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 دقیقه( 09باال؛ مدّت بازی:  سال به 21 بازیکن 5تا  3برای )

 

 (2014در سال  ppMinD Spieletiی  / کاندیدای دریافت جایزه 2010در سال ی ارشمیدس[ ]جایزه Premio Archimede یجایزه یبرنده)

 

برود  سراارار اراچّ رهرارشور شرهر کره برا            شرده  برابرر هوروم بربرهرای و برا بنرا      گاه مررزی در پایعنوان یک  اصل به دوّمین شهر مهم امپراتوری روم، در ،"لیاآکویی" -

لطر    بره  -ر شسررر یافره و بره یرک مرکرز سیاسرا و فرهنگرا مهرم و       شردد  بعدها، شهما های نظاما آن بازاست، به همین ماهیت و ریبه بندی شدههای اصلا بخشایابان

شالدیاتورها(، اسررادیوم   آوردشاه) "ناآرِه"بها تبدیل شد  آثار تاریخا مهما همچون ویژه برای کاالهای شران به یک شهر تواری موفق، به - ای مناسب و کارآمدرروداانهبندرشاه 

 ی معماری شهر را تکمیل کردند های صنعرگران و ویالهای اشراف بنا شده و شبکهبهور شهر( در کنار کارشاهتئاتر م)آمفا "تئاتروم"دوانا و اسب
 

 از راهنمای اصلی را ببینید(: 1ی بازی )تصاویر صفحه ءاجزا -

 ای که در آن قرار دارند، اارج کنید []برای شروع اوّلین بازی، قطعات مقوایا بازی را با ا ریاط از صفحه
 

 است(:   هر کارت نبان داده شده "پبت"و  "رو")در تصاویر،  کارت دسته 4* 

 تایا(  کارت دو 11کارت تکا و  11[ )Servi] "ردهبَ"کارت  22 -

کرارت      1ای تکرا؛  قرره کرارت اسرب ن   3تایا؛  ای دوکارت اسب نقره 2کارت اسب طالیا تکا؛  3تایا؛  دو کارت اسب طالیا 2[ )Equi et Arma] "اسب و اسلحه"کارت  11 -

 ای( اسلحه 1کارت  3ای و اسلحه 2کارت  3ای؛ اسلحه 3

 امریاز(  10 - 1 - 5 - 3کارت از هر رنگ و  2اسرادیوم ) "زیرونا برگ"کارت  12 -

 د / بنفش و کارت زرد / سفید( )کارت سفید / آبا، کارت آبا / زرد، کارت آبا / بنفش، کارت سفید / بنفش، کارت زر تئاتروم "ازیرون برگ"کارت  6 -
 

 وجه برنزی است  2ای و وجه نقره 2وجه طالیا،  2تاس قرمز(: هر تاس دارای  3تاس آبا و  4) تاس 7* 
 

    "ی بازیکننده آغاز" برای [آدمک مقوایی]بزرگ  "توکِن" 1* 
 

دوانرا  (؛ اسررادیوم اسرب  Theatrum) ومتئراتر  (؛Mercatus(؛ برازار ) Forumشراه ) میردان  (؛Portusاسرت: بنردرشاه )   ی مخرل  تقسیم شدهنا یه 6که به  -ی بازی صفحه 1* 

(Stadium( و آوردشاه شالدیاتورها )Arena ) 
 

 ی برنز(     سکّه 39ی نقره و سکّه 39ی طال؛ سکّه 39)سکّه  117* 
 

ی لو ره  1شرمار؛   ی امریراز لو ره  1اانره؛   9؛ آدمک کوررک(  5) کارشزار 5شود: شامل ما های مخرل   هر دست، این موارد رااز رنگهای بازی ها و لوحهدست از مهره 5* 

 سپر  قدرت  1شزینش و 
 

   ها در طول بازی:روش استفاده از پول و کارت -

اشر برای پرداات پول کراالیا، بره نروع مبخصرا از فلرز      (  Pecunia) پِکونیاهنگام انوام عملیات در  کردن پول با بانک نیسرید، مگر در بدل و در طول بازی، مواز به ردّپول: * 

    ی فلرزی( پرداارت نماییرد،  ررا    توانید آن کاال را اریداری نمایید؛ هرشز مواز نیسرید با نوع دیگری از فلرز )سرکّه  ااریار ندارید، نما آن را در لاودارید ج ی فلزی( ا ریا)سکّه

 ی بازیکنان باشد   ها باید در معرض دید همهی پولر باشد  در تمام طول بازی، همهتاشر ارزر آن فلز از فلز مورد نیاز شما بیش

