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بازییخالصه
دورهر.شودمیانجامدور4طیدرکهباشدمینفره6تا2بازییکفالورکی

بازیکنره.زمستاننهایتدروپاییز،تابستان،بهار،:استفصلیکیدهندهنشان
قرمز،آبی،کارگر8ازشدهتشکیلتصادفیتیمیکو"خانه"کاشییکبارابازی

سرربمزایدهبرایبازیکنانتوسطرنگیکارگرهایازبرخی.کندمیآغاززردیاو
انبازیکنیدهکدهبهآمدهدستبههایکاشیتاشوند،میاستفادههاکاشی
ها،مهارتمنابع،تولیدبرایتوانمیچنینهمرارنگهمکارگرهای.شونداضافه

،نبازیکخودیدهکدههایکاشیطریقازتنهانهبیشترکارگرهایچنینهمو
برایموجودهایکاشیودیگرهایبازیکنیدهکدههایکاشیطریقازبلکه

.کرداستفادهحراج
وفالورکیکشتییعرشهرویبربیشتریکارگرهایپاییزوتابستان،بهار،در

رویبرکارتواناییهاکارگراینازبرخی.رسندمیراهازآنبهوابستههایقایق
ایهکاشیبازیکنانزمستاندر.دارندراچوبوسنگ،آهن،جملهازاساسیمنابع

یبترکبرایکدامهرکهکنند،میانتخابرامزایدهبرایشدهاستفادهروستای
یمارائهبازیکنانبهپیروزیامتیازهایکارگران،وها،مهارتمنابع،ازمشخصی

.کنند

قوانینیخالصه
بازییخالصه

.شودمیانجامفصل4طیدربازی
وهخانکاشییکبارابازیبازیکنهر
.کندمیآغازکارگر8

یکاشیمزایدهدرشرکتبرایکارگران
وبازیکنروستایبههاآنافزودنوها

.شوندمیاستفادهمنابعتولید
یکشتباجدیدیکارگرانفصلهردر

میراهازآنهایقایقوفالورکی
حراجبرایجدیدیهایکاشیورسند

.گیرندمیقراردسترسدر
شترینبیاوکارگرانوروستاکهبازیکنی

.ستابرندهکنندایجادراپیروزیامتیاز

اجزای بازی و راهنمای نشانه ها

ضلعی بزرگ6کاشی 64

کاشی نوبت بازی4 کاشی قایق6 کاشی خانه6 (کاشی قایق تابستانی4شامل )کاشی روستا 48

مهارتتوکن48

سندان 16 کلنگ16 اره16 توکنیک 
به انتخاب 

بازیکن

توکنیک 
مشابه

توکنیک 
تصادفی

کاشی های هر فصل با . فصل وجود دارند4کاشی روستا برای هر یک از 12
.نماد های زیر مشخص می شوند

زمستان
بهار تابستان پاییز

(کیپل)مهره کارگر چوبی 141

عدد آبی40 عدد سبز 20

مهره ی بنفش با دست 1
باال که نشان دهنده ی 

.آغاز کننده استبازیکن

عدد قرمز 40عدد زرد 40

یک کارگر به 
بازیکنانتخاب 

هیک کارگر مشابفییک کارگر تصاد

منابعوجهیچوبی هشت ژتون120

(زرد)طال 48

(مشکی)آهن 24

(خاکستری)سنگ 24

(قهوه ای)چوب 24

طال می تواند در هر لحظه در طول 
گر بازی جایگزین هر یک از منابع دی

طال معموال در انتهایژتونهر . شود
.بازی یک امتیاز دارد

صفحه ی دیوار خانه 6
(دودکشکاشی 12با )

کنبازیبه انتخاب ژتونیک 

مشابهژتونیک 

کیف پالستیکی12
(رهاکارگبرای نگه داشتن )یک کیسه پارچه ای 
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بچرخد،پشتبهکارتاگر
جدیدیپیروزیامتیازهای

.شوندمیفعال
شدهمحاسبهپیروزیامتیاز

بازیانتهایدر

زامتیاگرفتنبرای-وجهیشش
.ندباشکاشیاینرویمنابعباید

یکاشاینمجاورهایکاشیتعداد
.داشتخواهندامتیاز

اصلهفتامنابعانتقالامکان
میارائهراشدهنوشتهی

.دهد

نماد،اینازعددهرازایبه
قاارتتوانمیراکاشییک
.داد

راانهتابستقایقهایکاشی
.کندمیمشخص

کارگرهادادنقرارمزایای
مینشانراکاشیاینروی
.دهد

ا ارتقهزینه 
کاشی 

مزایای کاشی پس از 
.میدهدرا نشان چرخاندن 

(.هستندجعبهپشتشکلبهمربوطدایرهداخلحروف)چیدمان

A-بریزیدایپارچهکیسهداخلرازردوقرمز،آبی،کارگرهای.B-کنارراسبزکارگرهای
دهیدقراربازیمحل

C-ازنبارایکتابگذاریدبازیمحلکناروکنیدبندیدستهرانوعهمچوبیهایژتون
.باشیدداشتهمنابع

D-بگذاریدبازیمحلکناردرپشتهیکدرپشتبهرامهارتهایکاشییهمه.
E-ابوکردهسرهماحتیاطبابایدرادیوارهااین.گیردمیخانهدیواریکبازیکنهر

.کردمتصلهمبهراسقفودیوارهادودکشاجزای
F-ازبقیهراینبنابدارد،میبرکیسهازراتصادفیکارگرهشتمخفیانهطوربهبازیکنهر

.دهدمیقرارخوددیوارپشتراکارگرهاسپس.ندارنداطالعیاوکارگرهایرنگ
،(4)بازینوبت،(6)قایق،(6)خانه:کنیدبندیدستهرابزرگضلعیششهایکاشی

کافیتعدادبههاآنجداسازیبرای).(12)زمستان،(12)پاییز،(12)تابستان،)(بهار
.(هستپالستیکیکیف

G-دروکنانبازیدیوارجلویخانهکاشی.گیردمیتصادفییخانهکاشییکبازیکنهر
یهمهرگرفته،راعددکمترینباخانهکاشیکهبازیکنی-H.گیردمیقراربقیهدسترس

.گیردمیراکنندهآغازنفربنفش
I-هرلیاصطرفرویبر.داردبستگیبازیکنانتعدادبهبازیهرقایقهایکاشیتعداد

ساویمقایقهایکاشیتعداد.شودمیاستفادهنفرهچندبازیدرکهشدهنوشتهکاشی
ازیبمحلیگوشهردیفیکدررااستفادهموردقایقهایکاشی.استبازیکنانتعداد
بازیزمینسمتبههاآنمرکزوباالهاآندارشمارهطرفکهنحویبهدهید،قرار

وجودمزمستانحراجدرکههاکاشیپشتامتیازگیریشرایطازبایدبازیکنان).باشد
دهشنوشتهقایقهررویکهمهارتیهایکاشیوکارگرانتعداد(شوندآگاهبود،خواهند

.دهیدقرارقایقکاشیآنرویبررا
دارایکاشیهر.داردبستگیبازیکنانتعدادبههمبازینوبتهایکاشیطرفوتعداد

.باشدیمبازیدرآنیاستفادهموردطرفواستفادهعدمیااستفادهتعیینبرایعالمتی
J-به،بازیمحلبهترنزدیکاماقایقهایکاشیکنارردیفیکدررانوبتهایکاشی

قراریباززمینمرکزسمتبهباشد،روبازیکنانصحیحتعدادبهمربوططرفکهنحوی
.دهید

هموبازیزمینمرکزدررابهارهایکاشیازشدهمشخصتعدادزیر،جدولاساسبر
ازیکیسمتبهبایدکاشیضلعهر.دهیدقرارنوبتوقایقهایکاشیباجهت

