
معرفی

اجزای بازی

هم اکنون، قرن پانزدهم میالدی در برگاندی، مرکز فرانسه است. به عنوان یک 
دوک تأثیرگذار، هدف شما این است که از طریق توسعه استراتژیک و تجارت، 

مردم سرزمین خود را به رفاه برسانید.
تاس خود را بریزید تا گزینه های شما آشکار شود و استراتژی هایی پیدا کنید 
که شما را به پیروزی برساند. چه تجارت، چه کشاورزی، حتی ساخت و ساز 
و  مردم  رفاه  به  که  مختلف هستند  مسیرهای  جمله  از  آکادمیک،  دانش  یا 
افزایش اعتبار شما منجر می شود. راه های زیادی برای به دست آوردن امتیاز 

در این بازی وجود دارد. استراتژی خود را عاقالنه انتخاب کنید!
به لطف صفحه های مختلف، بازی تنوع زیادی را ارائه می دهد و حتی برای 
بازیکنان با تجربه نیز چالش برانگیز است، زیرا هیچ دو بازی به طور یکسان 

انجام نمی شود.
برنده، بازیکنی است که بیشترین امتیاز را در پایان بازی داشته باشد.

برای بازی پایه:
164 کاشی شش ضلعی:)داخل پرانتز رنگ پشت کاشی است(

  - 8 ست 7تایی کاشی ساختمان )40 بژ، 16 سیاه(
  - 4 ست 7تایی کاشی دام )20 سبز روشن، 8 سیاه(

  - 26 کاشی آکادمی )20 زرد، 6 سیاه(
  - 16 کاشی قلعه )14 سبز تیره، 2 سیاه(

  - 12 کاشی معدن )10 خاکستری، 2 سیاه(
  - 26 کاشی کشتی )20 آبی، 6 سیاه(

42 کاشی کاالی تجاری )مربع شکل، از هر رنگ7 عدد(
24 سکه نقره

26 توکن کارگر
12 کاشی جایزه )1 عدد کوچک و 1 عدد بزرگ در 6 رنگ(

4 کاشی امتیاز )200/100 امتیاز برای هر بازیکن(
8 مهره بازیکنان )از هر رنگ 2 عدد(

9 تاس )از هر رنگ بازیکنان 2 عدد، به عالوه 1 سفید(
1 صفحه اصلی بازی )دو طرفه(

16 صفحه شخصی بازیکنان )4 صفحه با شماره 1 و 2، 1 
صفحه از هر شماره 3 الی 10(

4 صفحه راهنمای شخصی

برای بازی با استفاده از اکسپنشن ها:
4 کاشی شش ضلعی اضافی)غاز-باالبر-2عدد آکادمی(

9 کاشی شش ضلعی »قلعه های سفید« )7 بژ، 2 سیاه(
5 کاشی شش ضلعی »کاروانسرا« 

12 کاشی »مسیرهای تجاری«
18 کاشی »سپر«

6 صفحه اضافی )11f-11a(: »پست های مرزی«
8 صفحه اضافی )12b1/b2+12a1/a2(: »بازی تیمی«

2 صفحه دیگر )13b + 13a(: »بازی انفرادی«
- در  برگه می باشد  از صفحه، فقط یک طرف  صفحات به صورت پشت و رو هستند و منظور 

جعبه بازی باید مجموعا ۱۶ برگه پشت و رو موجود باشد: 
 ،۱۱f-۱۱a۴ صفحه ۱، ۴ صفحه ۲، ۸ صفحه ۳تا۱۰، ۶ صفحه

۱۳b-۱۳a ۱۲، ۲ صفحهb۲-۱۲b۱-۱۲a۲-۱۲a۱ ۲سری از۴ صفحه

معرفی سریع:

را  فرانسوی  دوک های  نقش  بازیگران 
بر  برگاندی  در  میالدی  پانزدهم  قرن  در 

عهده می گیرند.

در طول ۵ فاز، بازیکنان از طریق تجارت، 
تحقیقات  یا  ساخت وساز  دامداری، 

علمی،  امتیاز کسب می کنند.

پایان  در  را  امتیاز  بیشترین  که  بازیکنی 
بازی داشته باشد برنده است.

اگر برای اولین بار این کتابچه راهنما را می خوانید، توصیه می کنیم متنهای داخل کادر سمت راست را در حاشیه هر 
صفحه نادیده بگیرید. این متن به عنوان مرجع سریع قوانین پس از دوری طوالنی از بازی به کار می آید.



چیدمان  بازی
)قبل از اولین بازی، تمام کاشی ها را با دقت از صفحه های پانچ جدا کنید.(

صفحه بازی را در وسط میز قرار دهید.
تصویر روبرو صفحه بازی 4 نفره را نشان می دهد:

        »جدول نحوه امتیازدهی«
)A-E( »5 خانه »فاز بازی       

     5 خانه »دور/راند بازی«
         6 خانه »انبار« )1-6(، هر کدام دارای چهار خانه برای 

کاشی شش ضلعی و 1 خانه بزرگ برای کاشی های کاال

1 »انبار مرکزی« سیاه رنگ    
     1 »پل« )ردیف نوبت(

            6 خانه کاشی جایزه
        مسیر امتیاز شماری )100-0(

قسمت پشت صفحه بازی برای بازی 2 و 3 نفره طراحی شده است. تنها تفاوت آن تعداد کاشی های شش ضلعی 
در هر انبار، از جمله انبار سیاه است. برای اطالعات بیشتر به صفحه 11 مراجعه کنید.

24 سکه نقره و 26 توکن کارگر و تاس سفید را در کنار صفحه بازی قرار دهید.
164 کاشی شش ضلعی را بر اساس رنگ پشت آنها تقسیم کرده و آنها را در دسته های رو به 

پایین )در صورت امکان( در کنار صفحه بازی قرار دهید.
42 کاشی کاال را به پشت بر بزنید. سپس آنها را به 5 دسته تقسیم کنید که هر یک از 5 
کاشی تشکیل شده است. هر دسته را روی یکی از 5 فاز بازی با حروف A تا E روی صفحه 

بازی قرار دهید. 17 کاشی باقی مانده را در یک دسته به پشت، کنار صفحه بگذارید.
12 کاشی جایزه را در خانه های مربوطه روی صفحه بازی قرار دهید )کاشی های بزرگ روی 

کاشی های کوچک قرار می گیرند(.

هر بازیکن رنگی را انتخاب کرده و موارد زیر را دریافت می کند:
   - 1 صفحه بازیکن )شماره 1 یا شماره 2( را مقابل خود قرار دهید )در ابتدا بازیکنان باید 
صفحات یکسان انتخاب کنند؛ برای اطالعات بیشتر در مورد صفحه های 3 تا 10، به صفحه 

16 دفترچه مراجعه کنید( 
   - 1 قلعه )= کاشی شش ضلعی سبز تیره( ؛ آن را روی فضای سبز تیره شماره 6 در مرکز 

صفحه خود قرار دهید. در صفحه بازیکنان شماره 1 )یا شماره 2(.
روی  رو،  به  را  آنها  مانده؛  باقی  کاالی  کاشی   17 از  تصادفی  صورت  به  کاال  کاشی   3  -    
فضاهای ذخیره سازی کاال در سمت راست پایین صفحه خود قرار دهید. کاالهای هم نوع )= 
هم رنگ(، در یک خانه )روی هم(، انبار می شوند و کاالهای غیرهم نوع، در خانه های متفاوت. 

)کاشی های باقیمانده کاال را در جعبه قرار دهید، در این بازی استفاده نخواهند شد.(
   - 1 صفحه راهنمای کلی؛ آن را در کنار صفحه شخصی خود قرار دهید.

صفحه راهنما، مزایای قرار دادن کاشی های خاص و میزان امتیازی را که هنگام تکمیل یک 
منطقه به دست می آورید، نشان می دهد.

   - 2 تاس همرنگ به رنگ دلخواه
   - 2 مهره همرنگ؛ یکی از آنها را در فضای شروع مسیرامتیازدهی )100/0( روی صفحه بازی 

قرار دهید.
   - 1 سکه نقره ؛ آن را در خانه مربوطه در سمت راست باالی صفحه بازیکن خود قرار دهید.

   - 1 کاشی امتیاز )دو طرفه، 200/100( در کنار صفحه بازیکن خود قرار دهید.

