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راه اندازی بازی :
 .۱صفحه بازی را در وسط میز قرار می دهیم.
 .۲مجسمه  Don Corleoneرا در مکان  Act Iاز مسیر  Actقرار می دهیم.
 .۳توکن ماشین پلیس را در اولین مکان مسیر وضعیت قرار می دهیم.
 .۴دسIIته کIIارت هIIایIIی از انIIواع مIIختلف کIIارت هIIای پIIول و کIIاQهIIای غIIیر قIIانIIونIIی را بIIه صIIورت مشIIترک بIIین بIIازیIIکنان
درست کرده و به صورت رو به با Qدر کنار صفحه بازی قرار می دهیم.
 .۵کاشی های تجارت را بر زده و به دو دسته ی آبی و قرمز رو به پایین درکنار صفحه بازی قرار می دهیم.
ــ در ب II Iازی  ۴ن II Iفره  ۱ :ک II Iاش II Iی ت II Iجارت ب II Iرداش II Iته و آن II Iرا رو ب II Iه ب II Iا Qدر م II Iکان خ II Iال II Iی ت II Iجارت در ج II IوQن II Iگاه ۱
) (Wall Streetقرار می دهیم.
ــ در ب II Iازی  ۵ن II Iفره  ۳ :ک II Iاش II Iی ت II Iجارت آب II Iی ب II Iرداش II Iته و آن II Iها را رو ب II Iه ب II Iا Qدر م II Iکان ه II Iای خ II Iال II Iی ت II Iجارت در
جوQنگاه های  ۲ ،۱و  ۳قرار می دهیم.
 .۶ک IIارت ه IIای ش IIغل را ب IIر زده و در ی IIک دس IIته ب IIصورت رو ب IIه پ IIای IIین در ک IIنار ص IIفحه ب IIازی ق IIرار م IIی ده IIیم .ه IIمچنین
بIIراسIIاس تIIعداد بIIازیIIکنان تIIعدادی از آنIIها را بIIصورت رو بIIه بIIا Qدر مIIکان شIIغل هIIای عIIمومIIی در لIIبه ی سIIمت راسIIت
صفحه بازی قرار می دهیم :
ــ در بازی  ۲نفره  ۲ :کارت شغل
ــ در بازی  ۳یا  ۴نفره  ۳ :کارت شغل
ــ در بازی  ۵نفره  ۴ :کارت شغل
 ۶ .۷ک IIارت ات IIحاد م IIرب IIوط ب IIه  Act Iرا ب IIر زده و ب IIراس IIاس ت IIعداد ب IIازی IIکنان ت IIعدادی از آن IIها را ب IIصورت رو ب IIه ب IIا Qدر
مکان کارت های اتحاد در لبه ی پایین صفحه بازی قرار می دهیم :
ــ در بازی  ۲نفره  ۱ :کارت اتحاد
ــ در بازی  ۳نفره  ۲ :کارت اتحاد
ــ در بازی  ۴نفره  ۳ :کارت اتحاد
ــ در بازی  ۵نفره  ۴ :کارت اتحاد
 .۸هر بازیکن یک خانواده انتخاب کرده و تمام مولفه های مربوط به رنگ آن خانواده را بر می دارد :
ــ  ۱چمدان آهنی
ــ  ۹نشانگر کنترل
ــ  ۲مجسمه اوباش )در بازی  ۲نفره ۳ ،مجسمه اوباش برمی دارند(
ــ  ۳مIIجسمه اعIIضای خIIانIIواده کIIه شIIامIIل  ۱مIIجسمه ی  Donو  ۲مIIجسمه دیIIگر مIIی شIIود ۲ .مIIجسمه دیIIگر را در
کنار مسیر  Actقرار می دهیم و در زمان همان  Actوارد جریان بازی می کنیم.

نکته  :بازیکن ها با  ۱مجسمه  Donو  ۲مجسمه اوباش بازی را آغاز می کنند.
 .۹مIIجسمه هIIای شهIIردار و رئIIیس اتIIحاده و رئIIیس پIIلیس را کIIنار صIIفحه بIIازی قIIرار مIIی دهIIیم و بIIقیه مIIجسمه هIIای
استفاده نشده را به داخل جعبه بازی برمی گردانیم.
 .۱۰هر بازیکن کارت های زیر را گرفته و دور از چشم دیگر بازیکنان نگه می دارد :
 ۱کارت پول $ ۱

،

 ۱کارت پول $ ۲

،

 ۱کارت پول $ ۳

،

 ۲کارت شغل بصورت تصادفی .

 .۱۱در انتها ،توکن اسب به یک بازیکن داده می شود )بصورت قرعه کشی یا رای گیری یا …(.
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صفحه بازی :
 .محل های کنترل  :بازیکنان برای کنترل هر جوQنگاه از آن استفاده می کنند.
 .جLوNنLگاه هLا  :شهIر بIه  ۷جIوQنIگاه تIقسیم شIده اسIت و هIرکIدام دارای یIک تIجارت و یIک مIکان خIالIی بIرای شIروع
یک تجارت جدید می باشد.
 .مسیر وضعیت  :مسیرهای وضعیت هر  Actمی باشند.
 .تجارت ها  :منابع و توانایی هایی را برای خانواده ها به ارمغان می آورند.
 .مLکان هLای اعLضای خLانLواده  :مIکان هIای دایIره ای شIکل کIوچIک کIه بIوسIیله ی اعIضای خIانIواده )یIا شهIردار(
برای تلکه کردن پشت تجارت ها مورد استفاده قرار می گیرند.
 .م LLکان ه LLای ش LLغل ه LLای ع LLموم LLی  :در ق IIسمت ل IIبه ی س IIمت راس IIت ص IIفحه ب IIازی اس IIت وک IIارت ه IIای ش IIغل
براساس تعداد بازیکنان در آنها قرار خواهند گرفت و در جریان بازی ممکن است توسط بازیکنان به انجام برسند.
 .مLکان هLای خLالLی تLجارت  :بIIعضی از آنIIها در هIIنگام راه انIIدازی بIIازی و بIIعضی دیIIگر در آغIIاز هIIر  ActپIIر
می شوند.
 .مLکان هLای کLارت اتLحاد  :در قIIسمت لIIبه ی پIIایIIین صIIفحه بIIازی اسIIت و بIIازیIIکنان قIIادر خIIواهIIند بIIود بIIه مIIنظور
گرف| کارت اتحاد رشوه بدهند.
 .رودخانه  : Hudsonمجسمه هایی که کشته شده اند تا  Actبعدی در آنجا ریخته می شوند.
 .مLکان هLای اوبLاش  :مIکان هIای مIربIعی شIکل کIوچIک کIه بIوسIیله ی اوبIاش )یIا رئIیس اتIحادیIه( بIرای تIلکه کIردن
جلوی یک تجارت مورد استفاده قرار می گیرند.
 .مLسیر  : ActمIسیر رانIدهIای بIازی و خIصوصIیات مIربIوط بIه آن رانIد از بIازی )حIدود دسIت بIازیIکنان در وضIعیت
بIاج و خIراج بIه  ، DonرنIگ کIاشIی تIجارت کIه در آغIاز هIر  ActبIه صIفحه بIازی اضIافIه مIی شIود و زمIان ورود مIجسمه
های جدید در  Act IIو  (Act IVرا مشخص می کند.