.باشدبازیکنان
پشتبهزمستانهکاشیتعدادیزیرجدولاساسبربازیکنهربازیکنان،تعدادبهبسته

بهرانآنبایداماببیندراخودهایکاشیدیگرطرفدارداجازهبازیکن.کندمیدریافت
.دهدنشانبازیکناندیگر

.شوندبازگرداندهجعبهبهاضافهاجزای
یاگوشهدربعدمراحلبرایجداگانهپشتهدودرراپاییزکاشی12وتابستانکاشی12
.دهیدقرار

:استآمدهزیرجدولدربازیهردرشدهاستفادهبزرگوجهی6هایکاشیتعداد
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چیدمان
کیسهدررازردوقرمز،آبی،کارگرهای

.بریزید

ومنابع،هایژتونسبز،کارگرهای
بازیمحلکناررامهارتهایکاشی

.بگذارید

.دکنمیدریافتدیواریکبازیکنهر
یسهکازکارگرهشتمخفیانهبازیکنهر
.داردمیبر

حسببرراضلعی6بزرگهایکاشی
بهار،،نوبتقایق،خانه،:کنیدتقسیمنوع

.زمستانپاییز،تابستان،

.گیردمیخانهکاشییکبازیکنهر
رامارهشکمترینکهایکاشیبابازیکن

ازآغبازیکنعالمت)بنفشکارگردارد
.گیردمیرا(کننده

یکدرراقایقکاشیبازیکنانتعدادبه
تعداد.بگذاریدبازیمحلکنارردیف
هایکاشیوکارگرانازشدهدادهنشان

قایقکاشیهرروییاکناررامهارت
.بگذارید

نیازموردتعدادزیر،جدولاساسبر
هاربعالمتدارایطرفبارانوبتکاشی

.بگذاریدبازیمحلوسطباال،بهرو
زیرجدولدرشدهتعیینتعدادبه

االببهروبهارنمادبارابهارهایکاشی
.بگذاریدبازیمحیطوسطدر

(زیرجدولاساسبر)3یا2بازیکنهر
رازمستان(مخفی)پایینبهروکاشی

.کندمیدریافت

وددرراپاییزهوتابستانههایکاشی
هاکاشیاین.بگذاریدکنارمجزاپشته
.شدخواهنداستفادهبعدا

بربازیهرهایکاشیتعدادتعیینبرای
زیرجدولبهبازیکنانتعداداساس
.کنیدرجوع

 6 5 4 3 2 تعداد بازیکنان

 6 5 4 3 2 خانه

 6 5 4 3 2 قایق

 5 4 3 2 1 نوبت

 10 9 8 7 6 بهار، تابستان، پاییز

 2 2 3 3 3 زمستان، )هر بازیکن(

 12 10 12 9 6 مجموع کاشی های زمستان
 



فصلآغاز 
بازیشروعیآمادههمهچیدمان،فازازپس

رینکمتباخانهکاشیکهبازیکنی.هستند
واستکنندهشروعبهاردرگرفتراعدد

.ندکمیدریافترا(کنندهآغاز)بنفشکارگر
کسیکنندهشروعزمستانوپاییز،تابستان،در

باهکنندآغازنفرکاشیبرایمزایدهکهاست
درار(بنفشکارگرشکلبا)عددبیشترین

.باشدبردهقبلفصل

تانزمسوپاییز،تابستان،هاینوبتدر
آندنماتابرگردانیدراقایقهایکاشی
.شودنمایانفصل

هایکاشیوکارگرانپاییزوتابستاندر
رویبرشدهمشخصتعدادبهرامهارت
کهخاصیشرایطدر.دهیدقرارقایقهایکاشی
یکبترتیبهنیست،کافیکیسهداخلکارگرانتعداد
شدنتمامتاراکاراینوگذاشتهقایقهردرکارگر

قایقیهیچدر.دهیدادامههاقایقشدنپروکارگرها
چهیزمستاندر.بگیردقرارکارگرحدازبیشنباید

.دشونمیگذاشتههاقایقرویمهارتیکاشیوکارگر

جدولاساسبرپاییزوتابستاندر
شدهمشخصتعدادقبلیصفحه

طرفباراروستاهایکاشیاز
ودهردرتابستانهقایقهایکاشی.بگذاریدبازیمحلوسطدرفصلآننماددارای

میانتخابتصادفیهاآناستفادهموردرویوهستندفصلایننماددارایخودروی
عبهجدررااضافههایکاشییهمه.(نیستندارتقاوچرخاندنقابلهاکاشیاین)شود

.بگذارید
بازیچیدمانفازدرکهزمستانیکاشیچندیایکی،بازیکنهرزمستاندر

بازیکنانیهمهسپس.گیردمیخودمشتدرکرده،انتخابراکرددریافت
راهاآنوگذارندمیزمینوسطپشتبهراشدهانتخابهایکاشیهمزمان
.نشودآگاهدیگرانانتخابازکسهیچتا.کنندمیرونهایتدروکردهمخلوط
خابانتهایکاشیوچیدهزمینوسطقبلهایفصلمثلراشدهروهایکاشیسپس
.بازگردانیدجعبهبهرانشده

ازکییتادهندمیقرارمکانیکدرتنهاراکارگرچندیایکخودنوبتدربازیکنان
:دهندانجامرازیرکاردو

ا در مزایده برای یک کاشی روستا ی-1
مت به قس)کاشی نوبت شرکت کنند 
(.  مزایده نگاه کنید

اده یکی از کاشی های روستا را استف-2
ا نگاه به تولید، جابه جایی، و ارتق)کنند 

(.کنید

.کردهمزایدکارگرهابامستقیمطوربهقایقهایکاشیسربرتواننمیکنیدتوجه
انتخابراهاقایقمحتویاتنوبت،هایکاشیمزایدهشدنبرندهترتیببهبازیکنانبلکه
.کنندمی
بازیکنانیهمهکههنگامیتایابد،میادامهگردساعتجهتدربازی،فصلهردر

گراپس.(دهندپاسبعدنفربهرانوبت)دهندانصرافعملیهرانجامازهمسرپشت
واندتمیباشندندادهپاسدیگربازیکنانکهزمانیتادهد،پاسراخودنوبتکسی

.دهدانجامعملی(بعدیچرخشدر)مجددا
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فصلآغاز
عددنکمتریباخانهکاشیکهبازیکنی

وکردهآغازبهاردررابازیگرفته،را
.کندمیدریافترابنفشکارگر

آغازنبازیکزمستانوپاییز،تابستان،در
درکهاستکسیفصلآنیکننده
عددینبیشتربانوبتکاشیقبلفصل

.استبردهمزایدهدررا

نمادتابچرخانیدراقایقهایکاشی
.شوددیدهجدیدفصلبهمربوط

هایکاشیوکارگرهاپاییزوتابستاندر
.بگذاریدهاقایقداخلجدیدیمهارت

تعداداساسبرپاییزوتابستاندر
تعدادقبل،صفحهجدولوبازیکنان
برایروستاهایکاشیازشدهمشخص

بازیمحیطمرکزدررافصلآن
.بگذارید

ازتربیشیایکیبازیکنهرزمستاندر
چیدمانفازدرکههاییکاشیبین

.کندمیانتخابراکرددریافت

چندیایکبازیکنانخودنوبتدر
:تادهندمیقرارمحلیکدرراکارگر

نوبتیاروستاکاشییکبرای-1
آنیمزایدهدر)کنندپیشنهادقیمتی
یاو(کنندشرکت

.دکنناستفادهروستاکاشییکاز-2

یابدمیادامهگردساعتجهتدربازی
رسپشتبازیکنانیهمهکهزمانیتا

دهندانصرافکاریهرانجامازهم
نداشتهانجامبرایعملیکسهیچ)

