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ترجمه به فارسی:
امیر اردشیری

تنها به خاطر آب زالل و پوشش گیاهی انبوه نیست که مانگروویا تا این حد زیبا و
دست نخورده باقی مانده است .از زمان های بسیار دور ،قبیله ی شما توانسته است با
پیروی از آداب و رسوم و سنت ها ،در سازگاری با طبیعت زندگی کند .اما هیچ چیز تا
ابد همین گونه نمی ماند .رئیس قبیله ی شما به آرامی به روزهای پایانی خود نزدیک
می شود .اکنون زمان یافتن جانشینی شایسته برای اوست .برای رسیدن به مقام و
جایگاه رئیس پیر ،شما کلبه هایی را در امتداد مسیرهای مقدس ساخته و سنگ های
طلسم گران بها را به مکان های مقدس خواهید رساند .دوراندیشی و اعمال متقاعد
کننده ،می توانند شما را به رئیس جدید قبیله تبدیل کنند.

اجزای بازی

مقدمه

برای به دست آوردن امتیازهای
رئیس ،طلسم ها را جمع آوری
کرده و در ناحیه های زیر کلبه
می سازید:
 روی هشت مسیر مقدس
 روی ناحیه ی سنگ چین
 روی ناحیه تیرک چین

ناحیه سنگ چین

 1 صفحه بازی

•
o
•
o
o
o
o

کارت های منظره

 85کارت بازی
 32کارت منظره شامل:
 ×8آب ،شن ،مانگرو ،و نی
 53کارت ارزشمند شامل:
 ×9ارزش  ×8 ،2ارزش 3
 ×7ارزش  4و ارزش 5
 ×6ارزش  6و ارزش 7
 10کارت شروع بازی

کارت های ارزشمند

کارت های شروع بازی

پرندگان بهشتی
مسیرهای مقدس افقی

ناحیه ستون چین

 4مسیر افقی و  4مسیر عمودی مقدس وجود دارند.
هر مسیر از کنار یا زیر یک مجسمه ی خدای بومی
آغاز شده و شامل همه ی خانه های منظره در یک
ستون یا ردیف می شود.
طلسم ها هم در انتهای بازی برای شما امتیاز رئیس
قبیله را به همراه دارند .به جز این ،برای ساخت
کلبه ها در مکان های بخصوص هم طلسم مورد نیاز
است.

نشان جادویی
بازیکن آغاز کننده

طلسم ها

قایق

کیسه پارچه ای

ستون های رئیس

 10 ستون در  5رنگ (5
ستون رئیس و  5ستون
طلسم)

ستون های طلسم

کاسه ها

اگر بیشتر از دیگر بازیکنان ،امتیاز رئیس قبیله
به دست آورید ،برنده شده و شما رئیس جدید قبیله
خواهید بود.

 40 طلسم
 5طلسم به ارزش 1
 35طلسم با ارزش های  2تا
6
 1 کیسه پارچه ای برای
طلسم ها
 50 کلبه در  5رنگ

کلبه ها

طلسم های داخل کیسه

 1 قایق
 2 پرنده ی بهشتی
 1 نماد جادویی بازیکن
آغاز کننده

 10 کاسه در  5رنگ

 8 کاشی تیرک
با ارزش های  2تا 9
کاشی های تیرک
مسیرهای مقدس عمودی
کاشی های ناحیه سنگ چین