۲۴ سکه نقره، ۲۶ توکن کارگر، ۱۶۴ کاشی 
بر  شده  )مرتب  پشت  به  را  شش ضلعی 
اساس رنگ( و تاس سفید در کنار صفحه 

بازی قرار دهید.
۵  دسته ۵تایی از کاالها را روی فضاهای 

فاز A-E قرار دهید
۶دسته ۲تایی از کاشی های جایزه را روی 
قرار  بازی  صفحه  روی  مربوطه  فضاهای 

دهید

هر بازیکن موارد زیر را دریافت می کند:

- ۱ صفحه بازیکن
- ۱ قلعه شروع

- ۳ کاالی تصادفی
- ۲ تاس از رنگ انتخابی آنها
- ۱ مهره بازی )امتیاز شمار(

- ۱ مهره بازی )ترتیب نوبت(
- ۱ کاشی امتیاز

- ۱ سکه نقره
- ۱ تا ۴ کارگر )برای بازیکن اول تا چهارم(



برای تعیین بازیکن اول، تاس بریزید)بیشترین عدد بازیکن شروع کننده می شود(. 
آن بازیکن 1 کارگر دریافت می کند و آن را در فضای مناسب در سمت راست باالی 
صفحه بازیکن خود قرار می دهد. بازیکن بعدی در جهت عقربه های ساعت 2 کارگر 

دریافت می کند، بازیکن سوم 3 کارگر و بازیکن چهارم 4 کارگر دریافت می کند.

بازیکن شروع کننده در حال حاضر دومین مهره بازیکن خود را در فضای 1 پل )= 
مسیر نوبت  دهی( در سمت راست باالی صفحه بازی قرار می دهد. بازیکنان دیگر 
مهره های بازی خود را به ترتیب در زیر آن قرار می دهند )مهره آخرین بازیکن  در زیر 

بقیه مهره ها قرار دارد(. بازیکن شروع کننده تاس سفید را دریافت  می کند.

بازیکن شروع کننده را تعیین کنید و ۱ تا 
۴ کارگر را به ترتیب در جهت عقربه های 

ساعت تقسیم کنید

به ترتیب نوبت مهره های بازی را روی پل 
قرار دهید

را  رنگ  تاس سفید  کننده  بازیکن شروع 
دریافت می کند

توضیحات صفحه بازیکنان )دوک(

فضا برای سکه های نقره
فضای تاسهای استفاده شده

فضای ذخیره سازی کاشی ۶ضلعی 
)= »فضاهای کلید دار«(

شماره صفحه/دوک )بازی پایه شامل ۴ عدد از صفحه های ۱ 
و ۲، به عالوه یکی از هر یک از صفحه های ۳-۱۰ است(

صفحه شما شامل ۳7 فضای شش ضلعی است که به مناطق با رنگ های مختلف )به عنوان 
مثال مراتع )سبز روشن(، رودخانه ها )آبی(، شهرها )بژ( و غیره تقسیم شده است.

سه فضای ذخیره سازی کاال

مرتع/چمن زار با اندازه ۱

فضای ذخیره سازی کاالهای فروخته شده

رودی با اندازه 3

شهری با اندازه 3

فضا برای توکن های کارگر

نحوه انجام  بازی
این بازی شامل 5 فاز است که با حروف A تا E نشان داده شده است. هر فاز از 5 

راند تشکیل شده است.
قبل از هر فاز

در ابتدای هر فاز موارد زیر را انجام دهید:
- کاشی های شش ضلعی را که هنوز روی صفحه بازی هستند بردارید 
و دوباره در جعبه بازی قرار دهید. )این قسمت را در ابتدای فاز A رد 

کنید( )توجه: هیچ کاالیی را از انبارها خارج نکنید!(

- کاشی های شش ضلعی جدید را -به شکل تصادفی- کشیده و » به رو « در خانه های 
شش ضلعی همرنگ، در انبارهای شماره دار بگذارید.

- هشت فضای انبار مرکزی را با کاشی های شش ضلعی)با پشت سیاه( به صورت 
تصادفی پر کنید. کاشی ها به رو قرار می گیرند

- برای راند جاری، یک دسته کاشی کاال -از دسته های موجود در ردیف فاز بازی- 
برداشته و کاشی ها را به رو در 5 خانه ستون راندهای بازی در سمت چپ صفحه 

اصلی بگذارید

نحوه انجام بازی

در ابتدای هر فاز:

روی  از  را  کاشی های شش ضلعی  تمام   -
صفحه بازی حذف کنید.

- کاالها را از انبارها خارج نکنید

پر  منبع  با  را  شش ضلعی  کاشی های   -
کنید.

- پر کردن کاال در ۵ خانه ستون دورهای 
بازی.



پنج راند بازی
بعد از آماده سازی و چیدمان، 5 راند بازی، به شرح زیر انجام می شود:

ابتدا هر بازیکن دو تاس خود را میریزد. عالوه بر این بازیکن شروع کننده تاس 
سفید را نیز میریزد. همه تاس ها باید برای همه بازیکنان قابل مشاهده باشد.
توجه: ریختن همه تاس ها به طور همزمان به بازیکنان اجازه می دهد تا نوبت خود را برنامه ریزی کنند.

بازیکن شروع کننده دور را شروع می کند. 

ابتدا بازیکن شروع کننده، باالترین کاشی کاالی ستون کاشی های کاال )ستون مراحل 
پنجگانه( را برداشته و در خانه ي کاالی انباری که شماره َاش با عدد)نتیجه ی( تاس 
سفید، یکی است، می گذارد. بازیکن شروع کننده نمی تواند در حین نوبت خود 
از تاس سفید کمک بگیرد )و نتیجه آن با استفاده از کارگر قابل تغییر نیست!(.

سپس، بازیکن آغازین نوبت خود را بازی می کند. پس از نوبت بازیکن شروع 
کننده، نوبت بازیکنان دیگر است. ترتیب بازیکنان با توجه به قرارگیری مهره آنها 

در مسیر پل از چپ به راست و از باال به پایین است.
وقتی همه بازیکنان نوبت خود را به پایان رساندند، دور بعدی شروع می شود و 

به همین ترتیب ادامه می یابد.

از آنجا که ابتدای هر فاز 5 کاشی کاال روی خانه های نشانگر فاز بازی قرار 
دارد و هر دور، یکی از آنها روی انبار قرار می گیرد، همیشه می توانید ببینید 

در چه فازی هستید و چند دور از فاز فعلی باقی مانده است.

نوبت یک بازیکن...

در طول هر نوبت، یک بازیکن می تواند دو اکشن انجام دهد، یکی برای هر تاس. 
تاس های استفاده شده روی تصویر دوک روی صفحه شخصی قرار می گیرند.

توکن های کارگر:
 از کارگران می توان در هر زمان برای تغییر نتیجه تاس خود استفاده کرد. برای 
استفاده از کارگر، آن را به بانک منابع کنار صفحه 

بازی برگردانید.
هر کارگری که استفاده می کنید نتیجه تاس را 1 

واحد افزایش یا کاهش می دهد. 

شما می توانید از یک کارگر برای تغییر نتیجه تاس از 1 به 6 یا برعکس استفاده 
کنید. استفاده  نتیجه  تغییر  برای  کارگر همزمان  از چندین   کنید. شما می توانید 
مثال: آنا با استفاده از ۲ کارگر، ۲ را به ۶ تبدیل می کند و سپس از انبار ۶ ، کاشی شش ضلعی می گیرد.

اکشن های دوگانه بازی
با  براي انجام هر اکشن، به یک تاس نیاز دارید. 2 اکشن هر نوبت، می توانند 

هر ترکیب و ترتیب، انجام بگیرند )حتی میتوان یک اکشن را 2بار 
انجام داد(.

اکشن ۱: » برداشتن کاشی شش ضلعی از صفحه ی اصلی « 
به  انبار می توانید یک کاشی شش ضلعی  کدام  از  که  تاس شما می گوید  نتیجه 
انتخاب خود بردارید. کاشی شش ضلعی انتخاب شده در یک فضای ذخیره سازی 

خالی )= "فضاهای کلیدی"( در پایین سمت چپ صفحه شما قرار میگیرد.
اگر فضای خالی ندارید، ابتدا باید یک کاشی موجود را از روی صفحه خود سوزانده 
تا فضای خالی ایجاد کنید. این معموالً ایده بدی است و باید از آن اجتناب کرد.

۵ راند بازی

همه بازیکنان به طور همزمان تاس 
میریزند

بازیکن شروع کننده کاشی های مربوط به 
تاس سفید را قرار می دهد.

هر بازیکن به ترتیب در نوبت خود یک 
اکشن به ازای هر تاس پرتاب شده 

انجام می دهد.

از کارگران برای تغییر نتیجه تاس 
استفاده کنید.

