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Next player draws 4 cards 

from the Draw Pile.
Monster Horde

Look at any player’s hand and 

exchange up to 2 cards with them.

Scorch

ΝΙΚΩΝΤΑΣ
Ο παίκτης που θα εξαντλήσει πρώτος όλα του τα φύλλα, 
έχοντας έτσι φέρει την ισορροπία στο σύμπαν και 
έχοντας ανακηρυχθεί Κύριος Προστάτης, νικάει το 
παιχνίδι.
Η τελευταία κάρτα που θα παίξετε, πρέπει να είναι 
κάποιο Τέρας, ωστόσο μπορεί να παιχτεί και μαζί με μια 
κάρτα Δράσης. Μπορείτε να δείτε περισσότερα 
λεπτομερή παραδείγματα για το πώς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι κάρτες Δράσης στην επόμενη 
σελίδα.

Παράδειγμα: Μπορείτε να παίξετε μια κάρτα Μάχης και 
αν νικήσετε τη μάχη με τις τελευταίες σας κάρτες, 
κερδίζετε και πάλι ολόκληρο το παιχνίδι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΕΣ
Συνδυάζοντας 
Αν έχετε πολλές κάρτες Δράσης με το ίδιο όνομα, 
μπορείτε να τις παίξετε όλες μαζί. Αν παιχτούν έτσι οι 
κάρτες Δράσης, τότε αυξάνεται μόνο ο αριθμός των 
καρτών που θα ληφθούν ως ποινή (π.χ. “Monster Horde”). 
Οποιεσδήποτε άλλες επιδράσεις δεν πολλαπλασιάζονται 
(π.χ. Shapeshifter).

Δεν έχετε τι να παίξετε;
Αν δεν μπορείτε να παίξετε κάποια κάρτα, τότε 
μπορείτε να τραβήξετε μια από τη Στοίβα Τραβήγματος. 
Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να παίξετε, τότε 
πρέπει να πάρετε όλες τις κάρτες από τα Σκάρτα. Το 
παιχνίδι συνεχίζεται με τον επόμενο παίκτη που μπορεί 
να παίξει κάποια κάρτα του.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ
Τα τέρατα παίζονται ανά Κόσμο (χρώμα) και Ενέργεια 
(αξία):
Παίξτε μια κάρτα από τον ίδιο Κόσμο με ισάξια ή 
μεγαλύτερη Ενέργεια από αυτή που είναι στα Σκάρτα.
´H
Παίξτε ένα Τέρας από διαφορετικό Κόσμο, αλλά με την 
ίδια Ενέργεια. Μπορείτε να παίξετε περισσότερα από ένα 
Τέρατα την ίδια στιγμή ή ΑΝ έχουν την ίδια Ενέργεια.
Παράδειγμα- 3 Critters (2 Φωτιές και 1 Καταιγίδα).

Αν 4 ή περισσότερα Τέρατα με την ίδια Ενέργεια παιχτούν 
το ένα πάνω από το άλλο (δεν απαιτείται να παιχτούν από 
τον ίδιο παίκτη) τότε όλα τα Σκάρτα βγαίνουν εκτός 
παιχνιδιού, στο Νεκροταφείο. Κάθε φορά που συμβαίνει 
αυτό, ο παίκτης που δημιούργησε το Νεκροταφείο παίζει 
ξανά.

Η επόμενη κάρτα που θα παιχτεί ξεκινάει την καινούρια 
Στοίβα των Σκάρτων.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ ΔΡΑΣΗΣ
Κάθε κάρτα Δράσης έχει διαφορετική επίπτωση στο 
παιχνίδι, η οποία φαίνεται στην κάρτα.

Οι 4 Ουδέτερες κάρτες Δράσης μπορούν να παιχτούν 
πάνω από οποιονδήποτε Κόσμο, οι Ειδικές όμως μπορούν 
να παιχτούν μόνο στον ίδιο Κόσμο. Όταν παίζετε μια 
Ουδέτερη κάρτα Δράσης, τότε  διαλέγετε σε ποιόν Κόσμο 
θα συνεχίσετε, όταν όμως παίζετε μια Ειδική παραμένετε 
στον ίδιο Κόσμο.