برای حالت متفاوت بازی
(به صفحه  9نگاه کنید)
 16 کاشی ناحیه سنگ
چین
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 -1کلبه ها ،کاسه ها ،و ستون های رئیس قبیله
شما ستون رئیس قبیله خود را روی خانه ی شماره  0مسیر امتیاز شماری گذاشته
و کلبه ها و کاسه های هم رنگ خود را دریافت می کنید (به متن داخل کادر پایین
صفحه نگاه کنید).
به کلبه ها ،کاسه ها ،و ستون های باقی مانده نیازی نیست.
 -2کارت های بازی و نماد جادویی بازیکن آغاز کننده
یک بازیکن را به عنوان نفر آغاز کننده تعیین کنید.
او نماد جادویی بازیکن آغاز کننده را جلوی خود می
گذارد .کارت های شروع بازی را پخش کنید .بازیکن
آغاز کننده دو کارت با شماره ی  1دریافت کرده و آن
ها را در دست خود می گیرد .بازیکن سمت چپ او
کارت های دارای عدد  2را می گیرد .دیگر بازیکنان ،به
ترتیب با چرخش در جهت ساعتگرد ،کارت های با شماره
ی  ،4 ،3و  5را دریافت می کنند .کارت های استفاده
نشده را به جعبه برگردانید.

صفحه بازی و چیدمان اولیه
مسیر امتیاز رئیس قبیله ،ستون
های رئیس قبیله در آغاز روی خانه
ی  0قرار می گیرند.

خانه های طلسم ،خانه هایی
با دایره ی قرمز دور خود
هستند

می توانید کلبه ها را روی
خانه های منظره بسازید.

صفحه ی بازی چهار
نوع منظره را نشان
می دهد:
مانگروو
شن
نی
آب

کارت های ارزشمند باقی مانده
را بر زده و به پشت ،در یک
پشته برای کشیدن ،کنار صفحه
بازی بگذارید .چهار کارت را رو
کرده و کنار هم بچینید.
کارت های منظره را بر بزنید .هر
بازیکن دو کارت را دریافت
کرده و در دست خود نگه می
دارد .کارت های منظره باقی
مانده را به پشت ،در یک پشته
برای کشیدن ،کنار صفحه بازی
بگذارید .سه کارت منظره را رو
کرده و کنار هم بچینید.
خانه ی قایق:
سفر قایق به دور مجمع
الجزایر از این جا شروع
می شود.

 -3قایق و پرنده های بهشتی
قایق را روی خانه ی دارای نشان قایق ،باالی مجمع
الجزایر قرار دهید.
یک پرنده ی بهشتی را روی خانه ی مانگرو (سبز تیره) و
پرنده ی دیگر را روی خانه ی آب (آبی) صخره معبد
(جزیره ی دارای  4خانه با رنگ های مختلف) بگذارید.

 -4طلسم ها و ستون های طلسم
 5طلسم دارای ارزش  1را به رو در خانه ی نگه داری
طلسم ها و زیر مسیر طلسم ها قرار دهید .همه ی طلسم
های دیگر را در ابتدای بازی داخل کیسه بریزید .این کیسه
را در دسترس و کنار صفحه بازی بگذارید.
هر بازیکن ستون طلسم همرنگ خود را روی ردیف عمودی
سمت چپ ،و کنار خانه ی شماره  0مسیر طلسم ها قرار
می دهد .به ستون های طلسم باقی مانده نیازی نیست.

صخره معبد:
جایی که پرندگان بهشتی
قرار می گیرند.

مجمع الجزایر شامل مکان
های مراسم آیینی برای
گذاشتن کاسه ها می شود.

این جا مکانی است
که پشته ی کاشی
های تیرک را می
گذارید.

این جا مکانی است که
پشته ی طلسم های با
شماره  1را می گذارید.

مسیر طلسم ها
خانه ی شروع برای
قرار دادن ستون های
طلسم بازیکنان کنار
خانه ی  0قرار دارد.

در بازی پنج نفره ،هر بازیکن  8کلبه و  1کاسه می گیرد.
در بازی چهار نفره ،هر بازیکن  9کلبه و  1کاسه می گیرد.
در بازی دو و یا سه نفره ،هر بازیکن  10کلبه و  2کاسه می گیرد.
در بازی سه نفره ،یک کلبه از رنگی استفاده نشده را روی هر یک از سه خانه ی
قرار دهید .در بازی دو نفره ،کلبه های
منظره با نماد کلبه ی خاکستری
رنگ های استفاده نشده را روی خانه های منظره با نماد کلبه ی خاکستری
( 7عدد) قرار دهید.
( 3عدد) و روی خانه های منظره با نماد کلبه ی سفید
در بازی دو نفره ،کاشی شماره  2را زیر کلبه ی بی طرف در ناحیه ی تیرک
چین بگذارید .در نتیجه ،اکنون کاشی شماره  3روی پشته کاشی ها قرار دارد .به
عالوه ،آخرین خانه ی مراسم آیینی (یعنی اسکله های  )6/7را با یک کاسه از
رنگی بی استفاده مسدود و پر کنید .آن اسکله ها در کل بازی نادیده گرفته می
شوند.

