


Στο Terrors of London, οι παίκτες αναλαμβάνουν τους ρόλους πανίσχυρων χαρακτήρων που 
αποκαλούνται άρχοντες. Κάθε άρχοντας αναπαριστάνει μια από τις τέσσερις φατρίες: Απέθαντοι, 
Κτήνη, Θνητοί και Πνεύματα. Κάθε παίκτης λαμβάνει μια αρχική τράπουλα που αναπαριστάνει 
την δύναμή του στην αρχή του παιχνιδιού. Σε κάθε γύρο, οι παίκτες αγοράζουν νέες κάρτες, 
βελτιώνοντας τις τράπουλές τους, καθώς μονομαχούν με τους υπόλοιπους άρχοντες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟΥ 
ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ: ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑ∆ΥΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ, ΚΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΝΗΤΩΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΙΜΟΝΩΝ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

108 ΚΑΡΤΕΣ

10 ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

2 ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

10 ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ

2 ΚΑΡΤΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΙΚΤΩΝ

4 ΑΡΧΟΝΤΕΣ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
1. Αφαιρέστε όλα τα περιέχομενα από το κουτί (κάρτες, δείκτες, άρχοντες, δείκτες Υγείας).
Καθορίστε τον Πρώτο Παίκτη: Το κάνετε τυχαία ή με όποια μέθοδο της επιλογής σας.

2. Επιλέξτε μια Φατρία: Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη, κάθε παίκτης επιλέγει μια φατρία 
(Απέθαντοι, Τέρατα, Θνητοί ή Πνεύματα), παίρνει όλους τους άρχοντες της φατρίας αυτής και επι-
λέγει έναν για να παίξει.

3. Προετοιμάστε την Υγεία: Κάθε παίκτης παίρνει έναν δείκτη Υγείας και τον τοποθετεί στον άρχο-
ντά του, σε πλήρη Υγεία.

4. Πάρτε Κάρτες Επιρροής: Ξεκινώντας με τον Πρώτο Παίκτη, κάθε παίκτης επιλέγει δύο από τις 
τέσσερις κάρτες Επιρροής του άρχοντά του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτείνεται αυστηρά οι πρωτάρηδες παίκτες να χρησιμοποιήσουν τις δύο κάρτες με το σύμβολο

5. Δημιουργήστε τις Αρχικές Τράπουλες: Κάθε παίκτης προσθέτει πέντε Cultists και τρεις 
Fanatics στις δύο κάρτες Επιρροής που επίλεξε νωρίτερα, φτάνοντας τις 10 συνολικά κάρτες. Κάθε 
παίκτης ανακατεύει τις 10 κάρτες του, δημιουργώντας την αρχική του τράπουλα. Επιστρέψτε τις 
εναπομείναντες κάρτες Cultists, Fanatics, αρχόντων και Επιρροής πίσω στο κουτί.

6. Ετοιμάστε την Περιοχή Παιχνιδιού: Οι παίκτες δημιουργούν την περιοχή τους, μπροστά τους, 
όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.

7.7. Δημιουργήστε την Αγορά: Ανακατέψτε τις οκτώ κάρτες Acolyte και τοποθετήστε τις κλειστές σε 
μια κεντρική περιοχή, ώστε να φτάνουν και οι δύο παίκτες. Ανακατέψτε όλες τις υπόλοιπες κάρτες 
μαζί, δημιουργώντας την Αγορά, και τοποθετήστε την κλειστή δίπλα στις κάρτες Acolyte.

8. Δημιουργήστε τον Δρόμο: Πάρτε τις πρώτες πέντε κάρτες της Αγοράς, και ανοίξτε τις δίπλα 
στην Αγορά, όπως στο σχεδιάγραμμα. Οι πέντε αυτές ανοιχτές κάρτες ονομάζονται ο Δρόμος.

9. Τραβήξτε χέρια: Οι δύο παίκτες τραβάνε τα αρχικά τους χέρια. Ο Πρώτος Παίκτης τραβάει 
τέσσερις κάρτες, και ο άλλος παίκτης τραβάει πέντε.

ΜπορείτεΜπορείτε να ξεκινήσετε το παιχνίδι, με τον Πρώτο Παίκτη να παίζει πρώτος, και τους παί-
κτες να παίζουν εναλλάξ μέχρι ο άρχοντας ενός παίκτη να έχει μηδέν Υγεία και το παιχνίδι 
να τελειώσει.



ΤΡΑΠΟΥΛΑ
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

∆
Ρ
Ο
Μ
Ο
Σ

ACOLYTES

ΣΤΟΙΒΑ
ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΒΑ
ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ



ΚΕΡ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Η ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

Κερδίζετε το παιχνίδι μειώνοντας την Υγεία του αντίπαλου άρχοντα στο μηδέν.

Αν το κείμενο μιας κάρτας αντικρούεται με έναν κανόνα του εγχειριδίου, η κάρτα υπερισχύει.

