امتیازات پیروزی

شما یک هیوالی غول پیکر هستید و می
خواهید پادشاه نیویورک شوید! با دیگر
موجودات عظیم دیگر رقابت کرده و همه
چیز را در مسیر خود نابود کنید .برای برنده
شدن ،به دشمنان خود حمله کنید ،آسمان
خراش ها را نابود کنید ،توانایی های جدید
بخرید ،به یک ستاره تبدیل شوید و
حواستان به ارتش هم باشد :انسان ها هنوز
حوله را نیانداخته اند ...

تعداد جان ها

اگر کاشی که نابود می کنید یکهر کاشی یک ساختمان را در یک طرف و یک واحد ساختمان باشد ،آن را به قسمت واحد
در سوی دیگر خود نشان می دهد .این ها چیزهایی آن برگردانید و آن را در منطقه قرار
دهید.
هستند که هیوالها می توانند از بین ببرند.
اگر کاشی که نابود می کنید یک واحدساختمان با دوام  1همیشه
باشد ،آن را از صفحه بازی حذف کنید.
پیاده نظام در قسمت واحد
خود دارد.
ساختمان با دوام  2همیشه
یک جت در قسمت واحد خود
دارد.
یک ساختمان با دوام 3
( )1دوام :نشان دهنده تعداد تاس
همیشه یک تانک در بخش
مورد نیاز برای نابودی.
واحد دارد.
( )2پاداش از بین بردن آن کاشی.

(آن ها فقط در شرایط خاصی استفاده
می شوند).
هر بازیکن یک هیوال  ،فیگور ( )6و
صفحه ( )5مربوط به آن هیوال را انتخاب
کند و عدد جان هیوال و امتیازاتش را به
ترتیب روی عدد  10و صفر تنظیم
نماید.
یک استخر از مکعب های انرژی تشکیل
دهید (.)7
کلیه کاشی های ساختمانی ( )8را با هم
مخلوط کنید و ستون های سه
ساختمانی بسازید .سه ستون را در هر
شهر در نیویورک قرار دهید .به
ساختمان های زیر یک ستون نگاه
نکنید؛ آن ها بعد از تخریب ظاهر می
شوند.

(به سه منطقه تقسیم شده است :منهتن
پایین ،میانه و باال).
تمام کارت ها را -به غیر از دو کارت
مخصوص -برای تشکیل یک ستون رو به
پایین ،با هم مخلوط کنید ( .)2سه کارت
اول ستون را روی میز در نزدیکی ستون
و توکن ها قرار دهید.
دو کارت مخصوص ،مجسمه آزادی و
ستاره را در کنار ستون کارت ها قرار
دهید.
توکن ها ( )3را در کنار صفحه بازی قرار
دهید .آن ها برای اثرات کارت های
خاصی استفاده می شوند.
شش تاس سیاه را ( )4در وسط میز قرار
دهید .دو تاس سبز را در یک طرف نگه
دارید

•  1دفترچه قوانین
•  1صفحه بازی ()1
•  64کارت ویژه ( :2+)2مجسمه آزادی و
ستاره
•  46توکن ( 13 – )3تار 13 ،نحسی5 ،
سوغاتی 15 ،الک سخت پوست
•  8تاس ( 6سیاه و  2سبز) ()4
•  6صفحه هیوال ()5
 6فیگور مقوایی  6 +پایه پالستیکی ()6
• یک دسته مکعب انرژی ()7
•  45کاشی ساختمان  /واحد ()8
هدف این بازی تبدیل شدن به پادشاه
نیویورک است .این بازی به محض اینکه
یک هیوال  20امتیاز پیروزی را به دست
آورد ( ) یا اگر آخرین هیوالی زنده در
بازی باشید ،به پایان می رسد.
صفحه بازی ( )1را به نحوی که برای همه
بازیکنان قابل دسترسی باشد ،در وسط میز
قرار دهید .این صفحه نشان دهنده شهر
نیویورک است که شامل پنج شهر مجزا می
شود :جزیره استاتن ( ،)1برونکس(،)1
کویینز( ،)1بروکلین و منهتن ( )1که