جوNنگاه های مجاور :
م IIکان ه IIای اع IIضای خ IIان IIواده ه IIمواره در م IIجاورت  ۲ی IIا  ۳ج IIوQن IIگاه م IIختلف م IIی ب IIاش IIد .ش IIناس IIای IIی ک IIردن ه IIمه ی
جIوQنIگاه هIایIی کIه بIه ایIن مIکان مIجاور هسIتند ،بIه مIنظور ایIنکه اعIضای خIانIواده کIدام تIجارت هIا را مIی خIواهIند تIلکه
کIنند )اعIضای خIانIواده فIقط پشIت یIک تIجارت را مIی تIوانIند تIلکه کIنند( و یIا بIا QبIردن نIفوذ خIانIواده در آن جIوQنIگاه هIا
برای بدست آوردن کنترل آنها ،بسیار اهمیت دارد.

 Actهای بازی :
ب II Iوردگ II Iیم  Godfatherدر  ۴ران II Iد )ی II Iا  (Actب II Iازی م II Iی ش II Iود .م II Iجسمه ی  Don Corleoneدر م II Iسیر  Actب II Iرای
م IIشخص ک IIردن ای IIنکه ب IIازی در ک IIدام  Actدر ح IIال ان IIجام اس IIت و چ IIه ق IIوان IIینی در آن  Actب IIای IIد رع IIای IIت ش IIود ،ق IIرار
می گیرد.
هIر  ActبIه  ۵وضIعیت تIقسیم شIده اسIت .تIوکIن مIاشIین پIلیس نIیز در مIسیر وضIعیت بIرای مIشخص کIردن ایIنکه رانIد
بازی در کدام وضعیت است قرار می گیرد و بعد از پایان هر وضعیت به سمت جلو حرکت می کند.
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وضعیت های هر  Actعبارتند از :
 .۱باز کردن یک تجارت جدید  :اضافه کردن یک کاشی تجارت به صفحه بازی.
 .۲تLجارت خLانLواده هLا  :بIازیIکنان از مIجسمه هIا و متحIدانIشان بIرای تIلکه کIردن تIجارت هIا اسIتفاده مIی کIنند و
سعی در انجام دادن شغل ها دارند.
 .۳جنگ جوNنگاه ها  :کنترل هر جوQنگاه بوسیله ی مقایسه ی نفوذ هر خانواده در آن تعیین می شود.
 .۴رشوه خواری  :بازیکنان از داخل چمدانشان برای بدست آوردن متحد جدید پول پیشنهاد می دهند.
 .۵ب LLاج و خ LLراج ب LLه  : DonبII IازیII Iکنان بII IایII Iد کII Iارت هII Iای دسII Iتشان را بII Iه انII Iدازه ی حII Iدود دسII Iت کII Iه در آن Act
مشخص شده با باطل کردن یک سری از کارت های دستشان ،برسانند.

 .۱وضعیت باز کردن یک تجارت جدید :
بIا پیشIرفIت بIازی تIجارت هIای جIدیIد بIه صIفحه بIازی اضIافIه شIده و بIه بIازیIکنان گIزیIنه هIای بیشIتری در ادامIه بIازی
می دهند و تغییراتی در ارزش استراتژیک جوQنگاه ها بوجود می آورند.
در آغIIاز هIIر  ،ActشIIامIIل  ،Act Iاز روی دسIIته کIIاشIIی هIIای تIIجارت کIIه رو بIIه پIIایIIین هسIIتند ۱ ،کIIارت بIIرداشIIته و آنIIرا
ب IIصورت رو ب IIه ب IIا Qدر م IIکان خ IIال IIی ت IIجارت در ج IIوQن IIگاه ب IIا پ IIای IIین ت IIری IIن ش IIماره ق IIرار م IIی ده IIیم .رن IIگ ک IIاش IIی ت IIجارت
اضافه شده به صفحه بازی به  Actیی که در حال بازی است بستگی دارد و در مسیر  Actمشخص شده است :
» در  Act Iو  : Act IIکاشی تجارت آبی اضافه می شود «
» در  Act IIIو  : Act IVکاشی تجارت قرمز اضافه می شود «

نLکته  :کLاشLی هLای تLجارت قLرمLز از کLاشLی هLای تLجارت آبLی قLوی تLر هسLتند و بLه بLازیLکن اجLازه
می دهند کاNهای غیرقانونی جدید )مواد مخدر( بدست بیاورند.

