
Ένας διαβόητος καπετάνιος πειρατής, με πληροφορίες για μυστικά μέρη και κρυμμένους θησαυρούς, 
καταφθάνει στο νησί! Αναζητά μερικούς άξιους άνδρες για να τους προσλάβει και να «Αποδράσουν» μαζί 

τη νύχτα σε νέες περιπέτειες...
Όμως, θα επιλέξει μόνο μέλη της Αδελφότητας των Πειρατών!

Είστε Πειρατές και πρέπει να κερδίσετε μια θέση στην Αδελφότητα των Πειρατών. 
Για να το πετύχετε θα πρέπει να εκπληρώσετε Αποστολές, να αποκτήσετε τα απαραίτητα τιμαλφή 

από την Μαύρη Αγορά, να προσλάβετε πλήρωμα και να ανακαλύψετε περιοχές στο νησί, 
ξεχασμένες από τους κατοίκους τους. 

Ίσως και να δώσετε μάχες σώμα με σώμα για την επικράτηση μιας περιοχής…

Είσαι αρκετά Πειρατής για να τα καταφέρεις;

ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΣΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Πριν το πρώτο σας παιχνίδι στερεώστε τους Πειρατές, τους 
Μούτσους και τη Μάρκα Γύρου στις πλαστικές βάσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ανοίξτε το ταμπλό στο τραπέζι. Ξεχωρίστε τις κάρτες ανά 

κατηγορία, ανακατέψτε τις και τοποθετήστε τις σε 5 στοίβες 
δίπλα στο ταμπλό. Τραβήξτε τυχαία τις παρακάτω κάρτες και 
τοποθετήστε τις ανοιχτές στις αντίστοιχες θέσεις στο ταμπλό.

• 3 Κάρτες Μαύρης Αγοράς στη Μαύρη Αγορά
• 3 Αποστολές στην Αδελφότητα
• 1 Κάρτα Ταβέρνας στην Ταβέρνα

Τοποθετήστε τη Μάρκα Γύρου στην πρώτη θέση στον Μετρητή 
Γύρων.

Τοποθετήστε τις Μάρκες Εξοπλισμού, Συμμάχων και 
Προμηθειών, καθώς  και όλα τα Δουβλόνια σε ξεχωριστές στοίβες 
δίπλα στο ταμπλό.

Κάθε παίκτης διαλέγει με ποιο χρώμα θα παίξει και λαμβάνει:
• 1 Καρτέλα Παίκτη (τυχαία ή κατ’ επιλογή) και το αντίστοιχο 

Πιόνι Πειρατή.
• Μούτσους (του αντίστοιχου χρώματος) και Δουβλόνια, 

ανάλογα με τον αριθμό των παικτών που παίζουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• 1 Ταμπλό
• 5 Καρτέλες Παικτών 
• 132 Μάρκες

25 Μάρκες Εξοπλισμού

25 Μάρκες Συμμάχων

25 Μάρκες Προμηθειών

25 Μάρκες ενός Δουβλονίου

15 Μάρκες πέντε Δουβλονιών

1 Μάρκα Πρώτου Παίκτη

1 Μάρκα Γύρου 

33 Αποστολές 20 Κάρτες Μαύρης Αγοράς

22 Ενέργειες 15 Κάρτες Ταβέρνας 10 Κάρτες Εξερεύνησης

• 100 Κάρτες
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22

33

44

Αριθμός Παικτών Αρχικά ΔουβλόνιαΜούτσοι
3 3

4
2-3
4-5 2

5 Μάρκες Αντοχής με διαφορετικά χρώματα  
(1 ανά παίκτη)

10 Μάρκες Σημαίες διαφορετικών χρωμάτων  
(2 ανά παίκτη)

• 20 Πιόνια

• 21 Πλαστικές Βάσεις για Πειρατές, Μούτσους και Μάρκα 
Γύρου

5 Πειρατές (1 ανά παίκτη)

15 Μούτσοι σε 5 διαφορετικά χρώματα (3 ανά παίκτη)
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• 2 Μάρκες Σημαίες του αντίστοιχου χρώματος. Τοποθετεί 
τη μία μπροστά του και την άλλη στον Μετρητή Πόντων 
Νίκης στη θέση 0.

• 1 Μάρκα Αντοχής, η οποία τοποθετείται στην 
υποδεδειγμένη θέση στον Μετρητή Αντοχής της Καρτέλας 
Παίκτη (συνήθως στην θέση 3).

• 1 Αποστολή από τη στοίβα Αποστολών, την οποία κρατά 
κρυφή από τους άλλους παίκτες.

• Επιπλέον, κάθε παίκτης ανατρέχει στην Καρτέλα Παίκτη 
του και παίρνει την ικανότητα / πλεονέκτημα με το οποίο 
ξεκινάει ο πειρατής του. Στους πειρατές που ξεκινούν με 
μία Μάρκα Εξοπλισμού/Συμμάχων/Προμηθειών οι παίκτες 
την τοποθετούν σε όποια από τις 4 αντίστοιχες θέσεις 
επιθυμούν (βλ. Καρτέλα Παίκτη σελ. 6). 