.(باشد



مزایده
روستاهایکاشی

بیشترکارگرهایگذاشتنبابایدخود،روستایبهروستاهایکاشیافزودنبرایبازیکنیک
تدسبهحراجدرراهاآنودادهپیشنهادهاکاشیآنبرایبازیکناندیگرازباالترقیمتی

.آورد
ذاشتنگباراآنبرایخودپیشنهادیقیمتوانتخابرانوبتیاروستاکاشییکبازیکن-1

هشدهزینهکارگران.کندمیمشخصخودسمتدرکاشیکناردرکارگرانموردنظرتعداد
کاشییکبرایخوردهشکستایمزایدهیاوخوددیوارپشتازتواندمیبازیکنراپیشنهادی

کهایمزایده)برندهیمزایدهیکازراخودنیازموردکارگرانتواندنمیبازیکن.بردارددیگر
.کندکم(دادهراپیشنهادراقیمتبیشتریناو

پیشنهادکارگرانرنگهمبایدکاشییکبرایقیمتپیشنهادبرایاستفادهموردکارگران-2
یبرا)کاشیرویشدهگذاشتهکارگرانرنگهمیا(مزایدهبرای)دیگربازیکنانیشده

.باشند(کاشیآنازاستفاده

بایدجدیدادپیشنهباشد،دادهکاشییکیمزایدهبرایپیشنهادیدیگریبازیکنقبالاگر-3
یکیزایدهمبرایپیشنهادیکارگرانتعدادبیشترین.شودارائهآنازبیشترکارگریتعدادبا

.نداردمحدودیتیکاشی
بیشترین)برندهپیشنهادیکبهرابیشتریکارگرانفقطخودنوبتدرتواندمیبازیکن-4

.کنداضافه(شدهارائهمقدار
همه)رادخوکارگرانتواندمیاوشود،ارائهبازیکنکارگرانتعدادازبیشترپیشنهادیاگر-5

هایکارگرباراکارگرهااینتواندمیبازیکن.کندمنتقلدیگرجاییکبه(همباراهاآن
نمیکنبازی.کندترکیبخوددیوارپشتازکارگرانازتعدادییادیگریبازندهپیشنهادهای

.برگرداندخوددیوارپشتبهراکارگرانتواند

بازینوبتهایکاشی
دررانکارگگذاشتنباتوانندمیهمچنینبازیکنان

نوبت،هایکاشیکنارخودشانبهمربوطسمت
این.دکننارائههاکاشیاینبرایپیشنهادیقیمت
یدهکدهبهزمستان،انتهایدرجزبهها،کاشی

خابانتترتیبعوضدر.شوندنمیاضافهبازیکن
ازآغبازیکنوهاقایقازمهارتهایکاشیوکارگر
.کنندمیتعیینرابعدفصلیکننده

نوبت،کاشییکازبیشبرایتواندمیبازیکنیک
وکارگرقایقیکازتنهااما.دهدپیشنهادقیمت
هربازیکنانزمستاندر.گیردمیمهارتکاشی
باشندشدهبرندهمزایدهدرکهرامهارتیکاشی

.کردخواهنددریافت
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مزایده

چندیایکدادنقراربابازیکنیک
کهاروستکاشیازضلعیکناردرکارگر

آنیمزایدهبرای،اوستسمتبه
.کندمیپیشنهادقیمتی

درشدهاستفادهکارگرهاییهمه
هررنگهمبایدکاشییکمزایده

روییاکنارحاضرحالدرکهکارگری
.باشنددارد،قرارکاشیآن

وانعنبهشدهپیشنهادکارگرهایتعداد
ازدبایکاشییکیمزایدهبرایقیمت
توسط)قبلییشدهپیشنهادتعداد

.باشدبیشتر(دیگربازیکنی

ازربیشتقیمتیدیگریبازیکناگر
نهادپیشکاشییکبرایبازیکنقیمت
کارگرهایتواندمیبازیکندهد،

قلمنتدیگرجاییبهراخودپیشنهادی
همبابایدکارگرانگروهایناماکند؛
.شوندجاجابه

بازینوبتهایکاشی
اروستهایکاشیمثلهمهاکاشیاین
.شوندمیگذاشتهمزایدهبه

برایبازیکنانترتیبنوبت،هایکاشی
ایهکاشیوکارگرهابرداشتنوانتخاب
کنندهآغازبازیکنوهاقایقازمهارت

.کنندمیتعیینرابعدفصلدر



تولید
ایروستخود،روستایهایکاشیرویبرکارگرهاییدادنقرارباتواندمیبازیکنهر

وهامهارتیاومنابعمزایده،برایموجودهایکاشی(زمستاندرجزبه)یاودیگران،
.آورددستبهاضافیکارگرهاییا

آندرباراولینبرایکاشییکاگر
یکبازیکنمعموالشود،استفادهفصل
.دهدمیقرارآنرویبرکارگر

همانبهمربوطموردنظرکاشیاگر
ایمزایدهپیشنهادوباشدمیفصل
دبایبازیکناست،شدهارائهآنبرای

یکاشکنارکارگرانرنگهمکارگری
.دهدقرارآنرویاستفادهبرایرا

آنازکهایکاشیازاستفادهبرایبازیکن
دبای(داردقرارآنرویکارگریک)شدهاستفاه

آنرویموجودکارگربارنگهمکارگردو
اینازاستفادهسومباربرای.دهدقرارکاشی
ودموجکارگرهایرنگهمکارگرسهبایدکاشی

یکدرکاشییک.شوددادهقرارآنرویبر
را(استفادهبار3)کارگرششظرفیتتنهافصل
.دارد

اضافه،کارگر)کاشیآنازاستفادهحاصلبالفاصلهکند،استفادهکاشییکازبازیکنیکهزمانی
.کندمیدریافترا(منبعمهارت،

رارقکاشیهمانرویبر،بازیکنخودروستایدرکاشییکرویبرشدهایجادمنبعهر-1
.گیردمی
زایده،مموردهایکاشییادیگربازیکنانروستایکاشییکرویبرشدهایجادمنبعهر-2

.گیردمیقراربازیکنیخانهکاشیدر
تپشوشدهبرداشتهزمینکنارمهارتهایکاشیپشتهازشده،تولیدمهارتکاشیهر-3

.گیردمیقراربازیکندیوار
قرارازیکنبدیوارپشتوشدهبرداشتهکیسهازتصادفیطوربهشدهایجادسفیدکارگرهر-4

.گیردمی
کنبازیدیوارپشتوشدهبرداشتهسبزکارگرانیمجموعهازشدهایجادسبزکارگرهر-5

.گیردمیقرار
جابهلمث.کنداستفادهخودنیازموردتعدادازبیشباکارگرانیازاستممکنبازیکنیک

یناتواندنمینتیجهدرواست،باختهراآنیمزایدهکهکاشییککنارازکارگرانجایی
هررد.کاشییکازدیگرانیاستفادهازجلوگیریبراییا.کندتقسیمراکارگرانگروه

نابراینب.دادافزایشعددیکرااستفادهموردکارگرانتعدادبایدکاشییکازمجددیاستفاده
کنداستفادهکارگر3ازبایددومباربرایکند،استفادهکارگر2ازکارگر1جایبهاولباراگر
یکرویکارگرانتعدادحداکثرچون.رساندمیعدد5بهراکاشیرویکارگرانمجموعکه

.کرداستفادهفصلایندرسومباربرایکاشیاینازتواننمیاست،عدد6کاشی
دموجوهاآنازکافیتعدادشدهتولیدمهارتهایکاشییامنابع،کارگران،ایجادبرایاگر

جازمبازیکنانکارگران،مورددر.کندمیدریافتراماندهباقیتعدادتنهابازیکننباشد
دستبهرایبراکیسهمحتویاتکنند،پیشنهادکاشییکبرایقیمتیکهاینازقبلهستند
هایاشیکومنابع،سبز،کارگرانتعداد.کنندلمسماندهباقیکارگرانتعدادازتقریبیآوردن
شدنتمامصورتدربازیکنیک.استبازیکنانیهمهدیدمعرضدرماندهباقیمهارت