هر بار خرید کارت ،بالفاصله جای خالی
آن را از ستون کارت ها پر کنید.
• مثال :کنگ دارای 10

است و او کارت هایی در حال

حاضر در دسترس هستند ،نمی خواهد .او  2بازی می
کند تا سه کارت را دور بریزد و سه بعدی را جایگزین کند.
او اکنون 8
آن 3

دارد و کارت جالبی پیدا شده است که هزینه

است و آن را می خرد .سپس یک کارت جدید را

توجه :اگر شما در حال حاضر در منهتن
هستید ،نمی توانید به یک محله دیگر
حرکت کنید (مگر اینکه توسط حمله یک
هیوالی دیگر آسیب دیده باشید).
 .4کارت بخرید

پس از حرکت ،می توانید یک یا چند کارت
از کارت هایی که در دسترس هستند
خریداری کنید .شما همچنین مجاز به صرف

جایگزین می کند .او هنوز  5دیگر دارد که تصمیم می  2مکعب انرژی ( ) برای خارج کردن سه
کارت در دسترس و بازنشانی سه کارت جدید
گیرد تا برای نوبت های بعدی خود ان ها را نگه دارد.
هستید .شما می توانید کارت ها را به هر
 .5پایان دادن به نوبت
ترتیبی که دوست دارید و یا هر تعداد که
اثرات برخی کارت های خاص در طول بخواهید خریداری کنید و یا تا زمانی که
این مرحله فعال می شوند.
مکعب انرژی دارید ،آن ها را خارج کنید.

شما می توانید به هر صورتی تاس ها را
واکاوی کنید .با این حال تمام تاس های
مشابه قبل از بررسی یک نوع دیگر ،باید
واکاوی و اجرا شوند.
 .3حرکت کنید
• اگر هیچ کس در منهتن نبود ،شما باید
به آنجا بروید .هنگامی که شما به منهتن
می روید ،باید هیوالی خود را در ناحیه -2
 4پایین منهتن قرار دهید.
• اگر یک هیوالی دیگری در نقاط
مختلف منهتن باشد ،شما دو گزینه
دارید :می توانید به هر شهر دیگری که
هیچ هیوالیی در آن وجود ندارد (به غیر از
منهتن) حرکت کنید یا فقط می توانید در
محوطه خود باقی بمانید.
• اگر در منهتن هستید ،به فضای 4-2
در منطقه بعدی به سمت باال حرکت کنید

این پایان نوبت شماست .تاس ها را به
بازیکن سمت چپ خود منتقل کنید.

 .1تاس ها را بریزید
در نوبت خود ،تاس ها را تا سه بار بریزید.
برای اولین ریختن تان ،از شش تاس سیاه
استفاده کنید (فقط وقتی یک کارت به شما
اجازه بدهد ،تاس سبز می ریزید) .برای دومین
و سومین مرحله تاس ریختن (هر دو اختیاری)،
شما می توانید یک یا هر تعداد تاس (حتی
آنهایی را که تصمیم گرفتید در مرحله تاس
ریختن قبلی نگه دارید) را مجددا بریزید.
 .2تاس ها را واکاوی کنید.

توجه :هنگامی که شما در باالترین قسمت
منهتن باشید ،دیگر از این مرحله حرکت
نمی کنید.

بیاورید ،واحدهای درون
 اگر شمامنطقه شما به تمام هیوال آن منطقه حمله می
کنند (از جمله شما) .هر یک از هیوالها در آن
منطقه یک صدمه به ازای هر کاشی واحد دریافت
می کنند.
یا بیشتر بیاورید ،تمام
 اگر شماواحد های منطقه شما به کل شهر حمله می کنند.
هر هیوال به ازای هر واحد در منطقه شما 1 ،صدمه
می بیند.
یا بیشتر،
عالوه بر این ،با آوردن
شما وارد حالت ضد حمله شده و مدافع شهر می
شوید! مجسمه آزادی به کمک شما می آید .کارت
مجسمه آزادی را بگیرید و آن را در مقابل خود قرار
دهید .تا زمانی که کارت مجسمه آزادی را در مقابل
خود داشته باشید ،شما 3