Στη σειρά σας, ολοκληρώνετε τις παρακάτω τρεις φάσεις:
1. Η Φάση Ενεργειών: Εκτελέστε ενέργειες παίζοντας κάρτες, δημιουργώντας ορδές, ενεργοποιώντας τεχνουργή-
ματα, χρησιμοποιώντας ικανότητες Άρχοντα, αγοράζοντας κάρτες και καταφέρνοντας ζημιά στον αντίπαλο άρχοντα.
2. Η Φάση Εκκαθάρισης: Καθαρίστε τις κάρτες που παίχτηκαν κατά τη Φάση Ενεργειών.
3. Η Φάση Τραβήγματος: Τραβήξτε ένα νέο χέρι και ολοκληρώστε τη σειρά σας.

Οι πιθανές ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε κατά τη Φάση Ενεργειών είναι:
Ενέργεια Παιξίματος (Παίξτε μια κάρτα από το χέρι σας)
Ενέργεια Αγοράς (Αγοράστε μια κάρτα)
Ενέργεια Επίθεσης (Καταφέρνετε ζημιά στον αντίπαλο)
Ενέργεια Ορδής (Δημιουργήστε ή επεκτείνετε μια ορδή)
Ενέργεια Τεχνουργήματος (Ενεργοποιήστε ένα τεχνούργημα)
Ενέργεια Άρχοντα Ενέργεια Άρχοντα (Ενεργοποιήστε την ικανότητα του Άρχοντα)
Ενέργεια Στοιχειώματος (Ενεργοποιήστε το κείμενο ενός τέρατος που ήταν στο παιχνίδι στην αρχή 
της σειράς σας)
Ενέργεια Πάσο (Ολοκλήρωση της σειράς)

Κατά τη Φάση Ενεργειών, ο παίκτης μπορεί να εκτελέσει οποιονδήποτε συνδυασμό ενεργειών με οποιαδή-
ποτε σειρά, όσες φορές επιθυμεί. Εξαίρεση αποτελεί η Ενέργεια Πάσο, που ολοκληρώνει τη σειρά του.

Η Ενέργεια Παιξίματος σας επιτρέπει να προσθέσετε μια κάρτα από το χέρι σας, στην περιοχή παιχνι-
διού σας. Υπάρχουν τρία είδη καρτών που μπορείτε να παίξετε από το χέρι σας: Τέρας, Επιρροή και 
Τεχνούργημα. Δεν υπάρχει κόστος για το παίξιμο μιας κάρτας από το χέρι κατά την Ενέργεια Παιξίμα-
τος και οι κάρτες που παίζονται κατά την Ενέργεια Παιξίματος, προστίθενται στην περιοχή σας ανοι-
χτές. 



ΣΥΜΒΟΛΟ
ΠΟΡΟΥ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΞΗΣ ΚΛΕΙ∆Ι

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ / 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Πως ενεργοποιείτε ικανότητες καρτών: Κάθε φορά που παίζετε μια κάρτα από το χέρι σας, 
ενεργοποιείτε τις ικανότητες της κάρτας.

Ικανότητες Πόρων: Στο Terrors of London, υπάρχουν τρία βασικά είδη πόρων, που αναπαριστά-
νονται από τα εξής σύμβολα: Νόμισμα     , Δύναμη       και Αναγέννηση      . Όταν μια ικανότητα 
που έχει ένα από αυτά τα σύμβολα ενεργοποιηθεί, κερδίζετε τον αντίστοιχο πόρο. Τα σύμβολα 
πόρων έχουν έναν αριθμό, ο οποίος δείχνει το ποσό του πόρου που κερδίζετε όταν η ικανότητα 
ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, μια κάρτα με     σημαίνει ότι κερδίζετε 2 Νομίσματα.

Σε κάθε σειρά, οι πόροι που κερδίζονται από ικανότητες Πόρων, προστίθενται και μένουν σε ένα 
Απόθεμα Πόρων, έχοντας τη δυνατότητα να ξοδευτούν οποιαδήποτε στιγμή της Φάσης Ενεργειών. 
Οι αχρησιμοποίητοι πόροι του Αποθέματος Πόρων του παίκτη, χάνονται στο τέλος της σειράς του.

Ικανότητες με Λέξη Κλειδί: Ικανότητες γραμμένες με κεφα-
λαία και αποτελούμενες από μια μόνο λέξη. Ενεργοποιούνται 
αμέσως αφού παιχτεί ένα τέρας. Δείτε το τμήμα Λέξεων Κλειδί 
για λεπτομερή επεξήγηση.

Ξεχωριστές Ικανότητες: Ενεργοποιούνται αφού έχουν 
πλήρως επιλυθεί οι ικανότητες Πόρων και Λέξεων Κλειδί. Το 
κείμενο των ικανοτήτων αυτών εξηγεί πως επιλύονται.