)هر کارگر ۱ واحد به نتیجه تاس اضافه 
یا از آن کم می کند(

اکشن یک:
» برداشتن کاشی شش ضلعی از صفحه ی اصلی « 

نتیجه تاس به شما می گوید از کدام انبار 
فضای  یک  روی  را  ۶ضلعی  کاشی  باید 
خالی کلید دار در صفحه شخصی خود قرار 

دهید.



اکشن ۲:» اضافه کردن کاشی شش ضلعی به ملک شخصی « 
صفحه   ذخیره  محل  از  را  خود  شش ضلعی  کاشی های  از  یکی 
بازیکن خود )پایین سمت چپ( انتخاب کنید و آن را در یک فضای 
شش ضلعی استفاده نشده در "ملک" خود قرار دهید که با نتیجه 

تاس و رنگ کاشی مطابقت دارد. هر کاشی جدید حتمًا باید حداقل به یک کاشی 
موجود از قبل، مّتصل شود. رنگ کاشی شش ضلعی همیشه باید با رنگ خانه ای 

که در آن قرار می گیرد مطابقت داشته باشد. 
اولین کاشی باید حتمًا در یکی از 6 خانه ی دور » قلعه  ی وسط « قرار بگیرد.

بسته به نوع کاشی که قرار داده اید، یکی از موارد زیر بالفاصله پس از آن اتفاق 
می افتد:

در  تفصیل  به  آنها  مزایای  دارد.  آکادمی  مختلف وجود  کاشی   26 آکادمی )زرد(: 
صفحات 9-11 توضیح داده شده است.

کشتی )آبی(: هر زمان که یک کشتی را در صفحه خود قرار می دهید، بالفاصله 
دو اتفاق می افتد:

1. بازیکن، همه ی کاشی های کاالی موجود در یکی از انبارهاي شماره دار را برداشته 
و در خانه های مخصوص ذخیره ی کاال در سمت راست صفحه ی خود میگذارد.

نکته: شما می توانید هر انبار را انتخاب کنید! نیازی نیست انباری را انتخاب کنید 
که با نتیجه تاس مورد استفاده خود مطابقت داشته باشد.

بازیکنان می توانند حداکثر سه نوع )= رنگ( مختلف کاال را روی صفحه 
بازیکن خود ذخیره کنند. کاشی های هم رنگ در یک دسته قرار می گیرند. 
و کاالهاي متفاوت درکنارهم قرار می گیرند. اگر به دلیل این محدودیت، 
بازیکن نتواند کاشی کاال را در یکی از فضاهای ذخیره سازی خود قرار 

دهد، آن کاشی در انبار باقی می ماند.

مثال: کارن یک کشتی روی ملک خود قرار داده است. او در حال حاضر می تواند 
کاال از انبار دریافت کند: او یک کاالی فیروزه ای روی کاالی فیروزه ای دیگرش می چیند ولی از 
آنجایی که یک خانه خالی بیشتر ندارد، باید بین کاالی قهوه ای یا صورتی  انتخاب کند که کدام را 
بردارد. کاالی انتخاب شده با کاالهای موجود همرنگ نیست پس در ستون جداگانه قرار می گیرد.

اگر این  را روی ردیف نوبت، یک خانه به چپ می برد؛  2. بازیکن، مهره ی خود 
خانه، پر بود، بازیکن، مهره ی خود را روی مهره یا مهره های موجود در آن میگذارد؛ 
اگر این حرکت، باعث شود که او آغازکننده ی دور بعدی بشود، تاس سفید را نیز 

دریافت میکند.

قلعه )سبز تیره(: هر زمان که کاشی قلعه را در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 
اکشن اضافی به دست  می آورید، درست مانند اینکه با نتیجه دلخواه خود یک 
تاس دیگر داشته باشید. به عنوان مثال، می توانید بالفاصله کاشی شش ضلعی 

دیگری را در صفحه خود قرار دهید، یا 2 توکن کارگر بردارید، یا....

معدن )خاکستری(: به جز چند کاشی آکادمی، معادن تنها کاشی هایی هستند که 
هنگام قرار دادن هیچ اثر فوری ندارند. در پایان هر فاز، یک سکه نقره به ازای هر 

معدن در صفحه خود دریافت کنید.

اکشن۲:
» اضافه کردن کاشی به ملک شخصی « 

نتیجه تاس به شما می گوید کدام فضای 
شش ضلعی را پر کنید. کاشی شش ضلعی 
را روی رنگ متناسب و در مجاورت کاشی 

که قبالً قرار داده شده قرار دهید.

 آکادمی )زرد(:
صفحات 9-۱۱ را ببینید

 کشتی ها )آبی(:
۱. بازیکن همه کاشی های 

کاال را از یک انبار به انتخاب 
خود می گیرد و آنها را در 

انبار کاالهای خود قرار 
می دهد

۲. بازیکن ۱ فضا به سمت جلو)چپ( بر 
روی پل حرکت می کند

 قلعه ها )سبز تیره(:
اجازه می دهد تا یک 

اقدام فوری اضافی 
 انجام شود

 معدن )خاکستری(:
در پایان هر فاز ۱ سکه 

نقره بابت هر معدن 
بدست آورید



دام )سبز روشن(:
امتیاز با توجه به تعداد 

احشام روی کاشی.

هنگام گسترش گله: برای 
دامهایی که قبالً از همان 

نوع در مرتع مشابه قرار گرفته اند امتیاز 
اضافه میگیرید

دام )سبز روشن(: هر زمان که یک کاشی دام در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 
امتیازات پیروزی را کسب می کنید. هر کاشی 2-4 دام را نشان می دهد، این مقدار 

امتیازی است که بازیکن دریافت می کند.

بازیکن، اگر حیواناتی مشابه را از قبل در مراتع خود داشته باشد، با توجه به اضافه 
شدن کاشی جدید، به  تعداد حیوانات مشابه همه ی این کاشی  ها امتیاز میگیرد. 

)مثال زیر را ببینید(.

توجه: لزومی ندارد بقیه کاشی های دام در مجاورت کاشی جدید قرار بگیرند، فقط 
باید در یک مرتع باشند. دام های مشابه موجود در سایِر مراتع، به حساب نمی آیند!

ساختمان)بژ(: هر زمان که یک ساختمان را در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 
- و فقط یک بار - می توانید 
استفاده  ساختمان  آن  اثر  از 
در  که  )همانطور  کنید 
نمادهای روی صفحه راهنما 

نشان داده شده است(.

بگیرد)شهر=  قرار  میتواند  کاشی   1 فقط  نوع ساختمان،  از هر  در هر شهر،  مهم: 
یک منطقه پیوسته از فضاهای بژ(. بسته به صفحه، ممکن است 2-6 شهر با 

اندازه های مختلف )1-8 خانه( وجود داشته باشد.
به عنوان مثال، صفحه 1 شامل 4 شهر است: 1 شهر با اندازه  1،

 2 شهر با اندازه  3 و 1 شهر با اندازه  5.

بازار
کاشی کشتی  بالفاصله یک  بازار می گذارید، می توانید  در ملک خود  هنگامی که 
)=آبی(، یا دام )=سبز روشن( را از هر یک از 6 انبار )به استثنای انبار سیاه مرکزی( 
بردارید و آن را در یک فضای کلیدی خالی در پایین سمت چپ صفحه بازیکن 

خود قرار دهید.

کارگاه نجاری
هنگامی که یک کارگاه نجاری را در ملک خود قرار می دهید، می توانید بالفاصله 
یک کاشی ساختمان بژ از هر یک از 6 انبار روی صفحه بازی )به جز انبار سیاه 
مرکزی( بردارید و آن را در یک فضای کلیدی خالی در پایین سمت چپ صفحه 

خود قرار دهید.

کلیسا
هنگامی که کلیسایی را در ملک خود قرار می دهید، می توانید بالفاصله یک کاشی 
معدن)خاکستری(، یا آکادمی)زرد(، یا قلعه)سبز تیره( از هر یک از شش انبار روی 
صفحه بازی )به جز انبار سیاه مرکزی( بگیرید. و آن را در یک فضای کلیدی خالی 

در سمت چپ پایین صفحه خود خود قرار دهید.

مثال:پیترکاشی"4گاو"رادرباالیمرتعخودقرارمیدهد.
او4+3=7امتیازکسبمیکند.

بعدًادربازی،اگرکاشی"4گاو"دیگررویآنمرتعقراردهد،
4+4+3=11امتیازکسبمیکند.اگراویککاشی"2گوسفند"قرار

دهد،2+3=5امتیازمیگیرد.

