
"آزول: اقامتگاه تابستانی"

*آذرمترجم: کیومرث قنبري*طرّاح بازي: میشائل کیسلینگ *

صنعتگرانِ بزرگ پرتغال را به ساخت بناهاي سلطنتی عظیم معماران و در قرن شانزدهم میالدي، پادشاه مانوئل اول، 
پادشاه تصمیم به ساخت اقامتگاهی تابستانی در خورِ اعضاي ،"سینترا"و "اوورا"هاي ي کارِ کاخپس از خاتمهگُماشت.می

هی شان در شأنِ خاندان مفخّم پادشاکه مهارت-ي سلطنتی گرفت. چنین عمارتی، نیازمند صنعتگرانی بود مستعد خانواده
متأسفانه مانوئل اول، پیش از آغاز ساخت اقامتگاه، دیده از جهان فرو بست...باشد!

! استغاز نشدهآکه هرگز به پایان برسانند گردند تا مأموریتی را ، بازیکنان به پرتغال برمی"اقامتگاه تابستانیآزول:"در 
به پایان ،ترین ضایعاتوساز به کار گرفته و کار را با کمبراي ساختعنوان یک استادکار ماهر، باید بهترین مصالح رابه

ارِ خدمت به خاندان سلطنتی را پیدا کند...تواند افتخفقط بهترین فرد میبرسانید!



سازيآماده

گذارد؛ صفحه باید طوري گذاشته شود که و پیشِ روي خود میبراي خود انتخاب کرده )A() هر بازیکن، یک صفحه1
در باال قرار بگیرد. -کندکه رنگ بازیکن را تعیین می-هاي قرمز و نارنجی ي رنگیِ بین ستارهدایره

ي بازي بچینید. وار در وسط محوطه) را دایرهBسازي (هاي کاشیکارگاه) 2

کارگاه باید چیده شود.9نفره، -4کارگاه و در بازي 7نفره، -3کارگاه، در بازي 5نفره، -2در بازي -

ها بگذارید. ) را در کنار کارگاهCي امتیازشمار () صفحه3



هم دورِ بازي ي امتیازشمار) بگذارید؛ به این ترتیب، (از صفحهاز ردیف دورشمار "1"ي ) را در خانهD) توکن دورشمار (4
بنفش است.رنگ ي راهنما). رنگ آزاد در دورِ اول، تر در ادامههم رنگ آزاد در آن دور (توضیحات بیش،شودمشخّص می

ي امتیازشمار) از ردیف امتیازشمار (از صفحه"5"ي ) دریافت کرده و آن را در خانهEامتیاز (گرِنشان) هر بازیکن، یک 5
گذارد. می

از کیسه خارج کرده -به شکل اتّفاقی-ها را تا از کاشی10) بریزید. Fاي (ي پارچه) را در کیسهGکاشی (132ي ) همه6
ي امتیازشمار بچینید. در وسط صفحههاي ذخیره،خانهو در 

يکیسهپر کنید. -کنیدکه به شکل اتّفاقی از کیسه خارج می-کاشی 4سازي را با هاي کاشی) هر کدام از کارگاه7
اي را فعالً در کناري بگذارید. پارچه

ي بازي بگذارید.) را در وسط محوطهH) توکن بازیکن آغازکننده (8

ي امتیازشمار بگذارید.هسازي و صفحهاي کاشی) را در جایی بین کارگاهI) برج (9

مورد استفاده قرار خواهند گرفت.ها در زمان امتیازشماري) را در کناري بگذارید؛ این توکنJهاي امتیاز () توکن10

ي بازي برگردانید.هاي اضافی را به جعبهگرهاي امتیاز و کارگاههاي بازي، نشاني صفحههمه-

هدف بازي

! پس از پایانِ دورِ ششم، بازي به پایان رسیده وترین امتیاز را داشته باشدپایان بازي، بیشبرنده، بازیکنی است که در 
گیرد.صورت میامتیازشماري نهایی 