ارود را بره دیگرران     یرنگ  زمینگه  یا  هاکارت تعدادها موبور نیسرند آورند  آنما دست های مخرلفا را بُرده، اریداری کرده یا بهبازیکنان کارت در طول بازی، :هاکارت* 

سررون              4کرارت مخرلر  داریرم،     دسرره  4کره   ایرن  بره  توجره  )با ی بازی بگذارید، در کنار صفحه"اارج از ردههای کارت"شوند، در سرون را که بازی ماهایا نبان دهند  کارت

          بَررده،   کرارت  )دسرره  آن دسرره  بط برا ی مررت "ارارج از رده  هرای کرارت "هرا ارالا شرد، سررون     کارت   وقرا که یکا از دسرهشود(نیز تبکیل ما "اارج از ردههای کارت" از

 کارت جدید را تبکیل دهید  زده و دسره را بُراسب و اسلحه یا   (  کارت دسره
 

 ی بازی دقت کنید(:روی صفحه 8تا  1های از راهنمای اصلی را ببینید و به شماره 2ی سازی بازی )تصاویر صفحهآماده -

      شرمارها   ی امریراز ی شرزینش و سرپر قردرت[( بدهیرد  همره     شرمار؛ لو ره   ی امریراز شرهرا ]لو ره  ها و نبانها؛ اانههای بازی )کارشزارها و لو هدست از مهره 1( به هر بازیکن، 1

 )صفر( تنظیم کنید  0روی  راشرها(  )نبان

 ی برنز بدهید   سکّه 2ی نقره و سکّه 1ی طال، سکّه 1( به هر بازیکن، 2
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 ها بگذارید کارت یکنار دسره در رو به ها راکارت از این دسره بکبید و آن 3ی بازی بگذارید  روی صفحه پبت به ها رازده و آن و اسلحه را بُرهای اسب ( کارت3

 ی بازی بگذارید روی صفحه پبت به ها رازده و آن های بَرده را بُر( کارت4

 ی بازی قرار دهید ( روی صفحهPotentia)تیا پوتِنی های آبا را در منطقه( تاس5

 ها بگذارید کارت یکنار دسره در رو به کارت از این دسره بکبید و آن را 1ی بازی بگذارید  روی صفحه پبت به ها رازده و آن اسرادیوم را بُر "زیرونا برگ"های ( کارت6

 ی بازی بگذارید حهروی صف پبت به ها رازده و آن را بُر تئاتروم "زیرونا برگ"های ( کارت1

 "طرال "ترر از همره،   کسرا بریش   شکل تصادفا تعیین کنید )مثالً تاس بریزید و ببینید ره را به "ی بازیکننده آغاز"ی بازی قرار دهید  اوّلین کنار صفحه های قرمز را در( تاس8

 آورد!(  ما

 از راهنمای اصلی: 2ی  تصویر صفحه

 ی / کیکو )رنگ قرمز( / جورجو )رنگ زرد( / والرر )رنگ سبز(ی بازکننده )رنگ آبا(: آغاز اسرفان
 

     هرای اصرلا  بررای فعالیرت  هرا را   آنااریار دارند کره   ها( را درتعداد مبخصا از کارشزاران )آدمک - شوند ظاهر مالیایا که نقش اشراف ثروتمند آکویا - بازیکنانهدف بازی:  -

    - شراها از اوقرات   -، درآمردها یرا   هرا توانرد برا ارود هزینره    سرازی  هرر فعرالیرا مرا    های بازرشانا و ساارمانفعالیت ا،های فرهنگلیتفعا ،شیرند: شرکت در مسابقاتما کار به

 بازی اواهد بود ی باشد، برنده آورده دست ترین امریاز پیروزی را بهشود  بازیکنا که بیشدور انوام ما 6همراه داشره باشد  بازی در  را به "امریازات پیروزی"
 

 رکرت  آغراز شرده و در جهرت     "ی برازی کننرده  آغاز"است  هر دور بازی، همیبه با  ی عملیاتمرحلهپاِ آن،  و دری چیدمان مرحلهیک دور بازی شامل یک دور بازی:  -

 شیرند ما برداری قراربهرهکه شرح داده شده، مورد  ترتیبا ی عملیات، مناطق مخرل ، بهیابد  در مر لههای ساعت ادامه ماعقربه
 

را ارود   ی بازی، یکرا از کارشزارهرای  کننده آغاز :(شده / مناطق عملیاتی و مناطق عملیات انجام از راهنمای اصلی را ببینید 3ی ی چیدمان )تصاویر صفحهمرحله -