مشهور
تاس
اگر کمتر از
بیاورید هیچ اتفاقی نمی افتد ،اگر شما
می
ستاره را
ستاره را
کارت ،کارت
بیشتر،بیاورید
رول یایا بیشتر
می
قرارشما
مقابل
در آن را
گیرید و
قرارشما
دهید.
مقابلدرخود
گرفته و آن را
دهید .شما بالفاصله  1+ 1در هر فراتر
به ازای هر تاس
1+
بالفاصله 1
از سه بار اول بدست می آورید.
بیشتر از سه تاس اول بدست می آورید.
از حاال به بعد ،تا زمانی که شما کارت
از حاال به بعد ،تا زمانی که شما کارت ستاره را
فوق العاده ای در مقابل شما داشته
در مقابل شما داشته باشید ،هر کدام از تاس
باشید ،هر کدام از شما رول را به شما
دهد.
به شما
های
محضاز
یکیبه دیگر
می که
همانطور
،می 1دهد .1
رول ،ازاو هیوال
هیوال دیگر
اینکه که یکی
کارت فوق العاده را از
شما می گیرد.
ستاره را
میازکند.
کارتسرقت
بیاورد ،او شما

اگر هنوز ستون ساختمان ها وجود دارد ،کاشی اگر در ابتدای نوبت شما هیچ هیوالیی در
تخریب شده یک ستون جدید از واحد ها را تشکیل
منهتن وجود نداشته باشد ،شما به ازای
باقی مانده باشد،
می دهد .اگر به اندازه کافی
بالفاصله می توانید ساختمان جدید را از بین ببرید.
هنگامی که یک واحد را از بین می برید ،آن را
بگیرید و آن را در مقابل خود قرار دهید.

شما نمی توانید یک واحد را در همان نوبتی
که ظاهر شده است ،از بین ببرید.
اگر به اندازه کافی برای نابودی یک ساختمان یا یک
واحد

داشته باشید ،باید این کار را انجام دهید؛

با این حال شما الزم نیست که

رابهینه کنید.

• به عنوان مثال :کاپیتان ماهی

اضافی خواهید

آورده است .او در کوئینز است ،جایی که 3
ساختمان قابل مشاهده می باشند :یک بیمارستان
 ،2یک آسمان خراش  2و یک آسمان خراش .1
او تصمیم به از بین بردن آسمانخراش  1و  2برای

داشت .این  3اضافی را به محض از دست دادن
کارت مجسمه آزادی از دست خواهید داد.

دارد ،اما
می گیرد .او هنوز
کسب 3
ساختمان های در دسترس ،یک بیمارستان  3و
یک آسمان خراش  2است .او نمی تواند ساختمان

آخ...
بیاورید،

اگر شما دست کم 1
ارتش شروع به حمله می کند:
 اگر شما نوردید ،واحد در منطقه شمابیاورید ،واحد های درون منطقه
 اگر شمابه شما حمله می کند .شما  1عدد
ای که در آن هستید به شما حمله می کنند .شما
خسارت در واحد کاشی را در منطقه
 1صدمه به ازای کاشی واحد موجود در منطقه
خود می گیرید.
خود ،می بینید.

پس از تاس ریختن نهایی خود ،نماد روی
تاس ها نشان دهنده اقدامات شما برای این
نوبت است.

های بیشتری را با یک

تخریب کند.

تاسهای

هیچ صدمه ای وارد نمی کنید.
التیام
هر تاس

به شما اجازه می دهد

تا  1جان ( ) از دست رفته شما
بببباینکه شما در منهتن باشید.
بازگردد .مگر
یک هیوال نمی تواند بیش از 10
باشد.

