκτη, προετοιμαζόμενος για την επικείμενη μάχη. Κατά το Βήμα Πλούτου, ο 
ενεργός παίκτης παίρνει νομίσματα και/ή τραβάει κάρτες.

Στην αρχή του Βήματος Πλούτου του ενεργού παίκτη, αποκαλύπτεται η πρώτη 
κάρτα της τράπουλας. Αν η μονάδα είναι πιστή στον θεό του, την παίρνει στο χέρι 
του. Αν όχι, η μονάδα ξεσκαρτάρεται. Ο παίκτης μπορεί να ξεσκαρτάρει μια Ουδέ-
τερη μονάδα από το χέρι του για να επαναλάβει μια φορά την ίδια διαδικασία.

Ο ενεργός παίκτης έχει 3 ενέργειες Πλούτου για να ξοδέψει κατά το Βήμα Πλού-
του του. Κάθε ενέργεια Πλούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τραβήξει 1 
κάρτα μονάδας ή να πάρει 1 νόμισμα. Οι ενέργειες Πλούτου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν σε οποιονδήποτε συνδυασμό, αλλά όλες οι ενέργειες Πλούτου πρέπει 
να επιλεγούν πριν ο παίκτης πάρει κάρτες ή νομίσματα.

Αν ο ενεργός παίκτης χρησιμοποιήσει όλες τις ενέργειες Πλούτου για να τραβήξει 
κάρτες, τραβάει 1 επιπλέον κάρτα. Αν τις χρησιμοποιήσει όλες για να πάρει νομί-
σματα, παίρνει 1 επιπλέον νόμισμα. Αυτό ονομάζεται Bonus Ενεργειών Πλούτου.

Αν ένας παίκτης πρέπει να τραβήξει μια κάρτα από την τράπουλα, αλλά αυτή έχει 
εξαντληθεί, ανακατέψτε τα σκάρτα και τοποθετήστε τα κλειστά στην καθορι-
σμένη θέση του ταμπλό πόλης, τραβώντας από την νέα τράπουλα. Είναι σημαντι-
κό να θυμάστε ότι η τράπουλα μοιράζεται μεταξύ των παικτών, ενώ οι μονάδες 
στο χέρι και στην δική τους πλευρά, ανήκουν ξεχωριστά στον κάθε ένα.

Σημείωση: Ένας παίκτης πρέπει να αποφασίσει πως θα ξοδέψει όλες τις ενέργειες Πλούτου 
του, πριν ξεκινήσει να παίρνει νομίσματα ή κάρτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσει αν 
θα τραβήξει 4 κάρτες ή αν θα πάρει 4 νομίσματα, πριν εκτελέσει οποιαδήποτε οποιαδήποτε 
από τις ενέργειες Πλούτου, αν θέλει να οφεληθεί από το Bonus Ενεργειών Πλούτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον πρώτο γύρο του παιχνιδιού, ο Πρώτος Παίκτης έχει 2 ενέργειες 
Πλούτου, αντί για 3. Ο παίκτης εξακολουθεί να κερδίζει το Bonus Ενεργειών Πλούτου, 

αν χρησιμοποιήσει όλες τις ενέργειες Πλούτου για το ίδιο είδος ενέργειας.



ΒΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Μετά το Βήμα Πλούτου, ο ενεργός παίκτης προχωράει στο Βήμα Βοήθειας.
Το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έχει να κάνει με το βήμα αυτό.

Στο βήμα αυτό, ο ενεργός παίκτης ξοδεύει νομίσματα για να παίξει κάρτες από το 
χέρι του. Επιπλέον, πλακίδια επιβράβευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις 
θεϊκές τους δυνάμεις και τα ολοκληρωμένα κτίρια επιλύονται.

Στην αρχή του Βήματος Βοήθειας, ο ενεργός παίκτης ελέγχει αν κάποιο από τα 
κτίριά του έχει από κάτω του, κάρτες ίσες ή περισσότερες από το κόστος κατα-
σκευής του. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, γυρίζει το κτίριο στην ολοκληρωμένη πλευρά 
του και επιλύει την ικανότητά του.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος να παιχτούν κάρτες στο Omen είναι πληρώνοντας το 
κόστος της μονάδας και κατεβάζοντάς την σε μια πόλη. Αν γίνει κάτι τέτοιο, επι-
στρέψτε στο απόθεμα, νομίσματα ίσα με το κόστος της μονάδας. Έπειτα, προσθέ-
στε την μονάδα σε μια πόλη μπροστά από τον ενεργό παίκτη. Ο ενεργός παίκτης 
μπορεί να παίξει όσες μονάδες επιθυμεί από το χέρι του, σε οποιαδήποτε πόλη 
της επιλογής του, αρκεί να μπορεί να πληρώσει για αυτές.