-همرین بره   دهد  سپس برازیکن بعردی نیرز   ی ممکن از ردی  الواح شزینش قرار مااانهاَر را در اوّلین شزینش یشذارد یا لو هبازی مای ی یکا از مناطق عملیاتا ِ صفحهرو

 ی برازی،  کننرده  ی ارود را روی صرفحه قررار دادنرد، آغراز     های ساعت( اوّلین مهرره ی بازیکنان )در جهت  رکت عقربهوقرا که همه طور الا آار   کند و همینترتیب عمل ما

برازیکن   ی برازی ریردمان شروند    ی شرزینش( روی صرفحه  لو ره  1کرارشزار و   5ها )ی مهرهطور الا آار    تا جایا که همهشذارد و همینمای اود را روی صفحه دوّمین مهره

      وی صرفحه قررار دهرد  روی   توانرد کرارشزار دیگرری را ر   معنا است که او در این دور، نمرا  ای روی صفحه نگذارد( امّا این بدینمهره تواند نوبرش را رد کند )یعنا در نوبرش،ما

 شود ما ی عملیات آغازی بازیکنان آماده بودند، مر لهی شزینش اجباری است  وقرا که همهشذاری لو هتواند قرار بگیرد  جایما ای فقط یک مهرهی عملیاتاهر منطقه
 

رود     کرار مرا   در صورت تسراوی در آوردشراه یرا اسررادیوم بره      ،ائه کرده و برای تعیین برندهی جدید بازی ارکننده صرفاً راها برای تعیین آغاز ،بخش شزینش :ی گزینشلوحه -

   و  )و نره برا یرک آدمرک(     ی مخصوچ انورام شرود  تواند با لو هشود، امّا این کار فقط مادور محسوب ما عنوان یک  رکت ریدمانا در هر ی شزینش بهشذاری لو هشرره جای

 تواند مورد اسرفاده قرار بگیرد ی نماشکل دیگر این لو ه به
 

 توجه داشره باشید(  "شاهبندر"و  "اسرادیوم"د )امّا به نکات مربوط به نمحل قرار بده 1ر را در زاکارش 1د بیش از ناجازه دار انبازیکن
 

 ای بگذارد و برعکس ی نقرهکارشزار دیگر را در نا یه 1 ی طالیا شذاشره باشد،  ق نداردکارشزار را در نا یه 1در اسرادیوم، بازیکن اشر قبالً استادیوم: 
 

ی    منطقره  3کنرار کرارشزارر بگرذارد      سرکّه نیرز در   1ش انرخراب کنرد امّرا سرپس بایرد      هایی عملیاتا را برای برپا کردن کارشاهمنطقه 1تواند در بندرشاه، بازیکن مابندرگاه: 

کرارشزار   1شرذارد، اجرازه نردارد در ایرن دور،     منطقه ما 3کارشزار را روی یکا از این  1طال  بازیکنا که  1نقره و  1برنز،  1ترتیب، های مرفاوت وجود دارند، به عملیاتا با ارزر

 کارشزار در بندرشاه داشره باشد  1کارشزار در یکا از مناطق عملیاتا و  1ی دیگر قرار بدهد  اشرره، بازیکن  ق دارد که منطقه 2دیگر را در 
 

 شرداند ما های اودر بازمهره ی هکارشزار انوام شد، بازیکن، آن کارشزار را به دسر 1از این که عملیات مربوط به  پس
 

 کند ی عملیات اهمیت پیدا مافقط در مر له 5 - 4 - 3 – 2 – 1تواند کارشزارر را روی هریک از مناطق عملیاتا قرار بدهد؛ ترتیب بازیکن ماگاه: میدان
 

 شیرند:ما برداری قراری مخرل  وجود دارند که به ترتیب مورد بهرهرندین منطقهی عملیات: لهمرح -

I( بازار )Mercatus / )IIا( آوردگاه گالدی( تورهاArena / )III / استادیوم )IV )تئاتر( )آمفی تئاتروم  /Vگاه / ( میدانVIبندرگاه ) 

عملیرات، برازیکن، کرارشزار مربوطره         1پذیرد  پس از انورام  ای که کارشزاری در آن نیست، عملیاتا نیز انوام نماپذیرد  در منطقهاترتیب اعداد التین انوام م مخرل  به عملیات

 کند  را از آن منطقه اارج ما
 

 از راهنمای اصلی را ببینید(: 4ی مناطق )تصاویر صفحه

I :پذیرند:خرل  را انرخاب کنید، که به این ترتیب انوام ماتوانید رند نوع عملیات مدر این منطقه شما ما( بازار 

