سیمونه لوچانی  ،ویرجینیو جیلی

ترجمه به فارسی :امیر اردشیری

هتل بزرگ اتریش
در آغاز قرن بیستم ،شهر وین یکی از مراکز اصلی اروپا به شمار می رفت .جمعیت این شهر را هنرمندان ،سیاست مداران،
اشراف زادگان ،شهروندان و توریست ها تشکیل می دادند ،و امپراطور بر همه حکومت می کرد.
در وسط وین مدرن ،شما به عنوان یک هتل دار شانس خود را برای پیشرفت امتحان می کنید .برای اینکار شما باید هتل
خود را گسترش داده و اتاق های جدید برای مهمان ها آماده کنید .همچنین مهمان های شما هر روز به غذا و نوشیدنی های
عالی نیاز دارند که باید برایشان تامین کنید .حتی شاید نیاز باشد خدمه بیشتری استخدام کنید.
عالوه بر این ها فراموش نکنید احترام و خشنودی امپراطور را نیز حفظ کنید ،و گرنه باید منتظر عواقب آن باشید.
با چالش های پیش رو دست وپنجه نرم کنید و هتل کوچک خود را به هتل بزرگ اتریش تبدیل کنید.

خوش آمدید .نام من لئوپولد است .اگه اجازه بدین شما رو در هتل بزرگمان راهنمایی می کنم.

اجزای بازی

صفحه اعمال
صفحه بازی

 4صفحه هتل
(دوطرفه)
 9کاشی
ترتیب نوبت

 56کارت مهمان

 4کارت خالصه

 120غذا و نوشیدنی( 30مکعب
چوبی در  4رنگ :مشکی=
قهوه ،سفید=کیک ،قرمز=
شراب ،قهوه ای روشن=
اشترودل)

 4نشانگر امتیاز

 1نشان دور بازی

 12کارت سیاست

 48کارت خدمه

طرف پشت  :اتاق پر

 1سطل زباله

 12کاشی امپراطور

 84کاشی اتاق در  3رنگ

طرف رو  :اتاق خالی

 24دیسک چوبی(در 4
رنگ بازیکنان :نارنجی،
آبی روشن ،بنفش،
خاکستری)

 14تاس

شما برای پیشرفت و موفقیت هتل خود باید مهمان های بسیاری را
جذب کرده و خواسته هایشان را برآورده کنید .هنگامی که
خواست یک مهمان را برآورده کردید ،آن مهمان در هتل شما می
ماند و جایزه هایی را برای شما به همراه می آورد .با این حال
مهمان ها در انتخاب اتاق ها سخت گیرند :اشراف زادگان (کارت
آبی) فقط اتاق های آبی را انتخاب می کنند ،هنرمندان (کارت
زرد) فقط اتاق های زرد را انتخاب می کنند ،و شهروندان (کارت
قرمز) فقط اتاق های قرمز را انتخاب می کنند .فقط توریست ها
(کارت سبز) هستند که با هر اتاقی راضی خواهند شد.
خوشحال کردن یک مهمان نه تنها برای شما امتیاز به ارمغان
خواهد آورد ،بلکه به عنوان جایزه ،اعمال اضافی نیز به شما می
دهد.

کارت مهمان
سفارش

امتیاز

نام
جایزه

مهمان ها همیشه مهمترین افراد هستند!
این شعار ما در این هتل است .اگر یک مهمان خوشحال باشد،
اتاقی از ما می گیرد .این تنها راه استفاده از ظرفیت هتل و به
دست آوردن حرکت های اضافی است.
داشتن خدمه برای هتل شما بسیار مفید خواهد بود .هر خدمتکار
تاثیر متفاوتی نسبت به دیگری دارد :بعضی به ازای هر بار
استخدام فقط یک تاثیر قابل استفاده دارند ،ولی بعضی تاثیری
دائمی دارند .برخی هم در آخر بازی امتیازهای اضافه ای برای
شما به همراه خواهند داشت .همچنین بعضی از خدمه را فقط می
توان یکبار در طول هر دور بازی استفاده کرد.

خدمه می توانند بسیار مفید باشند ولی یک هتل
دار ماهر ،اگر باهوش عمل کند ،می تواند با
دارایی های خود از پس کارها بر بیاید.

دسته بندی
(رنگ
رومیزی)

کارت خدمه

هزینه
نام
زمان
تاثیر
صفحه هتل

صفحه هتل شما دارای یک کافه کوچک است که می تواند از  3مهمان پذیرایی کند.آشپزخانه جایی است که شما سفارش های مهمان
ها را آماده می کنید ،و دفتر جایی است که عمل های خود را انجام می دهید و پول و خدمه خود را نگه داری می کنید.
صفحه های هتل در هر دو طرف تصویر چاپ شده دارد .در یک طرف هتل های مشابه وجود دارد که باعث می شود تمام بازیکنان
شرایط یکسانی داشته باشند ،ولی در طرف دیگر هتل هایی با شرایط
متفاوت وجود دارد که باعث سخت تر شدن بازی می شود.
اجازه بدین با روی مشابه هتل ها شروع کنیم .این کار زندگی رو براتون
راحت تر می کنه.
در شروع بازی  3اتاق مهمان برای استفاده در اختیار دارید ،ولی در نهایت می
توانید تا  20اتاق در هتل خود داشته باشید.
اتاق ها در  10گروه مرتب شده اند (اتاق های همرنگ کنار هم در صفحه هتل).
ولی استفاده از تمام اتاق های یک گروه منافع زیادی دارد.

هیچ کس از امتیازهای اضافه بدش نمی آید! ولی یک
هتل دار خوب تنها به تعدادی نیاز ،اتاق ها را برای
مهمان آماده می کند.

گروه
آشپزخانه
کافه

شمارشگر امپراطور

 13خانه در شمارشگر امپراطور وجود دارد ،که هرکدام دارای امتیازی برابر با عدد نوشته شده پایین آن می باشد.
شما نمی توانید از خانه 13جلوتر بروید ،در عوض به ازای هر خانه پیشروی بعد از خانه ی  ،13یک امتیاز دریافت می کنید.