5. Ξεκινάει ο παίκτης που μοιάζει περισσότερο με πειρατή, και 
παίρνει τη Μάρκα Πρώτου Παίκτη.
55
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Εάν παίζετε με 5 παίκτες, αποκαλύψτε τις 2 πρώτες Κάρτες 
Εξερεύνησης και τοποθετήστε τις στην σωστή τους θέση στο 
ταμπλό (βλ. σελ. 8 Παρατηρητήριο).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Στο παιχνίδι αυτό, οι παίκτες είναι Πειρατές που προσπαθούν 
να γίνουν δεκτοί από την Αδελφότητα των Πειρατών. Για 
να αποδείξουν την αξία τους, αναλαμβάνουν αποστολές της 
Αδελφότητας τις οποίες πρέπει να φέρουν εις πέρας κερδίζοντας 
Πόντους Νίκης (ΠΝ). Μετά από μερικούς γύρους παιχνιδιού, ο 
παίκτης με τους περισσότερους ΠΝ είναι ο νικητής.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΥΡΟΥ
Το παιχνίδι διαρκεί συγκεκριμένους γύρους ανάλογα με τον 
αριθμό των παικτών.

Κάθε γύρος αποτελείται από 3 Φάσεις:
1. Ανανέωση
2. Ενέργειες 
3. Τέλος Γύρου

1η Φάση: Ανανέωση
Παραλείψτε αυτή τη φάση κατά τον πρώτο γύρο.

Στη φάση της Ανανέωσης εκτελέστε τα ακόλουθα:
• Ξεσκαρτάρετε τις διαθέσιμες Αποστολές στην Αδελφότητα 

και αντικαταστήστε τις με 3 νέες.
• Ξεσκαρτάρετε την Κάρτα Ταβέρνας από τον προηγούμενο 

γύρο (αν είναι ακόμα στο ταμπλό) και αντικαταστήστε την 
με μία καινούρια.

• Εάν υπάρχει κάρτα στη Μαύρη Αγορά στη θέση με το 
μονό Δουβλόνι, αφαιρέστε την και μετακινήστε προς τα 
δεξιά τις υπόλοιπες κάρτες ώστε να συμπληρώσουν τις 
πρώτες θέσεις, τραβώντας στη συνέχεια νέες κάρτες για 
να καλύψετε τις κενές.

• Επαναφέρετε τις κάρτες των Ακολούθων σε όρθια θέση.
• Προωθήστε τη Μάρκα Γύρου κατά 1 θέση στον Μετρητή 

Γύρων Παιχνιδιού.

Οι ιδιότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην αρχή του γύρου 
(π.χ.  Η «Ευγενής» Μοργκάνα και  Ο «Επιδέξιος» Μπεν) επίσης 
γίνονται σ’ αυτή τη φάση.

2η Φάση: Ενέργειες
Ο παίκτης με τη Μάρκα Πρώτου Παίκτη διαλέγει ένα από τα 
πιόνια του (Πειρατή ή Μούτσο) και το βάζει σε μία τοποθεσία 
πάνω στο ταμπλό στις διαμορφωμένες θέσεις. Κατόπιν εκτελεί 
την ιδιότητα της τοποθεσίας (όπως αυτές περιγράφονται στο 
κεφάλαιο Τοποθεσίες σελίδα 6). 

Μόλις ο παίκτης εκτελέσει την ιδιότητα της τοποθεσίας, παίζει 
ο επόμενος παίκτης ο οποίος διαλέγει ένα από τα πιόνια του, το 
βάζει σε μία τοποθεσία στο ταμπλό και εκτελεί την ιδιότητά της.

Όταν ο παίκτης βάζει ένα από τα πιόνια του σε μία τοποθεσία 
όπου υπάρχει ήδη το πιόνι ενός άλλου παίκτη πρέπει να «δώσει 
μάχη». Ως αποτέλεσμα της «μάχης» ο παίκτης χάνει 1 Πόντο 
Αντοχής πριν εκτελέσει την ιδιότητα (βλ. Καρτέλα Παίκτη σελ. 
6). Εάν ένας παίκτης έχει 0 Πόντους Αντοχής τότε δε μπορεί να 
βάλει πιόνι του σε τοποθεσία όπου υπάρχει ήδη άλλος παίκτης.

Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε μία τοποθεσία στο 
ταμπλό, ο παίκτης δεν μπορεί να βάλει πιόνι του. 

Το παιχνίδι συνεχίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρι όλοι οι 
παίκτες να έχουν χρησιμοποιήσει τα πιόνια τους. Η φάση 
“Ενέργειες” τότε ολοκληρώνεται και οι παίκτες προχωρούν στη 
φάση “Τέλος Γύρου”.