Ωστόσο, ένας παίκτης ποτέ δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 5 μονάδες στην 
δική του πλευρά μιας πόλης. Αυτό ονομάζεται χωρητικότητα πόλης. Σχετικά με 
την χωρητικότητα πόλης, όλες οι μονάδες υπολογίζονται σαν μία, εκτός κι αν 
έχουν τη λέξη κλειδί ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ. Ένας παίκτης δεν μπορεί να παίξει, να μετακι-
νηήσει ή να χρησιμοποιήσει μια ικανότητα η οποία προσθέτει μια μονάδα, 
στην δική του πλευρά μιας πόλης που έχει φτάσει την μέγιστη χωρητικότητα.

Κόστος Μονάδας: Αριθμός απαι-
τούμενων νομισμάτων για να παι-
χτεί η μονάδα στην πόλη.

Τιμή Προσφοράς: Ο αριθμός 
καρτών και/ή νομισμάτων που 
κερδίζετε όταν ξεσκαρταριστεί 
κατά το Βήμα Προσφορών.

Τιμή Δύναμης: Ποσότητα δύνα-
μης που συνεισφέρει κατά την επί-
λυση μαχών στο Βήμα Πολέμου.
Αριθμός καρτών που τοποθετού-
νται κάτω από ένα κτίριο, όταν 
χρησιμοποιηθεί για την κατα-
σκευή κατά το Βήμα Προσφο-
ρών

Πίστη: Το σύμβολο αυτό καθορίζει τον 
θεό ή τους θεούς στους οποίους η 
μονάδα αυτή είναι πιστή.



ΒΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Πίστη και Εύνοια:
Όταν ένας παίκτης παίξει μια μονάδα σε μια πόλη, ελέγξτε την πίστη της μονάδς, 
πριν την επίλυση ικανοτήτων. Αν η μονάδα είναι πιστή στον θεό που δεν βρίσκεται 
σε Εύνοια, γυρίστε την κάρτα Εύνοιας στην άλλη πλευρά. Η κάρτα Εύνοιας πάντοτε 
γυρίζει πλευρά όταν παιχτεί μια μονάδα με πίστη και στους δύο θεούς. Ένας παί-
κτης θεωρείται σε Εύνοια όταν ο θεός του είναι ανοιχτός στην κάρτα Εύνοιας.

Επιπλέον του παιξίματος καρτών από το χέρι του, μια φορά ανά Βήμα Βοήθειας, ο 
ενεργός παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει 1 πλακίδιο επιβράβευσης. Για να το κάνει, 
γυρίζει ανοιχτό το πλακίδιο που βρίσκεται στην περιοχή του και επιλύει την ικανότητά 
του. Καθώς τα πλακίδια επιβράβευσης παρέχουν θεϊκές δυνάμεις στους παίκτες, η 
χρήση των ικανοτήτων αυτών μειώνει την αξία των πλακιδίων από 2 ΠΝ σε 1 ΠΝ. Αυτό 
αναγράφεται στην κάτω δεξιά γωνία όλων των πλακιδίων επιβράβευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά στη σειρά ενός παίκτη που θα παίξει μια μονάδα πιστή 
στον θεό του, το κόστος της μονάδας μειώνεται κατά 1, στο ελάχιστο του μηδέν.

Ονομασία Επιβράβευσης: Δεν 
έχει λειτουργική σημασία όσον 
αφορά το παιχνίδι.

Αξία ΠΝ: Ο αριθμός των πόντων 
νίκης που κερδίζετε στο τελικό 
σκοράρισμα. Ένα πλακίδιο που έχει 
χρησιμοποιηθεί αξίζει 1 ΠΝ.

Ικανότητα Επιβράβευσης: Το αποτέ-
λεσμα που περιγράφεται στο πλακίδιο 
επιλύεται μόλις το πλακίδιο γυρίσει. 
Αφού ένα πλακίδιο χρησιμοποιηθεί, δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.



ΕΙΔΗ ΚΑΡΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στο Omen: Heir to the Dunes, υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη καρτών μονάδων: 
Βαλσαμωμένος, Ακόλουθος, Μυημένος, και Βεζίρης. Κάθε μονάδα έχει ικανότητες 
σχετικές με το είδος του. Ακολουθεί περιγραφή κάθε είδους μονάδας:

Βαλσαμωμένος (Embalmed): Οι μονάδες αυτές είναι πιστές 
και στους δύο θεούς. Έχουν και τις λέξεις κλειδιά ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ 
(TREASURED) και ΕΡΓΑΣΙΑ (LABOR). Αφού μια μονάδα με την 
ικανότητα ΕΡΓΑΣΙΑ αποκαλυφθεί κατά το Βήμα Προσφορών 
για την κατασκευή ενός κτίσματος, ο παίκτης επιλύει την ικανό-
τητα ΕΡΓΑΣΙΑΣ πριν ξεσκαρτάρει την κάρτα.

