
Ο σχεδιασμός των λιμνών Koi έχει μεγάλη επιρροή στην υγεία 
και την ευημερία των Nishikigoi. Ο Αυτοκράτορας σας έχει 

επιλέξει για να δημιουργήσετε τις κατάλληλες λιμνούλες, ώστε οι 
κυπρίνοι να μπορούν να φτάσουν στις μέγιστες δυνατότητές 
τους. Για να το κάνετε πρέπει να τοποθετήσετε την κάθε αποικία 

Koi στην κατάλληλη θέση.

Αρχικά, δείτε την μεγάλη λίμνη για να πάρετε μια ιδέα πως θα Αρχικά, δείτε την μεγάλη λίμνη για να πάρετε μια ιδέα πως θα 
χωρίσετε τις περιοχές.

Ανακατέψτε τις κάρτες Λιμνών και μοιράστε 2 κάρτες σε 
κάθε παίκτη. Αφήστε τις υπόλοιπες κλειστές στην άκρη.

Επιλέξτε τυχαία τον πρώτο παίκτη.

Σε κάθε γύρο, οι παίκτες πρέπει να τοποθετήσουν διαφορετική ομάδα 
κυπρίνων χωρίζοντας τη λίμνη. Είναι σημαντικό να προσαρμόσετε 
την περιοχή ώστε να φιλοξενεί τις περισσότερες αποικίες.

Το παιχνίδι παίζεται σε σειρές, και στην κάθε μια πρέπει να 
κατασκευάσετε το τέλειο περιβάλλον για την αποικία, ακολουθώντας 

τα εξής βήματα:

Α) Καθορισμός της τέλειας λίμνης
Ο πρώτος παίκτης ρίχνει τα 3 ζάρια. Τα ζάρια αυτά δείχνουν τον Ο πρώτος παίκτης ρίχνει τα 3 ζάρια. Τα ζάρια αυτά δείχνουν τον 
ακριβή αριθμό των nishikigoi που πρέπει να έχετε μέσα σε μια 

περιοχή λίμνης όταν κλείσει.

Πρέπει να θυμάστε ότι οι κυπρίνοι με περισσότερα από ένα 
χρώματα, μπορεί να παιχτούν σαν οποιοδήποτε χρώμα, αλλά 

υπολογίζονται μια φορά.

Β) Δημιουργία της λίμνης

Για να ξεκινήσετε έναν γύρο, τοποθετήστε μια κάρτα από την Για να ξεκινήσετε έναν γύρο, τοποθετήστε μια κάρτα από την 
τράπουλα στο τραπέζι. Αυτή θα είναι η αρχή μιας περιοχής λίμνης.

Έπειτα, ξεκινώντας με τον πρώτο παίκτη και με δεξιόστροφη σειρά, 
κάθε παίκτης πρέπει να παίξει μια κάρτα Λίμνης, τραβάει μια νέα 
κάρτα και ολοκληρώνει τη σειρά του. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν 
μέχρι μια περιοχή λίμνης να έχει κλείσει εντελώς ή όλοι οι παίκτες να 

αποφασίσουν να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο.

- 54 κάρτες

- 3 Ζάρια
(λευκό, πορτοκαλί και μαύρο)

Για να παίξει μια κάρτα, ο παίκτης την τοποθετεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε συνεχίζεται η σειρά από νούφαρα. Για να γίνει αυτό, η 
κάρτα μπορεί να τοποθετηθεί επικαλύπτοντας μερικώς άλλες 

κάρτες στο παιχνίδι (ποτέ από κάτω).

Αν ο ακριβής αριθμός των nishikigoi του κάθε χρώματος Αν ο ακριβής αριθμός των nishikigoi του κάθε χρώματος 
ταιριάζει με τα ζάρια, αφαιρέστε 5 από τις παιγμένες κάρτες και 
τοποθετήστε τις στον πάτο τις τράπουλας. Οι υπόλοιπες μένουν 
στην άκρη για να δείξουν ότι έχετε κατασκευάσει μια τέλεια 

περιοχή λίμνης.

Αν οι παίκτες αποφασίσουν να ξεκινήσουν μια νέα περιοχή 
λίμνης, όλες οι παιγμένες κάρτες επιστρέφουν στο κουτί.

Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλες οι κάρτες έχουν παιχτεί. Δεν 
υπάρχει άλλος χώρος στην αυτοκρατορική λίμνη και είναι ώρα να 

αξιολογήσετε πόσο καλά τα πήγατε:

Υπερβολικός!

Τέλειος!

Πολύ καλός.

Όχι κι άσχημα, αλλά πρέπει
να βελτιωθείτε παίζοντας
ξανά.
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