.بگرددهاآنازیکیکردنپیدابرایراکیسهداخلتواندنمیموجودسبزکارگرهای
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تولید
رویراخودکارگرهایتواندمیبازیکن
روستایخود،روستایهایکاشی

دهمزایموردکههاییکاشییاودیگران،
.بگذاردهستند

میاستفادهاولباربرایکاشییکاگر
نآرویکارگریکبازیکنمعموالشود،
.دهدمیقرار
قیمتیاستفادهموردکاشیبرایاگر

قرارکارگرهایباشد،شدهپیشنهاد
رنگهمبایدکاشیرویگیرنده

هادپیشنبرایشدهاستفادهکارگرهای
.باشند(کاشیکنار)قیمت

اشیکیکتواندمیمعموالبازیکنیک
وکارگر2دادنقرارباباردومینبرایرا

رویبرکارگر3دادنقراربابارسومین
مهبایدکارگرهااین.کنداستفادهآن

کاشیرویموجودکارگرهایرنگ
.باشند

کارگر6ازبیشتواننمیفصلیکدر
.دادقرارکاشییکرویرا

خودروستایدرشدهتولیدمنابع-1
میرارقکنندهتولیدکاشیرویبازیکن
.گیرند

یرودیگرجایدرشدهتولیدمنابع-2
.دگیرنمیقراربازیکنیخانهکاشی

بهشدهتولیدمهارتهایکاشی-3
.دشونمیمنتقلبازیکندیوارپشت

واردیپشتشدهتولیدکارگرهای–5و4
.گیرندمیقراربازیکن



جابه جایی و ارتقا

هایکاشیجزبه)روستاهایکاشی
(انزمستهایکاشیوتابستانهقایق

اارتقکردنرووپشتباتوانمیرا
یکاشهردیگرطرفهایقابلیت.داد
کوچکمستطیلدرتوانمیرا

.کردمشاهدهپایینی

ینبپیکاندرکاشیهرارتقایهزینه
لقابپایینیوباالییمستطیلدو

.استمشاهده

:جاییجابههایکاشیوبازیکنهریخانهکاشی
ومنابعجاییجابهیاجازهگاریواصطبل،بندی،نعلکارگاه

کارگر،هسیاودویا)کارگریکبازیکنکاشییکارتقاءبرای.دهندمیراهاکاشیارتقاء
ازیکیرویبر(باشدشدهاستفادهباردویایکفصلایندرقبالکاشیکهصورتیدر

رویربشدهمشخصتعدادبهتواندمیبازیکنسپس.دهدمیقرارجاییجابههایکاشی
منابعی،جاییجابهکاشی

یکیاوکندجاجابهرا
نمادهایتعدادبه)دویا

رویموجودارتقاء
(جاییجابهکاشی

راخودروستایکاشی
.دهدارتقا

روی کاشی

پشت کاشی

بایدمنابعجاییجابه
انجامهاجادهامتداددر

لقابمنابعتعداد.شود
مشخصجاییجابه
میکاشیرویشده
دچنیایکبینتواند
به.شودجاجابهمنبع

ظرفیتاگرمثالعنوان
ربرابکاشیجاییجابه

:توانمیباشددو
امتداددررامنبعدو

کاشییکبهجادهیک
ایوکرد،منتقلمجاور

ودتعدادبهرامنبعیک
.نمودجاجابهکاشی

.اشندبداشتهقرارآنرویبرارتقاءزماندربایدکاشییکارتقابراینیازموردمنابع
.شوندمیبرگرداندهبازیمحلکناردرمنابعانباربهشدهاستفادهمنابع
درشتپبهوشدهبرداشتهبازیکندیوارپشتازارتقاءبرایموردنیازمهارتهایتوکن
.شوندمیگذاشتههاتوکنانبار
وستارکاشیایناگر)کاشیرویبرموجودکارگرهایوارتقادراستفادهبدونمنبعهر

.مانندیمباقیآنرویبر(کاشیچرخاندن)کاشیارتقاءازپس(استشدهاستفادهقبال
باقیدنچرخانازپیشآنراستایمشابهبایدکاشیگرفتنقرارراستایچرخاندنازپس

.بماند
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ارتقاءوجاییجابه
باتوانمیراروستاهایکاشی

.دادارتقاءهاآندیگررویبهچرخاندن

نبیپیکاندرکاشیهرارتقایهزینه
.استشدهمشخصمستطیلدو

شیکاارتقاءیا/ومنابعجاییجابهبرای
هایکاشیازیکیرویکارگریکها،

.بگذاریدجاییجابهیاخانه
دچنکهکنندمیمشخصهاکاشیاین

چندوکردجابهجاتوانمیرامنبع
.دادارتقاءتوانمیراکاشی

هاراهامتداددربایدمنابعجاییجابه
.شودانجام

کاشیرویشدهمشخصمنابعتعداد
اییکبینتوانمیراجاییجابههای
.کردتقسیممنبعچند

یکاشیکارتقاءبراینیازموردمنابع
.باشندآنرویارتقاءزماندرباید

ارتقاءبراینیازموردمهارتهایتوکن
.وندشمیبرداشتهبازیکندیوارپشتاز

رویارتقاء،براینشدهاستفادهمنابع
.مانندمیباقییافتهارتقاءکاشی

وارتقاءحیندرکاشیراستایوجهت
.بماندثابتبایدشدنرووپشت



پایان فصل
هبزیرمواردسپس.دهندانصرافعملیهرازهمسرپشتهابازیکنیهمهکهزمانیفصلیک

:شودمیانجامترتیب
ناموفقیمزایدهپیشنهادهای-1

کههاییکاشیکنارازراهاکاشییمزایدهبرایخودپیشنهادیکارگرانبازیکنان،یهمه
.گذارندمیخوددیوارپشتوبرداشتهببرند،حراجدراندنتوانسته

.استنشدهپیشنهادهاآنبرایقیمتیکهروستاییهایکاشی-2
.شوندیمبازگرداندهجعبهبهاستنشدهارائههاآنخریدبرایپیشنهادیکهروستاییهایکاشی

.دگردنمیبرکیسهداخلبه(سبزکارگرهایجملهاز)هستندکاشیاینرویکهکارگرانی
.هامزایدهدرشدهخریداریهایکاشیبرداشتن-3

:ازیکنانبدیگرگردساعتجهتدرسپسو(سردرگمیازجلوگیریبرای)کنندهآغازبازیکنابتدا
برایارگرانکتعدادبیشترینباراقیمتبیشترین)اندبردههامزایدهدرکههاییکاشیتمام-الف
.دارندمیبرهستندکاشیآنرویکهکارگرهاییتمامهمراهبه(انددادهپیشنهادکاشیآن
به(سبزکارگرهایجملهاز)کاشیهرحراجدرپیروزبازیکنتوسطشدهپیشنهادکارگران-ب

.شوندمیبازگرداندهکیسه
بازیکنهرروستایهایکاشیازکارگرانآوریجمع-4

بودندشدهاستفادهبازیکنخودروستایدرواقعهایکاشیازاستفادهبرایکهکارگرهایییهمه
پشتهبزمستاندرکهکارگرهایی:تذکر).شوندمیبرگرداندهبازیکندیوارپشتبهوشدهجمع
میتهگرفنظردربازیکنآنبرایبازیآخرشماریامتیازدرشوند،میبرگرداندهبازیکندیوار
.(شوند

بازینوبتهایکاشی-5
:پاییزوتابستان،بهار،-الف

i-وکارگرانوکردهانتخابدلخواهبهراقایقیکباشد،بردهرا1شمارهنوبتکاشیکهبازیکنی
کنبازیدیوارپشتشده،برداشتههایکاشیوکارگران.داردمیبرآنرویازرامهارتهایکاشی