شمارشگر امتیاز
در ازای هر یک امتیاز که کسب می کنید دیسک چوبی خود را یک خانه به جلو ببرید .ممکن است در هر خانه مهره ی امتیاز چند
بازیکن قرار گیرد .اگر از خانه  75عبور کردید ،یک نشانگر امتیاز را از سمت دارای عدد  75جلوی خود بگذارید ،و وقتی بار بعد از خانه
ی امتیاز  75گذشتید ،آن نشانگر را به پشت بچرخانید .در پایان بازی برای به دست آوردن امتیاز نهایی ،امتیاز نشانگر خود را با امتیاز مکان
دیسک چوبی خود جمع کنید.

چیدمان آغاز بازی
صفحه بازی را در وسط میز بازی خود قرار دهید .این صفحه حاوی جاهایی برای کارت مهمان ،شمارشگر امپراطور 3 ،خانه برای
قرار دادن کاشی های امپراطور و  3خانه برای قرار دادن کارت های سیاست می باشد.
صفحه اعمال را که دارای  6خانه برای اعمال شماست ،کنار آن قرار دهید.
سطل زباله و نشانگر های امتیاز را کنار صفحه قرار دهید.
 4رنگ مختلف غذا و نوشیدنی را جدا کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهید.
کارت های مهمان را بر بزنید و آن ها را به پشت در یک دسته و در کنار صفحه ی بازی بگذارید.
 5کارت را از روی این دسته برداشته و هر کدام را به رو در یکی از خانه های کارت های مهمانان قرار دهید.

کارت های خدمه را بر بزنید و آن ها را به پشت در دسته ای کنار صفحه بازی قرار دهید.

•
•
•
•
•
•

در بازی اول خود از ست پیشنهاد شده استفاده کنید (به صفحه  11نگاه کنید) .ابتدا کارت های مشخص شده را جدا و مرتب
کنید ،سپس بقیه ی کارت ها را بر بزنید.
• از هرکد ام از دسته های  A,B,Cیک کارت سیاست بردارید و به رو در قسمت مشخص شده صفحه بازی
قرار دهید.
• از هرکد ام از دسته های  A,B,Cیک کاشی امپراطور بردارید و به رو در قسمت مشخص شده صفحه بازی
قرار دهید.
• کاشی های اتاق را بر اساس رنگ دسته بندی کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهید.
این تعداد از تاس ها را در اولین خانه ی عمل قرار دهید 10 :تاس برای بازی  2نفره 12 ،تاس برای بازی  3نفره ،و  14تاس برای
بازی  4نفره .تاس های باقی مانده را به جعبه برگردانید.
بر اساس تعداد بازیکنان کاشی های ترتیب نوبت را-که در پشتشان تعداد مناسب بازیکنان نوشته شده -بردارید و بقیه را به جعبه
برگردانید 3(.حالت بازی  2نفره 3 ،نفره ،و  4نفره وجود دارد که عدد هرکدام پشت کاشی مربوط به آن نوشته شده است)
یک کارت خالصه روند بازی ،یک صفحه هتل و  6دیسک چوبی از رنگ انتخابی خود بردارید.
کارت های بررسی ،صفحه هتل و دیسک های چوبی باقی مانده را به جعبه برگردانید.
یکی از دیسک های خود را روی خانه صفر شمارشگر امپراطور و یکی دیگر را روی خانه صفر شمارشگر امتیاز قرار دهید.
یکی دیگر از دیسک های خود را روی خانه  10شمارشگر پول در صفحه هتل خود (تابلو سبز رنگ قسمت پایین) بگزارید .به
عبارت دیگر ،شما بازی را با  10کرون پول آغاز می کنید .بقیه دیسک ها را کنار صفحه هتل خود بگذارید.

شما به بقیه دیسک ها برای دخالت در سیاست و عالمت گذاری کارت مرتبط آن نیاز دارید.
از انبار بازی یک عدد قهوه ،شراب ،کیک و اشترودل برداشته و در آشپزخانه ی صفحه هتل خود قرار دهید.
 6کارت خدمه بکشید و آن ها را از دید بقیه پنهان نگه دارید.

همانطور که گفتم ،در صورت تمایل ،بار اول حالت مقدماتی بازی را با استفاده از مجموعه پیشنهاد شده بازی کنید.
نشان دور را روی خانه ی شماره  1ردیف شمارش گر دور بازی قرار دهید.

آماده سازی ها
با دیگر بازیکنان تصمیم بگیرید که با کدام طرف صفحه هتل بازی می کنید.
برای بار اول پیشنهاد می شود با روی صفحه (هتل یکسان) بازی کنید.
نفر اول را به دلخواه انتخاب کنید و کاشی ترتیب نوبت با
عدد  1را به او بدهید .سپس در جهت ساعتگرد ،نفر بعدی
کاشی ترتیب نوبت  2را دریافت می کند و این روند تا
بازیکن آخر ادامه می یابد(.کاشی ها دو عدد دارند که عدد
کوچکتر مالک است).
از نفر آخر(که بیشترین عدد نوبت را دارد) شروع کنید و در
جهت پادساعتگرد هر نفر یکی از  5کارت مهمان رو شده در
صفحه بازی انتخاب می کند و بدون هیچ هزینه ای در کافه
خود قرار می دهد .بعد از هر انتخاب باید کارت های باقی
مانده را به سمت راست حل دهید تا مکان کارت مهمان
سمت چپ خالی شود ،آنگاه یک کارت از روی دسته
کارت های مهمان برداشته و در جای خالی بگذارید .در پایان
این مرحله بازیکنان هرکدام یک مهمان در کافه خود دارند.

با برداشتن کاشی اتاق و گذاشتن آن ها روی اتاق همرنگ خود در
صفحه هتل حداکثر  3اتاق آماده کنید .شما باید آماده کردن اتاق ها را از
اتاق پایین سمت چپ شروع کنید .کاشی های اتاق بعدی(اضافه کردن
اتاق جدید) باید در کنار حداقل یک اتاق که از قبل آماده شده قرار
بگیرند.
هزینه ی نوشته شده روی صفحه ی هتل خود را با عقب بردن دیسکی که
روی شمارش گر پولتان قرار داده اید ،می پردازید.
حاال آماده ی شروع هستید.