 .۲وضعیت تجارت خانواده ها :
ایIن قIسمت هسIته ی اصIلی بIازی اسIت .جIایIی کIه بIازیIکنان اعIضای خIانIواده و اوبIاش هIایIشان را بIمنظور تIلکه کIردن
تجارت ها برای به قدرت رسیدن خود به سطح شهر می فرستند.
ایIن قIسمت از بIازی بIرروی چIند سIری از نIوبIت هIاسIت .بIا بIازیIکن اول )کIسی کIه تIوکIن اسIب را دارد( شIروع مIی شIود
و بIه صIورت سIاعIتگرد تIا زمIانIیکه بIازیIکنان هIنوز مIجسمه هIا و اوبIاش هIایIشان را داشIته بIاشIند ،ادامIه مIی یIابIد .در
هIIر نIIوبIIت ،بIIازیIIکنان بIIایIIد حIIتما ً یIIکی از  ۴فIIعالIIیت زیIIر را انIIجام داده و سIIپس نIIوبIIت بIIه بIIازیIIکن سIIمت چIIپ مIIی رسIIد.
فعالیت هایی که بازیکنان باید انجام دهند بصورت زیر است :
 .بازی کردن با اوباش  :استفاده کردن از مجسمه های اوباش برای تلکه کردن جلوی یک تجارت.
 .بLازی کLردن بLا اعLضای خLانLواده  :اسIتفاده کIردن از مIجسمه اعIضای خIانIواده بIرای تIلکه کIردن پشIت هIمه ی
تجارت ها در جوQنگاه های مجاورش.
 .انLجام دادن یLک شLغل  :فIIراهIIم کIIردن کIIارت هIIای کIIاQهIIای غIIیر قIIانIIونIIی مIIربIIوط بIIه هIIر کIIارت شIIغل و بIIاطIIل کIIردن
آنها بمنظور انجام دادن آن کارت شغل )کارت شغل در دستتان یا کارت شغل های عمومی(.
 .بازی کردن با یک متحد  :بازی کردن با یک کارت اتحاد در دستتان برای سود بردن از توانایی هایش.
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بIازی دور مIیز ادامIه مIی یIابIد ،بIا انIجام یIک فIعالIیت در هIر نIوبIت تIوسIط بIازیIکنان .بIازیIکنان نIمی تIوانIند در نIوبIتشان
هیچ فعالیتی را انجام ندهند و حتما باید یکی از فعالیت های با Qرا در هر نوبت انجام دهند.
بIه مIحض ایIنکه بIازیIکنی هIیچ مIجسمه ی اعIضای خIانIواده و یIا اوبIاش بIرای بIازی نIداشIته بIاشIد ،از وضIعیت تIجارت
خانواده ها کنار گذاشته می شود ،حتی اگر کارت اتحاد برای بازی و یا شغل هایی برای انجام داشته باشد.
وقIتی هIمه ی بIازیIکنان تIمام مIجسمه هIای اعIضای خIانIواده و اوبIاش هIایIشان تIمام شIد ،وضIعیت تIجارت خIانIواده نIیز
به پایان می رسد.

 .بازی کردن با اوباش :
ایIنان نIیروهIای کIار بIرای خIانIواده هسIتند .ایIن بIی رحIم هIا جIلوی تIجارت هIا را بIه مIنظور بIدسIت آوردن پIول ،کIاQهIای
غیر قانونی و سودهای دیگر برای خانواده شان تلکه می کنند.

نLLکته  :هLLر بLLازیLLکن در طLLول هLLر  ActفLLقط  ۲مLLجسمه ی اوبLLاش دراخLLتیار دارد و فLLقط در بLLازی ۲
نفره هر بازیکن قادر به داش ۳ kمجسمه اوباش است.
بIرای انIجام ایIن فIعالIیت ،بIازیIکن یIک مIجسمه اوبIاش )پIایIه ی مIربIعی شIکل( را گIرفIته و از آن بIرای تIلکه کIردن جIلوی
یک تجارت استفاده می کند.
تLLلکه کLLردن جLLلوی یLLک تLLجارت  :ب IIرای ای IIن م IIنظور م IIجسمه ی اوب IIاش را در م IIکان م IIرب IIعی ش IIکل ه IIر
تIجارتIی کIه در صIفحه بIازی اسIت و مIی خIواهIید آنIرا تIلکه کIنید قIرار دهIید .بIازیIکن سIریIعا از تIمام تIوانIایIی هIایIی کIه
در قسمت پایینی کاشی تجارت است استفاده می کند.
هر مجسمه اوباش می تواند یک تجارت که از قبل توسط مجسمه ی اوباش دیگری اشغال نشده باشد را تلکه کند.
جLوNنLگاه هLای تLحت کLنترل  :هIرگIاه بIازیIکنی جIلوی یIک تIجارت در جIوQنIگاهIی کIه تIحت کIنترل بIازیIکن دیIگری
اسIت را تIلکه مIی کIند ،بIازیIکن کIنترل کIننده هIم از تIوانIایIی هIای مIشابIه نIیز اسIتفاده مIی بIرد .فIقط تIرتIیب اسIتفاده از
توانایی ها را بازیکن در حال بازی معین می کند که چه کسی اول از آن توانایی بهره ببرد.

ن LLکته  :ب LLازی LLکنان ب LLه ه LLر دل LLیلی ن LLمی ت LLوان LLند ه LLیچ پ LLول LLی را خ LLرد ک LLنند ،چ LLه ب LLین دس LLتشان و
چمدانشان یا بین دسته ی پول های عمومی.

 .بازی کردن با اعضای خانواده :
اعIIضای خIIانIIواده یIIک دارایIIی بIIاارزش بIIرای آنIIها تIIلقی مIIی شIIونIIد .آنIIان بIIا نIIفوذ و تIIلکه کIIردن جIIوQنIIگاه هIIای مIIجاور بIIه
خود ،پول ها و منابع ارزشمندی را در اختیار خانواده ها قرار می دهند.
بIIرای ایIIن کIIار ،بIIازیIIکن یIIکی از مIIجسمه هIIای اعIIضای خIIانIIواده را بIIرداشIIته )مIIجسمه هIIایIIی کIIه در آن  ActمIIیتوانIIند
حضور یابند( و برای تلکه کردن پشت همه ی تجارت هایی که در  ۲یا  ۳جوQنگاه مجاورش است ،استفاده می کند.
همه اعضای خانواده به یک روش مشابه کار می کنند .هیچ تفاوتی بین  Consigliere ،Donو  Heirنمی باشد.