ساختمان ها
بازار

بازیکن یک دام یا کشتی را 
از روی صفحه بازی می گیرد

کارگاه نجاری
بازیکن ساختمان مورد نظر 
خود را از روی صفحه بازی 

می گیرد

کلیسا
بازیکن کاشی معدن، 

آکادمی  یا قلعه را از روی 
صفحه بازی می گیرد



انبار کاال
هنگامی که انبار را در ملک خود قرار می دهید، می توانید بالفاصله )بدون استفاده 
از تاس( یک نوع کاالی خود را انتخاب کرده و آن دسته را بفروشید، درست مانند 

اقدام "فروش کاال" )صفحه 9 را ببینید(

مهمان خانه
هنگامی که یک مهمان خانه را در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 4 توکن کارگر 

را از منابع بگیرید.

بههرحال،اگربادقتنگاهکنید،متوجهخواهیدشدکهساختمانهانشانمیدهندکهدربازیچهکارمیکنند.بهعنوان
مثال،کلیساسهرنگخاکستری،زردوسبزتیرهرانشانمیدهد،بانکدارایدوبرجباسقفنقرهایاستوقلعهیک

تاسرانشانمیدهد…

بانک
هنگامی که یک بانک را در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 2 سکه نقره از منابع 

بگیرید.

شهرداری 
می توانید  می دهید،  قرار  خود  ملک  در  را  شهرداری  ساختمان  یک  هنگامی که 
بالفاصله یک کاشی شش ضلعی دیگر از خانه های ذخیره ی خود -به  انتخاب خود 
و بدون توجه به رنگ آن- برداشته و به ملک خود اضافه کنید. )قرار دادن آن 

کاشی طبق معمول اثر آن کاشی را فعال می کند(.

برج مراقبت
هنگامی که یک برج مراقبت در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله 4 امتیاز کسب 

می کنید.

موارد زیر برای هر ساختمانی که قرار می دهید صدق می کند:
• تاثیرات ساختمان با قرار دادن آن فعال می شود و نیازی به نتیجه تاس یا اکشن 

اضافی ندارید!
• اگر بازیکنی نتواند بالفاصله از تاثیر یک ساختمان استفاده کند )به عنوان مثال، 
هنگامی که بازیکنی بازار را قرار می دهد اما در هیچ یک از شش انبار، کاشی سبز 

یا آبی وجود ندارد(، می تواند هنوز آن ساختمان را قرار دهد، اما تاثیری ندارد.
• توکن های کارگر و سکه های نقره عمدتًا محدودیت ندارند. در صورت تمام شدن 

این موارد، لطفًا از جایگزین استفاده کنید.

قوانین اضافی برای قرار دادن کاشی های شش ضلعی:
• هر زمان که از صفحه بازی یک کاشی شش ضلعی بر می دارید، باید ابتدا آن 
پایین صفحه ی خود  گوشه ی سمت چپ  در  خانه های مخصوص  از  یکی  در  را 
بگذارید؛ حتی اگر با استفاده از عملیات دوم، بخواهید آن را بالفاصله به ملکتان 

اضافه کنید.
• هر کاشی که در ملک قرار داده شده است دائمی  است. آنها را نمی توان جابجا، 

حذف یا جایگزین نمود.
با  کامل  به طور  اندازه اش-  به  توجه  -بدون  رنگی  ناحیه ی  یک  آنکه  به محض   •
کاشی ها پوشانده شود، این ناحیه » کامل شده « تلقی شده و به 2 روش، امتیاز 

نصیب بازیکن می کند:

انبار
بازیکن یک نوع کاالی 

دلخواه خود را می فروشد

مهمان خانه
بازیکن ۴ توکن کارگر 

می گیرد.

بانک
بازیکن ۲ سکه نقره 

می گیرد.

شهرداری
بازیکن یک کاشی 

شش ضلعی اضافی قرار 
می دهد.

برج مراقبت
بازیکن ۴ امتیاز کسب 

می کند.

مزایای اضافی ساختمان ها نیازی به 
 تاس ندارند.

هرگز کاشی های ۶ضلعی را از روی صفحه 
 بازی مستقیمًا در ملک خود قرار ندهید.

کاشی هایی که در ملک نشسته اند قابل 
حذف نیستند.



نحوه امتیازدهی نواحی تکمیل شده
1 تا 36 امتیاز نصیب  از  اندازه آن )1 تا 8 خانه(  1. ناحیه تکمیل شده بسته به 
بازیکن می کند و بازیکن بالفاصله مهره خود را در مسیر امتیازدهی به جلو حرکت 

می دهد.
2. عالوه بر این، یک منطقه تکمیل شده بسته به فاز فعلی 2 تا 10 امتیاز دیگر به 
بازیکن می دهد )2 امتیاز فاز E - 10 امتیاز فاز A(. آخرین خانه خالی در نشانگر فاز 
بازی بیانگر فاز فعلی است و نشان می دهد هر ناحیه تکمیل شده )بدون توجه به 

اندازه!( چند امتیاز اضافه نصیب بازیکن می کند.

• اولین بازیکنی که بتواند تمام فضاهای یک رنگ را در ملک خود به طور 
آکادمی  یا کاشی  قرار دادن سومین معدن  با  )برای مثال  بپوشاند  کامل 
روی  از  را  مربوطه  بزرگ  جایزه  کاشی  باید  و  می گیرد  جایزه   ششم خود( 
صفحه بازی بردارد)5 امتیاز در بازی 2 نفره، 6 امتیاز در بازی 3 نفره یا 7 

امتیاز در بازی 4 نفره(.
تکمیل می کند،  در ملک خود  را  رنگ  بازیکنی که همان  دومین 
توکن جایزه کوچک را دریافت کرده وبه همان ترتیب 2 تا 4 امتیاز 
دریافت  جایزه ای  هیچ  چهارم  و  سوم  بازیکنان  می کند.  کسب 

نمی کنند.

توجه: هر بازیکنی که به امتیاز 100 رسید یا از آن عبور کرد، کاشی امتیاز خود 
را به شکلی که طرف 100 امتیازی آن باال باشد، در خانه امتیاز 100/0 می گزارد و  اگر بازیکن 
به امتیاز 200 رسید یا از آن عبور کرد، کاشی امتیاز، برگردانده شده و طرف 200 امتیازی 

آن باال میآید.

ناحیه ای که تکمیل شده است به دو 
طریق امتیاز می دهد:

۱( بسته به اندازه آن )۱-۸ خانه(: ۳۶-۱ 
امتیاز

۲( بسته به فاز فعلی )A-E(: ۱۰-۲ امتیاز

کسانی که همه فضاهای یک رنگ را در 
ملک خود تکمیل کنند، 

اولین بازیکن: کاشی جایزه بزرگ دریافت 
می کند: +7/۶/۵ امتیاز

بازیکن دوم کاشی جایزه کوچک را 
دریافت می کند: +۴/۳/۲ امتیاز

اکشن ۳:»فروش کاال « 
یکی دیگر از موارد استفاده از تاس شما، فروش یک دسته کاال از یک نوع از محل 
نگهداری کاالهای شما است. نتیجه تاس نشان می دهد که کدام نوع )= رنگ( 
قابل فروش است. برای فروش کاال، همه کاشی های آن رنگ را روی فضای ذخیره 
سازی کاالهای فروخته شده روی صفحه شخصی خود قرار دهید. موارد زیر را نیز 

دریافت خواهید کرد:
-   دقیقًا یک سکه نقره از بانک بازی، مهم نیست که چند کاشی فروخته اید

-  4/3/2 امتیاز برای هر کاشی کاالی فروخته شده )بسته به تعداد بازیکنان( 
توجه: بازیکنان در هنگام عملیات "فروش کاال" باید همه ی کاالهای همجنس )همرنگ( خود را 

همزمان باهم بفروشند.

اکشن ۴: »برداشتن توکن های کارگر « 
در نهایت، هر بازیکنی می تواند با مصرف هرکدام از تاس های خود، 2 توکن کارگر 

دریافت کند. نتیجه تاس ها اهمیت ندارد.

"انبار سیاه" مرکزی
در حین نوبت، عالوه بر دو حرکت تاس، می توانید یک کاشی دلخواه 
را از انبار سیاه بازی خریداری کنید. این حرکت را می توان در هر زمان 

در نوبت خود انجام دهید، یعنی قبل، بین یا بعد از دو حرکت تاس.
بازیکن، براي انجام این کار، 2 سّکه به بانک پرداخت کرده و کاشی خریداری شده 
را -مثل هر کاشی دیگری که از صفحه برداشته می شود- در یکی از خانه های خالی 

مخصوص در گوشه ی سمت چپ پایین صفحه اش می گذارد.