یک پیشنهاد کوچک .حتما  3اتاق را آماده کنید .اگر احیانا اسکاتلندی و یا در کل عالقه مند
به پس انداز پول خود هستید ،بدانید که  3اتاق اول را می توانید مجانی آماده کنید.

هدف بازی
بازی در  7دور انجام می شود .در پایان دور های  ،5 ،3و  7یک مرحله ی امتیاز دهی امپراطور وجود دارد .همچنین پس از پایان دور
هفتم ،امتیاز دهی آخر بازی انجام می شود .کسی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده بازی است.
راه های زیادی برای کسب امتیاز در بازی وجود دارد :مهمان ها به شما امتیاز می دهند ،در امتیاز دهی امپراطور ،و در ازای
اتاق های اشغال شده نیز امتیازی به شما تعلق می گیرد .با داشتن خدمه مناسب ،راه های دیگری هم برای کسب امتیاز هست.

روند بازی

در شروع هر دور ،نفر اول (که کاشی نوبت " "1را دارد) تاس ها را گرفته و می اندازد ,سپس آن ها را بر اساس عدد آمده مرتب کرده
و هر کدام را روی خانه حرکت مربوط به آن در صفحه عمل ها قرار می دهد.
سپس آن بازیکنن می تواند نوبت خود را بازی کند یا آن را رد کند (قسمت رد نوبت را ببینید).

شما در نوبت خود حرکت های زیر را انجام می دهید:
1.یک کارت مهمان از روی صفحه بازی بردارید(.حرکت اختیاری)
.2یک تاس بردارید و عمل مربوط به آن را (بر مبنای عدد آن) انجام دهید (حرکت اجباری).
همچنین شما می توانید عمل های اضافی نیز انجام دهید (قسمت "عمل های اضافی" را ببینید).

 .1برداشتن یک کارت مهمان از صفحه بازی
در نوبت خود یکی از  5کارت مهمان در صفحه بازی را بردارید و هزینه آن را ،که زیر خانه ی آن کارت روی صفحه بازی نوشته شده با
حرکت دادن دیسک خود روی صفحه هتل پرداخت کنید .سپس آن مهمان را در یکی از فضاهای خالی کافه خود قرار دهید .اگر هر 3
فضا پر باشد نمی توانید مهمان جدیدی بردارید.
کارت های مهمان باقی مانده را به سمت
راست ببرید و یک کارت جدید در فضای
سمت چپ مهمان ها روی صفحه بازی قرار
دهید.

بگذارید رازی را به شما بگویم ،حقیقت این است که هتل مهمان های خود را انتخاب می کند .یک هتل دار موفق تنها مهمان
هایی را انتخاب می کند که به پیشرفت هتل او کمک کنند .پس عاقالنه انتخاب کنید ،ولی در صورت امکان هر دور یک مهمان
جدید به هتل خود بیاورید ،ولی حواستان باشد که مهمان ها تا وقتی سفارش خود را دریافت نکنند کافه را ترک نمی کنند.

 .2برداشتن یک تاس و انجام عمل مرتبط با آن

از بین  6خانه اعمال ،خانه ای با حداقل یک تاس در آن را انتخاب کنید و عمل مربوط به آن را انجام دهید .تعداد تاس هایی که در هر
خانه وجود دارد مشخص می کند چند بار می توانید حرکت مربوط به آن خانه را انجام دهید .پس از انجام حرکت یک تاس از آن خانه
بردارید و روی کمترین عدد نوشته شده روی کاشی نوبت خود قرار دهید(.یعنی نوبت شما تمام شده و نوبت بعدیتان متناسب با عدد
بعدی روی کاشی نوبت شما است).
حرکت های هر خانه:
به ازای هر تاس در این خانه  1اشترودل یا  1کیک بردارید .شما نمی توانید بیشتر از تعداد اشترودل ،کیک
بردارید ،اما با در نظر گرفتن این قانون ،هر ترکیب دلخواهی از کیک و اشترودل را می توانید انتخاب کنید.
مثال 3 :تاس با عدد  1وجود دارد .برای انجام عمل این خانه شما می توانید  3اشترودل یا  2اشترودل و 1
کیک بردارید.
به ازای هر تاس در این خانه  1شراب یا  1قهوه بردارید .شما نمی توانید بیشتر از تعداد شراب،
قهوه بردارید ،اما با در نظر گرفتن این قانون ،هر ترکیب دلخواهی را می توانید انتخاب کنید.
اگر عمل خانه ی  1را فهمیده باشید ،حتما عمل این خانه را هم متوجه شده اید! به
تفاوت بین  1تاس و عدد  1روی تاس دقت کنید !!!
به ازای هر تاس در این خانه شما می توانید  1اتاق آماده کنید .یک کاشی اتاق دلخواه را از
ذخیره ی آن ها برداشته و بر اساس قوانین زیر ،آن را در صفحه هتل خود قرار دهید:
هر اتاق جدید باید در کنار(هر کدام از  4طرف به دلخواه) یک اتاق آماده شده از قبل قرار بگیرد.

طرف روی کاشی باید پیدا باشد.
هزینه اتاق را مطابق با ردیفی که درآن قرار دارد پرداخت کنید(.سمت چپ ردیف)
رنگ کاشی اتاق باید با رنگ اتاق در صفحه هتل یکی باشد.
اگر کاشی اتاقی را در قسمت راست ،باالی صفحه هتل خود قرار دادید ،بالفاصله امتیازی
که روی آن اتاق نوشته شده را دریافت می کنید.