Ενεργοποιήσιμες Ικανότητες: Οι ικανότητες αυτές δεν 
ενεργοποιούνται άμεσα, και παρέχουν το όφελός τους αφού 
καλυφθεί μια συγκεκριμένη συνθήκη. Υπάρχουν διάφορα 
είδη τέτοιων ικανοτήτων, και ακολουθούν το ίδιο μοτίβο:

Αρχικά,Αρχικά, το κείμενο εξηγεί το όφελος που κερδίζετε, και έπειτα 
πόσες φορές μπορεί η ικανότητα να ενεργοποιηθεί για να 
λάβετε το όφελος και τέλος η συνθήκη που απαιτείται για την 
ενεργοποίηση της ικανότητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιηθεί μια Ενεργοποιήσιμη ικανότητα, επιλύστε πλήρως τη συν-
θήκη που απαιτείται για την ενεργοποίησή της. Αν ένα αποτέλεσμα προκαλεί την ενεργο-
ποίηση περισσοτέρων από μίας ικανοτήτων, ο παίκτης επιλέγει τη σειρά με την οποία θα 
επιλυθούν οι Ενεργοποιήσιμες ικανότητες.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ
Παίξιμο καρτών Επιρροής: Οι κάρτες Επιρροής είναι ένα 
ξεχωριστό είδος καρτών, διαφορετικό για κάθε άρχοντα. 
Έχουν ικανότητα Λέξεως Κλειδί ή Πόρου και μια Ενεργοποι-
ήσιμη ικανότητα, η οποία ενεργοποιείται όταν έχετε ένα 
τέρας της φατρίας του άρχοντά σας στο παιχνίδι. Αν ένας 
παίκτης δεν έχει τέρατα της φατρίας του άρχοντά του στο 
παιχνίδι, όταν μια κάρτα Επιρροής παιχτεί,η ικανότητα αυτή 
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ένα τέρας της κατάλληλης φατρίας παι-
χτεί μετά από το παίξιμο μιας κάρτας Επιρροής, η Ενερ-
γοποιήσιμη ικανότητά της δεν ενεργοποιείται.

Παίξιμο Τεχνουργημάτων: Τα Τεχνουργήματα παίζονται από το 
χέρι σας και τοποθετούνται στην περιοχή Τεχνουργημάτων, στα 
δεξιά του άρχοντά σας. Αντίθετα με τις κάρτες Τεράτων και Επιρρ
ής, οι ικανότητές τους δεν ενεργοποιούνται μόλις παιχτούν, αλλά σαν μέρος μιας Ενέργειας Τεχνουργημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να έχετε μέχρι τρία Τεχνουργήματα ταυτόχρονα στην περιοχή σας. 
Αν έχετε τρία Τεχνουργήματα στο παιχνίδι και θέλετε να παίξετε ένα νέο τεχνούργημα, 
πρέπει να αφαιρέσετε ένα από την περιοχή Τεχνουργημάτων σας, εκτός παιχνιδιού, πριν 
προσθέσετε το νέο Τεχνούργημα στην περιοχή Τεχνουργημάτων σας.

ΗΗ Ενέργεια Αγοράς σας επιτρέπει να ξοδέψετε Νομίσματα για να αγοράσετε μια κάρτα από το 
Δρόμο. Αν αγοράσετε μια κάρτα, γεμίστε αμέσως το Δρόμο, προσθέτοντας την πρώτη κάρτα της 
Αγοράς ανοιχτή, ώστε πάντοτε να υπάρχουν πέντε διαθέσιμες κάρτες στο Δρόμο. Τρία είδη 
καρτών είναι διαθέσιμα για αγορά: Acolyte, Τέρατα και Τεχνουργήματα.

Αγορά Τεράτων: Πληρώστε το κόστος του τέρατος ξοδεύοντας τα αναγραφόμενα Νομίσματα 
από το Απόθεμά σας. Αφού αγοραστεί, τοποθετήστε το τέρας ανοιχτό στα σκάρτα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες με την ικανότητα ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ κλειστές 
στην κορυφή της τράπουλάς σας αντί για τη στοίβα ξεσκαρταρίσματός σας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΛΕΞΗΣ ΚΛΕΙ∆Ι / ΠΟΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΟ
ΦΑΤΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
(ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
ΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΦΑΤΡΙΑΣ)



Στην περίπτωση αυτή το Ghoul προσθέτει         και ο Κυνηγός Τεχνουργημάτων προσθέτει
σε σύνολο          το οποίο χρησιμοποιείται για 2 ζημιά στον Fenris.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ

Αγορά Acolytes: Στην αρχή του παιχνιδιού, υπάρχουν οκτώ acolytes σε μια κλειστή στοίβα δίπλα 
στην Αγορά. Μπορείτε να αγοράσετε acolytes για 2 Νομίσματα με την Ενέργεια Αγοράς, όσο υπάρ-
χουν διαθέσιμοι. Όπως και τα υπόλοιπα τέρατα, τοποθετούνται ανοιχτοί στα σκάρτα σας.