روش بازي

مرحله است:3هر دور بازي، شامل 

) انتخاب کاشی1

کاري و کسب امتیاز) کاشی2

بري از این مرحله نخواهد بود!)سازي براي دور بعدي (قاعدتاً در دور آخر، خ) آماده3

کند. هر دور، شامل چند نوبت است.گرد ادامه پیدا میترین بازیکن آغاز شده و در جهت ساعتبازي، با جوان



) انتخاب کاشی1

روش عمل کنید:2توانید به در نوبت خود، باید تعدادي کاشی بردارید. براي این کار، می

ر،در هر دوي خود بگذارید (البتهبرداشته و در کنار صفحه-دلخواهبه-ها رایکی از کارگاهرنگ هاي همي کاشیالف) همه
ید.ذارگي بازي بهاي کارگاه را در وسط محوطهي کاشیید). بقیهانتخاب کرده و برداردور را آن هاي آزاد توانید کاشینمی

هم بردارید.ها را(و فقط یکی) از آنه بود، باید یکی اگر یک یا چند کاشی آزاد نیز در کارگا

ها را بردارید.ند، فقط حق دارید یکی از آنودهاي آزاد در کارگاه باگر فقط کاشی

یا

ي بازي برداشته و در کنار صفحهي بازيآن رنگ را از وسط محوطههاي ي کاشیهمهیک رنگ را انتخاب کنید و ب) 
بردارید). اگر یک یا چند کاشی آزاد انتخاب کرده و دورِ را آن هاي آزاد نید کاشیتوانمیدر هر دور، خود بگذارید (البته 
د، دنوهاي آزاد در کارگاه باگر فقط کاشیها را هم بردارید. از آن(و فقط یکی)یکیبود، بایدي بازينیز در وسط محوطه

ها را بردارید. فقط حق دارید یکی از آن

ي فحهرا در کنار ص، توکن بازیکن آغازکنندهي وسط، کاشی برداشتهکه در این دور، از محوطهاولین بازیکنی هستید اگر 
ته هیچ عقب ببرید (الباید، روي ردیف امتیازشمار بههایی که برداشتهگرِ امتیاز خود را به تعداد کاشینشانگذاشته وخود 
ي وسط، از محوطهتوانیدباشد، بازهم می"1"ي ما در خانهگرِ شرود). اگر نشانتر نمیعقب"1"ي گري از خانهنشان

تر ببرید!گر خود را عقبکه نشان-اَش هم نیستو امکان-کاشی بردارید و نیازي نیست 

رنگ آزاد (کاشی آزاد)

آزاد است! دهد که در هر دور، کدام رنگ، رنگ ، نشان میشماررنگ، رنگ آزاد است! ردیف دور6در هر دور، یکی از 
جاي هر کاشی دیگري به کار برد! توان بهشان آزاد باشد، میهایی را که رنگکاشی

دارید، آزاد هستند زیرا در هر دور، رنگ آزاد ه برِشان میور کدارید، فقط در همان دهاي آزادي که برمیکاشینکته: 
کند!تغییر می



توکن بازیکن آغازکننده

ا خود رکاري را شروع کرده و کاشیاشیي کبازیکن آغازکننده را در اختیار دارد، اول از همه، مرحلهبازیکنی که توکن 
دهد که اولین نفري باشد که کاشی کند. این امر، به او امکان میگذارد... و دورِ بعدي را نیز آغاز میاش میدر صفحه

کند. انتخاب می

رد) گي خود گذاشتید، نوبت به نفر بعدي (در جهت ساعتاید، در کنار صفحهتههایی را که برداشکه کاشیبعد از آن
رسد. می

مثالی براي یک نوبت بازي

در دور اول، رنگ آزاد، بنفش است.

