
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ



 Είναι η εποχή του χάους και της μαγείας, στα Πέντε Βασίλεια. Όσοι ήταν αρκετά τυχεροί για να 
αποκρούσουν τις ολοένα και μεγαλύτερες λεγεώνες τεράτων του Tempest, βρίσκουν καταφύγιο μέσα 
στα τεράστια κλαδιά του Evertree.

 Μέσα σε αυτή την κατάσταση, ένας σοφός γνωστός ως ο Μάντης, μαθαίνει για το σχέδιο που 
υπάρχει, να κληθούν οι «Αρχαίοι», τρομερές θεότητες που έχουν ξεχαστεί στο χώρο και το χρόνο. Αν 
οι δυνάμεις του Tempest καταφέρουν να στραγγίξουν την δύναμη που δίνει ζωή στο Evertree, θα κα-
ταφέρουν να εξαπολύσουν τη μαγεία των θεών του σκότους.

 Μετά από ένα δυνατό όραμα, ο Μάντης καλεί τους πιο έμπιστους Magilings στην Καρδιά του 
Evertree. Θα περιπλανηθούν μέσα στο Δάσος του Grimthorn, στην Πόλη του Rune και τον Ουράνιο 
Πύργο του Aérium, μεταξύ άλλων. Εκεί. μέσα στη μυστηριώδη Αίθουσα των Συννέφων, τους περι-
μένει μια τελευταία πρόκληση, και μια ευκαιρία να σώσουν το Evertree μια και καλή.
 

1. (x4) Κάρτες Κρυστάλλων Πνεύματος & Δείκτες Μέτρησης
2.  (x4) Κάρτες Αρχαίων (για το συνεργατικό παιχνίδι)
3. (x5) Τράπουλες Τοποθεσιών
4. (x24) Δείκτες Εμφάνισης/Ζημιάς
5. (x4) Κάρτες Ενεργειών
6. (x40) Μάνα
7.7. (x75) Κάρτες Nexus
8. (x4) Φιγούρες
9. (x5) Ζάρια Ρούνων

Το Ταξίδι προς την Αίθουσα των Συννέφων Ξεκινάει...





ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ - Κάθε παίκτης παίρνει 1 από τους 4 Κρυστάλλους Πνεύματος (γυρισμένο 
στην πλευρά χωρίς κείμενο κάτω), το πιόνι του αντίστοιχου χρώματος και έναν δείκτη μέτρησης. 
Τοποθετήστε τον δείκτη στη θέση 0 του μετρητή ενέργειας, στην κορυφή του Κρυστάλλου Πνεύμα-
τος. Έπειτα, τοποθετήστε το πιόνι στην κάρτα της πρώτης τοποθεσίας.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ - Επιλέξτε τυχαία τον πρώτο παίκτη. Η σειρά συνεχίζεται δεξιόστροφα γύρω από 
το τραπέζι (επόμενος παίκτης στα αριστερά).

ΑΡΧΙΚΟ ΜΑΝΑ - Κάθε παίκτης ξεκινάει το παιχνίδι με μάνα ίσο με τη θέση του στη σειρά +3. Έτσι, 
ο πρώτος παίκτης ξεκινάει με 4 μάνα, ο δεύτερος με 5, και ούτω καθεξής. Το μάνα είναι αποθηκευ-
μένη ενέργεια και μπορεί να ξοδευτεί οποιαδήποτε στιγμή στη Φάση Ενεργειών σας.

ΜΑΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ  - Η περιοχή μπροστά από κάθε παίκτη, όπου οι παίκτες τοποθετούν τις περγαμηνές 
που αποκτούν στη διάρκεια του παιχνιδιού. Οι περγαμηνές έχουν Ξόρκια, Τεχνουργήματα, Πλά-
σματα ή Συμμάχους. Το Μαγικό Βιβλίο μπορεί να έχει μέχρι 8 περγαμηνές. Το Μαγικό Βιβλίο κάθε 
παίκτη είναι κενό στην αρχή του παιχνιδιού.

ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - Μια διπλής όψεως κάρτα ενεργειών μοιράζεται σε κάθε παίκτη. Η πλευρά 
«Ενέργειες Κρυστάλλου Πνεύματος» αναγράφει όλες τις ενέργειες που χρησιμοποιούν τον Κρύ-
σταλλο Ενέργειάς σας. Η πλευρά «Βασικές Ενέργειες» αναγράφει όλες τις υπόλοιπες ενέργειες που 
μπορείτε να εκτελέσετε κατά την Φάση Ενεργειών. Οι κάρτες Ενεργειών χρησιμοποιούνται για 
γρήγορη επισκόπηση των πιθανών ενεργειών και είναι προαιρετικές.

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - Χρησιμοποιήστε τον Κρύσταλλο Πνεύματός σας κατά τη Φάση Ενεργει-
ών σας για να κερδίσετε ενέργεια και μάνα, να ψάξετε το Nexus, να ρίξετε ξανά ζάρια, και να ενερ-
γοποιήσετε ειδικά αποτελέσματα στη διάρκεια του παιχνιδιού.

1. Μαγικό Βιβλίο
2. Κρύσταλλος Πνεύματος 
& Δείκτης Μέτρησης
3. Κάρτα Ενεργειών
4. Μάνα



Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ:

1. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - Στον μετρητή ενέργειας σημειώνετε την ενέργεια που συλλέγετε ή ξοδεύ-
ετε στη σειρά σας.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ - Η θέση Συλλογής χρησι-
μοποιείται για να μαζεύετε μάνα και 
ενέργεια. 2 ζάρια μπορούν να τοποθε-
τηθούν σε κάθε θέση. Όταν τοποθετεί-
τε, κερδίζετε 1 μάνα αν τα ζάρια ταιριά-
ζουν ή 1 ενέργεια αν δεν ταιριάζουν.

3. ΖΩΟΓΟΝΗΣΗ - Μπορείτε να τοποθετή-
σετε ένα ζάρι που είναι γυρισμένο στην 
Ευκινησία (    ) στην θέση Ζωογόνη-
σης του Κρυστάλλου Πνεύματός σας. 
Αυτό σας επιτρέπει να ξεσκαρτάρετε 
μια κάρτα από το Nexus, να ρίξετε 
ξανά όσα ζάρια επιθυμείτε, ή να ενερ
γοποιήσετε ένα αποτέλεσμα Ζωογόνη-
σης όπως σημειώνεται από το σύμβολο 
Ζωογόνησης (     ).