Ο χρόνος μας τελειώνει... Το σύμπαν 
εξαπλώνεται εκτός ελέγχου και είστε η μόνη 
μας ελπίδα για να επανέλθει η ισορροπία στο 
σύμπαν. Παίξτε τις κάρτες σας σωστά και θα 
ανακηρυχθείτε Κύριος Προστάτης, και 
κυρίαρχος του UNIMO!

Στήσιμο παιχνιδιού
1. Αποφασίστε με πόσους Κόσμους θέλετε να παίξετε. 
Συνίσταται ένας Κόσμος ανά παίκτη.
2. Ανακατέψτε την τράπουλα, με όλους τους Κόσμους 
που επιλέξατε, και μοιράστε 8 κάρτες στον κάθε παίκτη. 
3. Οι υπόλοιπες κάρτες τοποθετούνται στο κέντρο του 
τραπεζιού, κλειστές. Αυτές οι κάρτες αποτελούν τη 
Στοίβα Τραβήγματος, από την οποία θα τραβάτε κάρτες
4. Καθορίστε τον παίκτη που θα ξεκινήσει.
5. Για να αρχίσει το παιχνίδι, ο παίκτης που ξεκινάει 
τοποθετεί μια κάρτα της επιλογής του δίπλα στη Στοίβα 
Τραβήγματος, η οποία είναι η πρώτη κάρτα της Στοίβας 
των Σκάρτων.
6. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τη φορά του ρολογιού.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
Όταν είναι η σειρά σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 
ακόλουθα:
- να παίξετε ένα Τέρας
- να κάνετε μία Δράση

Περιεχόμενα

Σύμβολα

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

70 ΚΑΡΤΕΣ ΤΕΡΑΤΩΝ
14 για κάθε Κόσμο
2 x 7 κάρτες με τιμές 
Ενέργειας που κυμαίνονται από 
40 έως 100 

1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

30 ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
6 για κάθε Κόσμο
2 Ειδικές για κάθε Κόσμο
4 Ουδέτερες

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Κάθε Κόσμος περιέχει 4 Ουδέτερες και 2 Ειδικές κάρτες 
Δράσης. H δράση κάθε κάρτας είναι γραμμένη στο κάτω 
μέρος της. Στο τέλος των κανόνων υπάρχουν 
λεπτομέρειες για κάθε κάρτα.
 
Ουδέτερες κάρτες Δράσης - Οι κάρτες αυτές μπορούν να 
παιχτούν πάνω από οποιαδήποτε κάρτα. Αφού παίξετε μια 
Ουδέτερη κάρτα Δράσης, επιλέγετε τον Κόσμο στον 
οποίο ο επόμενος παίκτης είναι υποχρεωμένος να 
συνεχίσει.

Ειδικές κάρτες Δράσης ανά Κόσμο - Αυτές μπορούν να 
παιχτούν μόνο εντός του Κόσμου που αντιστοιχούν και 
δεν αλλάζουν τον τρέχοντα Κόσμο.
 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΡΤΑΣ 
ΔΡΑΣΗΣ

ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΡΑΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΕΡΑΤΩΝ
Κάθε τράπουλα αντιπροσωπεύει έναν Κόσμο. Κάθε 
Κόσμος περιέχει 2 x 7 Τέρατα, τα οποία κυμαίνονται 
από το επίπεδο 40 έως το 100. Κάθε Κόσμος έχει το 
δικό του χρώμα και οικογένεια. (Φωτιά, Βράχος, 
Πάγος, Αθάνατοι, Καταιγίδα).

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΡΤΑΣ 
ΤΕΡΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΤΑΣ ΤΕΡΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ένας (ή περισσότεροι) παίκτης (παίκτες) 
πρέπει να περάσουν έναν γύρο ανάλογα με 
την Δράση.
´H
Παγώστε μια ή περισσότερες κάρτες ανάλογα 
με τον τύπο τη Δράσης.