داشته

دوام یک
شما به ازای هر تاس
ساختمان یا واحد را در منطقه ای که
در آن قراردر آن
دارید ،از بین می برید .دوام یک
مورد
ساختمان یا واحد ،تعداد تاس های
نیازی که شما باید برای نابود کردن آن در نوبت
خود داشته باشید را نشان می دهد .هنگامی که
شما به میزان کافی تاس مورد نیاز تخریب جمع
آوری کردید ،آن را نابود می کنید .سپس شما
آسمان خراش ها و تانک ها)،

توجه :از این جا ،قوانین و کارت ها به
بازیکنان به عنوان یک هیوال اشاره می کنند.
در نوبت شما:
 .1تاس ها را بریزید (تا  3بار)
 .2تاس ها را واکاوی کنید (اجباری)
 .3حرکت کنید (معموال اختیاری است ،اما گاهی
اوقات اجباری می شود)
 .4کارت بخرید (اختیاری)
 .5به نوبت خود پایان دهید.

شرح تاس ها :هر تاس دارای  6عالمت
است.
قلب
شهرت
آخ...

انرژی
حمله
تخریب
انرژی
شما  1مکعب انرژی ( ) برای هر

تخریب

به میزان درج شده بر روی آن کاشی،

بازیکنان به نوبت در جهت عقربه های
ساعت ،بازی می کنند.
برای تعیین بازیکن اول ،هر بازیکن شش
تاس سیاه و دو تاس سبز را بریزد .هر
کسی که بیشترین تاس حمله ( ) را
بیاورد ،بازی را شروع می کند.
با شروع از اولین بازیکن و ادامه بازی در
جهت عقربه های ساعت :هر بازیکن
هیوالی خود را در منطقه انتخابی اش
(به جز منهتن) قرار دهد .در هر شهر
بیش از دو هیوال قرار نمی گیرند.

(برای

(برای نیروگاه

ها و یا جت ها) و یا (برای بیمارستان ها و
یا پیاده نظام ها) به دست می آورید.
وقتی شما یک ساختمان را تخریب کردید آن
کاشی را به طرف دیگرش بچرخانید و در همان
محل قرار دهید.

دریافت می کنید.
تاس
ذخیره
خواهید از آنها
مکعب انرژی
زمانی که ب
توانیدمیتا توانید
شما می شما
کنید.از
خواهید
زمانی که
انرژی رامیذخیره
استفاده کنید ،تامکعب
آنها استفاده کنید.
حمله

 1ضربه به

شما  1به ازای هرتاس
هیوال (ها) می زنید.
 اگر شما در منهتن هستید ،به ازای هربه همه هیوالهای خارج از منهتن می  1صدمه
وارد می کنید.

 اگر شما در منهتن نیستید ،به ازای هربه همه هیوالهای درون منهتن  1صدمه وارد
می کنید.
باعث می شود تا به هر هیوال
هر تاس
(های) مورد حمله  1صدمه وارد شود و او  1جان
از دست بدهد (1

).

اگر یک هیوال آخرین جان خود ( ) را از دست
بدهد ،از بازی حذف می شود.

اثر منهتن
اگر یک هیوال به  20امتیاز پیروزی برسد و یا بودن در منهتن مزایا و معایب مخصوص خود
آخرین نفری باشد که جان سالم بدر می برد ،را دارد:
این بازی به پایان می رسد .هیوالی با 20

• هنگامی که شما کنترل منهتن را به دست می

) کسب می کنید .هیوالی
(
و یا آخرین بازمانده این نبرد ،برنده بازی و آورید 1
خود را در قسمت پایینی منهتن قرار دهید.

پادشاه نیویورک خواهد بود .اگر تمام هیوالها

و بر طبق
در یک نوبت حذف شوند ،هیچ کس برنده • در ابتدای نوبت شما ،تعدادی
آن قسمت از منهتن که شما اشغال کرده اید،
نخواهد شد.
کسب می کنید:

این قوانین برای  6-5هیوال تدوین شده است.