.شوندمیگذاشته
Ii-اندشدهبرندهرا4و،2،3نوبتهایکاشیکهبازیکنانی

همچونترتیببه(باشدممکنکهصورتیدر)
.کنندمیعملیکیشمارهیبرندهبازیکن

یکنندهآغازبازیکنازشروعباآنازپسو
(بنفشآدمکتصویرباکاشییبرنده)جدید

اینداننشدهبرندهرانوبتیکاشیهیچکهبازیکنانی،ساعتگردجهتدرو
برای،باشدندادهراکنندهآغازبازیکنکاشیخریدپیشنهادکسهیچاگر.دهندمیانجامراکار

فعلییکنندهآغازبازیکنهاقایقمحتویاتآوریجمعترتیبتعیین
کهصورتیدرحتی،بازیکنهر.ماندمیباقیکنندهآغازعنوانبه

قایقیکمحتویاتتنهاباشد،بردههمرانوبتکاشیدویمزایده
.داردمیبروکردهانتخابرا

Iii-عالمتداراینوبتکاشییمزایدهدربازیکنیکمعموال
شد،مشخصکاشیاینیبرندهوقتی.شودمیبرندهبنفشکارگر

دیدجیکنندهآغازبازیکنعنوانبهوکردهدریافترابنفشکارگریمهرهبرندهبالفاصله
.شودمیشناخته

Iv-اینازبعدند،باشندادهپیشنهادکنندهآغازبازیکنکاشیبرایقیمتیبازیکنانازیکهیچاگر
بهشبنفکارگریمهرهبرداشتند،هاقایقازراخودمهارتهایکاشیوکارگرانبازیکنانهمهکه
.شودمیدادهفعلییکنندهآغازبازیکنچپسمتنفر
V-کیسهداخلبهرا(سبزکارگرانجملهاز)نوبتهایکاشییمزایدهبرایشدهاستفادهکارگران

.برگردانید
:زمستان-ب

i-گیردنمیقرارهاقایقرویبرفصلایندرجدیدیمهارتکاشییاکارگرهیچ.
Ii-داردمیبرخودانتخاببهراقایقکاشییکوکاشیآن،1شمارهنوبتکاشییبرندهبازیکن.

کاشییکوکاشیآن(امکانصورتدر)هم4و،2،3شمارهنوبتهایکاشییبرندهبازیکنان
هایاشیکیهمهشودبرندهمزایدهدررانوبتکاشییکازبیشبازیکنیاگر.دارندمیبرراقایق
.داردمیبروکردهانتخابراقایقکاشییکفقطهمچناناماگیرد،میرابردهنوبت

Iii-رابتینوکاشیهیچکهبازیکنانیگرد،ساعتجهتدرجدیدیکنندهآغازبازیکنازسپس
درراگ.دارندمیبروکردهانتخابرایکیماندهباقیقایقهایکاشیمیاناز،اندنشدهبرنده

یمزایدهدرکسهیچ)نکندپیشنهادقیمتیکنندهآغازبازیکنکاشیبرایبازیکنیهیچزمستان
هتجدروفعلییکنندهآغازبازیکنازشروعبا)همهکهاینازبعد(نکندشرکتکاشیاین

ازیکنبچپسمتنفربهبنفشکارگریمهرهکردند،انتخابراخودقایقهایکاشی(گردساعت
.شودمیدادهفعلییکنندهآغاز

Iv-شودمیاضافهبرده،راکاشیآنکهبازیکنیروستایبهقایقونوبتکاشیهر.
8

فصلپایان

برایشدهاستفادهکارگرهای-1
توسطناموفقهایقیمتپیشنهاد
وشدهجمعهاآنصاحببازیکنان

.شوندمیگذاشتهدیوارهاپشت
اهآنبرایقیمتیکههاییکاشی-2

رجخابازیازوبرداشتهنشدهپیشنهاد
.شوندمی

:بازیکنهر،ساعتگردصورتبه-3
برندهمزایدهدرکههاییکاشی-الف

میبرراهاآنرویکارگرهایوشده
.دارد

هادپیشندرشدهاستفادهکارگرهای-ب
.اندگردمیبازکیسهبهرابرندهقیمت

کارگرهاییهمهبازیکنهر-4
روستایهایکاشیرویشدهاستفاده

میخوددیوارپشتوبرداشتهراخود
.گذارد

5a-بهار،در)بازینوبتهایکاشی
:(پاییزوتابستان،

،نوبتهایکاشییشمارهترتیببه
ارمهارتهایکاشیوکارگرهابازیکنان

.دارندمیبرخودمنتخبقایقاز

دارایکاشییمزایدهکهبازیکنی
کارگرشده،برندهرابنفشکارگرتصویر
ار(کنندهآغازبازیکنیمهره)بنفش

.کندمیدریافت

5b-(زمستان)بازینوبتهایکاشی:
،نوبتهایکاشییشمارهترتیببه

ردکهرانوبتی(های)کاشیبازیکنان
ازققایکاشییکفقطواندبردهمزایده
ربراماندهباقیقایقهایکاشیمیان
.دارندمی

ردرانوبتیکاشیهیچکهبازیکنی
ایققکاشییکاست،نشدهبرندهمزایده

میبرماندهباقیهایکاشیمیاناز
.دارد

هرروستایبهشدهبرداشتههایکاشی
.شوندمیاضافهبازیکن



روستاهاگسترش-
درشدهبرنده(قایقونوبتهایکاشیسمتاندرو)روستاهایکاشیهمبازمانهمبازیکنان

.کنندمیاضافهخودروستایبهراهامزایده
همباآبیمسیرهایCوراه،نداشتنBها،راهتصالAلحاظازبایدمجاورهایکاشیهایضلع

کاشی12هرE.دارندراه5خانههایکاشیازیکهرDکهباشیدداشتهدقت.باشندمنطبق
G.ددارنراهسهکدامهرباشندنداشتهقایقیکهتابستانکاشی8هرF.دارندراه4کدامهربهار
هرIو.دارندراهدوکدامهرپاییزهکاشی12هرH.ندارندراهیهیچتابستانهقایقکاشی4هر
.دارندراهیککدامهرزمستانهکاشی12

Jهندندقرارنحویبهراراهدارایهایکاشیبازیکنانشودمیپیشنهادنفره6تا3هایبازیدر
اینردکهچرا.شوندخودیخانهکاشیآبیضلعباآبیمسیردارایهایکاشیاتصالمانعکه

Sea)"دریانسیم"قایقکاشیبازیکنیکاگرصورت Breese)راآنتواندنمیآورد،دستبهرا
نیازیکهکنیددقتK.آورددستبهراآنیاضافهامتیازوگذاشتهخودیخانهکاشیکنار

هوجکهدادقرارنحویبهرا(شودمیهمتابستانهقایقکاشی4شاملکه)قایقهایکاشینیست
گریدیکاشیآبیوجهبهبایدهاوجهایناتصال،صورتدراما)باشدمتصلجاییبههاآنآبی

.(شوندوصل
وستایربیرونهایکاشیازکهمنابعیو.شوندمیمنتقلهاراهامتداددرتنهامنابع:کنیددقت

ازیکنانبپس.شوندمیدادهقراربازیکنآنیخانهکاشیدرابتداباشندآمدهدستبهبازیکن
هایکاشیMبهنزدیکامکانجایتارادارندمنابعیبهنیازارتقابرایکههاییکاشیLباید

.دهندقرارمنابعتولید
.کردعوضراآنجهتومکانتواننمیروستا،درکاشییکدادنقرارازپس
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روستاهاگسترش
هبراهاکاشیزمانهمطوربهبازیکنان
.کنندمیاضافهخودروستای