Αγορά Τεχνουργημάτων: Πληρώστε το κόστος του τεχνουργήματος, ξοδεύοντας το ποσό από το 
Απόθεμά σας. Μόλις αγοραστεί, τοποθετήστε το αμέσως στην περιοχή Τεχνουργημάτων σας, 
όπου είναι άμεσα διαθέσιμο για χρήση με μια Ενέργεια Τεχνουργημάτων.

Η Ενέργεια Επίθεσης σας επιτρέπει να ξοδέψετε   από το Απόθεμα Πόρων σας για να καταφέρε-
τε ζημιά στον αντίπαλο άρχοντα. Για κάθε πόντο Δύναμης που ξοδεύετε από το Απόθεμα Πόρων 
σας κατά την Ενέργεια Επίθεσης, κάνετε έναν πόντο ζημιάς στον αντίπαλο άρχοντα. Ένας άρχο-
ντας χάνει 1 Υγεία για κάθε πόντο ζημιάς που του κάνετε.

Θωράκιση   : Κάποιες κάρτες παρέχουν Θωράκιση στον παίκτη   .Οι κάρτες που παρέχουν 
Θωράκιση το κάνουν αυτομάτως. Μειώστε το ποσό ζημιάς που δέχεται ο άρχοντάς σας σε κάθε 
σειρά, σε ποσό ίσο με τη συνολική σας Θωράκιση. Η Θωράκιση δεν μειώνει την απώλεια Υγείας από 
αποτελέσματα όπως η ΚΑΤΑΡΑ ή για την πληρωμή Υγείας σαν μέρος του κόστους μιας ικανότηας.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡ∆ΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟ

Στην περίπτωση αυτή οποιαδήποτε από τις δύο ικανότητες Ορδής παρέχει 1 Δύναμη. Ο παίκτης επιλέ-
γει να ενεργοποιήσει την ικανότητα Ορδής του Skeletal, προσθέτωντας      στο Απόθεμα Πόρων του.

Στο Terrors of London, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τέρατα δημιουργώντας πανίσχυρες ορδές, και 
ενεργοποιώντας τις ικανότητες Ορδών τους. Με την ενέργεια αυτή, σχηματίζετε μια νέα ορδή ή επε-
κτείνετε μια ήδη υπάρχουσα. Αφού ένα τέρας είναι μέλος μιας ορδής, δεν μπορεί να αποτελέσει 
μέλος μιας άλλης Ορδής στην ίδια Φάση Ενεργειών. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μια Ενέργεια 
Ορδής, εκτός κι αν έχετε στην περιοχή σας τέρατα με συμβατούς δείκτες Ορδής.

Δημιουργία Νέων Ορδών: Για τη δημιουργία μιας ορδής, πρέπει να έχετε στο παιχνίδι δύο τέρατα 
με συμβατούς δείκτες Ορδής. Οι δείκτες Ορδής αποτελούνται από ένα σύμβολο φατρίας καθώς και 
ένα σετ χρωματιστών βελών. Η συμβατότητα ορδής καθορίζεται με δύο τρόπους!
1. Ο δείκτης Ορδής στο κάτω μέρος της κάρτας αντιστοιχεί με την φατρία του τέρατος με το οποίο 
σχηματίζει μια ορδή.
2. Το βέλος στο κάτω μέρος κάθε τέρατος ταιριάζει με το γειτονικό τέρας.

Οι δύο αυτές συνθήκες πρέπει να ισχύουν ή και οι δύο θα είναι λανθασμένες.
ΑφούΑφού καλύπτετε τις παραπάνω συνθήκες, έχετε επιτυχώς δημιουργήσει μια ορδή. Μπορείτε πλέον 
να ενεργοποιήσετε μια ικανότητα Ορδής σε κάθε τέρας (Αυτές που βρίσκονται στα πλαίσεια στο 
κάτω μέρος των καρτών Τεράτων.)



Επέκταση μιας Υπάρχουσας Ορδής: Επιπλέον ικανότητες Ορδής μπορούν να ενεργοποιη-
θούν με την επέκτασή της. Για την επέκταση μιας ορδής, προσθέστε ένα νέο τέρας σε μια υπάρ-
χουσα Ορδή, σε μια ελεύθερη πλευρά της. Όπως και με τη δημιουργία της, οι δείκτες Ορδής του 
νέου τέρατος πρέπει να είναι συμβατοί με τους δείκτες Ορδής στο κάτω μέρος του γειτονικού τέ-
ρατος. Αφού επεκτείνετε μια υπάρχουσα ορδή, ενεργοποιήστε μια αχρησιμοποίητη ικανότητα 
Ορδής οποιουδήποτε τέρατος της ορδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας παίκτης δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την ίδια ικανότητα Ορδής περισ-
σότερες από μια φορές στην ίδια Φάση Ενεργειών. Το ποιά ικανότητα Ορδής θα ενεργο-
ποιήσετε είναι ανεξάρτητο από τους δείκτες Ορδής που συνδέουν τα τέρατα.