نLLکته  :هLLر بLLازیLLکن بLLازی را بLLا یLLکی از اعLLضای خLLانLLواده کLLه  DonمLLی بLLاشLLد و  ۲اوبLLاش شLLروع
می کند .در  Act IIو  Act IVدو مجسمه دیگر بترتیب وارد بازی می شوند.
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تLلکه کLردن پشLت یLک تLجارت  :بIرای ایIن مIنظور ،یIکی از مIجسمه هIای اعIضای خIانIواده را در هIر مIکان
دایIره ای شIکل کIوچIک در صIفحه بIازی قIرار دهIید .بIازیIکن سIریIعا از تIوانIایIی هIایIی کIه در قIسمت بIاQیIی کIاشIی هIای
تجارت که در  ۲یا  ۳جوQنگاه مجاور به مکانی که عضو خانواده در آن قرار داده شده ،استفاده می کند.
جLوNنLگاه هLای تLحت کLنترل  :بIIازیIIکنی کIIه کIIنترل جIIوQنIIگاهIIی را بIIدسIIت دارد ،هIIیچ تIIاثIIیری روی حIIریIIفش وقIIتی
مIIی خIIواهIIند پشIIت تIIجارت هIIای آن جIIوQنIIگاه را تIIلکه کIIنند ،نIIدارد .بIIازیIIکن کIIنترل کIIننده تIIنها زمIIانIIی سIIود مIIی بIIرد کIIه
جلوی یک تجارت در جوQنگاهی که تحت کنترل اوست ،مورد تلکه قرار بگیرد.

پ LLارک م LLرک LLزی  :ای LLن م LLکان ی LLک م LLورد خ LLاص در ب LLازی اس LLت ،درواق LLع ی LLک ج LLوNن LLگاه م LLحسوب
نLمی شLود و تLوسLط هLیچ یLک از بLازیLکنان نLیز کLنترل نLمی شLود .تLجارت داخLل آن )چLمدان( فLقط
بعنوان پشت یک تجارت توسط اعضای خانواده ی بازیکنان مورد تلکه قرار می گیرد.

 .انجام دادن یک شغل :
انII Iجام شII Iغل هII Iای کII Iثیف بII Iرای  Don Corleoneروش قII IدرتII Iمندی اسII Iت کII Iه خII IانII Iواده هII Iا تII Iنها از آن پII Iول بII IدسII Iت
نمی آورند ،بلکه سعی در سبقت گرف| از یکدیگر دارند.
بIازیIکنان در نIوبIتشان ،بIجای بIازی کIردن بIا یIک مIجسمه ،مIی تIوانIند انIجام دادن یIک کIارت شIغل را انIتخاب کIنند .ایIن
کIIارت شIIغل مIIی تIIوانIIد یIIکی از کIIارت هIIای دسIIتشان بIIاشIIد و یIIا یIIکی از کIIارت هIIایIIی کIIه بIIصورت رو بIIه بIIا Qدر مIIکان
شغل های عمومی در لبه ی سمت راست صفحه بازی قرار دارد.
هIر شIغلی بIرای کIامIل شIدن بIه یکسIری کIارت هIای کIاQهIای غIیرقIانIونIی احIتیاج دارد کIه در قIسمت بIاQیIی سIمت چIپ
هIIر کIIارت شIIغل ،بIIه آنIIها اشIIاره شIIده اسIIت .بIIازیIIکن بIIایIIد تIIعداد و نIIوع کIIارت هIIای کIIاQهIIای غIIیرقIIانIIونIIی کIIه روی کIIارت
شIIغل )کIIه مIIی خIIواهIIد انIIجامIIش دهIIد( آمIIده را از دسIIتش بIIاطIIل کIIرده و آنIIها را در دسIIته ی کIIاQهIIای غIIیرقIIانIIونIIی قIIرار
دهد.

مLواد مخLدر  :کLارت کLاNی غLیر قLانLونLی مLواد مخLدر )کLه فLقط از طLریق کLاشLی هLای قLرمLز تLجارت
وارد بLازی مLی شLونLد( دارای خLصوصLیات خLاصLی هسLتند .بLرای انLجام دادن یLک شLغل مLی تLوان
از آنLLها جLLایLLگزیLLن کLLارت هLLای کLLاNهLLای غLLیر قLLانLLونLLی تLLفنگ ،مشLLروبLLات الLLکلی و پLLول خLLونLLی
استفاده کرد.
بIIعد از بIIاطIIل کIIردن کIIارت هIIای کIIاQهIIای غIIیر قIIانIIونIIی مIIورد نIIیاز ،بIIازیIIکن تIIوانIIایIIی کIIه روی کIIارت شIIغل نIIوشIIته شIIده را
اجرا کرده و پولی که در قسمت پایین کارت شغل آمده را نیز جمع می کند.
نIکته مIهم ایIن اسIت کIه بIازیIکن بIایIد دقIیقا ً هIمان پIولIی کIه در کIارت شIغل آمIده را بIردارد و نIمی تIوانIد بIه هIیچ عIنوان آن
را خرد کند.
ب IIعد از ان IIجام ک IIار ،ب IIازی IIکن ک IIارت ش IIغل ان IIجام داده ش IIده را در چ IIمدان IIش ق IIرار م IIی ده IIد و در ان IIتهای ب IIازی ب IIعنوان
امIتیاز بIرای بIازیIکن تIلقی مIی شIود .وقIتی مIکان کIارت شIغل هIای عIمومIی خIالIی مIی شIود ،تIا  ActبIعدی مIکان آنIرا پIر
نمی کنیم.
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مLجسمه هLای کشLته شLده  :بLعضی شLغل هLا بLه شLما اجLازه مLی دهLند کLه یLک مLجسمه را بLکشید.
وقLLتی یLLک مLLجسمه کشLLته شLLد ،از مLLکانLLش بLLرداشLLته مLLی شLLود و بLLه رودخLLانLLه  HudsonانLLداخLLته
می شود .این مجسمه تا انتهای آن  Actبه هر دلیلی بازی نخواهد کرد )تا وضعیت تنفس(.