Δεν μπορείτε να παίξετε μια κάρτα Shield 
πάνω από μία κάρτα με αυτό το σύμβολο.

Ένας (ή περισσότεροι) παίκτης (παίκτες) 
πρέπει να σηκώσουν όσες κάρτες δείχνει ο 
αριθμός
´H
Αν ο αριθμός είναι αρνητικός, μπορείτε να 
ξεσκαρτάρετε τόσες κάρτες, από το χέρι σας 
στο Νεκροταφείο.

Σειρά παιξίματος.
´H
Αλλάζετε κάρτες με κάποιον.

2

2

Φωτιά Βράχος Πάγος

Καταιγίδα Αθάνατοι Ουδέτεροι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Χρησιμοποιείστε τις κάρτες Δράσης προς όφελός σας: 
Για παράδειγμα, χρησιμοποιείστε μία “Scorch” όχι μόνο 
για να αλλάξετε 2 κάρτες, αλλά και για να έχετε μια 
εικόνα των καρτών του αντιπάλου σας, πράγμα που 
σας επιτρέπει να σχεδιάσετε τις επόμενες κινήσεις 
σας.

Θέλετε μια πιο απλή εκδοχή;
Για ένα γρηγορότερο και ευκολότερο παιχνίδι, μη 
χρησιμοποιήσετε τις Ειδικές κάρτες Δράσης.



Challenge any player to a duel.

Battle

24

Next player draws 4 cards 
from the Draw Pile.

Monster Horde

Play any Monster card 
together with this card.

Shapeshifter

Protects you against any 
card without      . 

Opponent gets to draw 3 cards instead.

Shield

3

Discard any 2 cards from your hand 
into the Graveyard.

Bonfire

2

Look at any player’s hand and 
exchange up to 2 cards with them.

Scorch

Place one opponent’s card in 
front of them. This card is frozen.

Freeze

All players, except for you, pick up 2 
cards from the Draw Pile.

Blizzard

2

Shu�e two cards from every player. 
Then deal.

Earthquake

Next player selects 2 random cards 
from your hand and puts them 

into the Graveyard.

Erosion

2

All players, including you, switch hands
 with the next player in turn order.

Twister

The direction of play changes.
Thunder

Choose any player to infect. 
They draw one of 3 Infection cards 

after each of their turns.

Infection

3

Choose up to 3 cards from the 
Discard Pile to add to your hand.

Survival Kit

3

SHAPESHIFTER
Παίξτε οποιαδήποτε κάρτα Τεράτων 
με αυτή την κάρτα.

Τοποθετείστε αυτή την κάρτα στα 
Σκάρτα και μετά παίξτε μια κάρτα 
Τεράτων της επιλογής σας από 
πάνω.

Μπορεί να παιχτεί ως η τελευταία 
σας κάρτα, αν έχετε τουλάχιστον 
ένα Τέρας στο χέρι σας.

Δεν μπορεί να αποκρουστεί.
Μπορεί να παιχτεί πάνω από οποιαδήποτε κάρτα. Οι 
πολλαπλές κάρτες δεν έχουν καμία επίδραση.

SHIELD
Σας προστατεύει από οποιαδήποτε 
κάρτα ενάντια στην οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, όπως 
προσδιορίζεται από το αντίστοιχο 
σύμβολο. Αντί αυτού, ο αντίπαλος 
τραβάει 3 κάρτες.

Τοποθετείστε την στην κορυφή των 
Σκάρτων, για να σας προστατέψει 
από οποιαδήποτε κάρτα Δράσης ή 
Τέρας που δεν έχει το σύμβολο που 

αποτρέπει τη χρήση της ασπίδας. Αν προστατεύεστε από 
μια κάρτα Δράσης ή Τέρας, ο αντίπαλος επιδέχεται την 
επίδραση της κάρτας (εκτός κι αν προστατεύονται και 
αυτοί).
Μια κάρτα Shield είναι αρκετή για να σας προστατεύσει 
απέναντι σε πολλαπλές κάρτες Shield.