Παράδειγμα: Βρισκόμαστε στον 2ο γύρο του παιχνιδιού. 
Ο Γιάννης έχει τη Μάρκα του Πρώτου Παίκτη και παίζει 
πρώτος. Διαλέγει έναν Μούτσο και τον βάζει στην τοποθεσία 

Αριθμός Παικτών Γύροι
72-3

4-5 10
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του Σιδηρουργείου ώστε να πάρει μία μάρκα Εξοπλισμού. 
Μετά παίζει ο Μιχάλης, ο οποίος είναι στα αριστερά του. Και 
ο Μιχάλης χρειάζεται μια μάρκα εξοπλισμού, οπότε βάζει 
έναν Μούτσο στην τοποθεσία του Σιδηρουργείου στη 2η θέση 
που είναι διαθέσιμη. Επειδή όμως ο Γιάννης έχει τοποθετήσει 
ήδη έναν Μούτσο του, ο Μιχάλης μειώνει κατά 1 πόντο την 
Αντοχή του στην Καρτέλα Παίκτη, μετακινώντας τη μάρκα 
προς τα αριστερά στον Μετρητή Αντοχής. Η Άννα, που είναι 
η επόμενη στη σειρά να παίξει, δεν μπορεί να τοποθετήσει 
πιόνι της στο Σιδηρουργείο – δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη 
θέση – οπότε αναγκαστικά επιλέγει μία άλλη τοποθεσία.

3η Φάση: Τέλος Γύρου 
Σ’ αυτή τη φάση, όλοι οι παίκτες παίρνουν πίσω τα πιόνια τους 
από το ταμπλό και τα τοποθετούν δίπλα στις Καρτέλες Παικτών. 
Μόλις το κάνουν όλοι, αυτός ο γύρος τελειώνει και ξεκινάει ο 
επόμενος.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Στο τέλος του 7ου γύρου (αν παίζουν 2 ή 3 παίκτες) ή στο τέλος 
του 10ου γύρου (αν παίζουν 4 ή 5 παίκτες) το παιχνίδι τελειώνει.
Όταν συμβεί αυτό, οι παίκτες έχουν μία τελευταία ευκαιρία να 
ολοκληρώσουν μία από τις Αποστολές τους. Χρησιμοποιούν τις 
απαραίτητες μάρκες από την Καρτέλα Παίκτη και κερδίζουν 
τους αντίστοιχους Πόντους Νίκης που αναγράφονται στην 
Αποστολή.
Κατόπιν, ελέγχουν τον Πίνακα Διακρίσεων για να δουν αν 
κερδίζουν επιπλέον Πόντους Νίκης. Κάθε μία Διάκριση μπορεί 
να κερδηθεί μόνο από έναν παίκτη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, 
κανένας παίκτης δεν την κερδίζει.

Ο παίκτης με τους περισσότερους Πόντους Νίκης είναι ο νικητής.

Παράδειγμα: Είμαστε στο τέλος του 7ου γύρου. Ο Γιάννης, 
ο Μιχάλης και η Άννα μόλις τελείωσαν το παιχνίδι με 25, 
24 και 21 Πόντους Νίκης αντίστοιχα. Όμως η Άννα έχει μία 
Αποστολή στο χέρι της την οποία μπορεί να ολοκληρώσει. 
Χρησιμοποιεί τις απαραίτητες μάρκες και κερδίζει 4 επιπλέον 
Πόντους Νίκης, φτάνοντας τους 25. Οι παίκτες ελέγχουν 
κατόπιν τον Πίνακα Διακρίσεων. Ο Γιάννης και ο Μιχάλης 
έχουν ολοκληρώσει 5 Αποστολές ενώ η Άννα 6. Η Άννα 
κερδίζει την πρώτη Διάκριση, παίρνει 1 ΠΝ και πλέον έχει 26. 
Ο Γιάννης τελείωσε το παιχνίδι με 1 Δουβλόνι ενώ ο Μιχάλης 
και η Άννα με 3. Εφόσον υπάρχει ισοπαλία κανένας δεν 
κερδίζει τη Διάκριση. Ο Γιάννης έχει τις περισσότερες μάρκες 
στην Καρτέλα Παίκτη (έχει 2 ενώ οι άλλοι παίκτες έχουν από 
1) και τους περισσότερους Ακόλουθους (έχει 3 ενώ Μιχάλης 
και Άννα έχουν 2 και 1 αντίστοιχα) οπότε κερδίζει τις 2 αυτές 
Διακρίσεις, παίρνοντας 2 επιπλέον ΠΝ. Τέλος, ο Μιχάλης έχει 
τη μεγαλύτερη Αντοχή αφού τελείωσε το παιχνίδι στο 3 ενώ 
ο Γιάννης και η Άννα στο 1, άρα κερδίζει τη σχετική Διάκριση 
και παίρνει 1 ΠΝ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται ως 
εξής: Γιάννης 27, Μιχάλης 25 και Άννα 26. Ο Γιάννης κερδίζει 
το παιχνίδι και γίνεται μέλος της Αδελφότητας των Πειρατών!

Σε περίπτωση ισοπαλίας παικτών, νικητής είναι ο μεταξύ τους 
παίκτης που ολοκλήρωσε τις περισσότερες αποστολές. Σε 
περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, ο παίκτης ανάμεσα τους με τα 
περισσότερα Δουβλόνια είναι νικητής και εάν υπάρχει ξανά 
ισοβαθμία ο παίκτης με τις περισσότερες Μάρκες στην Καρτέλα 
Παίκτη είναι τελικά ο νικητής. Στη σπάνια περίπτωση που 2 ή 
παραπάνω παίκτες ισοβαθμούν σε όλα τα παραπάνω τότε όλοι 
τους μοιράζονται τη Νίκη!