Το παράδειγμα αυτό δείχνει έναν παίκτη να επεκτείνει την υπάρχουσα ορδή του προηγούμενου 
παραδείγματος, προσθέτωντας τον Werewolf όπως φαίνεται παραπάνω. Η ικανότητα Ορδής του 
Skeletal      ενεργοποιήθηκε προηγουμένως και δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Ο παίκτης πρέπει να 
επιλέξει μια από τις κυκλωμένες με μπλε, ικανότητες Ορδής, μιας και κάθε ικανότητα Ορδής μπορεί 
να ενεργοποιηθεί μόνο μια φορά ανά Φάση Ενεργειών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποια τέρατα έχουν δύο ικανότητες Ορδής. Όταν ένα τέρας έχει δύο ικανότη-
τες Ορδής, αυτές χωρίζονται με ένα «    ». Αυτή δεν είναι μια ικανότητα που παρέχει δύο 
επιλογές, αλλά δύο ξεχωριστές ικανότητες, διαθέσιμες για ενεργοποίηση σαν αποτέλεσμα 
Ενέργειας Ορδής.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΣΟ

Η ΦΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Η Ενέργεια Τεχνουργήματος σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα αχρησιμοποίητο Τεχνούργημα 
της περιοχής σας. Το Τεχνούργημα παρέχει άμεσα το αποτέλεσμα που περιγράφεται στην κάρτα.

Η Ενέργεια Άρχοντα επιτρέπει στους παίκτες να ενεργοποιήσουν την ικανότητα που περιγράφεται 
στην κάρτα Άρχοντά τους. Όταν ένας παίκτης εκτελέσει μια Ενέργεια Άρχοντα, επιλύει το κείμενο 
της κάρτας Άρχοντα.

Η Ενέργεια ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ικανότητες ενός τέρατος που ξεκίνησε 
στο παιχνίδι, στη σειρά σας. Για την εκτέλεση της ενέργειας ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ απαιτούνται τα εξής:
Επιλέξτε ένα τέρας που βρισκόταν στην περιοχή παιχνιδιού σας από την αρχή της σειράς σας.Επιλέξτε ένα τέρας που βρισκόταν στην περιοχή παιχνιδιού σας από την αρχή της σειράς σας.
Ο δείκτης ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ του τέρατος βρίσκεται με την πλευρά Dismiss ανοιχτή.
Το τέρας δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί με Ενέργεια ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ στη σειρά αυτή.

Αν όλες οι παραπάνω συνθήκες καλύπτονται, επιλύστε την Ενέργεια ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ ενεργοποι-
ώντας όλες τις ικανότητες πόρων, λέξης κλειδί και ξεχωριστές ικανότητες του τέρατος. Μην ξεχνάτε 
ότι ένα τέρας με δείκτη ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ ποτέ δεν μπορεί να δεχθεί άλλον τέτοιο δείκτη.

Η Ενέργεια Πάσο ολοκληρώνει την Φάση Ενεργειών σας και μπορεί να εκτελεστεί αν έχετε μία ή 
καμία κάρτα στο χέρι σας. Αν έχετε μια κάρτα στο χέρι σας όταν εκτελέσετε την ενέργεια αυτή, τοπο-
θετήστε την κλειστή στην κορυφή της τράπουλάς σας.

Τοποθετήστε όλες τις κάρτες Επιρροής και τεράτων χωρίς δείκτη ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ ανοιχτό (δείτε 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑ στην παράγραφο Λέξεων Κλειδί) στην περιοχή σας, στα σκάρτα σας, και αφαιρέστε 
όλους τους αχρησιμοποίητους πόρους από το Απόθεμα Πόρων σας. Έπειτα, γυρίστε όλους τους 
δείκτες ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ των εναπομείναντων τεράτων της περιοχής σας, στην πλευρά Dismiss. 
Ποτέ μην ξεσκάρτάρετε τα τεχνουργήματα, κατά τη Φάση Εκκαθάρισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ



H ΦΑΣΗ ΤΡΑΒΗΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Τραβήξτε πέντε κάρτες από την τράπουλά σας και ολοκληρώστε τη σειρά σας. Αν πρέπει να τρα-
βήξετε κάρτες από την τράπουλά σας αλλά έχει εξαντληθεί, ανακατέψτε τα σκάρτα σας, δημιουρ-
γώντας μια νέα τράπουλα, από όπου συνεχίζετε να τραβάτε τις υπόλοιπες κάρτες. Δεν ανακατεύ-
ετε άλλη στιγμή τα σκάρτα με την τράπουλα, εκτός κι αν ζητηθεί από κάποια ικανότητα.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν ένας άρχοντας έχει μηδέν Υγεία. Ο παίκτης του οποίου ο άρχοντας εξα-
κολουθεί να έχει κάποιο ποσό Υγείας, είναι ο νικητής.

Αν χρειάζεστε τυχόν επιπλέον κανόνες, ανατρέξτε στο Λεξιλόγιο και τις κάρτες Αναφοράς 
για όρους, λέξεις κλειδιά και σύμβολα.