Μπορεί να παιχτεί για να αποκρούσει μια άλλη κάρτα 
Shield.
Μπορεί να παιχτεί πάνω από οποιαδήποτε κάρτα, η οποία 
δεν έχει το σύμβολο που αποτρέπει τη χρήση της κάρτας 
Shield.
Οι πολλαπλές κάρτες αντιγράφουν τον αριθμό των 
καρτών που θα ληφθούν (π.χ. 2 Shield = 6 κάρτες).

EROSION
Ο επόμενος παίκτης επιλέγει 2 
τυχαίες κάρτες από το χέρι σας και 
τις τοποθετεί στο Νεκροταφείο.

Μπορεί να παιχτεί ως τελευταία σας 
κάρτα αν έχετε 1 ή 2 κάρτες στο 
χέρι σας.
Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
μια άλλη κάρτα Βράχου.
Δεν μπορεί να αποκρουστεί.

FREEZE
Τοποθετήστε την κάρτα ενός 
αντιπάλου μπροστά τους. Αυτή η 
κάρτα είναι παγωμένη.

Επιλέξτε 1 τυχαία κάρτα από 
οποιονδήποτε παίκτη και 
τοποθετήστε την μπροστά τους, 
κλειστή. Αυτή η κάρτα είναι τώρα 
παγωμένη. Αν έχουν ήδη μια 
παγωμένη κάρτα, τότε την 
τοποθετείτε δίπλα στην υπάρχουσα. 
Ο παίκτης δεν μπορεί να παίξει αυτή 

την κάρτα μέχρι να παίξει ολόκληρο το χέρι του. Αφού 
τελειώσουν οι κάρτες στο χέρι του, μπορεί να επιλέξει 
με ποια σειρά θα παίξει τις παγωμένες του κάρτες.
Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από μια άλλη κάρτα Πάγου.

BLIZZARD
Όλοι οι παίκτες, εκτός από εσάς, 
τραβάνε 2 κάρτες από τη Στοίβα 
Τραβήγματος.

Εάν αποκρουστείτε από 
περισσότερους από έναν παίκτες, 
πρέπει να τραβήξετε όσες κάρτες 
εμφανίζονται σε σύνολο (π.χ. 2 
Shield = 6 κάρτες).

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
μια άλλη κάρτα Πάγου

BONFIRE
Πετάτε 2 από τις κάρτες, που έχετε 
στο χέρι σαw στο Νεκροταφείο.

Οι κάρτες που θα επιλέξετε να 
πετάξετε τοποθετούνται στο 
Νεκροταφείο.

Μπορεί να παιχτεί ως τελευταία 
κάρτα, εάν έχετε 1/2 κάρτες στο 
χέρι σας.
Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
μια άλλη κάρτα Φωτιάς.
Δεν μπορεί να αποκρουστεί.

SCORCH
Βλέπετε τις κάρτες οποιουδήποτε 
παίκτη και ανταλλάζετε έως και 2 
κάρτες μαζί του.

Επιλέγετε οποιονδήποτε παίκτη με 
τον οποίο θα αλλάξετε κάρτες. 
Μπορείτε να αλλάξετε μέχρι 2 
κάρτες, ωστόσο είστε υποχρεωμένοι 
να αλλάξετε τουλάχιστον 1.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
κάποια άλλη κάρτα Φωτιάς.

BATTLE
Προκαλέστε οποιονδήποτε παίκτη 
σε μονομαχία.

Σε μια μάχη, κάθε παίκτης διαλέγει 
κρυφά μέχρι 3 κάρτες. Φανερώστε 
κάθε κάρτα, την μια μετά την άλλη, 
και συγκρίνετε την Ενέργεια τους. 
Ο παίκτης με την μεγαλύτερη 
Ενέργεια κερδίζει. Αφότου έχουν 
συγκριθεί και οι 3 κάρτες, η 
μονομαχία τελειώνει, και ο χαμένος 
μαζεύει όλες τις κάρτες που έχουν 
παιχτεί.