به ازای هر تاس روی این خانه ،می توانید  1خانه در شمارشگر امپراطور ،یا  1خانه در
شمارشگر پول جلو بروید ،و یا ترکیبی از آن ها را انتخاب کنید ،به طوری که تعداد خانه های
جلو رفته برابر تعداد تاس ها شود.
مثال 2 :تاس روی عدد  4آمده است .شما می توانید 2خانه در شمارشگر امپراطور جلو بروید یا
 2خانه در شمارشگر پول یا  1خانه در هر مسیر.
شما می توانید فقط  1کارت خدمه بازی کنید .به ازای هر تاس که روی این خانه وجود دارد،
هزینه خدمه  1کرون کم می شود .هزینه باقی مانده را پرداخت کنید و دیسک خود را به آن
اندازه در شمارشگر پول پایین ببرید .اگر هزینه به زیر صفر رسید شما پولی دریافت نمی کنید.
مثال 4 :تاس روی عدد  5آمده است .شما یک کارت خدمه که هزینه آن  6کرون می باشد را
بازی می کنید وفقط  2کرون می پردازید .یا می توانید کارت خدمه ای با هزینه ی  4کرون یا
کمتر را به رایگان بازی کنید.
 1کرون بپردازید و هرکدام از  5عمل  1تا  5را انتخاب کنید .به میزان تاس ها در این خانه
(خانه  ،)6حرکت خانه انتخاب کرده خود را انجام دهید.
مثال 4 :تاس روی عدد  6و فقط  1تاس روی عدد  2آمده است 1 .کرون پرداخت کنید و 2
شراب و  2قهوه بردارید.
هر زمانی که شما غذا و نوشیدنی دریافت می کنید ،می توانید بالفاصله آن را روی سفارش یک مشتری بگذارید و باقی
مانده را در آشپزخانه قرار دهید.

این یک قانون کلی است و به روش به دست آوردن غذا و نوشیدنی ربطی ندارد.

عمل های اضافی
عالوه بر اعمال باال ،شما در نوبت خود می توانید حرکت های اضافی زیر را نیز انجام دهید:
•
•
•
•

یکبار در هر نوبت ،می توانید با پرداخت  1کرون 1 ،تاس به تعداد تاس های موجود در یک خانه ی عمل اضافه نمایید.
شما با پرداخت 1کرون می توانید تا حداکثر  3غذا و نوشیدنی از آشپزخانه خود برداشته و روی سفارش مهمانان قرار
دهید.
می توانید یک دیسک چوبی روی یکی از کارت های سیاست قرار دهید (قسمت "کارت های سیاست" را ببینید).
می توانید یک کارت خدمه با اثر «یکبار در هر دور» که این دور بازی کرده اید را مجدد استفاده کرده ،سپس کارت آن
را به پشت برگردانید.

• شما می توانید یک مهمان که سفارشش را کامل کرده اید به یک اتاق خالی انتقال داده ،و بالفاصه امتیاز و جایزه ای که آن مهمان به
شما می دهد را دریافت کنید (صفحه  16را برای راهنمایی معنی عالمت های رو کارت ها ببینید) .مهمان ها فقط می توانند در اتاق
های خالی هم رنگ خودشان ساکن شوند .کاشی اتاق را به پشت بچرخانید و کارت مهمان را در دسته کارت های خارج شده از بازی
قرار دهید .وقتی که کاشی آخرین اتاق از یک گروه را به پشت چرخاندید ،بالفاصله و تنها یک بار جایزه آن را دریافت کنید( .قسمت
"جایزه برای پر شدن" را ببینید).

اگر اتاق خالی همرنگ یک مهمان ندارید ،نمی توانید این عمل را انجام دهید ،مهمان بدون اتاق شما در کافه می ماند و
یک فضا را اشغال می کند.
به غیر از عمل اول ،می توانید عمل های اضافی را به تعداد دلخواه در نوبت خود انجام دهید.
این عادالنه نخواهد بود که افراد پولدار بتوانند به سادگی هر چیزی که می خواهند را با پول خود بخرند.

بعد از اتمام نوبت شما ،بازیکن با کمترین شماره نوشته شده روی کاشی نوبت خود ،نفر بعدی در بازی خواهد بود .در نتیجه نفر
سمت راست بازیکن شروع کننده ،دو نوبت پشت سر هم بازی می کند.
مثالی از نوبت یک بازیکن:

نوبت دوریس است ،چون او از قبل  3مهمان داشته ،نمی تواند مهمان جدیدی را در
کافه خود قرار دهد .او حرکت شماره  2را انتخاب می کند ( 3تاس روی عدد  2آمده
است ) .و یک کرون اضافه هم پرداخت می کند تا  2شراب و  2قهوه دریافت کند .او
آن ها را روی بارونس خود قرار می دهد و سفارش او را کامل می کند .او  5امتیاز
دریافت می کند و بارونس خود را به یک اتاق آبی خالی انتقال می دهد و کاشی آن
اتاق را به طرف دیگر می چرخاند .او سپس جایزه نوشته شده را ( برداشتن  3کارت
خدمه و بازی کزدن یکی از آن ها) دریافت می کند و کارت بارونس را در دسته
کارت های خاج شده قرار می دهد .او همچنین یک جایزه شامل  2امتیاز برای اشغال
کردن تمام خانه ها در یک گروه دریافت می کند.
رد کردن نوبت
به جای بازی کردن نوبت خود ،شما می توانید آن را رد کنید .این کار معموال وقتی اتفاق می افتد که تعداد کمی تاس روی خانه های
عمل ها مانده و شما نمی خواهید از هیچکدام استفاده کنید .پس از رد کردن شما باید منتظر باشید تا تمام بازیکنان نیز یا نوبتشان را رد
کنند یا هر  2عمل اصلی خود را انجام دهند (و هر دو عدد روی کاشی نوبتشان مخفی شود و زیر تاس برود).
سپس بازیکنی که کمترین عدد پیدا را روی کاشی نوبت خود دارد ،بقیه تاس ها را از خانه های عمل جمع می کند .یکی را در سطل
آشغال می گذارد و بقیه را می ریزد و بر اساس شماره آمده ،مجددا تاس ها را مرتب کرده و در خانه ها قرار می دهد .سپس او می تواند
نوبت خود را بازی کند یا مجددا آن را رد کند.
این روند را تا جایی که تمام بازیکنان هر  2عدد روی کاشی نوبت خود را زیر تاس مخفی کرده اند ،یا دیگر تاسی باقی نمانده باشد
ادامه دهید.
مثال :نوبت آندریا است .او شدیدا به اتاق های جدید نیاز
دارد تا مهمان هایش را در آن ها قرار دهد .متاسفانه تمام
تاس های خانه حرکت  3استفاده شده اند .در نتیجه او
نوبتش را رد می کند و منتظر تاس انداختن دوباره می
شود .پس از این که بقیه بازیکنان  2نوبت خود را بازی
کردند ،او تاس های مانده را برداشته و یکی را در سطل
می گذارد و بقیه را می اندازد .خوشبختانه  2تاس روی
عدد  3می آید .حال او می تواند حرکت  3را انجام داده و
 2اتاق آماده کند.