Conver / Μετατροπή: Η ικανότητα αυτή επιτρέπει στον παίκτη να μετατρέψει ένα είδος πόρου σε 
άλλο. Αυτό μπορεί να γίνει ένα προς ένα, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Φάση Ενεργειών.

Cost / Κόστος: Το κόστος εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις κάρτες και αναπαριστάνει την τιμή τους σε Νομίσματα. 
Για την αγορά της κάρτας ο παίκτης πρέπει να ξοδέψει το κόστος σε Νομίσματα, από το Απόθεμα Πόρων του.

DiscardDiscard / Ξεσκαρτάρισμα: Αφού ένα αποτέλεσμα υποχρεώσει τον παίκτη να ξεσκαρτάρει μια κάρτα, 
πρέπει άμεσα να ξεσκαρτάρει μια από το χέρι του. Ο παίκτης δεν ξεσκαρτάρει κάρτα, εκτός κι αν το 
απαιτήσει κάποια ικανότητα ή αποτέλεσμα. Τα σκάρτα κάθε παίκτη είναι ανοικτή πληροφορία.

Discard Pile / Σκάρτα: Οι κάρτες στα σκάρτα δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα σο παιχνίδι και η 
σειρά των καρτών στα σκάρτα δεν έχει σημασία.

Faction / Φατρία: Οι τέσσερις φατρίες είναι Απέθαντοι, Κτήνη, Θνητοί και Πνεύματα. Αν μια 
κάρτα έχει το σύμβολο μιας από τις τέσσερις φατρίες, τότε ανήκει σε αυτή.

FactionFaction Monster / Τέρας Φατρίας: Τα τέρατα φατρίας είναι αυτά που έχουν ένα από τα παρακά-
τω σύμβολα φατρίας:



Health / Υγεία: Ο παίκτης του οποίου ο άρχοντας έχει μηδέν Υγεία χάνει το παιχνίδι. Κάποιες ικα-
νότητες όπως η Αναγέννησ αυξάνουν την Υγεία του άρχοντα όταν χρησιμοποιηθούν, ωστόσο, η 
Υγεία του άρχοντα ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει την αρχική του Υγεία. Ο δείκτης Υγείας πάντοτε 
δείχνει την εναπομείνασσα υγεία του.

Horde / Ορδή: Η ομαδοποίηση δύο ή περισσοτέρων τεράτων, συνδεδεμένων με δείκτες Ορδής 
στο κάτω μέρος των καρτών. Όταν μια ορδή σχηματιστεί ή επεκταθεί, ο παίκτης που ελέγχει τα 
τέρατα ενεργοποιεί μια από τις αχρησιμοποίητες ικανότητες Ορδής στα τέρατα που ανήκουν σε 
αυτή. Η ίδια ικανότητα Ορδής ποτέ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί περισσότερες από μια φορές σε 
κάθε Φάση Ενεργειών του παίκτη.

HordeHorde Abilities / Ικανότητες Ορδής: Αναφέρεται σε όλες τις ικανότητες του πλαισίου, στο κάτω μέρος 
της κάρτας Τέρατος. Τα τέρατα Φατρίας θα έχουν μια ή δύο ικανότητες Ορδής. Οι ικανότητες αυτές 
ενεργοποιούνται δημιουργώντας ορδές ή από ικανότητες που επιτρέπουν στον παίκτη να τις ενεργο-
ποιήσει. Κάθε ικανότητα Ορδής μπορεί να ενεργοποιηθεί μια μόνο φορά ανά Φάση Ενεργειών.Η ικανό-
τητα Ορδής που ενεργοποιεί ο παίκτης είναι ανεξάρτητη από το τέρας με το οποίο συνδέεται.

Look / Κοίταγμα: Όταν μια ικανότητα ή αποτέλεσμα απαιτεί από έναν παίκτη να κοιτάξει μια 
κάρτα από μια στοίβα, ο παίκτης δεν χρειάζεται να δείξει την κάρτα στον αντίπαλό του. Αν δεν 
υπάρχουν αρκετές κάρτες για την ικανοποίηση της ικανότητας, ανακατέψτε τα σκάρτα του παίκτη 
   αυτού, και τοποθετήστε τις κάρτες κάτω από την υπάρχουσα τράπουλα του παίκτη, επιλύ-
     οντας κανονικά το αποτέλεσμα.

Hand / Χέρι: Οι κάρτες που έχετε τραβήξει και κρατάτε κρυφές από τους υπό-
λοιπους παίκτες. Δεν υπάρχει όριο χεριού στο Terrors of London.