 دهند، جمع کنید تاس نبان ما 2تاس قرمز را بریزید و موموع پولا را که  2: معنی فریب( )به (Dolusدولوس )

 اند از:  های( مواز عبارتات مالا )تبدیلامریاز طلب کنید  عملی 4تان را تبدیل کنید و با این کار، توانید پولما: معنی ثروت( )به (Pecuniaپکونیا )

 برنز 2نقره با  1برنز /  4نقره با  2برنز /  4طال با  1نقره /  2طال با  1برنز /  2نقره و  1طال با  1
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یداری کنید  بهرای ایرن کرار )در هرر     ار -که یک کارشزار در آن منطقه شذاشره باشید  آن شرط به -یک مناطق  کارت، روی هر 1توانید ما(: Equi et Armaاسب و اسلحه )

را   ه باشرد، شرما براالترین کرارتِ دسرره     شرذاری شرد  اِلیه سرمت ررج جرای    ی مُنرهارهای شما در منطقهزاپردازید  اشر یکا از کارشی برنز است که به بانک ماسکّه 1ای( منطقه

 شیرید )بدون آن که به سایر بازیکنان نبان بدهید( ما

 پردازید:؛ پول را به بانک ماهای برده را اریداری کنیدوانید کارتتما (:Serviبَرده )

  کارت 1ی برنز برای سکّه 1 :یای باالمنطقه -

 کارت  2ی نقره برای سکّه 2کارت یا  1ی نقره برای سکّه 1ی میانا: منطقه -

 کارت  3تر از کارت ولا نه بیش ی طال برای هرسکّه 1ی پایینا: منطقه -

      اسررادیوم  وترر، در آوردشراه شالدیاتورهرا    هرا یرا بریش   تراس  یکرا از ایرن  تاس آبا را طلب کنید  بازیکن اجرازه دارد در ایرن دور، از    4: معنی قدرت( )به (Potentiaتیا )پوتن

 بار مورد اسرفاده قرار بگیرد ش از یکتواند بیتاس در طول یک دور بازی نما 1شرداند  بر ماتیا پوتنها را به از  اسرفاده، آنپس  ؛اسرفاده کند
 

II( آوردگاه گالدیاتورها )Arena:) در نبرد شالدیاتوری شرکت اواهند داشت:   -اند قرار داده آوردگاهکارشزار در  1کم که دست -ا ی بازیکنانهمه 

  کنند اند، مبخص مارهای که کارشزار اود را در آن شذاشآوری اود را با ثبت ارزر منطقه( بازیکنان قدرت جنگ1

 شود   آوری بازیکن اضافه ماکه تاس نبان بدهد، به قدرت جنگ ی"برنز"مت ریزند  هر عالتاس قرمز را ما 3کنندشان نبرد شالدیاتوری، ی شرکت( به ترتیب نوبت، همه2

 اَر اضافه کند آورینگهای برده و اسب و سالح اود را به قدرت جتواند کارت( به ترتیب نوبت، هر بازیکن، ما3

 اَر را افزایش دهد آوریآورد، قدرت جنگهایا که ما"برنز" ( تاس آبا را بریزد و به تعداد4تا  1تواند هر تعداد )از ااریار دارد، ما آبا را در های( بازیکنا که تاس4
 

-ردیر  تررین موقعیرت در   ی پرایین  دارندهدر صورت تساوی، پیروزِ نبرد شالدیاتوری اواهد بود  آوری( ترین امریاز در قدرت جنگقدرتمندترین بازیکن )دارای بیشپیروزِ نبرد: 

  شداواهد  برشزیدهالواح شزینش، برای موقعیرا بهرر در نبرد 
 

 آورد: چه که پیروز نبرد به دست میآن

 :یکی از این دو مورد وی برنز از بانک سکّه 3

 کند (پایین )پیروزِ نبرد بین امریازات پیروزی و کارت بَرده انرخاب ما به های روکارت کارت بَرده از دسره 1 یااَر آوریقدرت جنگ رابرب دوی امریازات پیروزی، به اندازه
 

 آورد: چه که نفر دوّم نبرد به دست میآن

 :یکی از این دو مورد وی برنز از بانک سکّه 2

 کدام که پیروزِ نبرد انرخاب نکرده باشد ( پایین )هر به های روکارت کارت بَرده از دسره 1 یااَر آوریت جنگقدر برابر دوی امریازات پیروزی، به اندازه
 