دارد. چون هیچ کاشی آزادي در کارگاه نیست، او مجبور ها را برمیارغوان، هر دو کاشی قرمز موجود در یکی از کارگاه
د. گذاریي بازي موسط محوطهدرمانده را باقیهاي زرداي بردارد. او سپس کاشیاضافهنیست کاشی

این کارگاه هست، او مجبور در نیز کاشی بنفش (آزاد) 2چون دارد. ها برمیباربد، یک کاشی سبز از یکی دیگر از کارگاه
و یک کاشی بنفش را برداشته و کاشی زرد و دومین ها را نیز بردارد. باربد، کاشی سبز از آن(و فقط یکی) یکی است

گذارد.ي بازي میکاشی بنفش را در وسط محوطه

دارد. هانا، چون نخستین نیز برمیراي بازي برداشته و اجباراً کاشی بنفش (آزاد)کاشی زرد را از وسط محوطه3هانا، 
خانه 4گرِ امتیازش را نیز دارد و نشانرا نیز برمیآغازکنندهی برداشته، توکن ي وسط، کاشبازیکنی است که از محوطه

برد.عقب میهایی که برداشته) به(به تعداد کاشی

ي اول به پایان رسیده و هاي وسط، برداشته شدند، مرحلهي کاشیها و همهي کارگاههاي همهي کاشیوقتی که همه
شود.کاري و کسب امتیاز آغاز میي کاشیمرحله



کاري و کسب امتیاز) کاشی2

براي زمالتان بررسی کنید که آیا به تعداد کند!! در نوبتآغاز میدرست است،کند؟ بله،بازیکن آغازکننده چه کار می
تان کافی بود، فقط هايي خود دارید یا نه! اگر تعداد کاشی، کاشی در کنار صفحهي مورد نظرِتاندر خانهکاريکاشی

م تان الزکاريکه براي کاشیرایهایي کاشیي بازي خود بگذارید. بقیهي متناسب در صفحهها را در خانهآنیکی از
ی رسد. این روند، تا جایگرد) میها را ببینید). سپس نوبت به نفر بعدي (در جهت ساعتداخل برج بریزید (مثالبودند،

اش بگذارد. کاشی دیگري را در صفحهشود که هیچ بازیکنی نخواهد یا نتواندتکرار می

کاريقوانین کاشی

ي خود دارید، استفاده کنید!هایی که در کنار صفحهتوانید از کاشیکاري فقط میشما براي کاشی-

).هاپنجرهیاها ها، مجسمهي خود بگذارید (نه بر روي ستونشکلِ صفحههاي لوزيتوانید در خانهها را فقط میکاشی-

هاي خالی بگذارید.توانید در خانهها را فقط میکاشی-

ها را دهد که کدام کاشیدهند. رنگ هر ستاره نشان میاند که یک ستاره را شکل میها به شکلی چیدمان شدهخانه-
ید، خانه بگذاراي در آن که بتوانید کاشیدهد که قبل از آنشده در هر خانه نشان می. عدد نوشتهگذاشتتوان روي آن می

هاي دیگري که براي ي کاشیهمهگذاريِ کاشی، پس از جايرنگ باید در کنار صفحه داشته باشید. چند کاشی هم
شوند!میانداختهاند، داخلِ برج کاريِ این خانه، الزم بودهکاشی

ز هاي این ستاره نیام از خانهکدکاري دارد ولی در هیچتري براي کاشیي بازیکنان، محدودیت کمي وسط صفحهستاره-
کاشی متفاوت پر شود)!6ي وسط باید با (ستارهاي از یک رنگ تکراري گذاشتتوان کاشینمی

مانند.ي شما باقی میگذارید، در کنار صفحهي خود نمیهایی که در یک نوبت، در صفحهکاشی-



کاربرد رنگ آزاد (کاشی آزاد)

توانید در عوض، از هاي خود را مصرف کنید، میي کاشیخواهید همهکافی نیست یا نمیتان هاياگر تعداد کاشی
اشیدبمورد نظرِتان داشتهکم باید یک کاشی از رنگهاي آزاد دورِ جاري استفاده کنید. البته براي این کار، دستکاشی

.شوندمیانداخته، داخلِ برج اندبودهالزمی کههایي کاشیسپس همههاي آزاد را با آن همراه کنید!تا بتوانید کاشی