کنارکههاییکاشیمجاورهایضلع
خوانیهمهمبابایدگیرندمیقرارهم

.باشندداشته

هایکاشیکهنیستایندراجباری
کاشیبهخودآبیمسیرطرفازقایق
.شوندمتصلاطرافهای

میجاجابههاراهطریقازتنهامنابع
روستایبیرونازمنابعاگر.شوند

بهیمامستقباشند،آمدهدستبهبازیکن
میمنتقلبازیکنآنیخانهکاشی
.شوند
انتونمیدادنقرارازپسراکاشییک

.چرخاندیاوکردهجاجابه



پایان بازیامتیاز شماری 
.رسدمیپایانبهزمستانانتهایدربازی

.رندآومیدستبهامتیازطالمنابعوخودروستایهایکاشیازایبهبازیکنانمرحلهایندر
وبچوبری،سنگآهنگری،هایکارگاهوطویلههایکاشیرویبازیطولدرکهمنابعیتنها
.مانندیمباقیهاآنرویامتیازیمحاسبهبرایباشند،گرفتهقرارپاییزفصلبهمربوطبری

توانمیباشدشدهمنتقلهاکاشیاینرویبهبازیطولدرکهطالییمنبعازکهکنیدتوجه)

طالخاطرهبمنابعاینصورتایندرولی.کرداستفادهگیریامتیازبرایمنابعدیگرجایبه
جایبهیاندگیرمیمنبعخودخاطربهامتیازیکیاطالمنابعیعنی.گیرندنمیامتیازبودن
بری،سنگآهنگری،طویله،درماندهباقیمنابع(.گیرندمیامتیازوشدهاستفادهدیگرمنابع

هپارچصنفسازی،جواهرهایکاشیدرمنابعگیریامتیازبرایتواننمیرابریچوبو
.گرفتنظردربادیآسیابوآبی،آسیابفروشی،

امتیازهایکاشیبهنیازحسببرتوانمیراکارگرهاوها،مهارتدیگر،منابعیهمه
اینازدامکهراز.نیستجاییجابهقابلیتبهنیازکاراینبرای.کردمنتقلدیگریدهنده
رویتنهاراکدامهروگرفتامتیازتوانمیباریکتنها(هامهارت،کارگرهامنابع،)موارد
تصنعصنفبههموعطاریبههمتواننمیراکارگریکمثالبرای.دادقرارکاشییک

بههموآبیآسیاببههمرامنبعیکتواننمییا.داداختصاصگری
.داداختصاصبادیآسیاب
یمکافیهایمهارتوکارگران،منابع،داشتنصورتدربازیکن

کلیسایکاشیجزبهدهندهامتیازهایکاشییهمهازتواند
.بگیردامتیازبارچند(Keythedral)جامع

کارگرتواندمی(بنفشکارگرعالمتدارای)4شمارهنوبتکاشییبرندهگیری،امتیازبرای
انامکصورتدروکردهاستفادهدلخواهمهارتیاوکارگر،منبع،یکجایبهراخودبنفش

.دهدقراربریچوبیاوبری،سنگآهنگری،طویله،رویراآن
باشد،نشدهاستفادهدیگرمنابعجایبهجاییدرکهصورتیدرطالمنبعژتونهر

ازیسجواهرکاشیبهامتیازدوکسببرایطالمنبعیکاگرمثالبرای.داردامتیازیک
.آوردنمیدستبهطالمنبعیکعنوانبهراسومیامتیازباشد،یافتهاختصاص

بهبرابریازامتیبازیکنانیاگر.استبرندهامتیازبیشتریندارایبازیکن
مجددابایدنهایییبرندهتعیینبرایوشدهمساویآورند،دست
.کنندبازی
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بازیپایانشماریامتیاز
میپایانبهزمستانانتهایدربازی
.رسد

منابعازایبهبازیکنانمرحلهایندر
امتیازخودروستایهایکاشیوطال

.کنندمیکسب

اصطبلرویبازیطولدرکهمنابعی
(Stable)،آهنگری(Blacksmith)،

Stone)بریسنگ yard)،چوبو
wood)بری yard)رااندگرفتهقرار
هاآنرویشماریامتیازبرایتوانمی

.گذاشتباقی

کارگرهایوها،مهارتمنابع،یهمه
یکاشبهبازیکندلخواهبهماندهباقی
.گیرندمیتعلقدهندهامتیازهای

رهامتیاز.نیستجاییجابهبهنیازی
همحاسبباریکتنهاتوانمیراآیتم
ریگیامتیازکاشییکبهراآنوکرده

.دادنسبت

میراکنندهآغازبازیکنبنفشکارگر
یامهارت،منبع،یکعنوانبهتوان

دهاستفاشماریامتیازدردلخواهکارگر
.کرد

کاشیهیچبهاگرطالمنبعهایژتون
1کدامهرنگیرند،تعلقگیریامتیاز
.دارندارزشامتیاز

دستهبراامتیازبیشترینکهبازیکنی
.استبرندهآورد



جزئیات کاشی های روستا

ود،شمیاشاره"کاشیرویبرکارگریکدادنقرار"بهوقتی
ازعدیبهایاستفادهبرای.استکاشیازاستفادهاولینمنظور
انکارگربه"تولید"بخشتوضیحاتاساسبرکاشیهمان

.استنیازبیشتری
بازینوبتهایکاشی

آنازیبعضاستممکنبازیکنان،تعدادبهبسته.داردوجودنوبتکاشیچهار
عدادتبههمشودمیاستفادهکهکاشیازطرفی.نشونداستفادهبازیدرها

یدهدهننشانهاکاشیباالیمشکیکارگرنمادهای.داردبستگیبازیکنان
طرفکداموشودمیاستفادهنفرهچندهایبازیدرکاشیهرکهاستاین

نانبازیکدیددروباالبهروطرفکدام)استمشاهدهقابلبازیهردرکاشی
.شوندمیچیده3یصفحهدرشدهارائهچیدمانمطابقهاکاشیاین.(است
هار،بدرهاقایقمحتویاتانتخاببرایبازیکنانترتیبمستطیلداخلعدد

درتاهاروسدرهاآنگذاشتنبرایقایقهایکاشیانتخابوپاییزوتابستان،
.دهدمینشانرازمستانانتهای

فصلدرکسیچهکهکندمیمشخص(4نوبتکاشیدر)بنفشکارگرنماد
کهیکسو.بودخواهدکنندهآغازبازیکن(زمستانوپاییز،تابستان،)آینده

.کندمیدریافتراکنندهآغازبازیکننشانشودبرندهراکاشیاینیمزایده
شبنفکارگرهمنشانایندارایکاشییبندهبازیکنزمستانانتهایدر

.کندمیدریافتراکنندهآغازبازیکن
اینوودشبرندهرانوبتکاشییکازبیشبازیکنیکاستممکنزمستاندر

یکنبازبازی،پایانشماریامتیازدر.گیرندمیقرارهاآنروستایدرهاکاشی
کنیددقت.گیردمیامتیاز1خودنوبتهایکاشیبهمتصلکاشیهرازایبه

شتننداراه،داشتن:باشندداشتهخوانیهمبایدهمبهمتصلهایضلعیهمه
داشتههمرا2aیتابستانهقایقکاشیبازیکنکهاینمگرآبی؛مسیرراه،

کاشیآبیضلعبهراقایقهایکاشینیستمجبوربازیکنحال،اینبا.باشد
آبیضلعبهقایقهایکاشیاتصال)کاراینانجام.کندوصلخودیخانه

را"دریامنسی"قایقکاشیبازیکنکهاستمفیدصورتیدرتنها(خانهکاشی
.باشندداشته
هاقایق

قایقکاشیهر.کندمیدریافتقایقکاشییکزمستانانتهایدربازیکنهر
:داردهاییامتیاززیرتوضیحاتمطابق

1-(بازیکن2ازبیشو2،2)+(Keyflower)فالورکی
صورتدر)بازیکنجاییجابههرظرفیتازایبهامتیاز
.(شودمیبرابردوامتیازاین2bتابستانهقایقداشتن