 .بازی کردن با یک متحد :
هIر خIانIواده بIه یIک متحIد خIارجIی بIرای حIفاظIت از مIنافIعش و گسIترش نIفوذ خIود در سIراسIر شهIر نIیازمIند اسIت .از
آنجایی که وفاداری آن ها به قدرت رشوه شما بستگی دارد ،کمکشان نیز بسیار ارزشمند است.
ب IIازی IIکنان ت IIنها در وض IIعیت رش IIوه خ IIواری م IIی ت IIوان IIند ک IIارت ه IIای ات IIحاد را ب IIه دس IIتشان اض IIاف IIه ک IIنند ک IIه آن ن IIیز در
انتهای هر  Actمی باشد.
بIازیIکنان بIه هIنگام نIوبIتشان در وضIعیت تIجارت خIانIواده هIا ،تIنها از کIارت اتIحادی کIه در دسIتشان اسIت ،مIی تIوانIند
استفاده کنند.
ب IIازی IIکن ،ک IIارت ات IIحادی ک IIه در دس IIتش اس IIت را ب IIصورت رو ب IIه ب IIا Qدر م IIقاب IIل خ IIود ق IIرار م IIی ده IIد ک IIه ن IIشان ده IIد ای IIن
کارت در آن راند ،بازی شده است .سپس از توانایی آن می تواند بهره ببرد.
ب IIازی IIکنان ،ک IIارت ه IIای ات IIحاد ب IIازی ش IIده ش IIان را از دس IIت ن IIمی ده IIند و ب IIای IIد در وض IIعیت ب IIاج و خ IIراج ب IIه  Donب IIه
دستشان برگردانند .هر کارت اتحاد تنها یکبار در هر  Actبازی می شود.