4. ΕΣΤΙΑΣΗ - Επιλέξτε 1 από τους 5 ρούνους. Κάθε ζάρι που 
δείχνει τον ρούνο αυτό και κάθε ζάρι Ευκινησίας (       ) που 
τοποθετούνται στη θέση Εστίασης, δημιουργεί 1 ενέργεια. Τα 
ζάρια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργο-
ποίηση περγαμηνών. Τα ξοδεμένα ζάρια θεωρούνται εντός παι-
χνιδιού. Αν ένας ρούνος τοποθετηθεί στη θέση εστίασης, ο 
ρούνος θεωρείται «εστιασμένος».

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ - Ένα αποτέλεσμα ξεχωριστό για 
τον Κρύσταλλο Πνεύματός σας, το οποίο ενεργοποιείται χρησι-
μοποιώντας τη θέση Ζωογόνησης. Η πλευρά αυτή του Κρυ-
στάλλου Πνεύματός σας χρησιμοποιείται μόνο στη Συνεργατι-
κή Παραλλαγή. Αν παίζετε τη Βασική Εκδοχή, γυρίστε τον 
Κρύσταλλο Πνεύματός σας στην πλευρά χωρίς το αποτέλεσμα 
Ζωογόνησης.

Είναι ένας πόρος που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να 
αγοράσετε περγαμηνές, να νι-
κήσετε καλέσματα και τοπο-
θεσίες. Όλη η ενέργεια ξε-
σκαρτάρεται στο τέλος της 

σειράς σας.

Λειτουργεί όπως και η ενέρ-
γεια, με τη διαφορά ότι το 
μάνα διατηρείται μεταξύ των 

σειρών σας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΑΝΑ



Η σειρά κάθε παίκτη αποτελείται από 3 φάσεις: Ρίξιμο, Ενέργεια και Ανανέωση. Αφού η σειρά ολο-
κληρωθεί, το παιχνίδι συνεχίζεατι δεξιόστροφα, γύρω από το τραπέζι, μέχρι το παιχνίδι να τελειώ-
σει. Ο παίκτης που θα κερδίσει την τελευταία τοποθεσία κερδίζει.

Στην αρχή της σειράς σας, ρίξτε και τα 5 ζάρια.

Έχετε 1 ευκαιρία να ρίξετε ξανά όσα από τα ζάρια αυτά 
επιθυμείτε, κατά τη Φάση Ριξίματος.

Αφού εκτελεστεί και αυτή η δεύτερη ζαριά, η Φάση 
Ζαριάς σας ολοκληρώνεται και η Φάση Ενεργειών σας ξε-
κινάει.

Μπορείτε να εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω βασικές ενέργειες με οποιαδήποτε σειρά 
και όσες φορές επιθυμείτε, αρκεί να το επιτρέπουν οι πόροι σας, επιπλέον των ενεργειών Κρυστάλ-
λου Πνεύματος που περιγράφονται στη σελίδα 4.

Ενεργοποίηση ενός Πνεύματος - Αν η σχολή εστίασής σας (δείτε την Παράγραφο Εστίασης 
Κρυστάλλου 4) αντιστοιχεί με ένα πνεύμα του Nexus, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάρτα 
πνεύματος, ενεργοποιώντας και το αποτέλεσμα που αναγράφεται σε αυτή. Η κάρτα πνεύματος 
έπειτα ξεσκαρτάρεται.

Η μαγεία της φύσης, εστιασμένη στα πλάσματα.

 Η μαγεία του μυαλού, εστιασμένη στους συμμάχους.

 Η μαγεία του χάους, εστιασμένη στα ξόρκια.

  Η μαγεία της συμμετρίας, εστιασμένη στα τεχνουργήματα.

  Η μαγεία της σήψης, εστιασμένη στις ξεσκαρταρισμένες κάρτες.

Η Ευκινησία είναι ένα 

σύμβολο των ζαριών που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τη ζωογόνηςη ή για την 

απόκτηση ενέργειας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΦΑΣΗ ΡΙΞΙΜΑΤΟΣ

ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

5 ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ & ΟΙ ΡΟΥΝΟΙ ΤΟΥΣ

ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ

ΦΡΑΓΗ - 

ΟΝΕΙΡΟ - 

ΑΙΘΕΡΑΣ - 

ΜΑΝΤΙΚΗ - 

ΘΑΝΑΤΟΣ - 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ - Μπορείτε να πάρετε μια Περγαμηνή από το Nexus πληρώνοντας ενέρ-
γεια ίση με το κόστος της. Έπειτα προσθέστε τη στο Μαγικό Βιβλίο σας ή ξεσκαρτάρετέ τη. Οι 
Περγαμηνές δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν στο γύρο που αποκτήθηκαν.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ - 
Κάθε περγαμηνή αντιστοιχεί σε 1 από 
τις 5 σχολές μαγείας και μπορεί να 
ενεργοποιηθεί τοποθετώντας ένα ζάρι 
του κατάλληλου ρούνου πάνω της. 
Έπειτα, εκτελέστε το κεόμενο της 
κάρτας. Αφού ενεργοποιηθεί, μια περ-
γαμηνή παραμένει ενεργοποιημένη γαμηνή παραμένει ενεργοποιημένη 
μέχρι το τέλος της Φάσης Ενεργειών 
και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά 
στην ίδια σειρά.

ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ - Αν ένα πνεύμα ή μια περγαμηνή ενεργοποιηθούν και έχουν γκρι περιο-
χή στο πάνω μέρος του κομματιού κειμένου, κερδίζετε όλους τους πόρους που απεικονίζονται 
στο τμήμα αυτό. Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κομμάτι κειμένου.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ - Αν μια περγαμηνή ενεργοποιηθεί από άλλη κάρτα 
(εκτός της ενεργοποίησης από ζάρι), γυρίστε την κατά 90 μοίρες, σημειώνοντας έτσι ότι έχει 
ενεργοποιηθεί.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΖΑΡΙΩΝ - Αν ένα ζάρη ανακτηθεί από μια ενεργοποιημένη περγα-
μηνή, γυρίστε την περγαμηνή κατά 90 μοίρες, σημειώνοντας ότι έχει ενεργοποιηθεί.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Κάρτες που αντιγράφουν άλλες κάρτες παίρνουν τα τμήματα 
πόρων και κειμένου τους. Η αντιγραφή δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα κομμάτια της κάρτας, συ-
μπεριλαμβανομένου του κόστους, του είδους, και της σχολής.

ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗΣ - Μπορείτε να ξεσκαρτάρετε μια Περγαμηνή από το Μαγικό 
Βιβλίο σας. Αν αγοράσετε μια περγαμηνή και το Βιβλίο σας είναι γεμάτο (8 περγαμηνές) 
πρέπει να ξεσκαρτάρετε μια μη ενεργοποιημένη Περγαμηνή για να κάνετε χώρο για τη νέα, ή 
να ξεσκαρτάρετε αυτή που μόλις αγοράσατε.



ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

2. ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - Παρέχει πληροφορίες 

για την ιστορία πίσω από την κάρτα, αλλά δεν 

έχει κανένα άλλο αποτέλεσμα στο παιχνίδι.

4. Ε4. ΕΙΔΟΣ - Το σύμβολο αυτό δείχνει ότι πρόκει-

ται για ένα πνεύμα.

5. ΡΟΥΝΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Κάθε πνεύμα έχει έναν 

Ρούνο Εστίασης, ο οποίος αντιστοιχεί στις 5 

σχολές μαγείας. Δείτε Παράγραφος Κρυστάλλου 

Πνεύματος 4, στη σελίδα 4.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

2. ΚΟΜΜΑΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - Δείτε παραπάνω

4. ΡΟΥΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - Δείχνει τη σχολή μα-

γείας της περγαμηνής και ποιό ζάρι ρούνου πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίησή του.

5. ΚΟΣΤΟΣ

6. ΕΙΔΟΣ - Καθορίζει 1 από τα 4 είδη περγαμηνών.

Σύμμαχος

Τεχνούργημα

Πλάσμα

Ξόρκι



ΞΕΣΚΑΡΤΑΡΙΣΜΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ - Ο παίκτης μπορεί να ξοδέψει 2 ενέργεια για να ξεσκαρτάρει 

έναν δείκτη καλέσματος από την περιοχή του.

      ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ - Οι δείκτες καλέσματος αναπαριστάνουν

       εξωπραγματικά πλάσματα τα οποία εμποδίζουν το μονοπάτι του

       μάγου. Τα καλέσματα αναπαριστάνονται στο κείμενο κάρτας με

      το σύμβολο καλέσματος (    ). Κάποιες συνθήκες στο παιχνίδι θα

          υποχρεώσουν τους παίκτες να πάρουν ένα κάλεσμα. Στην περίπτωση 

αυτή ο παίκτης παίρνει έναν δείκτη καλέσματος από το απόθεμα και τον τοποθετεί στην 

περιοχή του. Ένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει την τρέχουσα τοποθεσία του μέχρι 

όλα τα καλέσματα της περιοχής του να έχουν ξεσκαρταριστεί.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ - Για να θερεπεύσετε μια περγαμηνή 

του Βιβλίου σας, τοποθετήστε ένα ζάρι της 

σχολής της περγαμηνής στην χτυπημένη περγα-

μηνή. Το ζάρι θεωρείται «χρησιμοποιημένο» για 

την υπόλοιπη σειρά σας, εκτός κι αν «ανακτηθεί» 

από το αποτέλεσμα μιας άλλης κάρτας. Κατά τη 

Φάση Ανανέωσης, αφαιρέστε τον δείκτη ζημιάς 

από όλες τις θεραπευμένες περγαμηνές.από όλες τις θεραπευμένες περγαμηνές.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΗΜΙΑΣ - Αν ένας παίκτης δεχθεί ζημιά (      ), τοποθετήστε τον 
αντίστοιχο αριθμό δεικτών ζημιάς στην περιοχή του. Κατά τη Φάση 
Ανανέωσης, όλοι οι παίκτες τοποθετούν τους δείκτες ζημιάς που έχουν 
στην περιοχή τους, σε υγιείς περγαμηνές του Βιβλίου τους, ξεσκαρτά-
ροντας δείκτες ζημιάς που δεν μπορούν να τοποθετήσουν.

Οι περγαμηνές με ζημιά παραμένουν στο Μαγικό Βιβλίο σας, συμμετέχοντας στο συνολι-
κό αριθμό περγαμηνών σας, αλλά το κείμενό τους, το είδος και η σχολή, δεν έχουν καμία 
σημασία. Οι περγαμηνές με ζημιά ξεσκαρτάρονται κανονικά, μαζί με τον δείκτη ζημιάς 
τους.



ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας, ξεκινάει η Φάση Ανανέωσης. Ξεκινάτε χαμηλώνοντας τον 
μετρητή ενέργειάς σας στο 0. Η ενέργεια που έχει περισσέψει στο τέλος του γύρου χάνεται. Το 
Μάνα είναι η μόνη μορφή ενέργειας που διατηρείται και για τον επόμενο γύρο.
Έπειτα αφαιρέστε δείκτες ζημιάς από περγαμηνές που έχετε θεραπεύσει στον γύρο αυτό.
Τέλος, αναθέστε τυχόν δείκτες ζημιάς που έχετε στην περιοχή σας σε περγαμηνές χωρίς ζημιά και 
ξεσκαρτάρετε όσους δείκτες ζημιάς δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάπου. Δώστε τα ζάρια στον 
παίκτη στα αριστερά σας.

ΚΑΡΤΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ (πάνω)
1. Ονομασία
2. Επίπεδο Δυσκολίας
3. Δύναμη Ζωής: Δείτε Συνεργατική Παραλλαγή
ΚΑΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ (ΚΑΤΩ)
4. Ονομασία
5. Επίπεδο Δυσκολίας & Ονομασία Τοποθεσίας5. Επίπεδο Δυσκολίας & Ονομασία Τοποθεσίας
6. Κείμενο: Δείτε Αποτελέσματα Τοποθεσίας
7. Θεματικό Κείμενο
8. Κόστος για να κερδηθεί
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: Στο κομμάτι κειμένου 
υπάρχουν 5 είδη αποτελεσμάτων τοποθεσίας, τα οποία 
ενεργοποιούνται ως εξής:

Αποκάλυψη (Reveal) - Τα αποτελέσματα αυτά εκτε-
λούνται αμέσως αφού ανοίξει η τοποθεσία.
Είσοδος (Enter) - Τα αποτελέσματα αυτά εκτελού-
νται όποτε ένας παίκτης μπει στην τοποθεσία.
Ήττα (Defeat) - Τα αποτελέσματα αυτά εκτελούνται 
όταν ένας παίκτης κερδίσει την τοποθεσία.
Τοπικά (Local) - Τα αποτελέσματα αυτά είναι συν-
θήκες που επηρεάζουν τους παίκτες στην τοποθεσία.
Γενικά (Global) - Τα αποτελέσματα αυτά επηρεάζουν όλους τους παίκτες ανεξαρ-
τήτως της τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται.



Η παραλλαγή διαγωνισμού είναι συντομότερη και εκδοχή του ανταγωνιστικού Mageling. Στην πα-
ραλλαγή Διαγωνισμού, οι παίκτες προσπαθούν να κερδίσουν τον διαγωνισμού της Γιορτής των 
Magelight εντυπωσιάζοντας τους κριτές. Νικητής είναι ο πρώτος παίκτης που θα μαζέψει 8 περγα-
μηνές και θα κερδίσει 6 καλέσματα.

Αφαιρέστε τις κάρτες τοποθεσιών από την προετοιμασία και δώστε σε κάθε παίκτη 6 καλέσματα.
Η υπόλοιπη προετοιμασία παραμένει ίδια.

1) Η Νικολέτα ξεκινάει τη σειρά της ρίχνοντας τα ζάρια. Φέρνει 

μια Μαντική, 2 Όνειρα, μία Φραγή

και έναν Θάνατο.

2) Ρίχνει ξανά, κρατώντας τη 1 Μαντική και τα 2 Όνειρα, και 

φέρνει έναν Αιθέρα και 

έναν Θάνατο.

3) Εστιάζει τα 2 Όνειρα παίρνοντας 

2 ενέργεια.

4) Ενεργοποιεί την περγαμηνή Galactic Talisman, 

κερδίζοντας ένα μάνα και χρησιμοποιώντας το 

αποτέλεσμά του για να μετατρέψει το ζάρι Αιθέρα 

σε Μαντική.

5) Μιας και έχει εστιάσει τα Όνειρα, ενερ-

γοποιεί την Sapphire Cat στο Nexus, κερδί-

ζοντας ένα μάνα και ανακτώντας το ζάρι 

που χρησιμοποίησε για την ενεργοποίηση 

του Galactic Talisman. Έπειτα, γυρίζει πλάι 

την κάρτα του Galactic Talisma για να 

δείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί.

6) Ενεργοποιεί το Sun STaff, το χρη-

σιμοποιεί για να μετατρέψει το ζάρι 

Θανάτου σε Μαντικής και κερδίζει 3 

ενέργεια, φτάνοντας

σε ενέργεια 5.

7) Έχει άλλα 2 ζάρια Μαντικής, αλλά δεν μπορεί

να εστιάσε σε αυτά για ενέργεια, μιας και έχει

ήδη εστιάσει τα Όνειρα. Αντίθετα, τα τοποθετεί

στο τμήμα Συλλογής του Κρυστάλλου

Πνεύματος και, μιας και δείχνουν τον ίδιο ρούνο, κερδίζει 1 μάνα.

8) Χρησιμοποιεί 5 ενέργεια και 1 μάνα 

της για να αγοράσει το Cyxus από το 

Nexus και το προσθέτει

στο Βιβλίο της.

9) Επιλέγει να κρατήσει τα 2 επι-

πλέον μάνα για επόμενη σειρά της 

και ολοκληρώνει τη Φάση Ενερ-

γειών της.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΚΔΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΦΑΣΗ ΡΙΞΙΜΑΤΟΣ

ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ



ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Όταν ένας παίκτης μαζέψει 8 περγαμηνές και έχει κερδίσει όλα τα καλέσματα της περιοχής του, ο 
παίκτης αυτός κερδίζει.

ΠΡΙΝ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 Σε πιο ήρεμες εποχές, πριν την άνοδο του Tempest, η Arridale ήταν γνωστή σαν μια περιοχή 
γεμάτη ήσυχες φάρμες και αγροκτήματα. Πέρα από το καλύτερο κατσικίσιο γάλα, αυτής της πλευράς 
των Endless Plains, για ένα μόνο ακόμη ήταν γνωστό αυτή η μικρή πόλη. Μια φορά κάθε χρόνο, η 
πλατεία θα έκλεινε και ένα αμφιθέατρο στηνόταν στη θέση της. Αυτό το μεγαλοπρεπές προσωρινό 
κτίσμα κατασκευαζόταν από προσεκτικά πλεγμένες πράσινες πλεξούδες, οι οποίες ξεπετάγονταν από 
τη γη. Αρχιτέκτονάς του ήταν ο ίδιος ο Ojimus the Green, ένας ντόπιος Μεγάλος Μάγος.

  Κατά τη δύση της τελευταίας Γιορτής Magelight, ενθουσιασμένοι θεατές γέμιζαν τις θέσεις του 
αμφιθεάτρου. Τρομερές επιδείξεις μαγείας εκτελούνταν από τους καλεσμένους Μεγάλους Μάγους, που 
είχαν φτάσει από κάθε γωνιά των Πέντε Βασιλείων. Μωβ φωτιές εκτοξεύονταν στον ουρανό. Μπλε 
άμμος εμφανιζόταν μέσα σε δίνες, παίρνοντας κάθε λογής σχήματα. Φούσκες ταξίδευαν απαλά ανάμε-
σα στο πλήθος, και όταν έσκαγαν, πεταλούδες λαμπερές ξεπετάγονταν από μέσα τους.

 Ανάμεσα στο φως και τη μαγεία, ο Ojimus, ήταν απασχολημένος στην σκηνή του εκεί κοντά. 
Άνοιξε διάπλατα το στόμα του, βάζοντας μέσα ένα μεγάλο κράκερ, αλειμένο με φρέσκο τυρί από κα-
τσικίσιο γάλα και ένα κομμάτι από μαρμελάδα μανταρίνι.