Διακρίσεις Επιπλέον ΠΝ
Ο παίκτης που ολοκλήρωσε τις περισσότερες
Αποστολές
Ο παίκτης με τα περισσότερα Δουβλόνια
Ο παίκτης με τις περισσότερες μάρκες  
στην Καρτέλα Παίκτη
Ο παίκτης με τους περισσότερους Ακόλουθους
Ο παίκτης με τη μεγαλύτερη Αντοχή 

1
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΑΙΚΤΗ 

Όλοι οι παίκτες έχουν μπροστά τους μία Καρτέλα Παίκτη 
ώστε να παρακολουθούν την πρόοδό τους και τα επιπλέον 
Πλεονεκτήματα που αποκτούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

Η Καρτέλα Παίκτη αποτελείται από:

1  Το όνομα του Πειρατή.

2.  Την ικανότητα / πλεονέκτημα του Πειρατή.

2.  Τον Μετρητή Αντοχής. Οι παίκτες χρησιμοποιούν τη Μάρκα 
Αντοχής ώστε να σημειώνουν την τρέχουσα Αντοχή τους. Όλοι 
οι παίκτες ξεκινούν το παιχνίδι με τον Μετρητή Αντοχής στην 
θέση 3.

3. Τα Πλεονεκτήματα που αποκτούν οι παίκτες μαζεύοντας 
διάφορα αγαθά. Υπάρχουν 3 αγαθά στο παιχνίδι: Εξοπλισμοί, 
Σύμμαχοι και Προμήθειες. Όταν ένας παίκτης παίρνει ένα από 
αυτά τα αγαθά, τοποθετεί την αντίστοιχη μάρκα σε έναν από τους 
σχετικούς χώρους στην Καρτέλα Παίκτη. Ανάλογα με το που 
την τοποθετεί, ο παίκτης κερδίζει το αντίστοιχο Πλεονέκτημα. 
Στις τελευταίες σελίδες των Οδηγιών θα βρείτε αναλυτικά τα 
Πλεονεκτήματα που προσφέρει το κάθε αγαθό.

Κάθε θέση στην Καρτέλα Παίκτη χωράει μόνο μία μάρκα. Εάν 
για παράδειγμα ένας παίκτης έχει Σπάθα – έχοντας τοποθετήσει 
Μάρκα Εξοπλισμού στον αντίστοιχο χώρο – δεν μπορεί να βάλει 
επιπλέον μάρκα πάνω από αυτήν. Εάν κερδίσει κι άλλη Μάρκα 
Εξοπλισμού θα πρέπει να την τοποθετήσει αλλού.

4. Τη βάρκα: Εάν  ένας παίκτης έχει ήδη 4 μάρκες από το 
ίδιο αγαθό και κερδίσει άλλη μία, μπορεί να την τοποθετήσει 
στη βάρκα του. Οι μάρκες στη βάρκα δεν δίνουν επιπλέον 
Πλεονέκτημα. Η βάρκα χρησιμοποιείται μόνο ως αποθηκευτικός 
χώρος για επιπλέον μάρκες και χωράει μέχρι 1 μάρκα από κάθε 
αγαθό. Αυτό σημαίνει πως ο παίκτης δε μπορεί να έχει ποτέ 
παραπάνω από 5 ίδια αγαθά. Εάν έχει 5 ίδια αγαθά και κερδίσει 
άλλο ένα λόγω κάποιας ιδιότητας, η μάρκα αυτή χάνεται. Επίσης 
απαγορεύεται η μετακίνηση μάρκας η οποία έχει τοποθετηθεί 
στην Καρτέλα Παίκτη.

Οι μάρκες αγαθών χρησιμοποιούνται επίσης για να 
ολοκληρωθούν οι Αποστολές που λαμβάνουν οι παίκτες από 
την Αδελφότητα. Όταν ένας παίκτης θέλει να ολοκληρώσει 
μία Αποστολή (συνήθως γίνεται αυτό χρησιμοποιώντας την 
ιδιότητα της τοποθεσίας Αδελφότητας) αφαιρεί τις απαραίτητες 
μάρκες από την Καρτέλα Παίκτη.

Όταν μία μάρκα αφαιρείται από τη θέση της στην Καρτέλα 
Παίκτη, τότε ο παίκτης χάνει το Πλεονέκτημα που του έδινε η 
μάρκα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Στο ταμπλό υπάρχουν 10 τοποθεσίες που μπορούν να 
επισκεφτούν οι παίκτες. Κάθε τοποθεσία έχει μία ιδιότητα η 
οποία ενεργοποιείται όταν βάζει ένας παίκτης πιόνι του.