اکشن ۳: فروش کاال
نتیجه تاس نوع کاال را تعیین می کند:

همه کاالهای این نوع باید فروخته شوند 
+    ۱ سکه نقره )در مجموع(

+    ۴/۳/۲  امتیاز برای هر کاشی 
)۴/۳/۲ بازیکن(

اکشن ۴: ۲ توکن کارگر بردارید
صرف نظر از نتیجه تاس، ۲ عدد توکن 

کارگر را از بانک بازی بردارید.

یک بار در هر نوبت، یک بازیکن می تواند 
۲ سکه نقره برای خرید یک کاشی 

شش ضلعی به انتخاب خود از انبار سیاه 
مرکزی خرج کند



پایان یک فاز بازی
هر فاز پس از پنج راند به پایان می رسد. در انتهای فاز، بازیکنان 1 سکه نقره به 
ازای هر معدن موجود در ملک خود دریافت می کنند. همچنین ممکن است چند 
کاشی زرد رنگ آکادمی  وجود داشته باشد که در پایان یک فاز تأثیر بگذارد. سپس 

فاز بعدی آغاز می شود )صفحه 3 را ببینید(.

پـایان  بازی
بازی با اتمام فاز پنجم )فاز E( به پایان می رسد. امتیازشماری نهایی، به ترتیب 

زیر صورت میگیرد:
- هر کاشی کاالی فروخته نشده: 1 امتیاز.

- هر سکه نقره: 1 امتیاز.
- به ازای هر دو توکن کارگر: 1 امتیاز.

- امتیازات هر کاشی آکادمی، نیز محاسبه می شود، البته اگر امتیاز داشته باشد )به 
صفحات 9-11 مراجعه کنید(

کنید.  بررسی  را  است  گرفته  قرار  شما  ملک  در  که  شش ضلعی  کاشی های  فقط  توجه: 
کاشی های شش ضلعی در محل خانه های کلیدی محاسبه نمی شود!.

بازیکنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده است برنده می شود. اگر تساوی بوجود 
آمد، بازیکنی که کمترین خانه شش ضلعی استفاده نشده در ملک خود را داشته 
باشد برنده بازی است.)به گفته برخی، قانون جدید تساوی، برعکس مورد گفته شده است( در صورت 
تساوی دوباره، بازیکنی برنده است که نوبت بازی اش عقبتر از دیگری بوده است.

هر فاز پس از ۵ راند به پایان می رسد: 
همه بازیکنان دارای معدن، سکه نقره 

دریافت می کنند

پایان بازی
بازی بعد از فاز E )= ۲۵ راند / ۵۰ اکشن 

تاس( به پایان می رسد. 

امتیاز نهایی:
• کاالهای باقیمانده: هرکدام ۱ امتیاز

• هر سکه نقره: ۱ امتیاز.
• هر ۲ توکن کارگر: ۱ امتیاز.

• کاشی های زرد: توضیحات مربوطه را 
ببینید

بازیکن با بیشترین امتیاز، برنده می شود.

کاشی های آکادمی
این بازی دارای 26+1 کاشی زرد مختلف است. بسیاری از آنها دارای اثرات مداوم 
هستند که قوانین بازی را پس از قرار دادن آنها در ملک، تغییر می دهد. بقیه، فقط 

در امتیازشماری نهایی، مورد توجه قرار می گیرند.

1( اگر این کاشی در ملک شما باشد، دیگر محدود به یک ساختمان برای هر 
نوع در هر یک از شهرهای خود نیستید. به عبارت دیگر: ممکن است بیش از 

یک ساختمان از یک نوع را در یک شهر واحد بسازید.

2( اگر این کاشی در ملک شما باشد، برای هر معدن که قرار داده اید، در پایان 
هر فاز عالوه بر سکه نقره یک کارگر دریافت می کنید. 

3( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که کاال می فروشید، به جای 1 
سکه نقره، 2 سکه دریافت می کنید. )چه با یک عملیات تاس، چه با اضافه کردن یک کاشی 

»انبار کاال« به ملک(

4( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که یک نوع کاال را می فروشید، 
عالوه بر سکه نقره ای که دریافت می کنید، یک کارگر نیز به دست می آورید. 

)چه با یک عملیات تاس، چه با اضافه کردن یک کاشی »انبار کاال« به ملک(

5( اگر این کاشی در ملک شماست، هر زمان که کاشی کشتی می گذارید، عالوه 
بر برداشتن همه کاشی های کاال از انبار دلخواه خود، می توانید تمام کاشی های 

کاال را از یک انبار مجاور نیز بگیرید.

6( اگر این کاشی در ملک شما است، می توانید به جای 2 سکه نقره، 2 توکن  
کارگر را برای خرید کاشی از صفحه بازی خرج کنید و می توانید از همه انبارها، 
نه فقط انبار سیاه مرکزی، یک کاشی شش ضلعی را انتخاب کنید. این بازیکن 

کماکان در هر نوبت فقط می تواند یک خرید انجام دهد.



7(بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، به ازای هر کاشی دامی 
که در هنگام اضافه شدن، امتیاز نصیِب بازیکن می کند، 1 امتیاز بیشتر دریافت 

می کند.
مثال: امین یک کاشی 3 گوسفندی را در مرتع قرار می دهد که قبالً دارای یک کاشی 4 
گوسفندی است: او )3+1(+)1+4( = 9 امتیاز کسب می کند. اگر بعدا کاشی 2 خوک را قرار 

دهد، 3 امتیاز می گیرد.

8( بازیکنی که این کاشی را به ملک خود اضافه کند، می تواند عدد )نتیجه ( 
یک تاس را به ازای هر توکن کارگری که خرج کند، +2 یا 2- واحد جابه جا کند!
مثال: مایکل با اضافه کردِن این کاشی، حاال براي تبدیل یک 6 به یک 3 )عدد تاس( فقط 

به 2 کاشی کارگر احتیاج دارد!

9( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که می خواهید یک ساختمان 
)=کاشی بژ( را در ملک خود قرار دهید، می توانید نتیجه تاس را یک واحد تغییر 

دهید )درست مثل اینکه از کارگر استفاده می کنید(.

10( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که می خواهید یک کشتی یا 
کاشی دام را در ملک خود قرار دهید، می توانید نتیجه تاس را یک واحد تغییر 

دهید )درست مثل اینکه از کارگر استفاده می کنید(.

قلعه،  کاشی  می خواهید  که  زمان  هر  باشد،  شما  ملک  در  کاشی  این  اگر   )11
معدن یا آکادمی  را در ملک خود قرار دهید، می توانید نتیجه تاس را یک واحد 

تغییر دهید )درست مثل اینکه از کارگر استفاده می کنید(.

کاشی  یک  می خواهید  که  زمان  هر  باشد،  شما  ملک  در  کاشی  این  اگر   )12
را یک واحد  نتیجه تاس  بردارید، می توانید  بازی  از روی صفحه  شش ضلعی 

تغییر دهید )درست مثل اینکه از کارگر استفاده می کنید(.

13( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که از اکشن "برداشتن توکن 
 کارگر" استفاده می کنید، 1 سکه نقره عالوه بر 2 توکن کارگر از منابع دریافت کنید.

توجه: این کاشی و کاشی بعدی در صورت گذاشتن کاشی "مهمان خانه" هیچ تاثیری ندارد.

14( اگر این کاشی در ملک شما باشد، هر زمان که از اکشن "برداشتن کاشی 
کارگر" استفاده می کنید، به جای 2 کار معمول، 4 کارگر دریافت می کنید.

15( در پایان بازی، اگر این کاشی در ملک شما باشد، برای هر نوع کاالیی که 
حداقل یکبار در طول بازی فروخته اید، 2 امتیاز کسب می کنید. 

کاالهای فروخته نشده نادیده در نظر گرفته می شود. 
توجه: می توانید در هر زمان از بازی به مجموعه کاالهای فروخته شده خود نگاه کنید.

مثال: جولیا کاشی های زیر را فروخته است: 4 کاشی قرمز، 3 کاشی بنفش، 3 کاشی صورتی و 
1 کاشی نارنجی. او برای 4 نوع کاشی، 8 امتیاز را کسب می کند.

کاشی ۱۶تا۲۳ و کاشی ۲9 )شماره ۲9 در صورت استفاده از کاشی قلعه سفید کاربرد دارد(
در پایان بازی، اگر چنین کاشی هایی در ملک شما باشد، برای هر ساختمان از 

این نوع که در ملک خود قرار داده اید، 4 امتیاز کسب می کنید.
مثال: باب کاشی های زرد شماره 17 )برج مراقبت( و شماره 22 )بانک( را در ملک 

خود قرار داده است، که تعداد آنها 2 برج مراقبت و 4 بانک هست
 امتیاز باب: )4x4( + )2x4( = 24 امتیاز.