 «Μμμ... μμ», τα μάτια του άνοιξαν διάπλατα καθώς καταβρόχθιζε το πεντανόστιμο σνακ. «Χμμμ... 
μμμ», και έπειτα μια ξαφνική παύση, καθώς τα μάτια του κοίταξαν προς τα κάτω, «Ωχ;» Η μαρμελά-
δα είχε με κάποιον... μαγικό τρόπο φτάσει στα γένια του. «Κατάρα!», αναφώνησε.

 Έπειτα, το πρόσωπό του ηρέμησε. Πρόσεξε τρία κεφάλια να εμφανίζονται πίσω από τον τοίχο. 
Ένα φρύδι του σηκώθηκε και το άλλο χαμήλωνε όλο και περισσότερο, μέχρι που το γηρασμένο αλλά 
κομψό του πρόσωπο είχε πάρει μια έκφραση υποψίας. Τα κεφάλια εξαφανίστηκαν.

  Ανοίγοντας τον τοίχο της σκηνής μπροστά του εμφανίστηκαν ο Kim, ο Ulay και η Roxi, τρία παι-
δάκια της γειτονιάς, όχι μεγαλύτερα από 10 ετών. «Αχά! Αδιάκριτοι!» φώναξε ο Ojimus, ο οποίος 
έσκυψε στο ένα του γόνατο. «Λοιπόν, θέλετε να γελάσετε με τον γερο-Ojimus που μουρμουράει;! Ίσως 
να είναι ακόμα πιο διασκεδαστικό να δείτε τους Μεγάλους Μάγους, σωστά;! Αχ, αυτή η νεολαία...» Ο 
Ojimus γύρισε να απομακρυνθεί.
 «Ρώτα τον» επέμεινε ο Ulay.

Διαγωνισµός στη Γιορτή Magelight



  «Όχι, εσύ ρώτα τον», απάντησε ο Kim, ψυθιρίζοντας, «Αφού είπες ότι θα το κάνεις!»

  «Όχι, είπα όταν δεν θα είναι γκρινιάρης! Roxi, κάντο εσύ.»

  «Εεε!» είπε η Roxi, κρύβοντας το κεφάλι της μέσα στα χέρια της.

  «Τι είναι όλα αυτά, λοιπόν;!» επενέβη ο Ojimus, «Να με ρωτήσετε... τι ακριβώς;»

  Η Kim μάζεψε κουράγιο, «Μεγάλε Μάγε Ojimus, κύριε... δεν μπορούμε να δούμε.»

  «Ναι, δεν μπορούμε να δούμε!»

    «Σας παρακαλούμε, κύριε!»

  «Λοιπόν...» είπε ο Ojimus, τραβώντας πίσω το κεφάλι του «νομίζετε ότι δεν έχω ήδη αρκετά πράγ-
ματα στο κεφάλι μου;! Όλη τη βδομάδα άκουγα ‹Ojimus κάνε αυτό! Ojimus κάνε εκ..› ». Σταμάτησε να 
μιλάει κάθώς κοίταξε τα πρόσωπα των παιδιών. Σε αυτά αντίκρυσε ελπίδα, αθωότητα και όσα ηταν 
αρκετά για να κάνουν έναν Μεγάλο Μάγο να βρει τις καλύτερες θέσεις στο αμφιθέατρο. Ένα χαμόγελο 
εμφανίστηκε στο μισό τους στόμα και έπειτα εξαφανίστηκε. «Μείνετε εδώ για ένα λεπτό» είπε κλείνοντάς 
τους το μάτι.

  Με αστραπιαία ταχύτητα ο Ojimus ο Πράσινος έστελε έναν μικρό σπόρο στο χώμα από κάτω 
τους. Την επόμενη στιγμή, τα παιδιά ανέβαιναν ψηλά μέσα σε έναν παχύ όγκο από φύλλα. Δευτερόλεπτα 
αργότερα και οι τέσσερις βρίσκονταν στην κορυφή μιας κατασκευής, όμοιας με δέντρο, με τέλειες θέσεις 
για να κάθονται. Η γιορτή του Magelight απλώνονταν ακριβώς μπροστά τους.

  Καθώς τα πρόσωπα των παιδιών αντανακλούσαν τον ενθουσιασμό τους, ο Ojimus εξηγούσε. «Α, 
αυτό είναι το αγαπημένο μου σημείο! Είναι σειρά των Magelings να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στα 
ξόρκια!»

    «Οουάου...» είπαν και τα τρια παιδάκια σαν σε χορωδία.

  «Οι μαθητές της μαγείας πρέπει να κερδίσουν έξι καλέσματα και να μαζέψουν οκτώ μαγικές περ-
γαμηνές από το Nexus, για να κερδίσουν το διαγωνισμό. Δεν είναι καθόλου εύκολο, μικρά μου!»

  «Θέλω κι εγώ να γίνω Mageling!» είπε ο Ulay. «Θα μελετήσω την τέχνη του Αιθέρα ώστε να 
μπορώ να φτιάξω αιθέρια ξίφη! Τίποτα δεν μπορεί να τα σταματήσει αυτά!»

  «Η μαγεία των Ονείρων είναι η καλύτερη, ωστόσο!» διαφώνησε o Kim. «Θα μπορούσα να δημι-
ουργήσω ένα ολόκληρο σύμπαν!»

  Η Roxi, η μικρότερη, έγειρε πάνω στον Ojimus, ο οποίος περίμενε ότι κι αυτή θα δηλώσει την αγα-
πημένη της σχολή μαγείας. Αντίθετα είπε, «Κύριε Ojimus, έχετε σκουπιδάκια στα γένια σας.»

  Και τα τρία παιδιά άρχισαν να γελούν ανεξέλεγκτα. Το πρόσωπο του Πράσινου Μάγου άρχισε να 
κοκκινήζει, όλο και περισσότερο, μέχρι που το στόμα του άνοιξε, σαν την έκρηξη ενός ηφαιστείου, λέγο-
ντας «Μπάααα!!!».