Παζάρι, Σιδηρουργείο, Αποβάθρα: Σ’ αυτές τις τοποθεσίες ο 
παίκτης λαμβάνει μάρκα Προμήθειας, Εξοπλισμού ή Συμμάχου 
αντίστοιχα. Η μάρκα τοποθετείται στην Καρτέλα Παίκτη 
στη θέση που επιλέγει ο παίκτης και λαμβάνει το αντίστοιχο 
Πλεονέκτημα.
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Παραλία:  Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης τραβάει μία 
Ενέργεια.

Οι Ενέργειες κρατούνται μυστικές από τους άλλους παίκτες. 
Μπορούν να παιχτούν οποιαδήποτε στιγμή στο γύρο του παίκτη 
ο οποίος λαμβάνει άμεσα το όφελος της Ενέργειας. Δεν υπάρχει 
όριο στο πόσες Ενέργειες μπορεί να έχει ένας παίκτης στη 
κατοχή του.

Μαύρη Αγορά: Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης πληρώνει 
το αναγραφόμενο κόστος που φαίνεται πάνω από τις κάρτες 
Μαύρης Αγοράς και κερδίζει αγαθά  και/ή κάρτες Ενέργειας.

Αφού ο παίκτης λάβει τα αγαθά ή τις  Ενέργειες που 
απεικονίζονται, η κάρτα Μαύρης Αγοράς πετιέται.       

Γέφυρα: Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης κερδίζει 2 Δουβλόνια.

Αδελφότητα: Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης μπορεί να 
ολοκληρώσει μία Αποστολή από το χέρι του, να λάβει μία 
καινούρια από τις διαθέσιμες ή να κάνει και τα δύο.

Για να ολοκληρώσει μία Αποστολή ο παίκτης πρέπει να 
ξεσκαρτάρει από την Καρτέλα Παίκτη τις απαιτούμενες 
μάρκες αγαθών και να πληρώσει το αναγραφόμενο κόστος 
σε Δουβλόνια (αν υπάρχει). Ο παίκτης τότε κερδίζει τους 
εικονιζόμενους Πόντους Νίκης πάνω στην Αποστολή και όποια 
άλλα οφέλη αναγράφονται. Αν κάποιο από τα οφέλη αυτά το 
έχει ήδη ο παίκτης στην καρτέλα του, τότε απλά το αγνοεί. Την 
κάρτα της Αποστολής την κρατάει (φανερή πλέον) κάπου κοντά 
στην Καρτέλα Παίκτη για την καταμέτρηση της στο τέλος του 
παιχνιδιού. 

Για να λάβει μία καινούρια Aποστολή ο παίκτης διαλέγει 
μία από τις διαθέσιμες αποστολές στο ταμπλό. Η Αποστολή 
παραμένει κρυφή και κανένας άλλος παίκτης δεν μπορεί να τη 
δει. Δεν υπάρχει όριο στο πόσες Αποστολές μπορεί να έχει στην 
κατοχή του ένας παίκτης. Όμως κάθε φορά που χρησιμοποιεί 
την ιδιότητα της περιοχής Αδελφότητα μπορεί να ολοκληρώσει 
μόνο μία Αποστολή και/ή να λάβει μόνο μία καινούρια και πάντα 
με αυτή τη σειρά (πρώτα ολοκληρώνει, μετά παίρνει νέα).

Πανδοχείο: Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης ανακτά/κερδίζει 
2 πόντους Αντοχής. Ο παίκτης δεν μπορεί να υπερβεί στον 
Μετρητή Αντοχής το 5.
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Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες περιοχές, στο 
Πανδοχείο ο 2ος παίκτης που βάζει πιόνι του δε χάνει Αντοχή.

Ταβέρνα:  Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης πληρώνει 1 Δουβλόνι, 
τραβάει μία Κάρτα Ταβέρνας και παίρνει τον Ακόλουθο που 
απεικονίζεται.

Όταν ο παίκτης κερδίζει έναν Ακόλουθο, τοποθετεί την κάρτα 
του Ακόλουθου δίπλα στην Καρτέλα Παίκτη. Ο Ακόλουθος 
παρέχει στον παίκτη μία συγκεκριμένη ιδιότητα. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις για να χρησιμοποιήσει ο παίκτης την 
ιδιότητα του Ακόλουθου πρέπει να βάλει πιόνι σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία.

Παράδειγμα: Ο Λιβέ «η Σφίγγα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 
όταν ο παίκτης επισκεφτεί το Σιδηρουργείο. 

Για να χρησιμοποιήσει ένας παίκτης την ιδιότητα ενός 
Ακόλουθου πρέπει να «πλαγιάσει» κατά 90 μοίρες την κάρτα 
του. Η ιδιότητα ενός «πλαγιασμένου» Ακόλουθου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ξανά στον ίδιο γύρο.

Δύο από τους Ακόλουθους (ο «Επιδέξιος» Μπεν και η «Ευγενής» 
Μοργκάνα) δεν αναφέρουν τοποθεσία. Αυτό σημαίνει ότι η 
ιδιότητά τους είναι πάντα ενεργή.

Δεν υπάρχει όριο στους πόσους Ακόλουθους μπορεί να έχει ένας 
παίκτης. 

Στην τελευταία σελίδα των Οδηγιών μπορείτε να βρείτε λίστα 
με τους Ακόλουθους και τις ιδιότητές τους.