 آورد:چه که نفر سوّم نبرد به دست میآن

 ی برنز سکّه 1
 

توانند امریازات اود را              کنند  بازیکنان ما شذاری ما متروی ردی  قدرت، عال شان بر ی اود را با  رکت دادن سپرهای قدرت لحظه در طول نبرد، بازیکنان امریاز هر

 امریاز پیروزی مواز است  24و کسب  12تر از طول ردی  قدرت، افزایش دهند  برای مثال، رسیدن به  بیش
 

    ریزد تاس قرمز را ما 3کند  او  نا آغاز ما امریاز از اود آره 1ی بازی است  او با  کننده اسرفان )رنگ آبا( آغاز: )آوردگاه گالدیاتورها( نا مثالی برای یک رقابت در آرِه

 اال،  کند  روی ردی  قدرت اضافه ما امریاز به موموع امریازاتش بر 1آید، او  ما کار نا به جا که فقط برنز در آره طال  از آن 1نقره و  1برنز،  1 و نریوه عبارت است از:

    4آورد؛ پس موموع امریازات او به  برنز ما 3شود  کیکو )رنگ قرمز(  آورد پس امریازی نیز به موموع امریازاتش اضافه نما برنزی نماریزد؛  ما جورجو )رنگ زرد( تاس

 رسد   ما

 شیرد که کارتا را بازی نکند  اکند  او تصمیم م شان بازی کنند  اسرفان دوباره آغاز ما )اسلحه( را برای افزایش قدرت Armaسپس بازیکنان ما توانند کارت های بَرده و 

رساند   ما 5شده و موموع امریازاتش را به  امریاز به امریازات او اضافه 3کند  این  نبان )تکا( بازی ما 1کارت برده با  1تایا( و  نبان )دو 2کارت اسلحه با  1جورجو 

 برساند  6امریاز اودر را به تایا( بازی کرده و  نبان )دو 2کارت اسلحه با  1شیرد   اال، کیکو تصمیم ما

ی نخست،   و رده 6شود که او و کیکو در امریاز  آورد و این امر باعث ما برنز ما 1بگیرد  او  کار ها را به تا از آن 2شیرد  ااریار دارد و تصمیم ما تاس اضافا را در 4جورجو 

 شود  عنوان برنده اعالم ما ی دوّم است، کیکو به ی رهارم و کیکو در اانه ون جورجو در اانهشود: ر هم مساوی شوند  تساوی، با اسرفاده از لوح شزینش، شکسره ما با

و     ی برنز از بانک  سکّه 2برابر قدرتش در آوردشاه( برای اود ثبت کند  جورجو  ی دو اندازه امریاز پیروزی )به 12شیرد که  ی برنز از بانک شرفره و تصمیم ما سکّه 3کیکو 

 آورد   ما دست ی برنز به سکّه 1شیرد  اسرفان  ها ما ی کارت رده از دسرهکارت بَ 1
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

III :رانا شرکت اواهند کرد: ی ارابهدر مسابقه - اندقرار داده استادیومکارشزار در  1کم که دست -ا ی بازیکنانهمه( استادیوم 

هری  برازیکنا اجرازه نردارد کره کارشزارهرای ارود را در هرر دو           کنند اند، مبخص مارا در آن شذاشره ای که کارشزار اود( بازیکنان، قدرت اسب اود را با ثبت ارزر منطقه1

 ای( قرار دهد بخش اسرادیوم )طالیا / نقره

را بره قردرت    شران های طالیاتعداد تاسریزند  بازیکنانا که در بخش طالیا اسرادیوم هسرند، تاس قرمز را ما 3رانا، ی ارابهکنندشان مسابقهی شرکت( به ترتیب نوبت، همه2

 کنند را به قدرت اسب اود اضافه ما شانایهای نقرهای اسرادیوم هسرند، تعداد تاسکنند و بازیکنانا که در بخش نقرهاسب اود اضافه ما

 ای( را به قدرت اسب اود اضافه کند یا نقرهاَر )طالیا ( مربوط به بخش انرخاباها)اسب Equiهای تواند کارت( به ترتیب نوبت، هر بازیکن، ما3

دهنرد،  را نبران مرا  "رنگ اسب ارودر " ا کههایبریزد و به تعداد تاس - که در آوردشاه نریخره است -ها را تواند تعدادی از آنآبا را در ااریار دارد، ما تاس 4( بازیکنا که 4