 -پایینی = [1+

در یک بازی  5یا  6نفره ،دو هیوال در منهتن  -میانی= ]2+

[

1+ ،
[

1+ ،

[ 2+ ،
قرار می گیرند .قوانین برای این دو هیوال  -باالیی = [2+
یکسان هستند .زمانی که شما تعداد زیادی • تا زمانی که در منهتن هستید ،شما نمی توانید
برای درمان استفاده کنید .اما هنوز
هیوال برای حرکت دادن داشته باشید ،وجود از تاس
یک فضای اضافی برای هیوال بسیار حائز اهمیت هم می تواند در اثرات دیگر بازی شود؛ شما
همیشه می توانید کارت خود را برای بهبود جان
می شود.
• هنگامی که یک کارت یا یک اثر ،هیوالیی را خود استفاده کنید (

در منهتن هدف قرار می دهد ،بر تمام هیوالها
در منهتن تاثیر می گذارد.
• اگر در منهتن و در زمان حرکت شما کمتر از
دو هیوال وجود داشته باشد ،باید به منهتن
حرکت کنید.
• درست همانطور که در بازی معمولی ،تنها
نخستین هیوال در اولین نوبت قادر به استفاده
کردن تاس های حمله نیست .اگر منهتن تنها
توسط یک هیوال اشغال شده باشد ،هیوالیی که
حمله می کند صدمه را به هیوالی درون منهتن
وارد کرده و سپس باید وارد منهتن شود.
هنگامی که شما وارد منهتن حرکت می
شوید ،معموال به فضای  4-2حرکت می
کنید .اگر در حال حاضر یک هیوال در یک
فضای  4-2بدون در نظر گرفتن قسمتی که
در آن وجود دارد ،باید به فضای  6-5ورود
کنید.

).

هیچ هیوالیی بازی خود را از منهتن
شروع نمی کند .اگر در انتهای نوبت شما
هیچ هیوالیی در منهتن وجود نداشته
باشد ،باید به منهتن حرکت کنید.

( :)2نحوه بازی در باالی متن نشان

( :)1هزینه یک کارت در گوشه باال

داده شده است.

سمت چپ درج شده است و توسط

( :)3اثر کارت در حباب نشان داده

مکعب انرژی ( ) پرداخت می شود.

شده است.

توجه :سه قسمت منهتن  -پایین ،میانه و
باال یک منطقه واحد را تشکیل می دهند.
بنابراین ،صرف نظر از قسمتی که هیوال در
آن است ،تنها یک هیوال می تواند در منهتن
وجود داشته باشد .ساختمان ها و واحد های
منهتن برای هیوالی حاضر در منهتن بدون
در نظر گرفتن قسمت ،قابل دسترسی
به واحدهای
هستند .به طور مشابه،
درون منهتن اجازه می دهد تا بدون توجه به
قسمت ،به هیوالی درون منهتن حمله کنند.

اگر به شما در منهتن حمله شود ،می توانید
عالوه بر این ،اهداف حمالت شما به طور از منهتن فرار کنید تا مکان خود را به هیوالیی
خودکار با جایی که هستید تعیین می شوند :که به شما حمله کرد بدهید (او باید در حرکت
خود به منهتن حرکت کند) .شما هنوز هم هر
گونه صدمه ای که او به شما بزند را می بینید.
شما
• اگر شما در منهتن هستید ،تاس
این تنها راهی است که شما می توانید منهتن
به تمام هیوالها در خارج از منهتن صدمه
را ترک کنید.
میزند.
نکته :کارت خارج شونده ای که به طور
• اگر شما در خارج از منهتن هستید ،تاس
مستقیم به شما آسیب می رساند حمله
شما به تمام هیوالی درون منهتن
محسوب نمی شود.
صدمه می رساند.

اگر در هنگام حمله به منهتن شما از بین
بروید ،هیوالیی که به شما حمله کرده
است باید در مرحله حرکت خود به
منهتن وارد شود.

بالفاصله پس از انجام
دستور این کارت ها ،آن ها را از بازی
خارج کنید.

• مثال تفکیک تاس:
او به این معنی است که پیاده نظام
کنگ در منهتن است .اکنون نوبت کاپیتان تاس
ماهی است .ماهی تاس ها را می ریزد و در به او  1صدمه می رساند.
اولین مرحله نتیجه زیر حاصل می شود:
او  1صدمه به کنگ که در حال
تاس
می دهد.