Παρατηρητήριο: Σ’ αυτή την τοποθεσία ο παίκτης λαμβάνει τη 
Μάρκα Πρώτου Παίκτη και τραβάει μία Κάρτα Εξερεύνησης.

Η Μάρκα Πρώτου Παίκτη επιτρέπει στον παίκτη να παίξει 
πρώτος τον επόμενο γύρο. Η Κάρτα Εξερεύνησης αποκαλύπτει 
μία νέα τοποθεσία στο ταμπλό με μία καινούρια ιδιότητα.

Όταν ο παίκτης τραβάει μία Κάρτα Εξερεύνησης την τοποθετεί 
αμέσως στο ταμπλό στο σημείο που υποδεικνύει η κάρτα. 
Η περιοχή είναι πλέον διαθέσιμη για όλους τους παίκτες και 
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι βασικές τοποθεσίες 
του ταμπλό.

Λίστα με τις Κάρτες Εξερεύνησης και τις ιδιότητές τους μπορούν 
να βρεθούν στις τελευταίες σελίδες των Οδηγιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ - ΠΕΙΡΑΤΕΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

Γουίλλιαμ Μακ Γκρέηβς - Το “Κόκκινο Βαρέλι”:  Ο Σκωτσέζος 
Γκρέηβς φορά πάντα το παραδοσιακό του κιλτ. Το πάθος του 
για κόκκινη μπύρα του έδωσε το παρατσούκλι του. Όπως όλοι 
οι πρόγονοί του αρέσκεται στο να αποθηκεύει προμήθειες και 
στο πλοίο του υπάρχει πάντα άφθονο ρούμι, νερό, φαγητό και 
μπαρούτι. Μετά από κάθε μάχη πάντα παίζει γκάιντα.

Ιδιότητα: Ξεκινάει το παιχνίδι με μία μάρκα Προμηθειών.
Όποτε ολοκληρώνει μία Αποστολή, αγνοεί από τα ζητούμενα 
ένα σύμβολο Προμηθειών.
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Έντουαρντ Μάνσφιλντ - Ο “Λόρδος”:  Ο πειρατής με καταγωγή 
ευγενών.  Γεννήθηκε στην Αγγλία από πατέρα ευγενή και μητέρα 
σερβιτόρα. Η ζωή ως ευγενής δεν του ταίριαζε και αποφάσισε να 
πλεύσει για να βρει την τύχη του.

Ιδιότητα: Ξεκινάει το παιχνίδι με 2 επιπλέον Δουβλόνια.
Όποτε ολοκληρώνει μία Αποστολή, αγνοεί από τα ζητούμενα 
δύο σύμβολα Δουβλονίων. 

Μαρί Λε Μοντ - Η “Αντάρτισσα”: Κόρη πειρατή. Η Μαρί 
ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της και μυστικά λεηλατούσε 
εμπορικά καράβια που ανήκαν στον σύζυγό της. Ο ανυποψίαστος 
άντρας της ακόμα της δίνει πληροφορίες για τα καράβια του. Η 
γαλλική της ομορφιά και η αγάπη της για τα όπλα την καθιστά 
ακαταμάχητη για κάθε πλάσμα στη Γη.

Ιδιότητα: Ξεκινάει το παιχνίδι με μία Μάρκα Συμμάχων.
Όποτε ολοκληρώνει μία Αποστολή, αγνοεί από τα ζητούμενα, 
ένα σύμβολο Συμμάχων.

Νέβις Τζάκσον - Το “Μαύρο Γεράκι”: Κατάγεται από το νησί 
Νέβις της Καραϊβικής. Τρομακτικός εκ πρώτης όψεως αλλά 
δίκαιος απένατι στους αιχμαλώτους του. Έχασε το χέρι του 
κατά την προσπάθειά του να δραπετεύσει από την φυλακή και 
ένας διάσημος σιδηρουργός το αντικατέστησε με ένα γεράκι με 
ράμφος σαν σπαθί. Αυτό του δίνει μεγάλη δύναμη και αντοχή 
για να υπερτερεί έναντι των αντιπάλων του.

Ιδιότητα: Ξεκινάει το παιχνίδι με 2 επιπλέον Πόντους Αντοχής.
Όποτε ολοκληρώνει μία Αποστολή, κερδίζει έναν επιπλέον 
Πόντο Νίκης.

Ροντρίγκο Ντε Κορτέζ - Ο “Κατακτητής: Ένας γεννημένος 
περιπλανητής και εξερευνητής. Με καταγωγή από την Ισπανία, 
προκαλεί πάντα τον αντίπαλο Καπετάνιο σε μια μάχη μέχρις 
εσχάτων. Ταξιδεύει συνεχώς με σκοπό να κατακτήσει ότι μπορεί 
να του δώσει φήμη και χρυσό.

Ιδιότητα: Ξεκινάει το παιχνίδι με μία Μάρκα Εξοπλισμού.
Όποτε ολοκληρώνει μία Αποστολή, αγνοεί από τα ζητούμενα 
ένα σύμβολο Εξοπλισμού.