Sea)دریاییسنگر Bastion)+(2)-1هرازایبهامتیاز
کردنطیباردوبدونکه،(حلقه)بستهراهیکازکاشی
.برگشتشروعینقطهبهبتوانراهآنازقسمتیهیچ

Sea)دریایینسیم Breese)+(3)-کاشیرویجدولمطابق
بهکه(تابستانههایقایقشامل)قایقهرازایبه

دادهامتیازباشند،متصلخانهکاشیآبیضلع
دارایهایکاشیدادنقراربانبایدبازیکنان-1.شودمی
شوندخانهکاشیآبیضلعبهقایقهایکاشیاتصالمانعراه

کاشیآبیضلعبهاجباری-2.(9صفحه)(2aقایقداشتنباجزبه)
یمنس"قایقبودنباهاآناتصالعدمصورتدرولینیست،قایقهای

.داشتنخواهندامتیازی"دریایی
قابل)کاشییکبازیکن-(4)+(Flipper)(چرخاننده)فلیپر
اضافهامتیاز2.دهدمیارتقاءوچرخاندهرایگانبهرا(ارتقاء

.کندمیدریافتهم
(ناپذیرشکست)یانوینسیبل
(Ianvincible)+(5)-5امتیاز.

White)سفیدباد Wind)(6)-1درکارگرهرازایبهامتیاز
خودروستایدرزمستاندربازیکنکهکارگرانی.بازیانتهای

.استنکردهاستفادهزمستاندرکهکارگرانیکردهواستفاده
پس.شودمیحسابباریکفقطکارگرهرامتیازشوددقت

وستاراصلیسالنیاواصلی،بازارگری،صنعتصنفعطاری،درکهکارگرانی
.داشتنخواهندامتیازیسفیدبادبامجددابگیرند،امتیاز

تابستانههایقایق
دوازیکهرپس.دارندرافصلینمادخودطرفدوهردرتابستانههایقایق
آنچیدنزماناستفادهموردطرف.باشدنمایانبازیدراستممکنهاآنطرف

مینارتقاءونشدهچرخاندهگاههیچهاکاشیاین.شودمیانتخابتصادفیها
بازیکنآنهبایویژهقابلیتبگیرندقراربازیکنیکروستایدرکهزمانی.یابند

هانآرویبرکارگردادنقراربهنیازیقابلیتاینازاستفادهبرای.دادخواهند
.کننداستفادههاقابلیتاینازتوانندنمیدیگربازیکنانونیست،

اییز،پوتابستانانتهایدرهاقایقازکارگرهابرداشتنهنگام-1aقایق
در.ارددمیبرکیسهاز(بودنموجودصورتدر)بیشترکارگردوبازیکن
رگرکادوبازیکنزمستان،انتهایدرقایقهایکاشیبرداشتنهنگام

درشدهدریافتجدیدکارگرانتنهاهااین.داردمیبرکیسهاز
کارگرهایبازگرداندنازپسکارگرهااین.هستندزمستانانتهای

،(سبزکارگرهایشامل)کیسهبهبرندههایمزایدهدرشدهاستفاده
.شوندمیبرداشته

ور،بهاوتابستانانتهایدرهاقایقازکارگرهابرداشتنزمان-1bقایق
کارگریکبازیکنزمستان،انتهایدرقایقکاشییکبرداشتنزماندر

رکارگاین.داردمیبربازیکنارانباراز(وجودصورتدر)اضافهسبز
.کندمیدریافتزمستانانتهایدربازیکنکهاستجدیدیکارگرتنها

هایزمینرویازراهاآنتوانمیمنابعجاییجابهزماندر-2aقایق
هبنیازیهم،کنارکاشیدودادنقرارزماندرو.دادانتقالهمراهبدون

این.نیست(آبیمسیروراهلحاظاز)هاآنمجاورهایضلعانطباق
راهیحلقهوجود)دریاییدژگیریامتیازشرایطرویتأثیریقابلیت
.ندارد(بسته

.وندشمیبرابردوبازیکنارتقاءوجاییجابههایظرفیتتمام-2bقایق
بازیهایانتدرقایقآنامتیازباشد،داشتهرافالورکیقایقبازیکناگر
.شودمیبرابردو

میبازی،انتهایشماریامتیازهنگامدر-3aقایق
همجایبهچوبوسنگ،آهن،طال،منابعازتوان

.کرداستفاده

بازی،انتهایدرامتیازهایمحاسبههنگامدر-3bقایق
کاربههمجایبهتوانمیراچوبوسنگ،آهن،طال،
.برد

ازکاشییکمزایدهدردیگریبازیکناگر-4aقایق
ردهکاستفاده(سبزجزبه)زردیاقرمز،آبی،کارگران

رنگهرباتواندمیقایقایندارایبازیکنباشد،
شرکتکاشیآنمزایدهدر(سبزجملهاز)دیگری

رنگهمبایدشدهاستفادهکارگرانیهمهاما.کند
ازیکنبقابلیتاینازاستفادهتشخیصبرای.باشند

یکاشکنارخوابیدهراخودپیشنهادیکارگرانباید
.بگذارد
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دادهقیمتپیشنهادکاشیآنبرایکهدیگربازیکنانیهمهاگر
کارگرانکنند،منتقلدیگریجایبهراخودکارگرانبودند

ویمتقپیشنهادرنگهاآنرنگبعدبهاینازوشدهبرپاخوابیده،
.بودخواهدکاشیاینازاستفاده

یاوشدهپیشنهادقیمتیکاشییکبرایاگر-4bقایق
قایقاینیدارندهاست،شدهاستفادهتولیدبرایقبال
برایرامتفاوتهایرنگباکارگرانازگروهیتواندمی

صورتایندر.گیردکاربهکاشیاینازمجددیاستفاده
قیمتپیشنهاداصلیرنگازمتفاوتهایرنگباکارگران

درکارگرانیهمهو.گیرندمیقرارخوابیدهکاشی،آنازاستفادهو
یکاگر.شوندمیگرفتهنظردرکاشیهررویبرکارگر6محدودیت

شدهناستفادهیاوباشدنداشتهقیمتیپیشنهادحاضرحالدرکاشی
.کندپیرویکارگرهارنگیکسانیقانونازبایدبازیکنباشد،

پاییزوتابستان،بهار،هایکاشیدیگروخانهکاشی

و(Alehouse)خانهمهمان
.(Inn)خانهمسافر
اشیکاینرویکارگریکبازیکن

دهشنوشتهتعدادبهوگذاشتهها
صورتدر)کیسهازکاشی،روی

پشتوداشتهبرکارگر(وجود
.گذاردمیخوددیوار

Apprentice)آموزیکارمرکز Hall).
یا)یکوگذاشتهکاشیاینرویکارگریکبازیکن

ازتمهارکاشی(استیافتهارتقاءکاشیاگرعدد،چند
میخوددیوارپشتوبرداشتهبازیکناریپشته
.گذارد

بریسنگ،(Blacksmith)آهنگری،(Barn)طویله
(Stoneyard)،بریچوبو(Woodyard).