امتیاز پر شدن اتاق ها
وقتی تمام اتاق ها در یک گروه پر شدند ،شما یک جایزه اضافه بر مبنای اندازه گروه و نوع اتاق
های آن دریافت می کنید .بر مبنای جدول روی صفحه هتل خود ،شما برای اتاق های زرد در
شمارشگر امپراطور جلو می روید ،برای خانه های آبی امتیاز دریافت می کنید و برای خانه های
قرمز کرون دریافت می کنید .هرچه گروه بزرگتر باشد جایزه ای که دریافت می کنید بیشتر است.
می توانید با استفاده از جایزه ی یک مهمان که به شما اجازه ی چرخاندن یک کاشی اتاق را می
دهد ،آخرین اتاق یک گروه را پر کرده و امتیاز آن را دریافت کنید .هر گروه جایزه خود را فقط
یک بار و در زمان پر شدن آخرین اتاق آن گروه به شما می دهد.
مثال :بندیکت یک اشراف زاده را به آخرین اتاق خالی آبی خود انتقال می دهد و با این کار آن
گروه را کامل می کند .او بالفاصله امتیاز پر شدن آن گروه را دریافت می کند :چون گروه  2اتاق
آبی دارد او می تواند  5خانه در شمارشگر امتیاز جلو برود.

کارت های سیاست
هر کارت سیاست یک پیش نیاز را نشان می دهد .زمانی که در نوبت خود پیش نیاز آن کارت را برآورده کردید،
بالفاصله یک دیسک چوبی روی باالترین امتیاز در دسترس (خالی مانده) قرار دهید و میزان امتیاز نوشته شده زیر
آن را دریافت کنید .شما می توانید فقط یک دیسک روی هر کارت سیاست قرار دهید.
اگر نمی دانید که چه هدفی را در بازی دنبال کنید ،بهتر است نگاهی به کارت های سیاست بیاندازید .آن
ها معموال به شما کمک می کنند که با چه هدفی بازی کنید .ولی اگر نقشه بهتری دارید ،می توانید
این کارت ها را نادیده بگیرید.

 12کارت سیاست وجود دارد ولی فقط  3کارت در هر بازی استفاده می شود .اگر پیش نیاز کارتی را به دست آوردید ،می توانید یک
دیسک روی آن قرار داده و بالفاصله امتیاز نوشته شده زیر آن را دریافت کنید .می توانید فقط  1دیسک روی هر کارت قرار دهید.
توضیح هر کارت بدین صورت است:

شما حداقل  12کاشی اتاق روی
صفحه هتل خود دارید.

شما حداقل  6کارت
خدمه بازی کرده اید.

روی شمارشگر امپراطور شما
در خانه  10یا باالتر هستید.

شما  20کرون دارید.

تمام اتاق های یکی از رنگ ها تمام اتاق ها در حداقل  6گروه تمام اتاق ها در حداقل  2ستون تمام اتاق ها در حداقل  2ردیف
در صفحه هتل شما پر شده است از اتاق های صفحه هتل شما پر صفحه هتل شما پر شده است .صفحه هتل شما پر شده است.
شده است.

شما حداقل  4اتاق آبی و  3اتاق شما حداقل  4اتاق زرد و  3اتاق شما حداقل  4اتاق قرمز و  3اتاق شما حداقل  3اتاق پر از هر رنگ
زرد پر دارید.
قرمز پر دارید.
آبی پر دارید.
دارید.

پایان دور

در پایان دورهای  ،5 ،3و  7یک محله امتیاز دهی امپراطور (قسمت "امتیاز دهی امپراطور" را ببینید ).وجود دارد .بعد از دور  7و امتیاز
دهی امپراطور آن دور ،امتیاز دهی نهایی انجام می شود.
بعد از پایان هر دور بازی شما می توانید کارت های خدمه را که استفاده کرده اید دوباره به رو بچرخانید .سپس کاشی ترتیب نوبت خود
را به بازیکن سمت چپ خود بدهید .بازیکن شروع کننده دور تمام تاس ها را می اندازد و عالمت گذار دور را یک خانه جلو می برد.

امتیاز دهی امپراطور
هر بازیکن برابر عدد نوشته شده زیر هر خانه در شمارشگر امپراطور که دیسک چوبی اش در آن قرار دارد  ،امتیازی دریافت می کند.
سپس هر بازیکن باید دیسک خود را به تعداد مشخصی خانه به عقب برگرداند 3 :خانه بعد از اولین 5 ،خانه بعد از دومین ،و  7خانه بعد از
سومین امتیاز دهی امپراطور .اگر بعد از این کار دیسک شما هنوز در ناحیه زرد قرار داشت(حداقل در خانه  ،)3شما جایزه روی کاشی
امپراطور را دریافت می کنید و اگر دیسک شمابه خانه صفر رسید ،مجازات مشخص شده در کاشی امپراطور را دریافت می کنید .اگر
دیسک شما در نهایت روی خانه های  1یا  2قرار گرفت شما
هیچ جایزه یا مجازاتی دریافت نمی کنید.

کاشی های امپراطور
در کل  12کاشی امپراطور وجود دارد ولی در هر بازی فقط  3عدد از آن ها استفاده می شود .قسمت مجازات معموال  2حالت دارد که
اگر یکی از آن ها امکان پذیر نبود ،دیگری را انتخاب می کنید .توضیح کاشی های امپراطور به شرح زیر است:
جایزه :شما  2غذا یا نوشیدنی از هر نوعی به
دلخواه دریافت می کنید.
مجازات :شما باید تمام غذاها و نوشیدنی های
موجود در آشپزخانه خود را به انبار اصلی
برگردانید.
جایزه :یک اتاق دلخواه را رایگان آماده کنید.
بقیه قوانین آماده سازی اتاق بدون تغییر باقی
می ماند.
مجازات :شما  5امتیاز یا یک اتاق خالی از
باالترین ردیف اتاق های موجود در هتل خود
را از دست می دهید.

جایزه :شما  5کرون دریافت می کنید.
مجازات :شما 5کرون یا  7امتیاز از دست
می دهید.

جایزه :شما  3کرون دریافت می کنید.
مجازات :شما  3کرون یا  5امتیاز از دست
می دهید.