10

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΑΜΠΛΟ

Αδελφότητα: Μπορείς να ολοκληρώσεις και/ή να τραβήξεις  1 
κάρτα Αποστολής.

Αποβάθρα: Πάρε 1 μάρκα Συμμάχου.

Γέφυρα: Πάρε 2 Δουβλόνια.

Μαύρη Αγορά: Πλήρωσε τα αναγραφόμενα Δουβλόνια και τράβα 
την αντίστοιχη κάρτα. Το κόστος της αναγράφεται στην θέση της 
κάθε κάρτας.

Παζάρι:  Πάρε 1 μάρκα Προμήθειας.

Πανδοχείο: Ανέβασε κατά 2 την Αντοχή σου.

Παραλία: Πάρε μία κάρτα Ενέργειας.

Παρατηρητήριο: Πάρε τη Μάρκα του Πρώτου Παίκτη και τράβα 
μία Κάρτα Εξερεύνησης. Τοποθέτησέ την στο ταμπλό. 

Σιδηρουργείο: Πάρε 1 μάρκα Εξοπλισμού.

Ταβέρνα: Πλήρωσε 1 Δουβλόνι και πάρε τον διαθέσιμο Ακόλουθο.

ΚΑΡΤΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Αρένα: Χάσε 1 Πόντο Αντοχής και κέρδισε 3 Δουβλόνια.

Αρχαίος Ναός: Χάσε 1 Πόντο Αντοχής και κέρδισε 1 μάρκα 
Εξοπλισμού και 1 Δουβλόνι.

Καλύβα: Κέρδισε 1 μάρκα Συμμάχου ή 1 μάρκα Προμήθειας.

Κρησφύγετο: Κέρδισε 1 μάρκα Εξοπλισμό ή 1 μάρκα Προμήθειας.

Λημέρι Κλεφτών: Πλήρωσε 2 Δουβλόνια και κέρδισε 2 Μάρκες 
Εξοπλισμού, 2 Μάρκες Συμμάχων ή 2 Μάρκες Προμηθειών.

Μάγισσα: Πλήρωσε 1 Δουβλόνι και κέρδισε 3 Πόντους Αντοχής.

Ναυάγιο: Χάσε 1 Πόντο Αντοχής και κέρδισε 1 μάρκα Προμήθειας 
και 1 Δουβλόνι.

Παλιό Λιμάνι: Χάσε 1 Πόντο Αντοχής και κέρδισε 1 μάρκα 
Συμμάχου και 1 Δουβλόνι. 

Πύργος Κουρσάρων: Κέρδισε 1 μάρκα Συμμάχου ή 1 μάρκα 
Εξοπλισμό.

Σπηλιά: Χάσε 3 Πόντους Αντοχής και κέρδισε 1 μάρκα Εξοπλισμού, 
1 μάρκα Συμμάχου και 1 μάρκα Προμήθειας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ

Γουίλλιαμ ο “Χάρτης” (Παρατηρητήριο): Όποτε τοποθετείς μια 
μία Κάρτα Εξερεύνησης στο ταμπλό μπορείς να χρησιμοποιήσεις 
αμέσως την ιδιότητά της.

Εμμάνουελ ο “Χρυσοδόντης” (Μαύρη Αγορά): Πληρώνεις 1 
Δουβλόνι λιγότερο στη Μαύρη Αγορά.

Η «Ευγενής» Μοργκάνα: Στην αρχή κάθε γύρου ανέβασε την 
αντοχή σου κατά 1.

Λιβέ η “Σφίγγα” (Σιδηρουργείο): Κέρδισε 1 μάρκα Εξοπλισμού.

Μάγκυ η “Γοργόνα” (Παραλία): Πάρε 1 κάρτα Ενέργειας.

Μπιλ ο “Βόας” (Παζάρι): Δώσε 1 μάρκα Συμμάχου και κέρδισε 1 
μάρκα Προμήθειας και 1 μάρκα Εξοπλισμού.

Ντόλαρ ο “Λογιστής” (Παζάρι): Κέρδισε 1 μάρκα Προμήθειας.

Ο “Ανοιχτομάτης” Ρόι  (Σιδηρουργείο): Δώσε 1 μάρκα Προμήθειας 
και κέρδισε 1 μάρκα Εξοπλισμού ή 1 μάρκα Συμμάχου.

Ο «Επιδέξιος» Μπεν: Στην αρχή κάθε γύρου κέρδισε 1 Δουβλόνι.

Ο Κύριος Μύριος (Αδελφότητα):  Κάθε φορά που ολοκληρώνεις 
μία Αποστολή κέρδισε 1 επιπλέον Πόντο Νίκης.

Όλιβερ το “Δέντρο” (Γέφυρα): Κέρδισε 2 Δουβλόνια.

Σύλβια η “Πολυλογού” (Πανδοχείο): Κέρδισε 1 Φαγητό ή 1 Νερό.

Τζέιμς ο “Πληροφοριοδότης” (Αποβάθρα): Δώσε 1 
μάρκα Εξοπλισμού και κέρδισε 1 μάρκα Συμμάχου και 1 μάρκα 
Προμήθειας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
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Τζος ο “Άγκυρας” (Αποβάθρα): Κέρδισε 1 μάρκα Συμμάχου.