انتهایدرکهآن،رویشدهدادهنشانمنبعهرازایبهکاشییدارنده
فادهاستمنابعاین).گیردمیامتیازباشدموجودکاشیآنرویزمستان

یابآسفروشی،پارچه،جواهرسازیازگرفتنامتیازبرایتواننمیراشده
.(کرداستفادههمبادیآسیابوآبی

.(Brewer)سازیآبجو
کاشییکوگذاشتهکاشیاینرویکارگریکبازیکن
.گذاردمیبازیکناریپشتهرویرادلخواهمهارت
کیسهازکاشی،رویشدهمشخصتعدادبهسپس
.گذاردمیخوددیوارپشتوبرداشتهکارگر

.(Smelter)کارگدازو(Mason)بنا،(Carpenter)نجار
رویراهشدتعیینمهارتکاشییکوکاشیاینرویکارگریکبازیکن
یمبرراکاشیرویشدهمشخصمنابعوگذاشتهبازیکناریپشته
دهآمدستبهمنابعباشدبازیکنخودروستایدرکاشیایناگر.دارد
ارقربازیکنیخانهکاشیرویصورتاینغیردروکاشی،همینروی
.گیرندمی

Fair)دستفروش peddler)فروشگاهو(Store).
مییسهکداخلشدهتعیینرنگازکارگریکوکاشیرویکارگریکبازیکن
.داردیمبرسبزکارگربازی،کنارانبارازشده،مشخصتعدادبهسپس.گذارد

بزسکارگرکیسهداخلازتواندنمیبازیکننبودکافیانبارموجودیاگر
.بردارد

گاریو،(Stable)اصطبل،6تا1شمارههایخانه،(Farrier)بندنعل
(Wainwright)سازی

گذاردب(دیگرانیاوخودروستایدر)هاکاشیاینرویکارگریکبازیکناگر
راخودروستایهایساختمانوجاجابهخودروستایدررامنابعتواندمی

.دهدارتقاء
ردهکجاجابه(گاریرویعدد)شدهمشخصتعدادتارامنابعتواندمیبازیکن

.دهدارتقاراخودروستایهایکاشی(عدددویایک)ارتقاءنمادتعدادبهو
شدهنوشتهجاییجایهتعداد.شودانجامهاراهامتداددربایدمنابعجاییجابه
توانمی2جاییجابهظرفیتبامثال.شودتقسیممختلفمنابعبینتواندمی
اشیکدورامنبعیکیاکرد،منتقلمجاوریخانهیکبهکدامهررامنبعدو

.کردجاجابه

سازمجسمه،(Sawmill)کشاره،(Goldsmith)زرگر،(Forge)کوره
(Sculptor)،چاهو(Well).

.داشتخواهندامتیازبازیانتهایدرتنهاهاکاشیاین

Gold)طالمعدن mine)،کیمعدن(Key mine)،کیسنگمعدن
(Keystone quarry)،وودکی(keywood)،معدنچی(Miner)،حفر

.(Woodcutter)برچوبو،(Quarryman)زمینکننده
دستهبراشدهمشخصمنبعوگذاشتههاکاشیاینرویکارگریکبازیکن

وی،کاشهمانرویمنبعباشندبازیکنروستایدرهاکاشیایناگر.آوردمی
.شودمیگذاشتهبازیکنیخانهکاشیرویصورتاینغیردر

Hiring)استخدامبازار fair).
مهارتکاشییکوکاشیاینرویکارگریکبازیکن
دوسپسوگذاشتهزمینکناریپشتهدررادلخواه

ازمهارتکاشی(باشدیافتهارتقاءکاشیاگرسه،یا)
بایدنهایتدر.گذاردمیخوددیوارپشتوبرداشتهپشته
.کردمخلوطرامهارتهایکاشییپشته
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.(Tavern)خوریغذا
کناررادیگرکارگریکوکاشیاینرویکارگریکبازیکن

صورتدر)کیسهازشدهمشخصتعدادبهسپس.گذاردمی
خوددیوارپشتراهاآنوداشتهمیبرکارگر(وجود

کیسهداخلراشدهگذاشتهکنارکارگرسپس.گذاردمی
تواننمیکیسه،داخلکارگرکمبودصورتدر.اندازدمی

.برداشتهمراشدهگذاشتهکنارکارگر

.(Workshop)کارگاه
سهازییکوگذاشتهآنرویکارگریکبازیکنباشد،نیافتهارتقاءاگر

.داردمیبرانباراز(وجودصورتدر)راشدهمشخصمنبع
گذاشتهآنرویکارگریکبازیکنباشد،یافتهارتقاءاگر

بر(وجودصورتدر)راشدهمشخصمنبعسههرو
رویمنبعباشدبازیکنخودروستایدرکاشیاگر.داردمی

یخانهکاشیرویمنابعصورتاینغیردروکاشی،همان
.گیرندمیقراربازیکن

زمستانهایکاشی

.(Apothecary)عطاری
انتهایدر(سبزکارگرجملهاز)کارگر5هرازایبهکاشیاینیدارنده
درکهکارگرانیشاملتعداداین.گیردمیامتیاز3بازی

.باشدمیهماندشدهاستفادهبازیکنروستایداخلزمستان

Craftsman’s)گریصنعتصنف guild).
کارگرتاییسهیمجموعههرازایبهکاشیاینیدارنده
.گیردمیامتیاز3بازیانتهایدرزرد-آبی-قرمز

استفادهبازیکنروستایداخلزمستاندرکهکارگرانی
موردایندر.آیندمیحساببهموردایندرهماندشده
استفادهدیگررنگکارگرانجایبهسبزکارگرانازتواننمی
.کرد

.(Jeweller)سازجواهر
طال،منبعهرازایبهبازیانتهایدرکاشیاینیدارنده

.گیردمیامتیازدومعمول،حالتدرامتیازیکجایبه

Key)کیصنف guild).
کاشی5هرازایبهبازیانتهایدرکاشیاینیدارنده

.گیردمیامتیاز10مهارت،

.(Keythedral)جامعکلیسای
.گیردمیامتیاز12کاشیاینیدارنده

Key)کیبازار market).
بازی،انتهایدرخودسبزکارگرهرازایبهکاشیاینیدارنده

.گیردمیامتیاز2

.(Scholar)محقق
راداردکهمهارتیهایکاشیازنوعیککاشیاینیدارنده

درنوعآنازمهارتکاشیهرازایبهبازیکناین.کندمیانتخاب
.گیردمیامتیاز3بازیانتهای

Mercer’s)فروشیپارچهصنف guild).
متفاوتمنبعسهازمجموعههرازایبهکاشیاینیدارنده

امتیاز5بازیانتهایدر(آهنچوب،سنگ،یمجموعههر)
.کرداستفادهدیگرمنابعجایبهطالمنبعازتوانمی.گیردمی
هرازایبه)خودامتیاز1شده،استفادهطالیمنبعصورتایندرولی

.داشتنخواهدرا(همهبرایبازیانتهایدرطالمنبع

.(Scribes)کاتب
مهارتکاشیسهشاملمجموعههرازایبهکاشیاینیدارنده

.گیردمیامتیاز10بازیانتهایدرمتفاوت

Village)روستااصلیسالن hall).
رادارداختیاردرکهکارگرهاییازرنگیککاشیاینیدارنده

درکهرنگآنازکارگریهرازایبهبازیکناین.کندمیانتخاب
شاملتعداداین.گیردمیامتیاز1دارداختیاردربازیانتهای

هماندشدهاستفادهبازیکنروستایداخلزمستاندرکهکارگرانی
.شودمی

.(Watemill)آبیآسیاب
.کندمیانتخابراداردکهمنابعیازنوعیککاشیاینیدارنده
دربازیانتهایدرکهمنبعآنازعددیکهرازایبهبازیکن
کهباشیدداشتهدقت.گیردمیامتیازیکباشدداشتهاختیار

خودیبهطالمنبعهرچون.نداردایفایدهامتیازطالمنبعانتخاب
میازامتیباریکتنهاطالمنبعهروداردامتیازیکبازیانتهایدرخود
.گیرد

.(Windmill)بادیآسیاب
منابعازتایی5یمجموعههرازایبهکاشیاینیدارنده

.گیردمیامتیاز5باشدداشتهبازیانتهایدرکه(متفاوتیاهمسان)

Keyflower
فالورکی 

:طراحان
بلیزدیلسباستین 

ریچارد بریز

امیر اردشیری: به فارسیبازگردانی
Wom_aa_1371@yahoo.com

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"
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