جایزه 3 :کارت خدمه بکشید .یکی را انتخاب
کرده و با پرداخت  3کرون کمتر آن را بازی
کنید .بقیه کارت ها را در زیر دسته کارت
های خدمه قرار دهید.
مجازات :شما باید  2کارت خدمه را از دست
خود به زیر دسته کارت ها برگردانید یا 5
امتیاز از دست بدهید.
جایزه :شما  1اشترودل 1 ،کیک 1 ،شراب و 1
قهوه دریافت می کنید.
مجازات :شما باید تمام غذا ها و نوشیدنی های
موجود در آشپزخانه و کافه خود برداشته و به
انبار اصلی برگردانید.

جایزه :یک کاشی اتاق به دلخواه روی یک
اتاق در ردیف اول یا دوم هتل خود قرار دهید.
بالفاصله آن را بچرخانید تا پر شده به حساب
آید .این اتاق باید کنار بقیه اتاق هایتان باشد.
مجازات :شما یا  7امتیاز یا  2اتاق پر خود را که
در باالترین ردیف واقع است از دست می
دهید.

جایزه 3 :کارت خدمه بکشید و یکی را بدون
هیچ هزینه ای بازی کنید .بقیه را در زیر دسته
کارت های خدمه قرار دهید.
مجازات :شما باید  3کارت خدمه خود را در
زیر دسته کارت ها قرار دهید یا  7امتیاز از
دست بدهید.

جایزه  :یک کاشی اتاق به دلخواه روی یک
اتاق هتل خود قرار دهید .بالفاصله آن را
بچرخانید تا پر شده به حساب آید .اتاق باید
کنار بقیه اتاق هایتان باشد.
مجازات 2 :اتاق پر خود را از دست می دهید.
یکی از باالترین ردیف موجود در هتل شما و
دیگری دقیقا زیر آن (در صورت وجود)

جایزه 8 :امتیاز دریافت می کنید
مجازات 8 :امتیاز از دست می دهید.

جایزه :یک کارت خدمه از دست خود را
بدون هزینه بازی می کنید.
مجازات :یا  10امتیاز ،یا یک کارت خدمه که
بازی کرده اید و تأثیری در «آخر بازی» دارد
را از دست می دهید.

جایزه :به ازای هر کارت خدمه که بازی کرده
اید  2امتیاز دریافت می کنید.
مجازات :به ازای هر کارت خدمه که بازی
کرده اید  2امتیاز از دست می دهید.

پایان بازی و امتیاز دهی پایانی
پس از دور هفتم بازی ،امتیاز دهی پایانی وجود دارد:
شما در ازای خدمه های خود که امتیازی ارائه می کنند ،امتیاز دریافت می کنید.
شما در ازای اتاق های پر خود امتیاز دریافت می کنید 1 : .امتیاز برای هر اتاق پر شده در ردیف اول 2 ،امتیاز برای هر اتاق پر
شده در ردیف دوم 3 ،امتیاز برای هر اتاق پر شده در ردیف سوم و  4امتیاز برای هر اتاق پر شده در باالترین ردیف.
شما به ازای هر کرون و هر غذا یا نوشیدنی باقی مانده در آشپزخانه خود ،یک امتیاز دریافت می کنید.
شما  5امتیاز به ازای هر مهمان در کافه خود از دست می دهید.
بازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد برنده بازی است و در صورت تساوی ،بازیکنی که بیشترین کرون و غذا و نوشیدنی مانده را دارد برنده است.

دسته بازی اولیه برای آشنایی با بازی
برای آشنایی بیشتر با بازی ،پیشنهاد می شود بازیکنان بازی را با کارت های خدمه
یکسان شروع کنند .قبل از بازی اول خود کارت های خدمه را جدا کرده و به هر نفر
یک ست یکسان بدهید .نفر اول ست  ،Aنفر دوم ست  Bو به همین ترتیب تا آخر.
سپس بقیه کارت ها را بر بزنید و در دسته ای قرار دهید ( حرف مشخص کننده ست ها
در پایین سمت چپ کارت ها نوشته شده است).

حالت بازی برای بازیکنان با تجربه
در شروع بازی هر بازیکن  6کارت خدمه دریافت می کند .یکی را انتخاب می کند و در دست خود قرار می دهد و بقیه را به بازیکن
سمت چپ خود می دهد و دوباره با انتخاب یک کارت از دسته کارت های دریافتی ،این کار را تا آخر تکرار می کند تا در نهایت
تمام بازیکنان  6کارت خدمه انتخابی داشته باشند.