 قدرت اسبش را افزایش دهد 
 

 آورد: دست می رانی بهچه که پیروز ارابهآن

 :وسکّه از بانک )طال یا نقره، با توجه به بخبا که انرخاب کرده است(  3

   انرد( بره نفرر دوّم مسرابقه     هرا را نگراه کنرد(  او کرارت دیگرر را )کره دیگرران ندیرده        دوی آن ها )او اجازه دارد هرباز و کارت رویا دسره کارت "زیرونا برگ"انرخابش برای کارت 

 دهد ما
 

 آورد: رانی به دست میچه که نفر دوّم ارابهآن

 :واز بانک )طال یا نقره، با توجه به بخبا که انرخاب کرده است(  سکّه 2

 رانا شرفره است که از پیروز ارابه "زیرونا برگ"کارت 
 

 آورد:رانی به دست میچه که نفر سوّم ارابهآن

 ب کرده است( سکّه )طال یا نقره، با توجه به بخبا که انرخا 1
 

تواننرد بریش از طرول ردیر  قردرت امریراز            کنند  بازیکنران مرا   در طول مسابقه، بازیکنان امریاز نهایا اود را با  رکت دادن سپر قدرت اود بر روی ردی  قدرت، مبخص ما

 جمع کنند 
 

از بخش       1ی عملیاتا  کارشزار در منطقه 1کند  او  هم او بازی را شروع ما ازی بازی است بنابراین ب کننده اسرفان )آبا( آغازمثالی برای یک رقابت در استادیوم: 

آورد  طال ما 1رسد  سپس والرر )سبز( تاس ریخره و  ما 3ترتیب امریازر به  آورد؛ بدین نقره ما 2تاس قرمز را ریخره و  3او  کند  امریاز آغاز ما 1ای دارد بنابراین با  نقره

 رسد  ما 4آورد به امریاز  طالیا که ما 2رسد  کیکو )قرمز( با  ما 3آورد و او نیز به  نقره ما 1برسد  جورجو )زرد(  3نیز به  تا موموع امریاز او

   2زی نکند  جورجو هایش با شیرد با کارت رسد  والرر تصمیم ما ما 5اَر به  کند و امریاز نهایا ای بازی ما اسب نقره 2کارت با  1اند: اسرفان  ها بازی شده  اال کارت

تاس    2ماند  جورجو هنوز  باقا ما 4کند و در امریاز  برسد و کیکو نیز کارتا را بازی نما 5اَر به  کند تا امریاز نهایا ای دارند، بازی ما اسب نقره 1کدام  کارت که هر

شود   برنده ما 6شود: جورجو با امریاز  ترتیب ما این آورد  پس امریازات نهایا به یگر مای د نقره 1شانس است و  ااریار دارد  او اور را در تیا نپوتِمانده از عملیات  باقا

 شود  رهارم ما 3امریاز  والرر نیز با امریاز  4شود با  شود  کیکو سوّم ما امریاز دوّم ما 5اسرفان با 

شده و  زیرونا رو شیرد  جورجو همچنین کارت برگ مای طال  سکّه 1کیکو  ی نقره و هسکّ 2شیرد  اسرفان  ی نقره ما سکّه 3ای مسابقه داده پس  های نقره جورجو با اسب

ی  دهد  او موبور نیست به بقیه دارد و دیگری را به نفر دوّم مسابقه )اسرفان( ما ها را انرخاب کرده و نگه ما شیرد  او یکا از آن ها را نیز ما کارت باالترین کارت دسره

 است  ه کدام کارت را نگه داشره و کدام کارت را به نفر دوّم دادهبازیکنان نبان بدهد ک
 

IVسرکّه   1شرذاری را برا   کنرد  او قیمرت  ها را به همه نبان داده و آن را  راج مرا کارت یبازیکنا که کارشزار اود را در این نا یه قرار داده است، کارت رویا دسره: وم( تئاتر      

       سرکّه بره انرخراب ارودر     1کنرد یرا قسرمت را    های ساعت، هر برازیکنا یرا رد مرا   کند   اال در جهت  رکت عقربهر )طال، نقره یا برنز( آغاز ماتر( به انرخاب اودنه بیش )و

ا ( رشران نروع های موجرود )تعرداد و   قاً عین سکّهیکند، دیگر  ق ندارد به  راج بپیوندد؛ اشر بازیکن بخواهد قیمت را باال ببرد، باید ابردا دقبرد  بازیکنا که نوبرش را رد ماباال ما

   رراج ، نفر باقا بماند )با باالترین قیمت پیبرنهادی(  ایرن برازیکن   کند که فقط یکسکّه به انرخاب اودر به آن بیفزاید  این کار تا جایا ادامه پیدا ما 1پیبنهاد داده و سپس 