HAUNT / ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑ: Οι κανόνες του ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ είναι οι εξής:
Οι δείκτες ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ έχουν δύο πλευρές, HAUNT και Dismiss.
Μόνο τα τέρατα χωρίς δείκτη HAUNT μπορούν να δεχθούν δείκτες HAUNT.
Όταν ένα τέρας λάβει HAUNT, τοποθετήστε έναν δείκτη HAUNT πάνω του, 
με την πλευρά HAUNT ανοιχτή.
Όταν ένα τέρας με δείκτη HAUNT γίνει μέρος μιας ορδής, γυρίστε τον δείκτη 
στην πλευρά Dismiss.
ΚατάΚατά τη Φάση Εκκαθάρισης, αφαιρέστε από την περιοχή σας. όλα τα τέρατα με 
δείκες HAUNT που η πλευρά Dismiss είναι ανοιχτή. Έπειτα, γυρίστε όλους τους 
εναπομείναντες δείκτες HAUNT της περιοχής του παίκτη, στην πλευρά Dismiss.
Τα τέρατα που ξεκινούν στη Φάση Ενεργειών του παίκτη με δείκτη HAUNT 
είναι έτοιμα για ενεργοποίηση κατά τη Φάση Ενεργειών. Ένας παίκτης 
μπορεί να ενεργοποιήσει κάθε τέρας με τον τρόπο αυτό μία φορά ανά Φάση
Ενεργειών. Όταν το κάνει, επιλύει όλες τις ικανότητες πόρων, ξεχωριστές και λέξεων κλειδί. Οι 
ενεργοποιήσιμες ικανότητες του τέρατος, ενεργοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπό-
λοιπες σε οποιαδήποτε κάρτα του παιχνιδιού.



Lose Health / Απώλεια Υγείας: Αν ένα αποτέλεσμα απαιτεί από έναν άρχοντα να χάσει Υγεία, ο 
παίκτης μειώνει την Υγεία του άρχοντά του κατά το ποσό αυτό. Η Απώλεια Ενέργειας δεν μπορεί 
να μειωθεί από τη Θωράκιση, όπως γίνεται με τη ζημιά από μια Δύναμη.

Market / Αγορά: Η κλειστή στοίβα καρτών που αποτελείται από τέρατα και τεχνουργήματα. Όποτε 
χρειάζεται να αναπληρώσετε μια κάρτα του Δρόμου, το κάνετε από την Αγορά. Αν η Αγορά εξα-
ντληθεί, οι παίκτες δεν μπορούν πλέον να αναπληρώσουν το Δρόμο.

Non-Faction Monsters / Τέρατα όχι Φατριών: Ένα τέρας χωρίς το σύμβολο Κτήνους, Απέθα-
ντων, Πνευμάτων ή Θνητών. Οι Cultists και οι Fanatics είναι τέτοια παραδείγματα.

Resource Pool / Απόθεμα Πόρων: Όλοι οι πόροι που δημιουργεί ο παίκτης σε κάθε Φάση Ενερ-
γειών (όπως Νομίσματα, Δύναμη και Αναγέννηση) πηγαίνουν σε ένα Απόθεμα Πόρων. Όλοι οι 
πόροι στο Απόθεμα Πόρων του παίκτη είναι διαθέσιμοι για χρήση κατά τη Φάση Ενεργειών του 
παίκτη. Οι αχρησιμοποίητοι πόροι του Αποθέματος χάνονται κατά τη Φάση Εκκαθάρισης.

Reveal / Αποκάλυψη: Όταν μια ικανότητα ή αποτέλεσμα απαιτεί από έναν παίκτη να αποκαλύψει μια 
κάρτα από οποιαδήποτε στοίβα, τότε πρέπει να δείξει την κάρτα στον αντίπαλό του. Αν δεν υπάρχουν 
αρκετές κάρτες για να ικανοποιηθεί η ικανότητα, ανακατέψτε τα σκάρτα του παίκτη αυτού και τοποθετή-
στε τις κάρτες κάτω από την υπάρχουσα τράπουλα, επιλύοντας κανονικά το αποτέλεσμα.

Street / Δρόμος: Από το Δρόμο αγοράζουν οι παίκτες τέρατα και τεχνουργήματα. Πρέπει πάντοτε 
να υπάρχουν πέντε κάρτες ανοιχτές στο Δρόμο, εκτός κι αν έχει εξαντληθεί η Αγορά. Οι κάρτες 
Acolyte δεν θεωρούνται μέρος του Δρόμου.

Target / Στόχος: Οι Στόχοι είναι πάντα συγκεκριμένου είδους, όπως παίκτης, τέρας και λοιπά. Ο 
παίκτης μπορεί να επιλέξει το στόχο που ορίζεται με κείμενο από την ικανότητα.

Armor / Θωράκιση    : Το σύμβολο   αναπαριστάνει Θωράκιση. Οι κάρτες που παρέχουν 
Θωράκιση, αυτομάτως μειώνουν τη ζημιά που δέχεται ο άρχοντας από Δύναμη, σε ποσό ίσο με το 
σύνολο της Θωράκισης των καρτών της περιοχής του παίκτη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Θωράκιση δεν ελατ-
τώνει τα αποτελέσματα «Απώλειας Υγείας» όπως η ΚΑΤΑΡΑ.

CLAIM / ΑΠΟΚΤΗΣΗ: Αφού ένας παίκτης αγοράσει μια κάρτα με CLAIM, μπορεί να την τοποθετή-
σει στην κορυφή της τράπουλάς του.