  Από κάτω, στο κέντρο του αμφιθεάτρου, ο διαγωνισμός είχε ξεκινήσει...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η Συνεργατική Παραλλαγή χρειάζεται 1-4 παίκτες. Στόχος των παικτών είναι να κερδίσουν την τε-
λευταία τοποθεσία πριν εξαφανιστεί το Evertree.

Στην Συνεργατική Παραλλαγή θα σημειώνετε τη Δύναμη Ζωής του Evertree καθώς προσπαθείτε να 
το σώσετε. Αν καθυστερήσετε, το Evertree θα εξαφανιστεί και μαζί του και κάθε ελπίδα από το βα-
σίλειο. Ωστόσο, καθώς οι παίκτες κερδίσουν τοποθεσίες, η Δύναμη Ζωής της χώρας θα αναπληρώ-
νει το Evertree.

Αν οι παίκτες κερδίσουν την τελευταία τοποθεσία πριν πεθάνει το Evertree, έχουν ολοκληρώσει το 
πρώτο επίπεδο της αποστολής τους για να σώσουν το Evretree μια για πάντα. Αν η Δύναμη Ζωής 
του εξαντληθεί πριν τα καταφέρουν, το Evertree πεθαίνει και οι παίκτες χάνουν.

Προετοιμάστε το παιχνίδι όπως και στο βασικό παιχνίδι, με τις εξής εξαιρέσεις:

1) ΤΟ EVERTREE - Τοποθετήστε μια κλειστή κάρτα Evertree πάνω από την αρχική τοποθεσία.

2) ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ - Ανακατέψτε 4 κάρτες Αρχαίων και τοποθετήστε τις σε μια γραμμή στα δεξιά της 
κάρτας Evertree, κλειστές.

3) Κ3) ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ - Γυρίστε τον Κρύσταλλο Πνεύματός σας στην πλευρά που δείχνει το ξεχω-
ριστό αποτέλεσμα Ζωογόνησης, στο κάτω μέρος της. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί πλέον να ενεργοποιη-
θεί στη φάση Ενεργιών σας, χρησιμοποιώντας το τμήμα Ζωογόνησης του Κρυστάλλου Πνεύματός σας



ΑΡΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ - Στη Συνεργατική Παραλλαγή παίζετε ένα campaign αποτελούμενο από 5 
διαδοχικά κεφάλαια, ξεκινώντας από το Κεφάλαιο 1 και τελειώνοντας με το Κεφάλαιο 5. Κάθε κε-
φάλαιο αποτελείται από ένα παιχνίδι. Ακολουθήστε τον παρακάτω πίνακα, τοποθετώντας μάνα 
στις κλειστές κάρτες τοποθεσιών όπως ορίζουν οι πράσινοι αριθμοί. Οι πράσινοι αριθμοί αναπαρι-
στάνουν τη Δύναμη Ζωής της περιοχής, η οποία έχει κλαπεί από τις ορδές τεράτων του Tempest. 
Καθώς προχωράτε στα κεφάλαια, η προετοιμασία εκτελείται ομοίως, με διαφορά μόνο στον 
αριθμό μάνα που τοποθετείται σε κάθε τοποθεσία, ανάλογα με το κεφάλαιο στο οποίο βρίσκεστε.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ:

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ - Στο τέλος κάθε γύρου, η κατάρα απορροφάει μέρος της Δύναμης Ζωής του 
Evertree. Ο πρώτος παίκτης μετακινεί 1 μάνα από την κλειστή κάρτα Evertree και το τοποθετεί 
στην πρώτη από αριστερά κλειστή κάρτα Αρχαίου. Όταν ένα τρίτο μάνα τοποθετηθεί στην κάρτα 
Αρχαίου, η κάρτα Αρχαίου γυρίζει πλευρά, αποκαλύπτοντας 1 από τους 4 Αρχαίους και τα 3 μάνα 
επιστρέφουν στο απόθεμα.

ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1



Επιλύστε το κείμενο που έχει εμφανιστεί, εφαρμόζοντας τυχόν ζημιά που προκαλείται από το αποτέ-
λεσμα, άμεσα. Αν δεν υπάρχει άλλο μάνα στο Evertree όταν ξεκινήσει η Φάση Καταδίκης, το 
Evertree πεθαίνει, το παιχνίδι τελειώνει, και οι παίκτες έχουν χάσει.

ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΟ EVERTREE - Υπάρχουν 2 τρόποι να προστεθεί μάνα στο Evertree:

Τέλος του Παιχνιδιού - Αν ένας παίκτης κερδίσει την τελευταία τοποθεσία, τότε οι παίκτες κερδί-
ζουν το κεφάλαιο. Οι παίκτες επιστρέφουν όλες τις χρησιμοποιημένες κάρτες τοποθεσιών στο κουτί 
και δεν τις χρησιμοποιούν για τα επόμενα κεφάλαια. Αν οι παίκτες χάσουν ένα παιχνίδι, μπορούν να 
δοκιμάσουν ξανά στο κεφάλαιο αυτό όσες φορές επιθυμούν, ή εγκαταλείπουν το campaign, ξεκινώ-
ντας ξανά από το κεφάλαιο 1. Όταν όι παίκτες επαναλάβουν ένα κεφάλαιο αφού χάσουν, όλες οι 
κάρτες τοποθεσιών παραμένουν ως έχουν και δεν ανακατεύονται ξανά κατά την προετοιμασία. Αν οι 
παίκτες κερδίσουν το κεφάλαιο 5, έχουν κερδίσει το campaign.

Κτιζοντας το Οχυρό σας - Το Οχυρό είναι 1 ή περισσότερες κλειστές κάρτες Nexus στην περιοχή 
ενός παίκτη, που αναπαριστάνουν τα πνεύματα και τις περγαμηνές που έχει ανακαλύψει ο παίκτης 
σε προηγούμενα κεφάλαια του campaign. Αφού κερδίσετε κάθε ένα από τα 4 πρώτα κεφάλαια, κάθε 
παίκτης τραβάει 3 κάρτες από την τράπουλα Nexus και επιλέγει 1 για να προσθέσει στο Οχυρό του. 
Οι παίκτες ξεκινούν κάθε παιχνίδι με όλες τις κάρτες που έχουν προσθέσει στο Οχυρό τους κατά το 
campaign, μέχρι είτε το κεφάλαιο 5 να ολοκληρωθεί και το campaign να έχει κερδηθεί ή όχι, ή μέχρι 
να το εγκαταλείψετε. Κάθε παίκτης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις κάρτες του Οχυρού του, σαν 
αυτές να βρίσκονταν στο Nexus. Οι κάρτες που επηρεάζουν το Nexus μπορεί επίσης να επηρεάζουν αυτές να βρίσκονταν στο Nexus. Οι κάρτες που επηρεάζουν το Nexus μπορεί επίσης να επηρεάζουν 
τις κάρτες του Οχυρού σας.

