
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1 Επιλέξτε
ήρωα 2 Πάρτε την κάρτα του 

ήρωα που επιλέξατε 3 Τοποθετήστε τον 
ήρωα στη θέση ΜΑΧΗ

Γίνε ο πρώτος παίκτης που θα κερδίσει τις μάχες 
εναντίον των Gormiti και του Άρχοντα Voidus!

Αριθμός δυνάμεων των 

στοιχείων της φύσης



GORMITI © 2020 Giochi Preziosi – Planeta Junior-Kotoc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. © 2020 John Adams Leisure Ltd. John Adams Leisure Ltd. 
προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τα πρότυπα ποιότητας. Χρώματα και σχέδια ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στη συσκευασία. Παρακαλούμε 
αφαιρέστε όλες τις πλαστικές συνδέσεις και κάθε άλλο εξάρτημα που δεν αποτελεί μέρος του παιχνιδιού, πριν δώσετε το προϊόν σε παιδί. Διαβάστε και φυλάξτε τη 
συσκευασία και τις οδηγίες (αν υπάρχουν) καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. 
Κατασκευαστής: John Adams Leisure Ltd., Hercules House, Pierson Road, Enterprise Campus, Alconbury Weald, Huntingdon, Cambridgeshire. PE28 4YA.
Διαβάστε και φυλάξτε για μελλοντική αναφορά. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΚΙΝΑ.

ΚΑΝΟΝΕΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1
 Ο νεότερος παίκτης παίζει πρώτος και ρίχνει το ζάρι.
Το χρώμα του κάθε συμβόλου που υπάρχει στο ζάρι 
αντιστοιχεί στο χρώμα του στοιχείου της φύσης με το 
οποίο θα πρέπει να δώσει μάχη ο παίκτης με τους Gormiti.

2 Συγκρίνετε τον αριθμό της κάρτας σας, στο χρώμα που έδειξε το ζάρι, με αυτόν που έχει ο Gormiti.

4 Νίκησε όλους τους Gormiti και αντιμετώπισε τον Άρχοντα 

Voidus στη τελική μάχη στο κέντρο του ταμπλό.

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ 

ΑΡΧΟΝΤΑ VOIDUS ΕΙΝΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ!

3 Αν έχετε μεγαλύτερο αριθμό από τον Gormiti τότε κερδίζετε τη μάχη και 
μετακινείτε τον ήρωα στην επόμενη θέση μάχης. Ο γύρος σας τελειώνει και 
παίζει ο επόμενος παίκτης.
Αν έχετε μικρότερο αριθμό από τον Gormiti τότε χάνεται τη μάχη και παραμένετε 
στο ίδιο πεδίο. Ο γύρος σας τελειώνει και παίζει ο επόμενος παίκτης.

·  Διαλέξτε σε πιο ταμπλό θα δώσετε μάχες!
·  Για πάνω από 2 παίκτες, μπορείτε να παίξετε σε ομάδες ή σε γύρους    

όπου οι νικητές του κάθε γύρου θα μονομαχήσουν για τον τελικό νικητή!
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ΕΝΑΝΤΙΟΝΕΝΑΝΤΙΟΝ