حاضر در منهتن است ،می رساند( .اگر کاپیتان
او
را نگه می دارد و چهار تاس دیگر ماهی در منهتن بود ،می توانست  1صدمه به
کارت
تا
کند
می
تالش
و
ریزد
می
مجددا
را
تمام هیوالها برساند ).کنگ در منهتن باقی
ستاره را بگیرد .حاال او نتیجه زیر را دارد:
می ماند.
کاپیتان ماهی نمی تواند
برای او یک مرحله تاس ریختن دیگر باقی

به طور موثر دو بخش وجود دارد 4-2 :و
 .5-6هیوالی حاضر در  4-2به فضای
بعدی  4-2حرکت می کند .هیوالی درون
 5-6به فضای بعدی  6-5حرکت می کند.

در طی مرحله حرکت ،یک هیوال
در منهتن به فضای  4-2قسمت
بعدی می رود.

هنگامی که شما با  6-5هیوال بازی می
کنید ،اگر هر کدام از فضاهای  4-2اشغال
شده باشد ،هیوالی دومی که وارد منهتن
می شود ،فیگور خود را در فضای 6-5
قسمت پایین منهتن بگذارد.

هنگامی که یک هیوال وارد منهتن
می شود ،فیگور خود را در فضای
 2-4در قسمت پایین منهتن قرار
دهد.

این کارت ها را به رو در
مقابل خود تا انتهای بازی نگه دارید،
مگر اینکه چیز دیگری بگوید.

مانده است .این بار ،تصمیم می گیرد که
را نگه دارد و بقیه تاس ها را بریزد .حاال او
نتیجه زیر را دارد:
• واکاوی تاس:
کاپیتان ماهی از
خراش و

برای تخریب آسمان
برای نابود کردن پیاده

نظام استفاده می کند .او ( 1برای آسمان
خراش) و ( 1برای پیاده نظام) به دست
آورد .او پیاده نظام را حذف می کند و
ساختمان به سمت واحد می چرخاند که یک
پیاده نظام است .او آن را در منطقه خود قرار
می دهد.

به دست آورد زیرا
آورده است و کارت

او فقط یک تاس
ستاره ندارد.
نیاورده
یا
کاپیتان ماهی تاس های
است ،بنابراین او هیچ گونه سالمتی و هیچ
مکعبی انرژی به دست نمی آورید.
کاپیتان ماهی حرکت نمی کند و تصمیم می
گیرد هیچ کارت را خریداری نکند و این پایان
نوبتش است .او تاس ها را به بازیکن سمت
چپ خود می دهد.

شما باید در نوبت خود از مراحل زیر تبعیت کنید:

اگر حذف یک هیوال بدان معنی باشد که کمتر
از پنج هیوال در بازی باقی مانده است ،از حاال
به بعد ،تنها یک هیوال در منهتن قرار می گیرد.
اگر دو هیوال در منهتن وجود داشته باشد،
هیوالیی که در فضای  6-5قرار دارد به طور
خودکار از منهتن به شهر انتخابی خود خارج
می شود .البته دو هیوال در آنجا وجود نداشته
باشد.

 . 0درآمد اگر شما در منهتن هستید و یا اگر کارتی را دارید که درآمد شما را در آغاز نوبتتان
مشخص می کند ،اکنون باید آن ها را جمع آوری کنید.
• اگر شما در منهتن هستید ،با توجه در قسمتی که اشغال کرده اید ،درآمد خود را دریافت
می کنید.
• کارت هایی که در شروع نوبتتان اثراتی دارند را نیز واکاوی و اجرا کنید.
 .1تاس ها را بریزید.
تا  3بار تاس بریزید.
حمله از طرف ارتش
 .2تاس را اجرا کنید.
 :به ازای هر واحد در منطقه خود ،شما می توانید نوبت اجرای تاس ها را انتخاب کنید ،اما شما باید
 1صدمه می بینید.
قبل از رفتن سراغ گروه بعدی ،باید تمام تاس های ستاره را دریافت کنید.
دارید ،یک
 :شما و هیوالی دیگر در یک نوع را اجرا کنید .اگر دست کم یک
منطقه خود ،به ازای هر واحد 1 ،صدمه حمله از ارتش را دریافت می کنید.
می بینید.
 .3حرکت کنید
 :همه هیوالها در همه جا • اگر هیچ هیوالیی دز منهتن وجود نداشته باشد باید
یک صدمه به ازای هر واحد در منطقه وارد منهتن شوید.
شما می بینند .سپس شما مجسمه • اگر منهتن قبال اشغال شده باشد ،می توانید به هر
آزادی را می گیرید.
شهر دیگری که دو هیوال در آن وجود ندارد ،بروید یا
در جای خود باقی بمانید.
• اگر از دور قبل در منهتن بودید ،باید به قسمت بعدی بروید.
 .4خرید کارت
شما می توانید کارت ها را با هزینه مکعب های انرژی خریداری کنید.
 .5پایان نوبت شما