Ακόλουθος (Follower): Οι μονάδες αυτές είναι πιστές σε 1 θεό 
ή στον άλλο. Οι ακόλουθοι έχουν μεγάλη ποικιλία ικανοτήτων, 
αλλά όλοι έχουν την ικανότητα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (REINFORCE). 
Αφού ένας παίκτης παίξει μια μονάδα πιστή στον θεό του, σε μια 
πόλη, ο παίκτης μπορεί να επιλύσει την ικανότητα ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
μιας μονάδας της δικής του πλευράς του ταμπλό, πιστής στον 
θεό του. Αυτό περιλαμβάνει και τον ίδιο τον ακόλουθο.

ΜυημένοςΜυημένος (Initiate): Οι μονάδες που δεν είναι πιστές σε κανέ-
ναν θεό. Οι Μυημένοι έχουν την ικανότητα με λέξη κλειδί ΕΠΙ-
ΚΛΗΣΗΣ (INVOCATION) η οποία έχει δύο αποτελέσματα. Αφού 
μια μονάδα με ΕΠΙΚΛΗΣΗ παιχτεί σε μια πόλη, επιλύστε την 
ικανότητά της αν ο θεός σας είναι Ευνοούμενος. Επιπλέον, όλες 
οι μονάδες με ΕΠΙΚΛΗΣΗ έχουν +1 Δύναμη όταν βρίσκονται σε 
μια πόλη και ο θεός σας είναι Ευνοούμενος.

Βεζίρης (Vizier): Οι μονάδες αυτές δεν είναι πιστές σε κανέναν 
θεό. Όλες οι μονάδες  Βεζίρη είναι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ και έχουν την 
ικανότητα με λέξη κλειδί ΕΛΙΓΜΟ (MANEUVER). Αφού μια 
μονάδα με ΕΛΙΓΜΟ παιχτεί σε μια πόλη, ο παίκτης μπορεί να με-
τακινήσει μονάδες ίσες με τον αναγραφόμενο αριθμό, χωρίς 
ΕΛΙΓΜΟ μέσα ή εκτός της πολης στην οποία έχει παιχτεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι ικανότητες μονάδων θεωρούνται προαιρετικές εκτός 
κι αν το κείμενό τους περιλαμβάνει την λέξη «μπορείτε» («may»).



ΒΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΧΩΝ

Αν υπάρχουν πολλές πόλεις σε διαμάχη, ο ενεργός παίκτης επιλέγει τη σειρά με την 
οποία επιλύονται οι μάχες.
Για την επίλυση μιας πόλης σε διαμάχη, κάθε παίκτης προσθέτει τις τιμές δύναμης 
όλων των μονάδων του στην πόλη. Ο παίκτης με την μεγαλύτερη συνολικά δύναμη 
κερδίζει. Ο νικητής παίρνει το πρώτο πλακίδιο επιβράβευσης της πόλης και το τοποθε-
τεί στην περιοχή του, με την πλευρά των 2ΠΝ ανοιχτή.
Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τις μονάδες με την μεγαλύτερη συνολικά αξία 
στην πόλη, είναι ο νικητής. Σε επιπλέον ισοπαλία, κανένας παίκτης δεν κερδίζει, και οι 
δύο παίκτες καταστρέφουν όλες εκτός 2 από τις μονάδες τους στην πόλη αυτή.

Έπειτα, ο νικητής καταστρέφει όλες τις μονάδες του εκτός από
1, στην πόλη. Ο ηττημένος καταστρέφει όλες τις μονάδες του
εκτός από 2, με τον ίδιο τρόπο.
Τέλος, γυρίστε τον δείκτη διαμάχης της πόλης στην πλευρά ειρήνης.
ΕπαΕπαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να μην υπάρχουν
άλλες πόλεις σε διαμάχη.

Κατά το Βήμα Πολέμου, ο ενεργός παίκτης επιλύει τις μάχες 
των πόλεων σε διαμάχη. Αρχικά, ο ενεργός παίκτης ελέγχει αν 
οποιαδήποτε πόλη με πλακίδιο επιβράβευσης βρίσκεται σε δια-
μάχη. Μια πόλη είναι σε διαμάχη αν ένας αντίπαλος έχει τουλάχι-
στον 3 μονάδες στην πόλη και/ή το σύνολο των μονάδων και 
των δύο παικτών είναι 5 ή μεγαλύτερο. Όταν μια πόλη βρεθεί σε 
διαμάχη γυρίστε τον δείκτη της στην πλευρά αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια πόλη μπορεί να βρεθεί σε διαμάχη σε οποιοδήποτε βήμα, αλλά οι 
μάχες επιλύονται μόνο κατά το Βήμα Πολέμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας παίκτης μπορεί να παίξει μονάδες σε μια πόλη χωρίς πλακίδια επι-
βράβευσης, αλλά μια τέτοια πόλη ποτέ δεν θα βρεθεί ξανά σε διαμάχη.



ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Όλες οι μονάδες Βεζίρηδων και κάποιες μονάδες Ακολούθων έχουν την ικανότητα με 
λέξη κλειδί ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ. Όλες οι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ μονάδες υπόλογίζονται σαν 2 αντί για 
1 για τον καθορισμό διαμάχης σε μια πόλη.

Όταν καταστρέφονται μονάδες στο τέλος μιας μάχης, οι παίκτες πρέπει να θυμούνται 
ότι οι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ μονάδες υπολογίζονται σαν 2. Έτσι, ο νικητής ποτέ δεν μπορεί να 
κρατήσει μια ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ μονάδα, ενώ ο ηττημένος μπορεί να αποφασίσει αν θα κρα-
τήσει μια ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ μονάδα ή 2 άλλες μονάδες που δεν είναι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΕΣ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στην αρχή του Βήματος Πολέμου του ενεργού παίκτη, η πρώτη από αρι-
στερά πόλη είναι σε διαμάχη, μιας και υπάρχουν 5 μονάδες στην πόλη. Ενώ υπάρχουν 
μόνο 4 κάρτες μονάδων παρούσες, ο Rabid Usurper έχει την ικανότητα ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ, το 
οποίο σημαίνει ότι υπολογίζεται σαν 2 μονάδες.

Οι παίκτες έπειτα συγκρίνουν τις δυνάμεις 
των μονάδων τους στην πόλη. Οι μονάδες 
του αντίπαλου παίκτη έχουν συνολικά 
δύναμη 3, αλλά ο Templ Servant έχει την ικα-
νότητα ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ και ο θεός Άνουβις 
είναι σε Εύνοια. Αυτό αυξάνει τη δύναμή του 
κατά 1, φτάνοντασ συνολικά στο 4.

Οι μονάδες του ενεργού παίκτη έχουν συνο-
λική δύναμη 5. Η μονάδα του ενεργού 
παίκτη, Sunset Marauder έχει την ικανότητα 
ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ, αλλά δεν παρέχει επιπλέον 
δύναμη, μιας και ο θεός Ώρος δεν είναι σε 
Εύνοια.

Ο ενεργός παίκτης έχει συνολική δύναμη 5 
και ο αντίπαλος παίκτης συνολική δύναμη 4, 
που σημαίνει ότι ο ενεργός παίκτης κερδίζει 
τη μάχη.

Για τη νίκη του στη μάχη, ο ενεργός παίκτης παίρνει το πρώτο πλακίδιο επιβράβευσης της 
πόλης και ξεσκαρτάρει μονάδες μέχρι να μείνει με 1. Ο ενεργός παίκτης μπορεί να επιλέξει 
να κρατήσει μόνο τον Sunset Marauder, καθώς ο Rabid Usurper είναι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ 
μονάδα.

Ο αντίπαλος παίκτης πρέπει τώρα να ξεσκαρτάρει και να μείνει με 2 μονάδες, χάνοντας 
την μάχη. Ωστόσο, έχει ήδη μόνο 2 μονάδες, εκ των οποίων καμία δεν είναι ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ, 
οπότε τις κρατάει και τις δύο.

Τέλος, ο δείκτης διαμάχης γυρίζει στην ειρηνική πλευρά. 
Δεν υπάρχουν άλλες πόλεις σε διαμάχη, οπότε το Βήμα 
Πολέμου του ενεργού παίκτη ολοκληρώνεται.



ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατά το Βήμα Προσφορών, ένας παίκτης μπορεί να προσφέρει 1 κάρτα μονάδας 
από το χέρι του σαν θυσία στους θεούς. Σε αντάλλαγμα, παίρνει επιπλέον κάρτες 
και/ή νομίσματα.
Για να κάνει μια προσφορά, ο ενεργός παίκτης επιλέγει μια κάρτα από το χέρι του 
και την ξεσκαρτάρει. Έπειτα, τραβάει έναν αριθμό καρτών και/ή παίρνει έναν 
αριθμό νομισμάτων ίσο με την τιμή προσφοράς της κάρτας που θυσίασε.
ΣΣτο Omen: Heir to the Dunes, οι παίκτες έχουν άλλη μια επιλογή διαθέσιμη κατά το Βήμα 
Προσφορών. Αντί να ξεσκαρτάρει μια κάρτα σαν προσφορά, ο παίκτης μπορεί να αποκα-
λύψει μια κάρτα από το χέρι του για να κατασκευάσει 1 από τα ανολοκλήρωτα κτίριά του. Η 
μονάδα αποκαλύπτεται και κάρτες ίσες με την δύναμη της μονάδας τοποθετούνται κάτω 
από το κτίριο που θέλει να κατασκευάσει ο παίκτης. Ο παίκτης έπειτα επιλύει τυχόν ικανό-
τητα ΕΡΓΑΣΙΑΣ της μονάδας που αποκάλυψε και την ξεσκαρτάρει.
Μην ξεχνάτε τους παρακάτω κανόνες όταν κατασκευάζετε στο Βήμα Προσφορών.
Ένας παίκτης μπορεί να κατασκευάζει 1 κτίριο κάθε φορά.
Ένα κτίριο με κάρτες από κάτω του θεωρείται κατασκευασμένο.
Ένας παίκτης ποτέ δεν μπορεί να έχει κάρτες κάτω από περισσότερα από 1 κτίριά 
του, ταυτόχρονα.
Ένας παίκτης μπορεί να τοποθετήσει περισσότερες κάρτες κάτω από ένα κτίριο 
από τον αριθμό που απαιτείται για να κατασκευαστεί.
ΈΈνα κτίριο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο, μέχρι να γυρίσει στην ολοκληρωμένη 
πλευρά του στην αρχή του Βήματος Βοήθειας του παίκτη.

Στο τέλος αυτού του βήματος, ο ενεργός παίκτης ξεσκαρτάρει κάρτες από το χέρι 
του μέχρι να έχει το πολύ 5 κάρτες στο χέρι του. Έπειτα επιστρέφει νομίσματα στο 
απόθεμα, μέχρι να μείνει με 10, το πολύ, νομίσματα.

Για παράδειγμα, ο Moonlight Channeler έχει 
τιμή προσφοράς 3 και τιμή δύναμης 2. Αν ένας 
παίκτης θέλει να ξεσκαρτάρει τον Moonlight 
Channeler μπορεί:
  Να τραβήξει 3 κάρτες
  Να πάρει 3 νομίσματα
  Να τραβήξει 2 κάρτες και να πάρει 1 νόμισμα
    Να τραβήξει 1 κάρτα και να πάρει 2 νομίσματα
  Να κτίσει για 2
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ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ

Το παιχνίδι τελειώνει με την ολοκλήρωση του Βήματος Προσφορών του ενεργού 
παίκτη, αν 2 ή περισσότερες πόλεις έχουν μείνει χωρίς πλακίδια επιβράβευσης ή αν ο 
ενεργός παίκτης έχει κατασκευάσει όλα τα κτίριά του.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, κάθε παίκτης υπολογίζει τους ΠΝ του. Ο παίκτης με τους 
περισσότερους ΠΝ κερδίζει, όντας ο πιο άξιος θεός.
Κάθε παίκτης κερδίζει ΠΝ με τους εξής τρόπους:

Α.  2ΠΝ για κάθε αχρησιμοποίητο (κλειστό) πλακίδιο επιβράβευσης στην περιοχή του.
ΒΒ.  1ΠΝ για κάθε χρησιμοποιημένο (ανοιχτό) πλακίδιο επιβράβευσης στην περιοχή του.
Γ.  1ΠΝ για κάθε ΠΟΛΥΤΙΜΗ μονάδα στο χέρι του.
Δ.  ΠΝ που αναγράφονται στα ολοκληρωμένα κτίριά του.

Ισοπαλίες
Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης με τα περισσότερα αχρησιμοποίητα πλακίδια 
επιβράβευσης είναι ο νικητής. Αν οι παίκτες εξακολουθούν να είναι ισόπαλοι, κερδί-
ζει ο παίκτης με τις περισσότερες ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ μονάδες στο χέρι του. Σε επιπλέον 
ισοπαλία, νικητής είναι ο παίκτης του οποίου ο θεός είναι σε Εύνοια.



ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ	ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΥ	ΑΠΟΓΟΝΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ	ΠΑΙΧΝΙΔΙ		ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Ο Σέτ, ο θεός του χάους και της βίας, έπεστρεψε! Χρησιμοποιώντας πανίσχυρη μαγεία, κυ-
ριεύει στην βούληση ενός εκ των δύο αντίπαλων ημίθεων. Χρησιμοποιώντας τον σαν μα-
ριονέτα, ο Σετ προσπαθεί να κυριεύσει όλη την Αίγυπτο!

Στην	Παραλλαγή	του	Διεφθαρμένου	Απογόνου	(ατομικό	παιχνίδι)	για	το	Omen: Heir of the Dunes, ο	
παίκτης	επιλέγει	αν	θα	παίξει	σαν	ο	ημίθεος	απόγονος	του	Ώρου	ή	του	Άνουβι.	Ο	αντίπαλος	απόγονος	
είναι	διεφθαρμένος	και	κυριευμένος	από	τον	μοχθηρό	θεό	Σέθ,	που	ελέγχει	κάθε	ενέργειά	του.