Μπορεί να παιχτεί ως τελευταία σας κάρτα, αν έχετε 
τουλάχιστον ένα Τέρας στο χέρι σας.
Μπορεί να αποκρουστεί.
Μπορεί να παιχτεί πάνω από οποιαδήποτε κάρτα. Οι 
πολλαπλές κάρτες δεν έχουν καμία επίδραση.

EARTHQUAKE
Ανακατέψτε 2 κάρτες από κάθε 
παίκτη. Μετά μοιράστε.

Όλοι οι παίκτες διαλέγουν 2 κάρτες 
από το χέρι τους και τις τοποθετούν 
σε μια στοίβα στο τραπέζι. Τις 
ανακατεύετε όλες και μοιράζετε. 
Εάν αποκρουστείτε από 
περισσότερους από έναν παίκτες, 
τότε πρέπει να λάβετε όσες κάρτες 
εμφανίζονται σε σύνολο (π.χ. 2 
Shield = 6 κάρτες). Οι παίκτες αυτών 

των καρτών Shield δεν επηρεάζονται. Εάν παίζονται 
πολλαπλές κάρτες Shield τότε ο επόμενος παίκτης 
επιλέγει έναν Κόσμο.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από μια άλλη κάρτα 
Βράχου.

INFECTION
Επιλέγετε οποιονδήποτε παίκτη 
για να τον μολύνετε. Αυτός 
τραβάει μια από τις 3 κάρτες 
Μόλυνσης μετά από τη σειρά του.

Τραβάτε 3 κάρτες από τα Σκάρτα 
και τις τοποθετείτε κλειστές 
μπροστά από τις μολυσμένες. 
Αυτές είναι οι κάρτες Μόλυνσης. 
Αν υπάρχουν λιγότερες από 3 
κάρτες στα Σκάρτα, τότε μπορείτε 
μόνο να τραβήξετε όσες έχουν 

απομείνει. Ο παίκτης που έχει μολυνθεί πρέπει να 
τραβήξει μια κάρτα Μόλυνσης μετά από τη σειρά του.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από κάποια άλλη Αθάνατη 
κάρτα.

SURVIVAL KIT
Διαλέγετε μέχρι 3 κάρτες από τα 
Σκάρτα για να τις προσθέσετε στο 
χέρι σας.

Πρέπει να κρατήσετε τουλάχιστον 
1 κάρτα από τα Σκάρτα. Αν 
υπάρχουν λιγότερες από 3 κάρτες 
στα Σκάρτα, μπορείτε να 
τραβήξετε μόνο όσες απομένουν.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
κάποια άλλη Αθάνατη κάρτα.
Δεν μπορεί να αποκρουστεί.

MONSTER HORDE
Ο επόμενος παίκτης τραβάει 4 
κάρτες από τη Στοίβα Τραβήγματος.

Οι πολλαπλές κάρτες 
πολλαπλασιάζουν τον αριθμό των 
καρτών που θα πάρει. (π.χ. 2 Monster 
Horde = 8 κάρτες)

Μπορεί να παιχτεί πάνω από 
οποιαδήποτε κάρτα.

TWISTER
Όλοι οι παίκτες, και εσείς, αλλάζουν 
τις κάρτες στα χέρια τους με τον 
επόμενο παίκτη στη σειρά.

Εάν αποκρουστείτε από 
περισσότερους από έναν παίκτες, 
τότε πρέπει να λάβετε όσες κάρτες 
εμφανίζονται σε σύνολο (π.χ. 2 
Shield = 6 κάρτες). Οι παίκτες αυτών 
των καρτών Shield δεν 
επηρεάζονται. Εάν παίζονται 
πολλαπλές κάρτες Shield, τότε ο 

επόμενος παίκτης επιλέγει έναν Κόσμο.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από μια άλλη κάρτα 
Καταιγίδας.

THUNDER
Η σειρά παιξίματος αντιστρέφεται.

Εάν υπάρχουν μόνο δύο παίκτες, 
παίζετε ξανά.

Μπορεί να παιχτεί μόνο πάνω από 
μια άλλη κάρτα Καταιγίδας.
Δεν μπορεί να αποκρουστεί.