کارت های خدمه
در مورد خدمه سوال دارید؟ با کمال میل جواب شما را داده و هر کدام را با دقت توضیح خواهم داد.
همچنین خواهم گفت که هزینه هرکدام چقدر است و اثر هر کدام کی اعمال می شود .شماره های داخل
پرانتز عدد مرجع کارت ها می باشد.
بعضی از کارت ها فقط «یک بار» و مثال در زمان استخدام آن ها و بازی کردنشان اثر خود را می گذارند.
بعضی دیگر «یک بار در هر دور» اثر دارند ،بدین معنی که پس از استفاده در یک دور ،برای چرتی کوتاه در
باقیمانده دور در دسترس نیستند (پس از استفاده ،کارت آن ها را به پشت می چرخانید) و در دور بعد می
توانید مجددا از آن ها استفاده کنید .بعضی از خدمه ی که همواره سرگرم کار هستند ،اثری «پایدار» دارند
و اثر آن ها در طول بازی باقی می ماند.
در نهایت ،گروهی از خدمه هم هستند که در «آخر بازی» اثری دارند و در پایان بازی به شما امتیاز می دهند.
معاون مدیر( 4()32()Assistant Managerکرون ،پایان بازی) :به ازای هر کارت خدمه (از جمله خود این کارت) که بازی کرده
اید  2کرون دریافت کنید.
کافه دار(3()43()Baristaکرون ،یک بار) 4 :قهوه دریافت کنید
مشروب فروش(4 ()3()Barkeeperکرون ،یک بار در هر دور) :یک شراب دریافت کنید.
مدیر رزرو( 4()27()Booking Managerکرون ،پایان بازی) 3 :امتیاز به ازای هر اتاق قرمز پر شده دریافت کنید.
واکس زن( 4()15()Bootblackکرون ،پایدار) :هربار که شما تاسی با عدد  4را انتخاب می کنید ،به ازای هر تاس  1خانه در
شمارشگر امپراطور و  1خانه در شمارشگر پول به جلو بروید( .به جای انتخاب فقط یکی از این دو حرکت)
ارائه دهنده صبحانه( 4()1()Breakfast Serverکرون ،یکبار در هر دور) 1 :اشترودل دریافت کنید.
پیشخدمت (5 ()9()Butlerکرون ،پایدار) :اتاق های آبی را به صورت رایگان آماده کنید.
خدمتکار( 4 ()31()Chambermaidکرون ،پایان بازی) :به ازای هر اتاق پر در هتل یک امتیاز دریافت کنید.
راننده ماشین ( 5()10()Chauffeurکرون ،پایدار) :اتاق های قرمز را به رایگان آماده کنید.
تحویل لباس( 2()18()Checkerکرون ،پایدار) :هر بار که یک تاس با عدد  5انتخاب می کنید2 ،کرون کمتر بپردازید.
مثل همیشه ،اگر هزینه کارت به زیر صفر رسید؛ شما پولی دریافت نمی کنید.
سرآشپز ( 3()21()Chefکرون ،یک بار) :شما  1اشترودل 1 ،شراب1 ،کیک و  1قهوه دریافت می کنید.
سر مهماندار ( 1()24()Chief waiterکرون ،پایدار) :غذا و نوشیدنی را بدون هیچ هزینه ای از آشپزخانه منتقل کنید.
دربان ( 4()28()Conciergeکرون ،پایان بازی) 3 :امتیاز در ازای هر اتاق آبی پر دریافت کنید.
شیرینی فروش ( 3 ()39()Confectionerکرون ،یک بار) 4 :کیک دریافت کنید.
مدیر کنفرانس ( 5()26()Coference Managerکرون ،پایدار) :با پرداخت  1کرون  ،مجازات قرار گرفتن روی خانه صفر
شمارشگر امپراطور روی شما تاثیری ندارد.
نگهبان ( 5 ()23()Custodianکرون ،پایدار) :هر بار که مهمانی در اتاقی مستقر می شود1 ،کرون دریافت کنید.
دکوراتور ( 2 ()14()Decoratorکرون ،پایدار) :با انتخاب هر تاس با عدد  1یا  2می توانید یک اتاق نیز آماده کنید.
پسر پستچی ( 6 ()25()Delivery boyکرون ،پایدار) :مهمان ها را از صفحه بازی به رایگان انتخاب کنید.
کاراگاه ( 2 ()20()Detectiveکرون ،پایدار) :با انتخاب هر تاس با عدد  2 ،5خانه در شمارشگر امپراطور به جلو بروید.
مسئول اجرایی ( 2 ()12()Executive Housekeeperکرون ،پایدار) :با انتخاب هر تاس با عدد  3یا  2 ، 4امتیاز دریافت کنید.
مسئول طبقات خانم ( 2 ()46()Female Floor Housekeeperکرون ،پایان بازی) :برای هر ردیف (طبقه) کامال پر شده 5
امتیاز دریافت کنید.
گل فروش ( 5 ()11()Floristکرون ،پایدار) :اتاق های زرد را به رایگان آماده کنید.
باغبان ( 3 ()42()Gardenerکرون ،پایدار) :هر بار با دریافت جایزه امپراطور 5 ،امتیاز نیز دریافت کنید.
نظافتچی ( 4 ()5()Groomکرون ،پایدار) :با کامل کردن سفارشات هر مهمان قرمز 2 ،کرون دریافت کنید.
مدیر هتل ( 4 ()48()Hotel managerکرون ،پایان بازی) :به ازای هر یک ست اتاق پر شده از  3رنگ 4 ،امتیاز دریافت کنید.
مثال :شما در آخر بازی  3اتاق قرمز 4 ،اتاق آبی و  6اتاق زرد پر شده دارید .شما  12=4x3امتیاز دریافت می کنید.