Πρέπει	να	πολεμήσετε	τον	Διεφθαρμένο	Απόγονο,	νικώντας	την	δύναμη	του	ίδιου	του	θεού	του	
σκοταδιού,	ώστε	να	σώσετε	την	Αίγυπτο	από	την	μοίρα	που	την	περιμένει!

Τοποθετήστε	το	ταμπλό	πόλης	στο	κέντρο	του	τραπεζιού.

Ανακατέψτε	την	τράπουλα	και	τοποθετήστε	την	στα	αριστερά	του	ταμπλό	πόλης.

Τοποθετήστε	το	απόθεμα	νομισμάτων	στα	δεξιά	του	ταμπλό	πόλης.

Ανακατέψτε	τα	πλακίδια	επιβράβευσης	και	τοποθετήστε	3	κλειστά	σε	κάθε	πόλη.	Τοποθετήστε	
έναν	δείκτη	διαμάχης,	με	την	πλευρά	ειρήνης,	πάνω	από	κάθε	στοίβα	πλακιδίων	επιβράβευσης.

ΠάρτεΠάρτε	1	κάρτα	επισκόπησης	θεού	και	3	κτίρια	του	θεού	αυτού.	Τοποθετήστε	και	τα	
3	κτίρια	με	την	κατασκευασμένη	πλευρά	ανοιχτή.

Τοποθετήστε	την	άλλη	κάρτα	επισκόπησης	θεού	στην	πλευρά	του	Διεφθαρμένου	
Απογόνου	και	τα	3	κτίρια	του	θεού	αυτού	με	την	κατασκευασμένη	πλευρά	τους	ανοι-
χτή.

Τοποθετήστε	τον	δείκτη	Οιωνού	στην	πρώτη	από	αριστερά	πόλη.

Τοποθετήστε	την	κάρτα	Εύνοιας	δίπλα	στην	τράπουλα	με	το	πρόσωπο	του	θεού	σας	ανοιχτό.

Πάρτε	7	νομίσματα	και	τοποθετήστε	τα	δίπλα	στην	κάρτα	επισκόπησης	του	θεού	Δι-
εφθαρμένου	Απογόνου.

Τραβήξτε	4	κάρτες	και	πάρτε	4	νομίσματα.



Το	παιχνίδι	ξεκινάει	με	τον	Διεφθαρμένο	Απόγονο	να	παίζει	πρώτος.	Όταν	παίζετε	για	τον	Διεφθαρμένο	
Απόγονο,	ακολουθήστε	τα	εξής	βήματα:

Τοποθετήστε	1	νόμισμα	στην	κάρτα	επισκόπησης	του	θεού	του	Διεφθαρμένου	Απογόνου.	Αν	
υπάρχουν	7	νομίσματα	στην	κάρτα	επισκόπησης	θεού,	μην	προσθέσετε	άλλα,	καθώς	ο	Διε-
φθαρμένος	Απόγονος	ποτέ	δεν	μπορεί	να	έχει	περισσότερα	από	7	νομίσματα.
Ανοίξτε	την	πρώτη	κάρτα	της	τράπουλας.	Αν	είναι	πιστή	στον	θεό	του	Διεφθαρμένου	Απόγο-
νου,	παίξτε	την	μονάδα	στην	πόλη	με	τον	δείκτη	Οιωνού	χωρίς	κόστος.	Αν	δεν	είναι	πιστή	
στον	θεό	του	Διεφθαρμένου	Απόγουνου,	την	ξεσκαρτάρετε.

ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ	ΑΠΟΓΟΝΟΣ

ΠΑΙΚΤΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Για	να	αυξήσετε	τη	δυσκολία	του	Διεφθαρμένου	Απόγονου,	αυξήστε	τον	αριθμό	των	νομι-
σμάτων	με	τα	οποία	ξεκινάει,	κατά	1.	Για	πιο	εύκολο	παιχνίδι,	ο	Διεφθαρμένος	Απόγονος	ξεκινάει	το	παι-

χνίδι	χωρίς	νομίσματα	στον	πρώτο	του	γύρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:	Ο	παίκτης	του	Διεφθαρμένου	Απόγονου	ποτέ	δεν	χρησιμοποιεί	ικανότητες	μονάδων.

ΑΤΟΜΙΚΟ	ΠΑΙΧΝΙΔΙ		ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ	ΠΑΙΧΝΙΔΙ		ΠΟΡΕΙΑ	ΤΟΥ	ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΒΗΜΑ	ΠΛΟΥΓΟΥ



ΒΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ελέγξτε αν ο Διεφθαρμένος Απόγονος έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του τρέχοντος κτιρίου του. Αν 
ναι, γυρίστε το κτίριο στην ολοκληρωμένη πλευρά του, αποκαλύψτε τις κάρτες από κάτω του, και τοπο-
θετήστε την μονάδα με την μεγαλύτερη δύναμη στην πόλη με τον δείκτη Οιωνού.