Φρίντα η Σερβιτόρα (Ταβέρνα): Μπορείς να πληρώσεις 1 Δουβλόνι 
και να πάρεις την πάνω κλειστή Κάρτα Ταβέρνας ως Ακόλουθο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΑΙΚΤΗ 

Τα πλεονεκτήματα που ξεσκαρτάρονται για να παιχτεί η ιδιότητα 
τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιον παίκτη μόνο 
1 φορά στο γύρο του (πριν ή μετά την τοποθέτηση του πιονιού 
του), ακόμα και αν τα αποκτήσει ξανά μέσα στον γύρο. 

Σπάθα: Όταν βάζεις το πιόνι του Πειρατή σου σε τοποθεσία που 
υπάρχει πιόνι άλλου παίκτη, δε χάνεις 1 Πόντο Αντοχής (ούτε 
δίνεις Δουβλόνι αν ο άλλος παίκτης έχει Πιστόλα).

Πιστόλα: Όταν ένας αντίπαλος βάζει πιόνι του σε τοποθεσία που 
έχεις δικό σου πιόνι, μπορείς αν θες να τον υποχρεώσεις να σου 
δώσει 1 Δουβλόνι αντί να χάσει 1 πόντο Αντοχής. Αν δεν έχει να 
πληρώσει τότε δε μπορεί να μπει σε αυτήν την τοποθεσία και θα 
πρέπει να διαλέξει μία άλλη.

Κυάλι: Όταν τραβάς Κάρτα Εξερεύνησης μπορείς να κοιτάξεις τις 
2 πρώτες κάρτες και να διαλέξεις ποια θα κρατήσεις. Μπορείς να 
τοποθετήσεις την κάρτα στην αρχή του επόμενου γύρου σου στο 
ταμπλό. Βάλε την άλλη κάρτα στον πάτο της στοίβας.

Εξάντας: Όταν τραβάς μία Ενέργεια κοίτα τις 3 πρώτες κάρτες 
και διάλεξε ποια θα κρατήσεις. Βάλε τις υπόλοιπες στον πάτο της 
στοίβας.

Πυροβολητής: Όταν ένας άλλος παίκτης τοποθετεί πιόνι του σε 
περιοχή που βρίσκεται ήδη δικό σου δε μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις ιδιότητες των Ακολούθων του.

Ύπαρχος: Ξεσκαρτάρισε τη μάρκα αυτή για να μετακινήσεις το πιόνι 
του Πειρατή σου σε μια άδεια τοποθεσία και να χρησιμοποιήσεις 
την ιδιότητά της.

Παπαγάλος: Ξεσκαρτάρισε τη μάρκα αυτή για να ολοκληρώσεις 
μία κάρτα Αποστολής χωρίς να βάλεις κάποιο πιόνι στην τοποθεσία 
της Αδελφότητας (θα πρέπει να έχεις μαζέψει τα προαπαιτούμενα 
και να τα δώσεις).

Μαϊμού: Εάν έχεις πιόνι Πειρατή σε τοποθεσία που βρίσκεται 
πιόνι κι άλλου παίκτη, ξεσκαρτάρισε τη μάρκα αυτή και κλέψε 
από τον παίκτη αυτόν 1 μάρκα Εξοπλισμού ή 1 μάρκα Προμήθεια 
ς(παίρνεις το ίδιο ακριβώς πλεονέκτημα που είχε ο παίκτης αυτός 
στην Καρτέλα του).

Μπαρούτι: Ξεσκαρτάρισε τη μάρκα αυτή και αφαίρεσε όλα τα 
πιόνια από μία περιοχή. Οι κάτοχοι των πιονιών χάνουν 1 Πόντο 
Αντοχής για κάθε πιόνι τους που αφαίρεσες. Τα πιόνια αυτά 
παραμένουν στην άκρη και δεν ξαναχρησιμοποιούνται εντός του 
ίδιου γύρου.

Ρούμι: Δεν πληρώνεις κανένα Δουβλόνι όταν χρησιμοποιείς την 
ιδιότητα της Ταβέρνας. 

Φαγητό: Ξεσκαρτάρισε τη μάρκα αυτή και κέρδισε 2 πόντους 
Αντοχής. 

Νερό: Όταν χρησιμοποιείς έναν από τους Μούτσους σου, μπορείς να 
τον βάλεις να κάνει την ίδια κίνηση με την κίνηση που έκανε άλλος 
Μούτσος σου νωρίτερα στον ίδιο γύρο, ακόμα κι αν δεν υπάρχει 
ελεύθερη θέση (βάλε τον νέο Μούτσο δίπλα στον προηγούμενο 
στο ταμπλό χωρίς όμως να καταλαμβάνει θέση. Δεν χάνεις αντοχή 
ή Δουβλόνια αν υπάρχει πιόνι άλλου παίκτη στην περιοχή).

Σχεδιασμός Παιχνιδιού: 
Βαγγέλης Μπαγιαρτάκης - Αντώνης Τσιμίνος

Εικονογράφηση: 
Όθωνας Νικολαΐδης

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ
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