24( در پایان بازی، اگر این کاشی در ملک شما باشد، برای هر نوع دام مختلف 
که در صفحه خود قرار داده اید، 4 امتیاز کسب می کنید.

مثال: آنا 3 گوسفند، 1 گاو و 1 کاشی خوک را در ملک خود قرار داده است. در پایان بازی او 
3x4 = 12 امتیاز را کسب می کند.

که  کاشی  هر  برای  باشد،  شما  ملک  در  کاشی  این  اگر  بازی،  پایان  در   )25
فروخته اید، یک امتیاز کسب می کنید. 

کاالهای فروخته نشده نادیده گرفته می شود.
مثال: اگر جولیا این کاشی را نیز قرار داده بود، 11 امتیاز دیگر دریافت می کرد )مثال کاشی 15(.

26( در پایان بازی، اگر این کاشی در ملک شما باشد، به ازای هر کاشی پاداش 
بزرگ و کوچکتان 3 امتیاز کسب می کنید.

برای بازیهای 2 و 3 نفره
صفحه بازی را برگردانید. در بازی 2 نفره فقط از 12 فضای 
کاشی شش ضلعی صفحه اصلی و 4 فضای انبار سیاه مرکزی 
 "3" خانه  از هشت  نیز  نفره   3 بازی  در  می کنید.  استفاده 

استفاده می کنید.

متعلقات اکسپنشن ها

۴ کاشی شش ضلعی اضافی: این کاشی ها با بقیه کاشی ها بر میخورند و مطابق 
رنگ پشت آنها به بازی اضافه می شوند.

۱- پل )آکادمی/زرد شماره ۲7(
اگر این کاشی در ملک شما قرار دارد و مهره نوبت شما در یک ستون با مهره های 
قابلیت  این  می گیرد.  قرار  آنها  روی  همیشه  شما  مهره  است،  بازیکنان  دیگر 
نباشد )یعنی هر زمان که مهره  باشد چه  همیشه فعال است چه نوبت شما 

دیگری به همان مکان منتقل می شود، مهره شما در باال قرار می گیرد(.
۲- کارگران )آکادمی/زرد شماره ۲۸(

اگر این کاشی در ملک شما باشد، می توانید کارگر از بانک بازی خریداری کنید. 
قیمت هر 2 کارگر، یک سکه نقره است.

۳- باالبر )ساختمان/سیاه(
هر  تأثیر  بالفاصله  می توانید  می دهید،  قرار  خود  ملک  در  را  باالبر  هنگامی که 
ساختمان )بژ رنگ( مورد نظر خود را ایجاد کنید، حتی اگر آن ساختمان در ملک 

شما نباشد. 
به عنوان مثال، می توانید کاال بفروشید )انبار(، یا 2 سکه نقره بگیرید )بانک(، یا یک کاشی 

قلعه را از روی صفحه بازی بردارید )کلیسا( یا ... 
آکادمی  کاشی های  برای  بازی،  پایان  امتیازشماری  هنگام  این، در  بر  عالوه 
)شماره های 29 و 16 تا 23( باالبر را به عنوان یک ساختمان بژ رنگ دلخواه در نظر 
بگیرید. نوع ساختمان انتخاب شده می تواند با نوعی که در زمان قرار دادن باالبر 

در سرزمین تان انتخاب کردید متفاوت باشد. 
۴- غازها )دام/سیاه(

وقتی دو غاز را در ملک خود قرار می دهید، 2 امتیاز به عالوه امتیازی که برای یک 
نوع دیگر از دامها که در همان مرتع قرار دارند، به دست می آورید.

بعدا، هر زمان که کاشی دام دیگری را در همان مرتع قرار می دهید، 2 امتیاز برای 
کاشی غازها کسب می کنید. عالوه بر این، غازها به عنوان نوع اضافی دام برای 

کاشی آکادمی شماره 24 محسوب می شوند.
مثال: ماری کاشی غازها را در مرتعی قرار می دهد که دارای کاشی گاو 2 و 3 است.

ماری  2+2+3 = 7 امتیاز کسب می کند. در دور بعدی، او کاشی 4 خوک را در همان مرتع قرار 
می دهد. او 4+2 = 6 امتیاز کسب می کند.

نکته: در بازی ۳ نفره، فضای سبز تیره 
انبار شماره ۶، یک خانه ویژه است: 

در فازهای C، A و E، این فضا با کاشی 
قلعه )سبز تیره( پر می شود. 

در فازهای B و D، توسط یک کاشی 
معدن )خاکستری( پر می شود.



)۱۱f ۱۱ تاa صفحات شخصی جدید )شماره
اگر می خواهید با این صفحه ها بازی کنید، هر بازیکن یک صفحه 
شماره 11 دریافت می کند. صفحات بازیکنان ویژگی های زیر را ارائه 

می دهند: 
اگر که بازیکنی بتواند دو پست مرزی در اطراف ملک خود را با 
کاشی های شش ضلعی به هم متصل کند، با توجه به شماره فاز 

فعلی امتیاز کسب می کند )یعنی 10، 8، 6، 4 یا 2(.

عالوه بر این، هر کسی که ابتدا هر سه پست مرزی را به هم متصل 
کند، می تواند معادل "کاشی جایزه" معمول، یعنی 5، 6 یا 7 امتیاز 
)برای 2-4 بازیکن( را کسب کند. نفر دوم 2، 3 یا 4 امتیاز دریافت 

می کند.

قلعه های سفید )کاشی آکادمی شماره ۲9 باید به بازی اضافه شود(
خود  مربوطه  دسته های  در  را  اکسپنشن  این  کاشی های  همه  بازی،  ابتدای  در 

)ساختمانها، آکادمی  یا انبار سیاه( مخلوط می شوند.
هنگامی که یک "قلعه سفید" را در ملک خود قرار می دهید، بالفاصله یک اکشن 
دلخواه با نتیجه تاس سفید انجام دهید. شما اجازه دارید از کارگران برای تغییر 
نتیجه تاس استفاده کنید. )برای جلوگیری از سردرگمی، نتیجه فعلی تاس سفید 

را تغییر ندهید(.

کاروانسرا
در هر فاز، یک کاروانسرا در کنار انبار سیاه مرکزی قرار دهید. کاروانسراها مانند 
دیگر کاشی های شش ضلعی از صفحه بازی در هر فاز حذف نمی شوند. اگر در حال 
حاضر یک یا چند کاروانسرا در کنار انبار سیاه مرکزی وجود دارد، کاشی کاروانسرای 

جدید را روی آن ها قرار دهید.
مانند هر کاشی دیگر از انبار سیاه،  کاروانسراها را می توان با پرداخت 2 سکه نقره 

خریداری و روی یک "فضای کلیدی" روی صفحه بازیکن قرار داد.
بر روی هر فضای خالی شش ضلعی در ملک شما )طبق  یک کاروانسرا می تواند 
قوانین معمول( قرار گیرد. با این حال، شما می توانید فقط حداکثر یک کاروانسرا 

در هر ناحیه رنگی قرار دهید!
خود کاروانسرا هیچ تاثیری ندارد، تنها وظیفه آن تکمیل یک منطقه است.

مهم: با قرار دادن کاروانسرا، اندازه آن منطقه را 1 واحد بیشتر می کنید.

مسیرهای تجاری
هر بازیکن تعدادی کاشی مسیر تجاری 

تصادفی دریافت می کند 
)4 بازیکن: 3 کارت مسیر تجارت برای 
هر بازیکن، 3 بازیکن: هر کدام 4 کارت، 
2 بازیکن: 5 کارت(. هر کاشی مسیر تجاری دارای 3 خانه است. کاشیهای خود را 
به ترتیب تصادفی در باالی صفحه شخصی خود قرار دهید تا یک مسیر تجاری 

ایجاد شود.
هر زمان که یک دسته کاال می فروشید، به جای قرار دادن کاالی فروخته شده روی 
فضای ذخیره سازی کاالهای فروخته شده در صفحه خود، آنها را یکی یکی و از چپ 
به راست در خانه های مسیر تجاری خود قرار دهید. اگر رنگ کاشی با رنگ فضای 

مسیر تجاری مطابقت داشته باشد، بالفاصله پاداش مربوطه را دریافت می کنید.
ذخیره  فضای  روی  دوباره  را  شده  فروخته  کاشیهای  شد،  پر  شما  تجاری  مسیر  )هنگامی  که 

کاالهای فروخته شده قرار دهید.(

مثال: هنگامی که یک کاروانسرا را در یک 
ناحیه با اندازه ۴ قرار می دهید، ارزش 

آن ناحیه به ۵ خانه افزایش می یابد و 
پس از تکمیل به جای ۱۰ امتیاز، ۱۵ امتیاز 

کسب می کنید.