         کنرد  اشرر برازیکنا،  رراج ارودر را ببررد، پرول در ااریرار بانرک          را دریافرت مرا   وم، داده و کارت تئراتر را انرخاب کرده وماتری  راج، پول را به بازیکنا که تئبَرد  برندهرا ما

 شیرد  قرار ما
 

   ها به بازیکنان  کارت رویا ِ دسره کارتکند با نبان دادن  را انوام دهد امّا و  راج را آغاز ما تئاترومشیرد عملیات  والرر تصمیم ما: وممثالی برای یک حراج در تئاتر

کبد   ما کند  کیکو کنار ی دیگر نیز به آن اضافه ما نقره 1نقره را پذیرفره و  1کند  بازیکن بعدی )جورجو(  ی نقره آغاز ما سکّه 1شذاری را با پیبنهاد  او سپس قیمت

کبد   تواند مبلغ قبلا را بپذیرد و نارار است کنار بکبد! جورجو نیز کنار ما ااریار ندارد بنابراین نما درکند  والرر، برنزی  برنز اضافه ما 1نقره را پذیرفره و  2اسرفان 

 دهد  برد و مبلغ نهایا  راج را به والرر )که عملیات را انرخاب کرده بود( ما اسرفان، کارت را ما
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 نکات مهم:

  کرس نخواهرد کرارت   طور الا آار    اشر هری  کند و همینقادر نباشد یا نخواهد کارت را  راج کند، بازیکن بعدی کارت را  راج ما است، وماشر بازیکنا که کارشزارر در تئاتر -

 است، به رایگان کارت را دریافت اواهد کرد  ومرا  راج کند، بازیکنا که در تئاتر

 کبیده نخواهد شد نگذاشره باشد، کارتا  وماشر هی  بازیکنا، کارشزارر را در تئاتر -

 شیرند             شان را پس ماهایبرند، پولبازیکنانا که  راج را نما -
 

V) 5 - 4 - 3 - 2 - 1ِ  ی برازی( را، بره ترتیرب   ی بازی( و ویالهرا )در سرمت راسرت صرفحه    اصوصا )در سمت رج صفحه های، بانکهاتوانند کارشاهبازیکنان ماگاه: میدان      ،

 ی عملیاتا نبان داده شده است، بنا کنند:منطقه به شکلا که در

 بنا   2سوّمین بنا + امکان ساارن  (3سازی / ی امریاز در هنگام ساارماندوّمین بنا + مطالبه (2اوّلین بنا / ( 1

 سازیی امریاز در هنگام ساارمانپنومین بنا + مطالبه (5رهارمین بنا / ( 4

ی انرخاب شده را بپردازد  اشر نرواند دقیقاً آن تعداد بَررده را بپرردازد، بایرد بهرایا بریش از بهرای       ی منابع نبان داده شده در منطقهباید همه، کندسازی مابازیکنا که ساارمان

 تواند مبادله کند!هایش را نیز نمادادنا در کار نیست و سکّه واقعا بپردازد  او باید دقیقاً همان تعدا سکّه را بپردازد؛ پس
 

کارت بَرده  2دارد  او فقط  ما بَرده ارج بر 3طال و  1نقره،  2برنز،  2امریازی را ما سازد که  10کیکو دارد ویالی آبا گاه:  ساز در میدان و لی برای یک ساختمثا

(Serviدارد که هر )  شذارد تا  ی قرمز اود را روی ساارمان ما د  او سپس اانهکن بَرده پرداات ما 4همراه  های مورد نیاز را به بَرده دارند  بنابراین او تمام سکّه 2کدام

     -انوام سازی را کار ساارمان گاه میدان ی عملیاتا دوّم از منطقه درشیرد )بر روی ردی  امریازات( زیرا او  امریاز ما 10مالکیت اود را نبان دهد  او سپس بالفاصله 

 ( دهد این  ق را به او مااست )که  داده

 شیرد، والرر نه    ساارمان بنا کنند  کیکو امریازات پیروزی را ما 2انند تو دو، ما کیکو و والرر، هر
 

کرارت     2توانرد برا   بَررده، او نمرا   1بَرده نیاز دارد و برای دوّمین بنرایش بره    3ها باید جداشانه پرداات شود  اشر یکا از بازیکنان، برای مثال، برای اوّلین بنایش به بهای ساارمان