نLکته  :بLه یLاد داشLته بLاشLید اگLر بLازیLکنی مLجسمه ای در ذخLیره شLخصی خLود نLداشLته بLاشLد
نمی تواند 'بازی کردن با یک متحد' یا 'انجام دادن یک شغل' را بازی کند.
مLجسمه هLای خLنثی  :بIعضی از کIارت هIای اتIحاد بIه بIازیIکنان اجIازه ی کIنترل مIوقIتی روی یIک مIجسمه خIنثی
را م IIی ده IIند ک IIه م IIی ت IIوان IIند آن IIرا روی ص IIفحه ب IIازی ق IIرار داده و ی IIا اگ IIر از ق IIبل روی ص IIفحه ب IIازی م IIوج IIود ب IIوده ،آن IIرا
ح IIرک IIت ده IIند .شه IIردار ،رئ IIیس ات IIحادی IIه و رئ IIیس پ IIلیس .وق IIتی ک IIه ای IIن ه IIا ب IIرای ی IIک ب IIازی IIکن وارد ب IIازی م IIی ش IIون IIد،
عIملکردشIان هIمانIند اعIضای خIانIواده آن بIازیIکن مIی شIود .بIه مIحض تIمام شIدن نIوبIت بIازیIکن ،مIجسمه هIا دیIگر بIه
کسی تعلق ندارند و به عنوان یک مهره خنثی در صفحه بازی هستند.
ــ مکان شهردار  :در مکان اعضای خانواده می تواند قرار بگیرد.
ــ مکان رئیس اتحادیه  :در مکان اوباش می تواند قرار بگیرد.
ــ مIکان رئIیس پIلیس  :در هIیچ یIک از مIکان هIای مIعمولIی قIرار نIمی گIیرد ،بIلکه در عIوض در داخIل نIواحIی جIوQنIگاه
انتخابی قرار می گیرد.
تمام شدن کارت ها :
ــ اگر دسته ی کارت های کاQهای غیرقانونی تمام شد ،دیگر هیچ کارتی از آن گرفته نمی شود.
ــ اگIIر یIIکی از دسIIته کIIارت هIIای پIIول تIIمام شIIد ،بIIازیIIکنان بIIجای بIIرداش |IIکIIارت پIIول از آن دسIIته ،از دسIIته کIIارت
پول با ارزش یک سطح پایین تر که مورد دسترس باشد ،برداشت می کند.
ــ اگIIر دسIIته کIIارت هIIای شIIغل تIIمام شIIد ،دسIIته کIIارت هIIای بIIاطIIل شIIده شIIغل را بIIر زده و یIIک دسIIته ی جIIدیIIد ایIIجاد
می کنیم .اگر دسته کارت های باطل شده شغل هم موجود نبود ،هیچ کارت شغلی گرفته نمی شود.
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 .۳وضعیت جنگ جوNنگاه ها :
آنIهایIی کIه جIوQنIگاه هIا را در کIنترل دارنIد ،شهIر را نIیز کIنترل مIی کIنند .جIنگ جIوQنIگاه هIا تIوسIط اعIضای خIانIواده هIا
در سراسر شهر انجام می شود که مشخص کند چه کسی هریک از نواحی را کنترل می کند.
وقIتی کIه وضIعیت تIجارت خIانIواده هIا تIمام مIی شIود ،بIازیIکنان بIایIد حIالIت هIای صIفحه را بIرای مIشخص کIردن نIتیجه
جنگ جوQنگاه ها در هریک از نواحی آنالیز کنند.
از ج IIوQن IIگاه  (Wall Street) ۱ش IIروع م IIی ش IIود و ب IIا ج IIوQن IIگاه ه IIای  ۳ ،۲و … ادام IIه م IIی ی IIاب IIد .ب IIازی IIکنان ن IIفود ه IIر
خ IIان IIواده در ج IIوQن IIگاه ه IIا را م IIقای IIسه م IIی ک IIنند .ه IIر م IIجسمه در ی IIک ج IIوQن IIگاه و ی IIا ی IIکی از م IIکان ه IIای م IIجاور ب IIه آن
جIوQنIگاه ،دارای یIک نIفوذ بIه آن جIوQنIگاه مIحسوب مIی شIود .سIپس مجIموع نIفوذ هIمه ی مIجسمه هIای یIک خIانIواده کIه
در یIک جIوQنIگاه یIا مIجاور بIه آن جIوQنIگاه هسIتند )بIرای مIشخص کIردن ایIنکه چIه کIسی بIاQتIریIن نIفوذ در آن جIوQنIگاه
را دارد( را حساب می کنیم.
اگIر شIرایIط مIساوی شIد ،هIیچ کIس کIنترل آن جIوQنIگاه را نIمی گIیرد .اگIر یIک خIانIواده مجIموع نIفوذش در یIک جIوQنIگاه
ب IIاQت IIر از ب IIقیه ش IIد ،ک IIنترل آن ج IIوQن IIگاه را ب IIوس IIیله ی ق IIرار دادن ن IIشان IIگر ک IIنترل خ IIود در م IIکان ک IIنترل آن ج IIوQن IIگاه،
مIی گIیرد .اگIر جIوQنIگاه از قIبل دارای نIشانIگر کIنترل بIود ،بIازیIکن جIدیIد نIشانIگر کIنترلIش را روی نIشانIگر کIنترل قIبلی
قرار می دهد )حتی اگر هر دو نشانگر کنترل متعلق به یک بازیکن باشد(.
ج IIنگ ج IIوQن IIگاه ه IIا ب IIصورت ب IIا Qدر ه IIمه ی ج IIوQن IIگاه ه IIا ب IIترت IIیب ش IIماره ادام IIه پ IIیدا م IIی ک IIند .ب IIخاط IIر داش IIته ب IIاش IIید
مIIجسمه هIIایIIی کIIه در مIIکان اعIIضای خIIانIIواده مIIجاور بIIه چIIند جIIوQنIIگاه هسIIتند ،در یIIک زمIIان ،بIIطور مسIIتقل بIIه چIIند
جوQنگاه نفوذ خواهند داشت.
اگIر بIازیIکنی نIشانIگر کIنترلIش تIمام شIود ،وقIتی کIنترل یIک جIوQنIگاه جIدیIد را مIی گIیرد ،مIی تIوانIد یIکی از نIشانIگرهIای
کIIنترلIIش کIIه از قIIبل در صIIفحه بIIازی قIIرار داده اسIIت را بIIه دلIIخواه خIIود بIIردارد و آنIIرا در مIIکان کIIنترل جIIوQنIIگاهIIی کIIه
جدیدا ً بدست گرفته است ،قرار دهد.
م LLجسمه ه LLای خ LLنثی  :شهII Iردار ،رئII Iیس اتII IحادیII Iه و رئII Iیس پII Iلیس بII Iعنوان مII Iجسمه هII Iای خII Iنثی در طII Iول جII Iنگ
جIIوQنIIگاه هIIا عIIمل مIIی کIIنند .هIIرکIIدام از آنIIها هIIمانIIند بIIقیه ی مIIجسمه هIIا دارای یIIک نIIفوذ هسIIتند .اگIIر ایIIن مهIIره هIIای
خIنثی دارای بیشIتریIن نIفوذ یIا شIرایIط بIرابIر بIا بIازیIکنی در یIک جIوQنIگاه بIاشIند ،در ایIن صIورت هIیچ کIس کIنترل آن
جوQنگاه را بدست نمی گیرد.
کLنترل جLوNنLگاه هLا  :تIنها بIاQتIریIن نIشانIگر کIنترل در هIر جIوQنIگاه ،مIشخص مIی کIند چIه کIسی در حIال حIاضIر
کIIنترل آن جIIوQنIIگاه را بIIدسIIت دارد .نIIشانIIگرهIIای پIIایIIین تIIر نIIیز در انIIتهای بIIازی بIIرای امIIتیاز گIIیری بIIازیIIکنان اهIIمیت
خواهند داشت.
وقIتی یIک بIازیIکن جIوQنIگاهIی را کIنترل مIی کIند ،تIجارت هIای داخIل آن مIجبور بIه پIرداخIت بIاج و خIراج بIه آن بIازیIکن
هسIتند .اگIر بIازیIکن حIریIف از مIجسمه ی اوبIاش و یIا تIوانIایIی یIک کIارتIی بIرای تIلکه کIردن جIلوی یIکی از تIجارت هIای
داخ IIل آن ج IIوQن IIگاه اس IIتفاده ک IIند ،ب IIازی IIکن ک IIنترل ک IIننده ن IIیز از ت IIوان IIای IIی ه IIای IIی ک IIه در ج IIلوی آن ت IIجارت آم IIده ،س IIود
می برد .فقط ترتیب استفاده از توانایی ها را بازیکن در حال بازی مشخص می کند.