اکسپنشن: بازی تیمی
تیم هایی از 2 بازیکن تشکیل دهید که در کنار یکدیگر نشسته اند )در صورت امکان(. همه قوانین بازی اصلی اعمال 

می شود، به جز تغییرات زیر:

چیدمان اولیه بازی
بخشی که با عنوان "هر بازیکن دریافت می کند" در قوانین بازی اصلی شروع می شود، تبدیل می شود به: 

"مواردی که هر تیم دریافت می کند" :

- یک صفحه تیمی
شامل 2 نیمه صفحه 

 )12a2 + 12a1(
)پس از کسب تجربه 
بیشتر، با خیال راحت 

صفحه 12b پیشرفته را 
امتحان کنید.(

- یک قلعه؛ آن را روی خانه شماره 6 قرار دهید. )هنگام استفاده از  صفحه ۱۲b، هر تیم فضای شش ضلعی سبز تیره ۱ یا ۶ را انتخاب می کند.(

- سه کاالی تصادفی ؛ آنها را در فضاهای ذخیره تیم مربوطه قرار دهید. طبق معمول، کاشی های همرنگ را روی هم 
قرار دهید.

- ۳ توکن کارگر )برای تیم A( و ۵ توکن کارگر )برای تیم B(، به عالوه ۲ سکه نقره برای هر تیم؛ آنها را در کنار صفحه 
تیم قرار دهید، به گونه ای که برای همه بازیکنان قابل مشاهده باشد.

عالوه بر این، مطمئن شوید که هر بازیکن ۲ تاس، ۲ مهره بازی )امتیاز شمار و نوبت شمار( و کاشی امتیاز)200/100( 
را در رنگ خود دریافت کند. اینها طبق معمول توسط بازیکنان جداگانه استفاده می شود.

برای راند 1، مهره های نوبت را با توجه به ترتیب نوبت زیر قرار دهید: B2 ،A2 ،B1 ،A1. در تمام دورهای بعدی، بازی 
با توجه به ترتیب مهره های نوبت روی پل انجام می شود.

روش بازی
از قوانین بازی اصلی استفاده کنید، با این تفاوت که هر تیم دارای 2 فضای ذخیره سازی کاشی های شش ضلعی 

مشترک )در پایین صفحه تیم(، و هر بازیکن دارای 2 فضای ذخیره سازی خصوصی کاشی است.
همه منابع غیر از کاشی های شش ضلعی خصوصی )کارگران، سکه های نقره، کاالها، کاشی های شش ضلعی مشترک( 

مشترک هستند و می توانند توسط هر یک از اعضای تیم استفاده شوند.
شما نمی توانید از تاس یا کاشی های شش ضلعی خصوصی هم تیمی  خود استفاده کنید. کاشی ها را نمی توان از یک 

محل ذخیره به محل دیگر منتقل کرد.

توجه:
- به غیر از فضاهای ذخیره سازی خصوصی، اعضای تیم می توانند نه تنها در سمت مربوط به خودشان، بلکه در هر دو 

سمت صفحه تیمشان بازی کنند.
 - از آنجا که ممکن است یک بازیکن به تنهایی بیش از 6 کشتی را روی صفحه تیمی قرار دهد، اگر مهره بازی شما 
در آخرین قسمت پل قرار دارد و شما یک کاشی کشتی را قرار دادید و یک ستون از مهره ها در آن قسمت وجود دارد، 

مهره شما در باالی آنها قرار می گیرد.

امتیازدهی نهایی
امتیازات هر دو عضو تیم را جمع کنید. تیمی  که امتیاز بیشتری دارد برنده بازی است. در صورت تساوی، تیمی  که 

فضاهای خالی بیشتری در ملک خود دارد برنده بازی است.



همه قوانین بازی اصلی به جز استثناها و  موارد اضافی زیر اعمال می شود:اکسپنشن: بازی تک نفره
چیدمان بازی

بازی را با 1 سکه نقره، 2 کارگر و 3 کاشی کاالی تصادفی شروع می کنید )آنها را در کنار صفحه خود قرار دهید(. یک 
کاشی قلعه بردارید و آن را در یکی از فضاهای قلعه )=سبز تیره( در ملک خود قرار دهید )سمت 13A برای بازیکنان 
مختلف  انواع  تعداد  برای  محدودیتی  هیچ  انفرادی  بازی  در  است(.  حرفه ای  بازیکنان  برای   13B طرف  کار،  تازه 

کاالهایی که می توانید جمع آوری کنید وجود ندارد.
عالوه بر تاس و مهره های رنگ خود، تاس سفید را نیز دریافت می کنید. 
یکی از مهره های بازی خود را در خانه شروع )100/0( مسیر امتیازدهی )به 
عنوان "شمارنده امتیاز"( و دیگری را به عنوان "نشانگر امتیاز هدف" در خانه 

50 مسیر امتیازدهی قرار دهید.
با  بنابراین  کنید،  اعمال  را  نفره   2 بازی  قوانین  بازی،  بقیه چیدمان  برای 
سمت پشتی صفحه اصلی، بازی کنید )با 12 + 4 کاشی شش ضلعی در هر 

فاز(.

روش انجام بازی
شما 25 دور بازی می کنید. در ابتدای هر دور، هر 3 تاس را بریزید:

   - ابتدا، باالترین کاشی کاال را بردارید و آن را روی انباری که با تاس سفید مشخص شده است قرار دهید.

   - سپس یک کاشی شش ضلعی از آن انبار را از بازی حذف کنید، به ترتیب از باال به پایین )انبارهای 2، 3، 5 و 6( یا چپ به 
راست )انبارهای 1 و 4(. اگر آن انبار خالی است،  یک کاشی شش ضلعی را از انبار بعدی در جهت عقربه های ساعت بردارید. در 
ادامه، 2 عمل تاس خود را طبق معمول انجام دهید. امتیاز دهی به جز محدودیت ها و تغییرات زیر مانند بازی اصلی اعمال 

می شود:

   - فقط می توانید از طریق رودخانه ها به مناطق دیگر پیشروی کنید.

   - هر زمان که یک کشتی قرار می دهید، همه کاالها را از انبار انتخابی خود بردارید، سپس بالفاصله همه کاالهای دیگر را از 
همه انبارهای دیگر بازی حذف کنید. عالوه بر این، شما اکنون )و فقط حاال!( این اختیار را دارید که 5 کاالی دلخواه خود را با 
یک کاشی شش ضلعی از انبار سیاه مرکزی عوض کنید )5 کاال از بازی حذف می شود(. آن کاشی شش ضلعی را به پشت )=سمت 
سیاه به باال( در یکی از سه خانه کلیدی خود قرار دهید. یک "کاشی شش ضلعی سیاه" را می توانید روی هر فضای رنگی در ملک 
خود قرار دهید، به شرطی که قوانین پایه بازی را رعایت کنید. قرار دادن یک کاشی شش ضلعی سیاه به شما کمک می کند تا 

یک منطقه را تکمیل کنید اما هیچ اثر دیگری )!( ندارد. 
به عنوان مثال، "معدن سیاه" در پایان فاز، نقره تولید نمی کند. قرار دادن "کاشی سیاهی که جای کشتی گذاشتید" به شما کاشی کاال 

نمی دهد و به شما اجازه نمی دهد 5 کاال برای گرفتن یک کاشی شش ضلعی سیاه بپردازید.

   - امتیازهای پیروزی از یک کاشی آکادمی  بالفاصله اعمال می شود )به جای پایان بازی(. )هنگامی که کاشی آکادمی شماره 26 
را قرار می دهید، فورًا شمارنده امتیاز خود را برای هر رنگی که تا به حال تکمیل کرده اید 3 امتیاز جلو ببرید.(

   - هنگامی که یک رنگ را تکمیل می کنید، پاداش پیروزی دریافت نمی کنید. در عوض، یک کاشی شش ضلعی را از انبار سیاه 
انتخاب کنید و آن را مستقیمًا بر روی ملک خود، با رعایت قوانین اصلی قرار دهید و تاثیرات آن را اعمال کنید. اگر قرار دادن آن 
کاشی شش ضلعی رنگ دیگری را تکمیل کرد، می توانید یک کاشی شش ضلعی اضافی را از انبار سیاه بردارید )در صورت موجود 

بودن( و آن را در ملک خود قرار دهید و غیره.