Coin / Νόμισμα   : Το σύμβολο    αναπαριστάνει Νόμισμα. Ο αριθμός μέσα στο σύμβολο αυτό 
αναπαριστάνει τα Νομίσματα που κερδίζονται όταν η ικανότητα ενεργοποιηθεί. Το Νόμισμα είναι 
πόρος που πηγαίνει στο Απόθεμα Πόρων του παίκτη για την τρέχουσα Φάση Ενεργειών.

COMMAND / ΔΙΑΤΑΓΗ: Ο παίκτης επιλέγει ένα τέρας από τα σκάρτα του, με κόστος 3 ή μικρότερο 
και το επιστρέφει στο χέρι του. Το τέρας είναι πλέον διαθέσιμο για χρήση με το
Παίξιμο Ενέργειας.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ



CURSE / ΚΑΤΑΡΑ: Επιλέξτε έναν αντίπαλο για στόχο. Ένας αντίπαλος σαν στόχος της ΚΑ-
ΤΑΡΑΣ πρέπει να χάσει 2 υγεία ή να ξεσκαρτάρει 1 κάρτα από το χέρι του.

DESTROY / ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ: Για να χρησιμοποιήσετε την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, επιλέξτε ένα από τα εξής:
Επιλέξτε μια κάρτα στο παιχνίδι και μετακινήστε την στα σκάρτα του ιδιοκτήτη της.
Επιλέξτε μια κάρτα από το Δρόμο. Αφαιρέστε την κάρτα αυτή εντελώς από το παιχνίδι και 
έπειτα αντικαταστήστε τη με την πρώτη κάρτα της Αγοράς.

DRAW (#) / TΡΑΒΗΓΜΑ: Τραβήξτε κάρτες τόσες όσος ο αναγραφόμενος αριθμός.

HAUNT / ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑ: Το τέρας αυτό παίρνει έναν δείκτη ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ αν δεν έχει ήδη 
έναν. Τοποθετήστε τον δείκτη ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΟΣ με την πλευρά HAUNT ανοιχτή.

MUSTER / ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ: Αφού ένας παίκτης ενεργοποιήσει μια ικανότητα ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ, 
πάρτε έναν δείκτη MUSTER και τοποθετήστε τον δίπλα στην τράπουλά του. Κατά τη Φάση 
Τραβήγματος, τραβάει 1 κάρτα για κάθε δείκτη MUSTER δίπλα στην τράπουλά του. Όλοι οι 
δείκτες MUSTER επιστρέφουν στο απόθεμα μετά τη Φάση Τραβήγματος.

Power / ΔύναμηPower / Δύναμη   : Το σύμβολο      αναπαριστάνει Δύναμη. Ο αριθμός μέσα στο σύμβολο 
αναπαριστάνει το ποσό Δύναμης που κερδίζεται, όταν η ικανότητα αυτή ενεργοποιηθεί. Η 
Δύναμη είναι πόρος που μεταφέρεται στο Απόθεμα Πόρων του παίκτη για χρήση σε αυτή τη 
Φάση Ενεργειών. Ξοδέψτε Δύναμη για να καταφέρετε αντίστοιχη ζημιά στον άρχοντα του αντι-
πάλου, κατά τη Φάση Ενεργειών.

RAGE / ΟΡΓΗ: Αφού ένας παίκτης ενεργοποιήσει την ικανότητα ΟΡΓΗΣ ο παίκτης μπορεί να 
επιλέξει είτε   είτε   .

Regeneration / Αναγέννηση   : Το σύμβολο     αναπαριστάνει Αναγέννηση. Ο αριθμός 
μέσα στο σύμβολο αναπαριστάνει το ποσό Αναγέννησης που κερδίζεται όταν η ικανότητα 
αυτή ενεργοποιηθεί. Η Αναγέννηση είναι πόρος που μεταφέρεται στο Απόθεμα Πόρων του 
παίκτη για χρήση σε αυτή τη Φάση Ενεργειών. Ο παίκτης μπορεί να ξοδέψει Αναγέννηση από 
το Απόθεμα Πόρων του για να αυξήσει την Υγεία του άρχοντά του. Ωστόσο, η αναγέννηση 
ποτέ δεν μπορεί να αυξήσει την Υγεία ενός Άρχοντα πάνω από την αρχική του Υγεία, όπως 
αυτή αναγράφεται στην κάρτα Άρχοντα.

SACRIFICESACRIFICE / ΘΥΣΙΑ: Επιλέξτε μια κάρτα για να αφαιρέσετε μόνιμα από το παιχνίδι. Οι παί-
κτες μπορούν να επιλέξουν να ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ μια κάρτα μόνο από την περιοχή παιχνιδιού τους, 
εκτός κι αν μια ικανότητα ορίζει κάτι διαφορετικό. Ο παίκτης κερδίζει      για κάθε κάρτα που 
αφαιρεί με αυτό τον τρόπο από το παιχνίδι.