Αν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων μονάδων για την μεγαλύτερη δύναμη, επιλέξτε μεταξύ-
τους την μονάδα με το μεγαλύτερο κόστος, στην πόλη με τον δείκτη Οιωνού. Αν υπάρχουν μονάδες με 
ίδια δύναμη και κόστος, επιλέξτε 1 τυχαία. Αφού ο Διεφθαρμένος Απόγονος προσθέσει 1 από τις αποκα-
λυμμένες μονάδες στην πόλη με τον δείκτη Οιωνού, ξεσκαρτάρετε τις υπόλοιπες.

Έπειτα, ανοίξτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας και παίξτε την μονάδα αυτή, χωρίς κόστος, στην πόλη 
με τον δείκτη Οιωνού. Μην ξεχνάτε να μειώσετε το κόστος της μονάδας κατά 1, αν είναι η πρώτη 
μονάδα πιστή στον θεό του Διεφθαρμένου Απογόνου, που έχει παιχτεί σε αυτή τη σειρά του.
Αν το κόστος της μονάδας είναι μεγαλύτερο από τα νομίσματα που υπάρχουν στην κάρτα επισκόπησης 
θεού του Διεφθαρμένου Απογόνου, τότε το Βήμα Βοήθειας ολοκληρώνεται:
ΑΑν το κόστος της μονάδας ήταν ίσο ή μικρότερο από τα συνολικά νομίσματα στην κάρτα επισκόπησης 
θεού του Διεφθαρμένου Απόγονου, ανοίξτε άλλη μια κάρτα από την κορυφή της τράπουλας. Τοποθετή-
στε τη μονάδα στα δεξιά της πόλης με τον δείκτη Οιωνού. Αν ο δείκτης Οιωνού βρίσκεται τέρμα δεξιά 
στο ταμπλό, τοποθετήστε την μονάδα στην πρώτη από αριστερά πόλη.
Συνεχίστε να ανοίξγετε μονάδες από την τράπουλα, προσθέτοντάς τις στην επόμενη πόλη του ταμπλό, 
μέχρι να ανοίξετε μια μονάδα της οποίας το κόστος φέρνει το σύνολο όλων των ανοιγμένων μονάδων 
πάνω από τον αριθμό των νομισμάτων του Διεφθαρμένου Απογόνου. Στο σημείο αυτό, το Βήμα Βοή-
θειας του Διεφθαρμένου Απογόνου έχει ολοκληρωθεί.

Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες σχετικά με το αν μια πόλη είναι σε διαμάχη ή σε ειρήνη. Επιλύστε 
την μάχη ακολουθώντας τους κανόνες του Omen με τις προσαρμογές για τον Διεφθαρμένο Απόγονο. 
Είτε νικήσει, είτε χάσει, ο Διεφθαρμένος Απόγονος κρατάει το μέγιστο ποσό δύναμης που γίνεται.
Για Παράδειγμα: Αν ο Διεφθαρμένος Απόγονος κερδίσει μια μάχη μπορεί να κρατήσει μόνο 1 μονάδα. Πά-
ντοτε κρατάει την μονάδα με την μεγαλύτερη δύναμη. Αν υπάρχει ισοπαλία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων μο-
νάδων, η μονάδα με το μεγαλύτερο κόστος παραμένει μιας και το κόστος είναι μέρος της επίλυσης ισοπαλί-
ας μάχης. Αν η δύναμη και το κόστος είναι ίσα, ο Διεφθαρμένος Απόγονος κρατάει 1 τυχαία μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο Διεφθαρμένος Απόγονος παίξει μια μονάδα πιστή στον θεό που δεν είναι σε Εύνοια, 
γυρίστε την κάρτα Εύνοιας στην αντίθετη πλευρά της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Διεφθαρμένος Απόγονος παίζει μόνο μονάδες στις πόλεις με πλακίδια επιβράβευσης. Οταν παίζε-
τε μονάδες στις πόλεις, για τον Διεφθαρμένο Απόγονο, παραλείψτε τις πόλεις χωρίς πλακίδια επιβράβευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο Διεφθαρμένος Απόγονος δεν μπορεί να προσθέσει μια μονάδα σε πόλη μιας και αυτή έχει 
φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητά της, η μονάδα προστίθεται στην επόμενη πόλη. Αν όλες οι πόλεις με πλακίδια 

επιβράβευσης είναι γεμάτες, ο Διεφθαρμένος Απόγονος δεν μπορεί να προσθέσει νέες μονάδες.

ΒΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ



ΒΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΚΤΗ

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Μετά την επίλυση όλων των μαχών, προχωράτε στο Βήμα Προσφορών.
Εκτελέστε το Βήμα Προσφορών του Διεφθαρμένου Απόγονου με την εξής σειρά:
1. Ανοίξτε την πρώτη κάρτα της τράπουλας.
2.2. Ξεσκαρτάρετε την κάρτα αυτή χρησιμοποιώντας τη δύναμη της μονάδας για να κατα-
σκευάσετε το κτίριο του Διεφθαρμένου Απόγονου με το χαμηλότερο κόστος κατασκευής, το 
οποίο δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες κατασκευής 
ενός κτιρίου του Omen: Heir to the Dunes. Αν ο Διεφθαρμένος Απόγονος μπορεί να προσθέ-
σει περισσότερες κάρτες από ότι απαιτεί το κτίριο, οι κάρτες προστίθενται.
3. Μετακινήστε τον δείκτη Οιωνού κατά 1 πόλη δεξιά. Αν ο δείκτης Οιωνού βρίσκεται στην 
τελευταία δεξιά πόλη, μετακινήστε τον στην πρώτη από αριστερά πόλη.
Η σειρά του Διεφθαρμένου Απόγονου έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το παιχνίδι τελειώνει αν ο Δι-
εφθαρμένος Απόγονος έχει ολοκληρώσει και τα 3 κτίριά του ή υπάρχουν 2 ή περισσότερες 
πόλεις χωρίς πλακίδια επιβράβευσης.

Ο παίκτης ακολουθεί όλους τους βασικούς κανόνες του Omen: Heir to the Dunes, με τις εξής 
εξαιρέσεις:

Ο Διεφθαρμένος Απόγονος δεν μπορεί να χάσει νομίσματα. Αν μια ικανότητα επιτρέπει στον 
παίκτη να πάρει ένα νόμισμα από τον αντίπαλό του ή να υποχρεώσει τον αντίπαλο να χάσει 
νομίσματα, ο παίκτης παίρνει τα νομίσματα αυτά από το απόθεμα.

Ο Διεφθαρμένος Απόγονος δεν έχει κάρτες στο χέρι του. Οποιαδήποτε ικανότητα που προ-
καλεί μια μονάδα που ανήκει στον Διεφθαρμένο Απόγονο να επιστρέψει στο χέρι του, έχει ως 
αποτέλεσμα η μονάδα να καταστραφεί.

Οποιαδήποτε ικανότητα προκαλεί το ξεσκαρτάρεισμα κάρτας από το χέρι του Διεφθαρμέ-
νου Απόγονου, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, μιας και ο Διεφθαρμένος Απόγονος δεν έχει 
κάρτες στο χέρι του.

Το παιχνίδι τελειώνει με τις ίδιες συνθήκες όπως το βασικό παιχνίδι Omen: Heir to the 
Dunes.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Διεφθαρμένος Απόγονος μαζεύει πλακίδια επιβραβεύσεων από τις νίκες του στις μάχες, 
αλλά ποτέ δεν χρησιμοποιεί τις ικανότητές τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφού ο Διεφθαρμένος Απόγονος χάσει μια μάχη, πρέπει να επιλέξει το πολύ 2 μονάδες στην 
πόλη αυτή για να κρατήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα κρατήσει μόνο 1 μονάδα, αν μια ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ μονάδα 

παρέχει περισσότερη δύναμη από οποιονδήποτε άλλο δυνατό συνδυασμό.



ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

Συνδυασμός με τα υπόλοιπα Σετ του Omen:

Όταν συνδυάζετε το Omen: Heir to the Dunes με τα υπόλοιπα σετ της Omen Saga, 
ακολουθήστε όλους τους κανόνες των συμπεριλαμβανομένων κομματιών.

ΓΓια παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε τις μονάδες Μάντη και τις κάρτες Άθλων του 
Omen: A Reign of War με το Omen: Heir to the Dunes, οι παίκτες πρέπει να προσθέσουν 
το Βήμα Οιωνών και το Βήμα Άθλων στην δομή κάθε σειράς. Επιπλέον, προσέξτε να 
ακολουθείτε τυχόν εναλλακτικές συνθήκες λήξης του παιχνιδιού, σχετικές με το τι χρησι-
μοποιείτε σε κάθε παιχνίδι.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την The Omen Saga και
τα παιχνίδια της Kolossal επισκεφτείτε τη σελίδα www.kolossalgames.com

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς το Omen: Heir to the Dunes μπορεί να συνδυαστεί με 
οποιεσδήποτε διαθέσιμες μονάδες, προτείνεται οι παίκτες να μην προσθέτουν 

περισσότερες από 10 μονάδες από άλλα παιχνίδια της Omen Saga.