Παραλλαγή Μαθητευόμενου - Η παραλλαγή αυτή είναι για παίκτες που επιθυμούν πιο εύκολο παι-
χνίδι. Κατά την προετοιμασία, τοποθετήστε μια επιπλέον Δύναμη Ζωής στο Evertree.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ - Όποτε μια νέα τοποθεσία αποκαλύπτεται, μετακινήστε το μάνα της τοποθεσίας 
αυτή, αν υπάρχει, στο Evertree.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ - Όταν και ο τελευταίος παίκτης φύγει από μια τοποθεσία, αυτή 
κλείνει. Γυρίστε κλειστή την κάρτα τοποθεσίας και προσθέστε μάνα στο Evertree.



ΜΥΘΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ - Αφού κερδίσετε το Κεφάλαιο 5, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά από το Κεφά-
λαιο 1 με αυξημένη δυσκολία. Κατά την προετοιμασία, μετακινήστε 1 από τις αρχικές Δυνάμεις 
Ζωής από την πρώτη από δεξιά τοποθεσία, στην πρώτη από δεξιά Umbral Gate. Τώρα οι παίκτες 
ξεκινούν με 5 μάνα και 1 επιπλέον κάλεσμα.

ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ - Υπολογίστε το σκορ σας μετά τη νίκη σε κάθε κεφάλαιο, προσθέτοντας πόντους που 
κερδίσατε, σύμφωνα με την παρακάτω λίστα. Όταν το campaign έχει ολοκληρωθεί, προσθέστε 
τους πόντους από κάθε κεφάλαιο για να βρείτε το τελικό σας σκορ.

ΦΥΛΛΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ CAMPAIGN ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ: FAMILIARGAMES.NET

ΠΡΙΝ ΠΑΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Η Καταιγίδα έρχεται, οι Magelings συγκεντρώνονται...

 Τα κλαδιά εκτείνονταν ψηλά δημιουργώντας ένα κάδρο για τον συννεφιασμένο ουρανό. Απαλά 
βρύα βρίσκονταν κάτω από κάθε βήμα των Magelings. Φως σε διάφορα χρώματα έπεφτε εδώ κι εκεί. 
Ένα φρέσκο αεράκι φυσούσε απ́έξω, προσπαθώντας να μπει μέσα από τα πυκνά κλαδιά, φέρνοντας 
μαζί μια δροσούλα σε όσους είχαν μαζευτεί στην Καρδιά του Evertree.

  Λευκές τούφες έπεφταν στο πρόσωπο της Μάντισσας. Το βλέμμα της ήταν καρφωμένο στον ορίζο-
ντα στα νότια, και καθώς αλληθώριζε, εκατοντάδες γραμμές περνούσαν μπροστά από τα αρχαία της 
μάτια. Η Μάντισσα ήταν 111 ετών και έκρυβε απεριόριστη σοφία, καλοσύνη και ομορφιά. Μετά από 
μια σύντομη σκέψη μίλησε:

 « Η δύναμη του Tempest ολοένα και αυξάνεται. Σύντομα θα είναι εξαιρετικά δυνατός. Όταν αυτό 
συμβεί, η χώρα θα βρεθεί για πάντα καταραμένη και το Evertree θα πέσει στον έλεγχο σκοτεινών δυ-
νάμεων. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε.»

 «Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και ξέρετε ότι το να αντιμετωπίσετε τον Tempest θα είναι ότι δυσκο-
λότερο έχετε κάνει ποτέ. Με τη δύναμη του Evertree έχετε την ευλογία μου.»

+1 πόντος αν κερίδσατε το κεφάλαιο στην πρώτη σας προσπάθεια.
+1 πόντος για κάθε δύναμη ζωής που παραμένει στο Evertree κατά τον τελικό γύρο 
του κεφαλαίου.
-1 πόντος αν παίζετε στην Παραλλαγή Μαθητευόμενου.
+1 πόντο αν παίζετε την Μυθική Παραλλαγή.



 «Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να μοιραστώ μαζί σας κάποια συνταρακτικά νέα. Ο Evangil και οι βοηθοί 
του έχουν αναπτύξει έναν νέο τρόπο να μεταλάσσουν τον χρόνο, προστατεύοντάς τους από την πλήρη 
ήττα. Αν τα οράματά μου είναι σωστά, ετοιμαστείτε για περισσότερες από μια αποστολές στο Cloud 
Chamber.»

  Με αυτά, οι νεαροί Magelings ξεκινούν. Καθώς κοιτάζουν έξω από το Evertree, ο ουρανός στα νότια 
είχε γίνει μωβ. Μέχρι να πέσει το σκοτάδι, θα βρίσκονται στο Grimthorn Forest αν τα καταφέρουν να 
φτάσουν μέχρι εκεί. Είναι έτοιμοι οι μαθητές των Μαγικών Τεχνών για μια τέτοια επικίνδυνη αποστο-
λή; Η εκπαίδευσή τους έχει εδώ και καιρό ολοκληρωθεί. Ίσως, να μην είναι εντελώς έτοιμοι, αλλά η 
καρδιά τους λέει το αντίθετο.

 Από πίσω τους ακούστηκε η φωνή της Μάντισσας «Οι πέντε ρούνοι να φωτίζουν το δρόμο σας.»

 Τελικά, οι αστραπές σταμάτησαν και μια ηρεμία σκέπασε το Cloud Chamber. Τα κατάφεραν. Νίκη-
σαν τον Tempest στην πηγή του.