هاي آزاد)هاي آزاد (کاشینکاتی در مورد استفاده از رنگ

گ با رنهایی همها باید با کاشی یا کاشیهاي آزاد می توانند جایگزینِ هر کاشی دیگري شوند. براي این کار، آنکاشی
ها را ببینید). مراه شوند (مثالکاري کنید، هخواهید در آن کاشیاي که میخانه

هاي مورد نظر بازیکنان را فراهم کنند ولی کاري در خانهشوند تا امکان کاشیهاي دیگر همراه میهاي آزاد با کاشیکاشی
تهاي گذاشتواند در خانهمیفقط یک کاشی آزاد رنگ خودشان قرار داد! هاي همهایی غیر از خانهها را در خانهتوان آننمی

ي بنفش)! در خانهفقط رنگ با خودش (مثالً کاشی بنفش شود هم

مثال

ي سبز خود از ستاره"4"ي کاشی بنفش (آزاد) را با کاشی سبز خودش همراه کرده و کاشی سبز را در خانه3هانا -
گذارد. می

رنگ با ي همکاري ستارهها براي کاشیتواند از آنمیها همراه کند، هاي آزادش را با سایر کاشیاگر او نخواهد کاشی-
ها استفاده کند (در این مثال، رنگ بنفش). آن

ی که کاشاش نیز بگذارد به شرط آني وسط صفحهاَش را در ستارهتواند کاشی انتخابیها، او میدر هر کدام از این حالت
جا نباشد!، از قبل، آنرنگ با این کاشیهمدیگري 

تیازشماريام

جلو ببرید.خانه به1گرِ امتیاز خود را گیرید و باید نشانامتیاز می1گذارید، ي خود میاي که در صفحهازاي هر کاشیبه

امتیاز اضافه 1هاي همسایه، ازاي هر کدام از کاشیاي را در مجاورت یک یا چند کاشیِ دیگر بگذارید، بهاگر کاشی
شوند.محسوب می(مجاور)یک ستاره، همسایهداخلِهاي کنارِ هم ببینید). فقط خانهها راگیرید (مثالمی



بگیرید و پیشِ روي خود بگذارید. تایی)80رسیدید، یک توکن امتیاز (80از اگر به امتیدار است! ادامهردیف امتیازشمار، 
راحتی ثبت کنید.توانید مجموع امتیازات خود را بهبه این ترتیب می

شود اگر:، نصیب شما میذخیرهي هاخانهویژه، در قالب چند کاشی اضافه از پاداشی

خاب کرده را انتذخیرههاي ي دور یک ستون را با کاشی پر کنید. پس از این کار باید بالفاصله یکی از کاشیخانه4اگر -
و بردارید. 

اب را انتخذخیرههاي س از این کار باید بالفاصله دوتا از کاشیي دور یک مجسمه را با کاشی پر کنید. پخانه4اگر -
توانید دو کاشی آزاد بردارید.کرده و بردارید. اگر ممکن بود، می

خاب را انتذخیرههاي تا از کاشیي دور یک پنجره را با کاشی پر کنید. پس از این کار باید بالفاصله سهخانه2اگر -
کاشی آزاد بردارید.3توانید ارید. اگر ممکن بود، میکرده و برد

هاي ي خود بگذارید. قبل از شروع نوبت بازیکن بعدي، خانهگیرید، در کنار صفحههایی را که به این شکل پاداش میکاشی
ي پر کنید. اگر کیسه خالی شد، همه-کشیداي بیرون میي پارچههایی که از کیسهبا کاشی-شده را خالیي ذخیره
هاي داخلِ برج را در کیسه بریزید و کار را ادامه بدهید. کاشی

رد کردنِ نوبت

هاي تا از کاشی4اکثر توانید حدکاري کنید، باید نوبت را واگذار کنید! میتان کاشیاگر نخواستید یا نتوانستید در نوبت
ي خود در ي صفحهگوشه4ها را باید در نگه دارید؛ این کاشیيو براي دور بعدي خود را انتخاب کردهکنار صفحه

هاي مخصوص بگذارید. براي این کار که توقع امتیاز ندارید؟؟!!خانه



عقب خانه به1گرِ امتیازتان ازاي هر کدام، نشانشوند و بهانداختهي شما باید داخلِ برج هاي کنار صفحهي کاشیبقیه
د رفت (مثال را ببینید)!خواه

توانید بازي کنید!شما در این دور، دیگر نمی

هایی براي امتیازشماريمثال

در دور اول، رنگ آزاد، بنفش است.