نLکته  :فLقط جLلوی یLک تLجارت ایLن امLتیاز را بLرای بLازیLکن کLنترل کLننده جLوNنLگاه دارد و پشLت یLک
تجارت این امتیاز را برای بازیکن کنترل کننده آن جوNنگاه ندارد.
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 .۴وضعیت رشوه خواری :
گIرف |IمتحIدان بIه خIانIواده شIما کIمک مIی کIند تIا بIازی را بIه نIفع خIودتIان تIغییر دهIید .اگIرچIه گIرف |IکIمکشان مسIتلزم
رشIوه و هIزیIنه ی سIنگین اسIت و بIازیIکنان بIایIد تIصمیم بIگیرنIد چIه مIقدار پIول بIرای گIرف |IکIمکشان مIایIل بIه پIرداخIت
هستند.
در ایIن وضIعیت ،بIازیIکنان مIی تIوانIند پIول از چIمدانIهایIشان بIرای اضIافIه کIردن کIارت هIای اتIحاد )کIه بIصورت رو بIه
بIا Qدر لIبه ی پIایIین صIفحه بIازی هسIتند( بIه دسIتشان ،پIیشنهاد دهIند .بIازیIکنی کIه بیشIتریIن مIبلغ پIیشنهادی را ارایIه
دهIد ،بIعنوان نIفر اول یIکی از کIارت هIای اتIحاد را بIرمIی دارد و سIپس بIترتIیب بIازیIکنان دیIگر کIه پIول کIمتری پIیشنهاد
داده بIIودنIIد ،کIIارت اتIIحاد بIIرمIIی دارنIIد .از آنIIجایIIی کIIه تIIعداد کIIارت هIIای اتIIحاد مIIوجIIود ،از تIIعداد بIIازیIIکنان یIIکی کIIمتر
است ،بازیکنی که کمترین پیشنهاد را بدهد هیچ کارتی بر نمی دارد )البته پولش هم سوخت نمی شود(.
ه IIر ب IIازی IIکن چ IIمدان IIش را ب IIاز ک IIرده و ب IIصورت م IIخفیان IIه ،م IIبلغ پ IIیشنهادی خ IIود را دور از دی IIد دی IIگر ب IIازی IIکنان روی در
چIIمدان قIIرار مIIی دهIIد .بIIازیIIکنان از هIIر مIIقدار پIIول بIIا هIIر ارزشIIی کIIه داخIIل چIIمدانIIشان اسIIت ،مIIی تIIوانIIند اسIIتفاده
کنند .بازیکنی هم ممکن است هیچ پولی روی در چمدان قرار ندهد و فقط تظاهر به انجام آن داشته باشد.
وقIIتی هIIمه ی بIIازیIIکنان پIIول هIIای پIIیشنهادی شIIان را آمIIاده کIIردنIIد ،بIIصورت هIIمزمIIان در چIIمدان را بIIاز کIIرده و مIIبلغ
پ IIیشنهادی را ب IIه ی IIکدی IIگر ن IIشان م IIی ده IIند .ب IIازی IIکنی ک IIه بیش IIتری IIن م IIبلغ را پ IIیشنهاد داده اس IIت ،ک IIارت ه IIای پ IIول
پ IIیشنهادی اش راب IIاط IIل ک IIرده و ب IIه دس IIته ی ک IIارت ه IIای پ IIول ع IIموم IIی ب IIرم IIی گ IIردان IIد و ی IIکی از ک IIارت ه IIای ات IIحاد در
صIفحه بIازی را بIه دلIخواه خIود بIرمIی دارد و بIه کIارت هIای دسIتش اضIافIه مIی کIند .سIپس بIازیIکنی کIه بIعنوان نIفر دوم
در م IIبلغ پ IIیشنهادی ش IIناخ IIته ش IIده ،ه IIمان IIند ن IIفر اول ع IIمل م IIی ک IIند .ب IIازی IIکن آخ IIر ه IIیچ ک IIارت ات IIحادی ب IIرای ب IIرداش |II
ندارد ،لذا کارت پول پیشنهادی اش را به داخل چمدانش برمی گرداند.
اگIIر شIIرایIIط مIIساوی بIIین  ۲بIIازیIIکن بIIوجIIود آمIIد ،امIIتیاز بIIرداش |IIکIIارت اتIIحاد بIIا بIIازیIIکنی اسIIت کIIه در تIIرتIIیب بIIازی،
جلوتر بوده است )ترتیب بازی با بازیکن دارای توکن اسب آغاز و بصورت ساعتگرد ادامه می یابد(.

نLLکته  :اگLLر بLLازیLLکنی پLLیشنهاد پLLولLLی نLLداده بLLاشLLد ،نLLمی تLLوانLLد بLLه هLLیچ عLLنوان کLLارت اتLLحادی
بLردارد .حLتی اگLر بLازیLکنان دیLگر تLرتLیب نLوبLتشان پLایLین تLر از بLازیLکنی بLاشLد کLه هLیچ مLبلغی
برای پیشنهاد نداده است.
بIIازیIIکنان از کIIارت هIIای اتIIحادشIIان ،در وضIIعیت تIIجارت خIIانIIواده هIIا در  ActهIIای بIIعدی مIIی تIIوانIIند اسIIتفاده کIIنند.
هIمانIطور کIه گIرف |IمتحIدان یIک حIرکIت هIوشIمندانIه مIحسوب مIی شIود ،در وضIعیت بIاج و خIراج بIه  DonمIی تIوانIد بIر
علیه حدود دستتان باشد ،وقتی که مجبور به باطل کردن یک سری از کارت ها شوید.