 بَرده، پرداات کند  2 کدام با بَرده هر
 

VI :در  ای کره ی عملیراتا )مبرابه برا منطقره   سرکّه   1تواننرد  د  سپس، بازیکنران مرا  شوما وارد عمل( راهزن معنی به) الترود  اوّل، دهماروی اتفاق  2در بندرشاه ( بندرگاه  

  ورندبه دست بیایا سکّه شان فعّال شوند و امریاز هایاند( پرداات کنند تا کارشاهی ریدمان انرخاب کردهمر له

عملیراتا   از منراطق  ،اَر آورده اسرت ریزد و پولا را که تاستاس قرمز را ما 2دارد، ی الترو(  )منطقهجا ر در آنزاکارش 1د  بازیکنا که کنما عملهمیبه اوّل  )راهزن( الترو (1

 ( ستا شرفرهجا قرار ی ریدمان، در آنکه در مر لهولا پاز کند )بندرشاه دریافت ما

جرا  ر در آنزاکرارش  1ی عملیراتا طالیرا  هرر برازیکنا کره      ی عملیاتا برنزی و پایان در منطقهبا شروع در منطقه -شیرد شکل مادرشاه در بن "زندشا تواری واقعا"( اکنون 2

رن در زیرر  بررای شذاشر   ،انرد ای را کره داده انرد، سرکّه  ردهبُ در از دست الترو جان سالم بهی عملیاتا مربوطه بپردازد  بازیکنانا که سکّه بر اساس رنگ منطقه 1شذاشره باشد، باید 

  تواننرد وارد  هرای مرورد نیراز را بپردازنرد، اصرالً نمرا      تواننرد عرین سرکّه   ی پولا اودشان پرداات کنند  بازیکنانا که نمابرند  قربانیان الترو، باید از ذایرهما کار رشان بهزاکارش

 عملیات ببوند 

هرای ارود و نیرز    ی کارشراه شده توسط همره  ی امریازات پیروزی ارائهشود: بازیکن همهتبکیل ما های اصوصا اود بازیکنها و بانکی کارشاهاود عملیات از فعال کردن کلیه

 ی بانکا نوشره شده( شیرد )به شکلا که در فضای مربعا باالی سمت راست نا یهپردازند، مااَر ماهای اصوصای پولا را که بانکهمه

  کندآمدر )امریاز یا سکّه( را به وضوح بیان مابهای مصالح ساارمانا و در شود، ال ما، وقرا که فعایی ساارماناهر منطقه
 

 دارد   ما ها را از زیر کارشزاران قرمز و زرد بر ریزد: برنز و طال  او سکّه تاس را ما 2است و الترو والرر مثالی برای یک عملیات در بندرگاه: 

ی طال کسب کند و  سکّه 1ی نقره و  سکّه 1پردازد  او بانک اصوصا اود را فعال کرده تا  ی اودر به بانک ما رهی برنز جدید از اندوا سکّه 1و  کند کیکو اوّل بازی ما

را های اودر  های اصوصا و کارشاه دهد و بانک ی اد را از بندرشاه اارج کرده، آن را به بانک ما ی نقره امریاز بگیرد   اال، اسرفان، سکّه 4کند تا  کارشاهش را فعال ما

 هایش را فعال کند  تواند ساارمان کند  جورجو، هی  طالیا ندارد پس نما فعال ما

های  ی بازیکنان، لوح شود که روی ردی  لوح تعیین، نفر اوّل باشد  همه به بازیکنا داده ما ی بازی،"کننده آغاز" توکنِ شود، وقرا که یک نوبت کامل مای مهم:  نکته

 شردانند  ما د برتعیین اودشان را به دست او
 

 

نهرایا   بنردی  امریراز  رسند و بازیکنان به را را مروجه اواهند شرد(  در پایران برازی،   به پایان ما "زیرونا برگ"های رسد )کارتدور، بازی به پایان ما 6پس از : پایان بازی -

 افرد:اتفاق ما

 باشد( 10 - 1 - 5 - 3تواند )ما * امریازات مربوط به اسرادیوم با امریازات مکروب
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، برازیکن  وم( به همان رنگ  بررای هرر کرارت تئراتر    وم)اسرادیوم + تئاتر "نازیرو برگ"های ی بازی( ضرب در تعداد کارت* امریازات برای ارزر کلّا ویالها )سمت راست صفحه

 شود تصمیم بگیرد که برای کدام رنگ محسوب ماباید 

 شوند محسوب نما پول و سایر منابع، امریازی

 شود!  به همان رنگ نداشره باشد، امریازی محسوب نما "زیرونا برگ"کارت  1کم برای ویالیا که دستی مهم: نکته
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