A( اش، ي آبیِ صفحهاز ستاره"6"ي کاري در خانهتواند براي کاشیي خود دارد که میدر کنار صفحهآبیکاشی7ارغوان
تاي 5ي آبی گذاشته و از ستاره"6"ي ها را در خانهکاشی آبی را برداشته، یکی از آن6او براي این کار، به کار بگیرد. 

هاي مانده، در نوبتتواند از کاشی آبیِ باقیگیرد. او میامتیاز می1اندازد. ارغوان، در این نوبت، دیگر را داخلِ برج می
اش بماند.کاشی آبی در کنار صفحهگذاردبعدي استفاده کند. بنابراین او می

B( ي قرمزِ از ستاره"3"ي کاري در خانهتواند براي کاشیي خود دارد که میکاشی قرمز در کنار صفحه3ارغوان
ي قرمز از ستاره"3"ي ها را در خانهکاشی قرمز را برداشته، یکی از آن3اش، به کار بگیرد. او براي این کار، صفحه

گذاري اي که جايگیرد زیرا کاشیامتیاز می1اندازد. ارغوان، با این کار، فقط تاي دیگر را داخلِ برج می2گذاشته و 
هاي قرمزِ قبلی، همسایه نیست!کدام از کاشیبا هیچ،کرده

C ( د6"ي نهکاري در خاتواند براي کاشیي خود دارد که میکاشی بنفش (آزاد) در کنار صفحه3کاشی آبی و 3بارب"
ي آبی گذاشته از ستاره"6"ي هاي آبی را در خانهاش، به کار بگیرد. او براي این کار، یکی از کاشیي آبیِ صفحهاز ستاره

اي که گیرد زیرا کاشیامتیاز می3اندازد. باربد، با این کار، کاشی بنفش (آزاد)، داخلِ برج می3همراه تاي دیگر را به2و 
کاشی آبی دیگر متّصل است!2ده، به گذاري کرجاي

D ( دکاشی بنفش (آزاد) را 3ي خود دارد. اوکاشی بنفش (آزاد) در کنار صفحه3کاشی سبز و 1کاشی نارنجی، 1بارب
را کاشی بنفش3ه و اش گذاشتي نارنجی صفحهاز ستاره"4"ي با کاشی نارنجی همراه کرده، کاشی نارنجی را در خانه

کاشی نارنجی دیگر 2ه ب،گذاري کردهاي که جايگیرد زیرا کاشیامتیاز می3، با این کار، باربداندازد. ج میداخلِ بر
نگه دارد!-که کاشی سبز، کاشی آزاد خواهد بود-تواند کاشی سبزش را براي دورِ بعدي متّصل است! او می

E ( هاي بنفش ي خود دارد. او، یکی از کاشیکاشی سبز، در کنار صفحه4کاشی قرمز و 2کاشی بنفش (آزاد)،2دامون
امتیاز 3اندازد. دامون با این کار، ي بنفش خود گذاشته و کاشی بنفش دوم را داخلِ برج میاز ستاره"2"ي را در خانه

دارد. هاي دیگرِ همین دور، نگه میده در نوبتاش (سبزها و قرمزها) را براي استفاماندههاي باقیگیرد. او، کاشیمی



F ( کاشی سبز خود را در 4ي خود دارد. او نوبت خود را رد کرده و کاشی قرمز، در کنار صفحه2کاشی سبز و 4دامون
-ودبکه کاشی سبز، کاشی آزاد خواهد-ها را براي دور بعدي گذارد؛ به این ترتیب، او، این کاشیاش میي صفحهگوشه4

دهد.امتیاز از دست می2کاشی قرمز را داخلِ برج انداخته و به این ترتیب، 2دارد! دامون نگه می