 Τότε μόνο, το σκοτεινό παραπέτασμα από σύννεφα που βρισκόταν από πάνω, έσπασε από μια ακτίνα 
φωτός, η οποία φώτισε ένα μικρό κομμάτι στο πάτωμα. Αυτό έφερε μεγάλη ανακούφιση στους Magelings, οι 
οποίοι έβλεπαν το φωτισμένο σχήμα να μεγαλώνει. Είχαν καταφέρει να σώσουν το Evertree.

 To φως όμως ξαφνικά ξεκίνησε να μαζεύει. Τι συνέβη; Για ένα λεπτό δεν ήταν σίγουροι. Ο κόσμος 
γύρω τους άρχισε να αλλάζει καθώς τα λόγια της Μάντισσας επέστρεφαν στο μυαλό τους. Το Cloud 
Chamber άρχισε να εξαφανίζεται και για άλλη μια φορά οι Magelings βρέθηκαν και πάλι στην βάση του 
Evertree. Στον Βορρά μια νέα καταιγίδα είχε ξεσπάσει.

 Καθώς και το τελευταίος Αρχηγός του Tempest πέφτει, μια απίστευτη ηρεμία απλώνεται στο Cloud 
Chamber. Μια αχτίδα φωτός ρίχνεται στο έδαφος. Είναι άραγε αυτό το τέλος; Το φωτεινό σχήμα στο 
πάτωμα όλο και μεγαλώνει.

  Έπειτα ακούγεται ένας ήχος που προκαλεί τον ενθουσιασμό των Magelings. Ένας συνηθισμένος 
κοκκινολαίμης, εμφανίζεται στην κορυφή της αίθουσας, ρίχνοντας ένα χαρούμενο κελάηδισμα. Αυτό 
ήταν το σινιάλο που χρειάζονταν. Αυτή τη φορά θα έπρεπε να επιστρέψουν στο Evertree με τα πόδια, 
και μόλις φτάσουν μια τεράστια γιορτή τους περιμένει, ώστε να τους υποδεχτούν σαν θρύλους των 
Πέντε Βασιλείων.

ΑΦΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Το Φως Πρέπει να Επικρατήσει...

Ένας Μύθος Γεννιέται...

ΑΦΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
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CREDITS
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Επιπλέον Ανάπτυξη: Kevin Kennedy
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Μετάφραση στα Ελληνικά: Νίκος Χριστάκης

Τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όσους έκαναν back στην Kickstarter campaign και πίστεψαν σε εμάς και Τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όσους έκαναν back στην Kickstarter campaign και πίστεψαν σε εμάς και 

στην βελτίωση του αρχικού σχεδίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ομάδα της Panda Game 

Manufacturing για την καθοδήγησή τους στην βελτίωση των περιεχομένων του παιχνιδιού. Επίσης, θέλουμε 

να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που βοήθησαν να εξελιχθεί το Mageling μέσα στα χρόνια, καθώς 

και τις οργανώσεις που μας φιλοξένησαν: Southern Fried Gaming Expo, Meeple Madness, The Rook & 

Pawn, Tyche›s Games και Dragon Star Hobbies.

O Joseph θέλει να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τους παρακάτω για την υποστήριξη και την εμψύχωσή τους O Joseph θέλει να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τους παρακάτω για την υποστήριξη και την εμψύχωσή τους 

κατά τη διάρκεια της εκστρατείας και παραπάνω: Marlene Koncewicz, Josh Butler και Susan Bolger.

O Charles θέλει να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως την Charlotte (για την πολύτιμη βοήθεια και την ενθάρρυνσή 

της!), τον Joseph (για την απίστευτη εμπιστοσύνη του σε εμένα!) και τον Michael Lapinski (για κάποιες εξαι-

ρετικές πληροφορίες σχετικά με την εικονογράφηση, ακριβώς όταν έπρεπε!)



ΦΑΣΕΙΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ

5 ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΓΕΙΑΣ & ΟΙ ΡΟΥΝΟΙ ΤΟΥΣ

ΕΙΔΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΩΝ

1) Φάση Ριξίματος: Ρίξτε τα 5 Ζάρια Ρούνων. Μπορείτε να ρίξετε ξανά όσα ζάρια επι-
θυμείτε, 1 ακόμα φορά.

2) Φάση Ενεργειών: Μπορείτε να εκτελέσετε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες της Κάρτας 
Ενεργειών σας. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να εκτελεστούν όσες φορές επιθυμείτε.

3) Φάση Αναπλήρωσης: Αναθέστε ζημιά, επιστρέψτε κάρτες στις θέσεις τους, δώστε 
τα ζάρια στον παίκτη στα αριστερά σας.
4) Φάση Καταδίκης (Συνεργατική Παραλλαγή): Αφού όλοι οι παίκτες παίξουν τη 
σειρά τους. Μετακινήστε μάνα από το Evertree στην πρώτη από αριστερά Umbral 
Gate. Αν η κάρτα Umbral Gate έχει 3 μάνα, τότε γυρίστε την πλευρά και επιλύστε το 
αποτέλεσμά της.

Ενέργεια: Ένας πόρος που χρησιμοποιείται για το ξεσκαρτάρισμα καλεσμάτων, για 
να κερδίσετε τοποθεσίες και να αγοράσετε περγαμηνές.

Μάνα: Ένας πόρος που μπορεί να ξεσκαρταριστεί για να πάρετε 1 ενέργεια.

Δύναμη Ζωής: Μάνα που τοποθετείται στο Evertree.

Κάλεσμα: Δεν μπορείτε να κερδίσετε την τρέχουσα τοποθεσία αν ένα κάλεσμα βρί-

σκεται εκεί. Τα καλέσματα ξεσκαρτάρονται ξοδεύοντας 2 ενέργεια.

Ζημιά: Κάνει μια περγαμηνή άχρηστη μέχρι να θεραπευτεί.

Ζωογόνηση: Έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο ενεργοποιείται με Ζωογόνηση.

Ευελιξία: Πλευρά του ζαριού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Εστίαση ή Ζωογόνηση.

Πνεύματα: Ειδικές κάρτες του Nexus που μπορούν να ενεργοποιηθούν εστιάζοντας 
στη συγκεκριμένη σχολή μαγείας.

Φραγή Όνειρο Αιθέρας Μαντική Θάνατος

Τεχνουργήματα Ξόρκια Σύμμαχοι Πλάσματα