   - هر زمان که امتیاز به دست آوردید، شمارنده امتیاز خود را جابجا کنید )درست مانند بازی پایه(.
هر زمان که این کار را انجام دادید، می توانید امتیاز بیشتری بخرید. هر امتیاز 1 سکه نقره هزینه دارد. هنگامی که به مهره امتیاز 
هدف رسیدید، مهره خود را در خانه شروع قرار دهید )هرگونه امتیاز باقی مانده از بین می رود(، سپس مهره هدف را 5 خانه 
پایین بیاورید )به عنوان مثال از 50 به 45، دفعه بعد به 40 و غیره(. بالفاصله پس از برگرداندن شمارنده امتیاز، می توانید یک 

اکشن با تاس دلخواه نیز انجام دهید )درست مثل اینکه یک کاشی قلعه به ملک خود اضافه کرده اید(. 
توجه: ترتیب انجام هرگونه اکشن را خودتان انتخاب می کنید.

پایان بازی
اگر بتوانید تمام 37 قسمت شش ضلعی ملک خود را در 25 دور پر کنید، بازی را برنده می شوید.

* اگر درجه سختی بازی برای شما زیاد است، بازی را با امتیاز هدف کمتر از  50 یعنی از  49، 48 ... 45 شروع کنید. اگر بازی برایتان 
خیلی آسان است، برعکس عمل کنید: 51، 52… 55. هر زمان که مهره امتیاز خود را مجددا صفر کردید، هنوز هم تعداد امتیازات 

پیروزی هدف را 5 واحد کاهش می دهید.



اکسپنشن: بازی با سپرها
همه قوانین بازی اصلی بجز استثناها و موارد اضافی زیر اعمال می شود:

چیدمان بازی 
18 سپر را به پشت باهم ُبر بزنید. به طور تصادفی آنها را بر اساس تعداد بازیکنان )در زیر( روی خانه های کاالهای 

شش انبار روی صفحه بازی قرار دهید. پس از قرار دادن آنها را به سمت رو بچرخانید.

سپرهای باقی مانده مورد نیاز نیست. آنها را در جعبه بازی قرار دهید. این همچنین بدان معنی است که هر سپری که از انبار برداشته 
می شود جایگزین نمی شود!

روش انجام بازی
هر زمان که جفت* بیاورید، به جای انجام 2 اکشن خود، می توانید یک سپر از انباری که شماره آن برابر با شماره 
تاس است بردارید. آن سپر باید بر روی یکی از کاشی های قلعه در ملک شما قرار گیرد. یا آن را روی کاشی قلعه ای 
که هنوز سپر ندارد قرار دهید یا اگر سپر دارد، سپر موجود را جایگزین کنید )سپر قدیمی به طور کامل از بازی حذف 

می شود(. از این لحظه، سپر برای شما فعال است
* طبق معمول، می توانید از کارگران برای تغییر نتیجه تاس خود برای ایجاد یک جفت استفاده کنید. به عنوان مثال، تاس 3 و 5 

دارید. شما می توانید 2 کارگر خرج کنید که تاس 3 را به 5 تبدیل کنند تا دو تاس 5 را داشته باشید.
مهم! در پایان هر فاز، قبل از دریافت نقره از معادن خود، باید هزینه سپرهای خود را بپردازید! هر سپر یک 
نقره خرج دارد. اگر نمی توانید یا نمی خواهید پرداخت کنید، باید همان تعداد سپر را از بازی حذف کنید!

قابلیت های سپر ها

1( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، همه فضاهای مراتع متصل به حساب می آیند، گویی فقط یک مرتع در 
ملک شما وجود داشته است. بر این اساس، دام ها امتیازهای پیروزی بیشتری کسب خواهد کرد. در پایان بازی، اگر 

این سپر در ملک شما باشد، 12 امتیاز اضافی نیز کسب می کنید.

2( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، هر زمان که بازیکن دیگری کارگر می گیرد، شما نیز از بانک بازی یک کارگر 
دریافت می کنید. )+12 امتیاز.(

3( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، می توانید در پایان هر فاز به جای نقره، هزینه سپرهای خود را با کارگر 
بپردازید. هرگونه ترکیب نقره و کارگر مجاز است. )+12 امتیاز.(

4( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، تعداد نامحدودی فضای ذخیره سازی کاشی 6ضلعی در ملک خود دارید 
)به جای فقط سه تا(. )+12 امتیاز.(

8( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، تولید معادن شما دو برابر می شود. )+8 امتیاز.(

6( پس از گرفتن سپر، در یک زمان از بازی، یک بازیکن را انتخاب کنید. هر کاشی آکادمی ای که در ملک آن بازیکن 
قرار دارد انگار در ملک خود شما نیز هست. هنگامی که آن بازیکن کاشی آکادمی  جدیدی را قرار می دهد، شما نیز از 
مزایای آن برخوردار می شوید. اگر این سپر را در انتهای بازی داشته باشید، می توانید از هر کاشی آکادمی ای که به آن 

بازیکن نفع میرساند هم  امتیاز کسب کنید. )+12 امتیاز.(

5( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، هر زمان که یک کشتی را قرار می دهید، می توانید یک نوع کاال را انتخاب 
کنید. همه کاشی ها از این نوع را از هر شش انبار بردارید. )+12 امتیاز.(

9( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، برای هر کاشی که می فروشید 1 نقره دریافت می کنید )به جای 1 نقره فقط 
برای هر نوع کاشی کاال(. )+8 امتیاز.(

7( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، ارزش کاشی های پاداش شما دو برابر می شود. )+8 امتیاز.(

۳ بازیکن:
1 سپر در هر کدام از انبارهای 1، 3 و 5 ؛
2 سپر در هر کدام در انبارهای 2، 4 و 6

۴ بازیکن:
2 سپر در هر انبار

۲ بازیکن:
1 سپر در هر انبار



10( اگر این سپر در هنگام امتیازشماری نهایی در ملک شما باشد، امتیازات کاشی های آکادمی  شما دو برابر می شود. 
)+8 امتیاز.(

11( تا زمانی که این سپر در قلمرو شما باشد، هر زمان که یک قلعه را قرار می دهید، می توانید یک سپر را به عنوان 
اکشن اضافی خود بگیرید. )+8 امتیاز.(

12( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، میزان امتیازی که برای هر کاشی فروخته شده دریافت می کنید را دو 
برابر کنید. )+8 امتیاز.(

13( اگر این سپر در هنگام امتیازشماری نهایی در ملک شما باشد، میزان امتیازی که برای هر سپر در ملک خود 
دریافت می کنید )از جمله همین یکی( را دو برابر کنید. )+4 امتیاز.(

17( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، هر زمان که یک ناحیه را تکمیل می کنید، با توجه به مساحت بزرگتر 
بعدی امتیاز می گیرید )به عنوان مثال، منطقه با اندازه 3 )6 امتیاز( به عنوان منطقه با اندازه 4 )10 امتیاز( امتیاز می دهد( 

)+4 امتیاز.(

15( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، در پایان هر فاز، بعد از اینکه همه بازیکنان دو اقدام خود را به پایان 
رساندند، یک کاشی شش ضلعی از انبار سیاه )در صورت باقی ماندن( بردارید. آن را مستقیمًا در ملک خود قرار 

دهید و اثر)های( آن را اعمال کنید. )+4 امتیاز.(

14( تا زمانی که این سپر در ملک شما قرار دارد، در پایان هر فاز، بعد از اینکه همه بازیکنان دو اکشن خود را به 
پایان رساندند، از یکی از شش انبار یک کاشی شش ضلعی بردارید)اگر بود(. آن را مستقیمًا در ملک خود قرار دهید 

و اثر)های( آن را اعمال کنید. )+4 امتیاز.(

18( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، شما مجاز هستید کاشی های شش ضلعی را در هر جایی در ملک خود 
قرار دهید، نه فقط در مجاورت کاشی که قبالً قرار داده شده است. )+4 امتیاز.(

اگر احساس می کنید خیلی حرفه ای شده اید و آدم خفنی هستید
ما تغییرات زیر را در چیدمان بازی پیشنهاد می کنیم: پس از انجام چیدمان و تعیین ترتیب بازیکنان، هر بازیکن 
یک صفحه شخصی تصادفی دریافت می کند. یک طرف )پشت یا رو( را انتخاب کرده و قلعه شروع خود را روی یک 
فضای سبز تیره قرار می دهد. همه بازیکنان باید در مورد اینکه آیا این تصمیم به طور همزمان یا به ترتیب نوبت 

گرفته شود، توافق کنند.

با تشکر از آقایان نیما مسقدی، امین جودزاده، مسعود یزدان پناه و سجاد عزیزی که ما را در ویراستاری و نگارش این دفترچه رهنمون بودند. 

16( تا زمانی که این سپر در ملک شما باشد، می توانید در نوبت خود نتیجه یکی از تاس های خود را به هر عددی 
تغییر دهید )و بر این اساس از آن استفاده کنید(. )+4 امتیاز.(