سازي براي دور بعدي) آماده3

جلو ببرید! خانه به1اید، توکن دورشمار را ي بازیکن آغازکننده است! اگر هنوز به دور ششم نرسیدهاین وظیفه بر عهده
! "پایان بازي"اً تشریف ببرید به بخش اید، مستقیمرا بازي کردهاگر دور ششم 

اي خالی شد، ي پارچهکاشی در هر کارگاه). اگر کیسه4پر کنید (دقیقاً -به همان روش سابق-ها را دوباره ي کارگاههمه
هاي داخلِ برج را داخل کیسه بریزید و کار را ادامه بدهید. کاشی

اي و برج، هر دو خالی بودند (البته بسیار بعید است که چنین حالتی پیش بیاید)، ي پارچهکه کیسهاگر حالتی پیش آمد 
ها را کامل پر کنید، شروع کنید!ي کارگاهکه همهدورِ جدید را بدون آن

را به وسط میز برگردانید. توکن آغازکننده

شان هاياند، در کنار صفحهشان جمع کردههايصفحههايهایی را که در گوشهي بازیکنان، کاشیدر نهایت، همه
گذارند!می

پایان بازي

اند یا نه... و اگرکنند که آیا این اهداف را محقّق کردهرسد. سپس بازیکنان بررسی میدور، به پایان می6بازي، پس از 
:برند)لو میج(بهکنندجا میگرِ امتیاز خود را جابهکرده باشند، به همان نسبت، نشان

گیرند.امتیاز می12ي خود را پر کرده باشند، رنگ وسط صفحه-ي چنداگر ستاره-

گیرند.امتیاز می14ي قرمز خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-

گیرند.امتیاز می15ي آبی خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-

گیرند.امتیاز می16ي زرد خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-

گیرند.امتیاز می17ي نارنجی خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-

گیرند.امتیاز می18ي سبز خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-

گیرند.امتیاز می20ي بنفش خود را پر کرده باشند، اگر ستاره-



د.نگیرامتیاز می4د، نرا پر کرده باش"1"هاي ي خانهاگر همه-

د.نگیرامتیاز می8د، نرا پر کرده باش"2"هاي ي خانهاگر همه-

د.نگیرامتیاز می12د، نرا پر کرده باش"3"هاي ي خانهاگر همه-

د.نگیرامتیاز می16د، نرا پر کرده باش"4"هاي ي خانهاگر همه-

ها را داخلِ کاشیاند، ي خود داشته باشید که استفاده نشدههاي صفحههایی در گوشهپس از دور آخر، اگر هنوز کاشی
! رود)عقب میگر امتیازتان به(نشانگیریدمیامتیاز منفی 1ازاي هر کدام، برج انداخته و به

شوید!صورت تساوي، پیروزي را باهم شریک میترین امتیاز را داشته باشد، برنده است. در بازیکنی که بیش

ي دیگر بازيشیوه

ها استفاده کرد. قوانین، شبیه به قوانین بازي معمولی رنگ آنها را برگردانده و از سمت تکدر این شیوه، باید صفحه
هستند ولی:

ي وسط) را با کدام رنگ کاشی پر کنید. توانید انتخاب کنید که هر ستاره (حتی ستارهدر طول بازي، می-

کاشیِ آن ستاره باید با یکدیگر متفاوت باشند 6ي همهرنگ تشکیل بدهید، -* اگر تصمیم گرفتید یک ستاره ي چند
(مثل بازي معمولی).

رنگ باشند.کاشیِ آن ستاره باید هم6ي رنگ) تشکیل بدهید، همه(تکي معمولی * اگر تصمیم گرفتید یک ستاره

ي و تشکیلِ کاررنگ تشکیل بدهید. شما با کاشی-ي چندتوانید بیش از یک ستاره از یک رنگ یا بیش از یک ستارهمی-
کنید.ها، درست مثل بازي معمولی امتیاز دریافت میستاره

ها، در سمت دیگرِ صفحه متفاوت هستند!شده داخلِ ستارهشتهتوجه داشته باشید که اعداد نو-
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