دکوراتور داخلی( 3 ()19()Interior Architectکرون ،پایدار) :موقع انتخاب هر تاس با عدد  5 ،3امتیاز دریافت کنید.
کمک آشپزخانه( 3 ()17()Kitchen Handکرون ،پایدار)  :یک تاس با عدد  6را به رایگان انتخاب کنید .همچنین جایزه را
بر اساس تعداد تاس های روی خانه ی عمل  6به عالوه یک عدد تاس اضافه دریافت کنید.
آشپز انبار(  2 ()44()Larder Cookکرون ،یک بار) 4 :اشترودل دریافت کنید.
لباس شور( 2 ()16()Laundressکرون ،پایدار) :هر موقع یک تاس با عدد  4را انتخاب می کنید 4 ،امتیاز دریافت کنید.
حمل کننده ساک( 4 ()47()Liftboyکرون ،پایان بازی) :به ازای هر ستون کامال پر شده اتاق ها  5امتیاز دریافت کنید.
مسئول طبقات آقا(5 ()33()male Floor Housekeeperکرون ،پایدار) :هر بار که سفارش یک مهمان را کامل کرده و
به اتاق منتقل می کنید .اگر آن سفارش  4غذا یا نوشیدنی یا ترکیبی از آن ها باشد 4 ،امتیاز دریافت می کنید.
شما همچنین امتیاز نوشته شده در کارت هر مهمان را نیز دریافت می کنید.
رئیس بازاریابی( 2()40()Marketing Directorکرون ،پایان بازی) 5 :امتیاز به ازای هر کارت سیاستی که روی
آن دیسک چوبی قرار داده اید دریافت کنید.
ماساژور( 1 ()7()Masseuseکرون ،پایدار) :هر موقع سفارش یک مهمان زرد را کامل می کنید و به اتاق انتقال می
دهید 1 ،کرون دریافت کنید.
اپراتور( 3 ()41()Operatorکرون ،پایان بازی) :به میزان  2برابر شماره جایگاه خود در شمارشگر امپراطور ،امتیاز
دریافت کنید.
پس حداکثر  12امتیاز می توانید بگیرید ،چرا که پس از آخرین امتیاز شماری امپراتور ،جایگاه شما حداکثر خانه  6است.
پادو( 2 ()35()Page-boyکرون ،یکبار) :شما  2اتاق خالی از هر رنگ را می توانید با چرخاندن به پشت ،پر کنید.
سرپرست استخر( 1 ()45()Pool Attendantکرون ،یک بار) 3 :خانه در شمارشگر امپراطور به جلو بروید.
باربر( 5 ()38()Porterکرون ،یک بار) :سفارش یک مهمان را تماما از انبار اصلی بردارید و آن را کامل کنید.
منشی پذیرش( 4 ()30()Reception Clerkکرون ،پایان بازی) :به ازای هر اتاق زرد پر شده  3امتیاز دریافت کنید.
مسئول پذیرش( 5 ()34()Receptionistکرون ،پایان بازی) :به ازای هر اتاق پر شده و یا فقط آماده شده در هتل
خود  1امتیاز دریافت کنید.
مدیر رستوران( 2 ()13()Restaurant Managerکرون ،پایدار) :هر موقع یک تاس با عدد  1یا  2را انتخاب
کرده اید ،به ترتیب  1غذا یا نوشیدنی اضافه نیز بردارید.
قانون همیشه پابرجا است .شما نمی توانید بیشتر از تعداد اشترودل ،کیک و یا بیشتر از تعداد شراب ،قهوه بردارید.
خدمات اتاق( 3 ()37()Room Serviceکرون ،پایان بازی) :به ازای هر گروه پر شده از اتاق های هتل خود  2امتیاز
دریافت کنید.
اتاق ها حتما باید پر شده باشند ،آماده کردن آن ها کافی نیست.
منشی( 5 ()29 ()Secretaryکرون ،پایان بازی) :کارت خدمه یک بازیکن دیگر را کپی کنید.
مطمئنا باید کارتی را کپی کنید که به شما امتیازی می دهد .انتخاب کارت های دیگر کار عاقالنه ای نیست!
خدمه شراب( 2 ()36()Sommelierکرون ،یک بار) 4 :شراب دریافت کنید.
دستیار سرآشپز( 6 ()4()Sous-Chefکرون ،یک بار در هر دور) 1 :قهوه دریافت کنید.
مهتر( 1()6()Stablemanکرون ،پایدار) :هر موقع که سفارش یک مهمان آبی را کامل کردید 1 ،خانه روی
شمارشگر امپراطور به جلو بروید.
مدیر خدمه( 3 ()22()Staff Managerکرون ،پایدار) :هنگام انتخاب هر تاس با عدد  ،3یک کارت خدمه در
دست خود را نیز می توانید بازی کنید.
راهنما تور( 2()8()Tour Guideکرون ،پایدار) :زمانی که سفارش یک مهمان سبز را کامل می کنید و او را در اتاق
قرار می دهید 2 ،امتیاز نیز دریافت کنید.
شما امتیاز نوشته شده در کارت مهمان را هم دریافت می کنید.
مهماندار( 6 ()2()Waitressکرون ،یکبار در هر دور) 1 :کیک دریافت کنید.

کارت های مهمان
توضیحات کارت های مهمان از روی کارت به راحتی قابل تشخیص است ،بنابراین فقط بعضی از آن ها را توضیح می دهم.
مجسمه ساز ( :)49()Sculptorمی توانید یک اتاق در ردیف اول یا دوم هتل خود به رایگان آماده کنید.
اگر نتوانید این کار را انجام دهید ،بد شانسی بزرگی نصیب شما شده است.
شوالیه امپراطوری( :)65()Knight of the Empireتنها مهمان بدون هیچ جایزه ای
عجب آدم خسیسی! با این همه او به اندازه ی  3امتیاز بی دردسر می ارزد.
ای.گیزیا ( :)97()E. Giziaیک دور اضافه دریافت کنید ولی تاسی را حذف نکنید.

طراحان از همه ی آزمایش کننده های بازی به خاطر زمان صرف شده ،پیشنهادها ،و اشتیاق آن ها سپاس گزار هستند.

طراحان:
سیمونه لوچانی
ویرجینیو جیلی
ترجمه به فارسی :امیر اردشیری

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"

قدر دانی

مروری بر نمادهای استفاده شده
یک کارت خدمه را با
پرداخت  3کرون کمتر
بازی کنید.

به تعداد خانه های نوشته
شده ،روی شمارشگر
امپراطور به جلو بروید.

یک کارت خدمه از دسته
کارت ها بردارید و به دست
خود اضافه کنید.

به تعداد نوشته شده غذا یا
نوشیدنی بردارید و در
آشپزخانه یا سفارش مهمان
ها قرار دهید.

 3کارت خدمه از دسته کارت
ها بردارید و یکی را انتخاب
کرده با  3کرون کمتر بازی
کنید .بقیه را به زیردسته انتقال
دهید.
یک اتاق با رنگ مشخص شده
را برگردانید و آن را پر کنید.
رنگ خاکستری یعنی رنگ
اتاق به دلخواه شما انتخاب شود.

یک غذا و یا نوشیدنی را به
انتخاب خود بردارید ،و در
آشپزخانه یا سفارش مهمان
ها قرار دهید.

 2امتیاز دریافت کنید.

یک اتاق را انتخاب کرده و
با پرداخت هزینه و در
چارچوب قوانین آن را آماده
کنید.

سفارش یکی از مهمان ها به رنگ
مشخص شده را کامل کنید .غذا
و نوشیدنی های مورد نیاز را از
انبار اصلی بردارید .رنگ
خاکستری یعنی رنگ مهمان به
دلخواه شما انتخاب می شود.

یک اتاق به انتخاب خودتان
را بر اساس قوانین آماده کنید
ولی  1کرون کمتر بپردازید.

یک اتاق با رنگ مشخص
شده را به رایگان آماده کنید.

یک اتاق با رنگ دلخواه خود
را به رایگان و در چهار چوب
قوانین آماده کنید.

یک مهمان از صفحه بازی
بردارید و به رایگان در کافه
خود قرار دهید .مگر اینکه در
کافه جایی نداشته باشید.

 1کرون دریافت کنید.
یک بار در هر دور

یک بار

پایان بازی

پایدار

یک کارت خدمه را به
رایگان بازی کنید.