بیاورید تا کارت

• هر زمان که یک کارت عددی را در ادامه
نشان دهد ،این یعنی میزان امتیازی که
با خرید آن کارت کسب می کنید.
برسید اما به دلیل
• ممکن است به 20
برخی از اثرات کارت بمیرد .شما باید برای به
دست آوردن پیروزی در بازی زنده بمانید .اگر
تمام هیوالها در همان نوبت حذف شوند ...
همه می بازند!

• هیچ کارتی جان شما را به بیش از 10
1+
شما بالفاصله 1
برای هر یک افزایش نمی دهد ،مگر اینکه یک کارت به
،
اید
ریخته
اکنون
هم
که
اضافه ای
وضوح بگوید که می توانید جان خود را به
افزایش دهید.
دریافت می کنید .در حالی که شما این بیش از 10

کارت را دارید ،برای هر
اگر شما هنوز زنده هستید و شما  20دارید و یا آخرین هیوالی بازی هستید ،پیروز می شوید! افزوده می شود.
در غیر این صورت ،با دادن تاس های خود به بازیکن سمت چپ ،نوبت خود را به پایان برسانید.

به شما  1امتیاز • برخی از کارت های خارج شونده به یک شهر
مربوط هستند و اگر شما در زمانی که آن ها
را خریداری می کنید در منطقه مناسبی قرار
داشته باشید 1 ،کمتر هزینه دارند.
• مجسمه آزادی و ستاره کارت های هدف
هستند .شما به طور انحصاری آنها را با یک
ترکیب خاص از تاس ها به دست می آورید و
اگر شخص دیگری این ترکیب را تشکیل
بدهد ،آنها را از دست می دهید.
را بیاورید تا مجسمه
شما باید
آزادی را بدست بیاورید.

• هنگامی که در منهتن حرکت می کنید ،شما
باید در همان فضایی که هستید ،حرکت کنید:
اگر شما در فضای  4-2هستید ،باید به 4-2
بعدی حرکت کنید؛ اگر شما در  6-5هستید،
باید به  6-5بعدی بروید .به یاد داشته باشید،
تنها دو هیوال در منهتن وجود داشته باشند!
• اگر هیوالهای درون منهتن مورد حمله قرار
گیرند ،هیوال در فضای  4-2می گوید که آیا او
می گریزد .اگر او از منهتن فرار کند ،باید به
منطقه ای به انتخاب خود برود (اگر آنجا در
حال حاضر دو هیوال وجود نداشته باشد) و
هیوالی حاضر در فضای  6-5به فضای 4-2
در قسمت فعلی خود حرکت می کند ،مگر
اینکه او هم تصمیم به فرار بگیرد.
• اگر هیوالی حاضر در فضای  4-2حذف شود،
هیوالی فضای  6-5به طور خودکار به قسمت
 2-4در قسمت فعلی خود حرکت می کند.

دریافت می کنید.
شما بالفاصله 3
اگر مجسمه آزادی را از دست بدهید ،شما
بالفاصله 3

را از دست خواهید داد.

مترجم :محمد جواد ربیع نژاد
ارائه از سرزمین ذهن زیبا