 .۵وضعیت باج و خراج به : Don
در پIایIان هIر  ،ActهIمه ی خIانIواده هIا بIایIد بIه  Don CorleoneبIاج و خIراج پIرداخIت کIنند .بIازیIکنان ایIن کIار را بIا
بIIاطIIل کIIردن کIIارت هIIای اضIIافIIی کIIه در دسIIتشان اسIIت و قIIادر نIIبودنIIد آنIIها را در چIIمدانIIشان نگهIIداری کIIنند ،انIIجام
می دهند.
ابIتدا بIازیIکنان کIارت هIای اتIحادی کIه در طIول آن ) Actدر وضIعیت تIجارت خIانIواده هIا( بIازی کIردنIد را بIه دسIتشان
بIIرمIIی گIIردانIIند .در مIIسیر  ،ActحIIدود دسIIت بIIازیIIکنان را در هIIر  ActنIIشان داده اسIIت .بIIازیIIکنان در وضIIعیت بIIاج و
خ IIراج ب IIه  ،Donب IIای IIد ت IIعدادی از ک IIارت ه IIای دس IIتشان را ب IIه ان IIتخاب خ IIودش IIان ب IIاط IIل ک IIرده ت IIا ت IIعداد ک IIارت ه IIای
دستشان به اندازه حدود دست در آن  Actبرسد.
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کIارت هIای پIول و کIاQهIای غIیر قIانIونIی بIترتIیب بIه دسIته هIای عIمومIی خIود بIرمIی گIردنIد .کIارت هIای شIغل بIصورت رو بIه
با Qبه دسته ی کارت های باطل شده شغل می روند و هر کارت اتحاد باطل شده نیز از بازی خارج می شود.
وقIIتی کIIه تIIعداد کIIارت هIIای دسIIت هIIر بIIازیIIکن بIIرابIIر یIIا کIIمتر از حIIدود دسIIت در آن  ActشIIد ،آن  ActپIIایIIان مIIی یIIابIIد.
اگIIر پIIایIIان  Act IVبIIود ،ک  ًíIبIIازی خIIاتIIمه مIIی یIIابIIد و بIIازیIIکنان بIIرای پIIیدا شIIدن فIIرد پIIیروز ،امIIتیازاتIIشان را مIIحاسIIبه
می کنند .در غیر این صورت قبل از رف| به  Actبعدی ،بازیکنان وارد وضعیت تنفس می شوند.

وضعیت تنفس :
بعد از پایان هر  Actو قبل از شروع  Actبعدی ،بازیکنان باید یکسری وظایف را انجام دهند.
 .۱ب IIرداش  |IIه IIمه ی م IIجسمه ه IIا از روی ص IIفحه ب IIازی ،چ IIه آن IIهای IIی ک IIه در ج IIوQن IIگاه ه IIا هس IIتند و چ IIه آن IIهای IIی ک IIه در
رودخIانIه  HudsonکشIته شIده انIد .اعIضای خIانIواده هIا و اوبIاش هIا بIه محIل ذخIیره بIازیIکنان و مIجسمه هIای خIنثی
نیز به کنار صفحه بازی می روند.
 .۲مجسمه  Don Corleoneرا نیز به  Actبعدی در مسیر  Actهدایت می کنیم.
 .۳اگ IIر ب IIازی IIکنان در ح IIال رف  |IIب IIه  Act IIب IIاش IIند ،م IIی ت IIوان IIند ی IIکی از م IIجسمه ه IIای IIشان ) (Consigliereرا وارد
جIریIان بIازی کIنند و بIه محIل ذخIیره شIان اضIافIه کIنند .اگIر در حIال رف |IبIه  Act IVبIاشIند مIی تIوانIند دیIگر مIجسمه
خود ) (Heirرا نیز به محل ذخیره شان آورده و در بازی مورد استفاده قرار بدهند.
 .۴هIIر مIIکان شIIغل خIIالIIی شIIده در سIIمت راسIIت لIIبه ی صIIفحه بIIازی رابIIا کIIارت جIIدیIIد از دسIIته ی کIIارت هIIای شIIغل پIIر
مIی کIنیم )کIارت هIای مIوجIود قIبلی را حIذف نIمی کIنیم( .تIوجIه داشIته بIاشIید تIعداد کIارت هIای شIغل عIمومIی بIه تIعداد
بازیکنان در بازی بستگی دارند.
 .۵هIر کIارت اتIحاد کIه مIمکن اسIت در لIبه ی پIایIین صIفحه بIازی بIاقIی مIانIده بIاشIد را از بIازی حIذف کIرده و  ۶کIارت
اتIحاد کIه شIماره شIان بIا  ActبIعدی یIکی اسIت را بIر زده و بIراسIاس تIعداد بIازیIکنان ،در مIکان کIارت هIای اتIحاد رو
به با Qقرار می دهیم .در  Act IVاین قسمت و وضعیت رشوه خواری را نداریم.
بعد از انجام این مراحل Act ،جدید را با باز کردن یک تجارت جدید آغاز می کنیم و … .

پایان بازی :
زمIانIی کIه  Act IVتIمام مIی شIود ،بIازی پIایIان مIی یIابIد و زمIان آن رسIیده کIه مIشخص شIود کIدام خIانIواده بیشIتریIن
اندوخته را دارد.
تIنها در وضIعیت بIاج و خIراج بIه  Donدر  ،Act IVبIازیIکنان مIجاز بIه نIگه داش |IفIقط  ۲کIارت در دسIتشان هسIتند
که اگر آن  ۲کارت ،کارت پول بود ،می توانند به چمدانشان اضافه کنند.
بIازیIکنان سIپس چIمدان هIایIشان را بIاز کIرده و هIمه ی کIارت هIایIشان را بIیرون مIی آورنIد .کIارت هIای پIول را از کIارت
های شغل جدا کرده و سپس امتیازشان را محاسبه می کنند.
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امتیازات پایان بازی :
 .بIرای هIر جIوQنIگاه ،بIازیIکنی کIه دارای بیشIتریIن نIشانIگر کIنترل در آن اسIت $ ۵ ،مIی گIیرد .در شIرایIط مIساوی بIین
 ۲بازیکن $ ۵ ،به بازیکنی که نشانگر کنترلش باQتر از همه است ،می رسد.
 .بIIرای کIIارت هIIای شIIغل نIIیز ،ابIIتدا بIIازیIIکنان کIIارت هIIای شIIغل را از چIIمدان شIIان درآورده و در دسIIته هIIای هIIمرنIIگ
مIرتIب مIی کIنند .بIازیIکنی کIه دارای بیشIتریIن کIارت شIغل از یIک رنIگ بIاشIد $ ۵ ،مIی گIیرد .در شIرایIط مIساوی )مIث۲ ًí
بازیکن هردو به یک تعداد کارت شغل همرنگ دارند( ،هر  ۲بازیکن  $ ۵دریافت می کنند.
در نهایت پول هایتان را جمع زده و بازیکنی که از همه بیشتر پول دارد ،برنده بازی است.

ترجمه و تنظیم  :بابک بنایی
» میز و بازی «