 -5کاشی های تیرک
کاشی های تیرک را بر اساس شماره ی ارزش آن ها از کم
به زیاد به نحوی مرتب کنید که کاشی شماره  2باال و
کاشی شماره  9زیر همه کاشی ها قرار بگیرد .سپس آن ها را
به رو ،بر روی خانه ی جزیره ی کوچک ،کنار ناحیه ی
تیرک چین بگذارید (استثناء :برای بازی دو نفره ،متن داخل
کادر سمت چپ را ببینید).
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روند بازی
در بازی های دو – و یا سه نفره ،هر
بازیکن سپس به نوبت کاسه ی خود را
نیز در یک خانه ی آیینی خالی قرار
می دهد .در این حالت (بازی  2و 3
نفره) بازیکن آغاز کننده نمی تواند
اولین کاسه ی خود را روی اولین خانه
ی مراسم آیینی در مجمع الجزایر (کنار
اسکله های  )1/2قرار دهد .با این حال،
در صورتی که این خانه هم چنان خالی
مانده باشد ،او می تواند کاسه ی دوم
خود را در نوبت خود آن جا قرار دهد.

هر بازی از سه فاز تشکیل می شود ،که همواره آن ها را
به ترتیب یکسانی اجرا می کنید.
 -1 قرار دادن کاسه ها – انتخاب عمل ها
 -2 حرکت دادن قایق – انجام عمل ها
 -3 آماده کردن بازی برای دور بعد.

فاز  :2حرکت دادن قایق ها – انجام عمل ها

فاز  -1قرار دادن کاسه ها – انتخاب عمل ها

قایق با حرکت به دور مجمع الجزایر ،یک به یک از اسکله های  1تا  12عبور می
کند .اگر کاسه ای در خانه ی آیینی کنار آن اسکله باشد ،قایق توقف می کند.
صاحب آن کاسه ،عمل مشخص شده روی اسکله ی آن را انجام می دهد .شما
هیچ گاه نباید ترتیب انجام عمل ها را تغییر دهید .با این حال می توانید در
صورت تمایل قسمتی از عمل ها را انجام ندهید .اگر هیچ کاسه ای در خانه ی
آیینی نباشد ،بالفاصله باید قایق را به جلو و خانه بعدی حرکت دهید.

بازیکن آغاز کننده شروع می کند ،و سپس دیگر بازیکنان به ترتیب در جهت
ساعتگرد این مرحله را انجام می دهند .شما در نوبت خود ،کاسه ی خود را روی
هر یک از خانه های اشغال نشده مراسم آیینی مجمع الجزایر قرار می دهید.
نمادهای روی  12اسکله به شما نشان می دهند که بازیکن وقتی قایق به آن کاسه
برسد ،قادر به انجام چه عملی (یا عمل هایی) می باشد.

ابتدا دو تا از کارت های به
رو و سپس یکی از کارت
های به پشت را بکشید.

پرنده های بهشتی را روی دو خانه ی
دلخواه صخره معبد قرار دهید و
بازیکن آغاز کننده ی دور بعد شوید.

طلسم ها را بردارید.

 1عدد از کارت های به رو بردارید.

مثال :1
چون هیچ کاسه ای روی ناحیه ی مراسم
آیینی در کنار اسکله ی شماره  1نیست،
قایق به اسکله ی  2می رود .بازیکن زرد
یک کاسه در آن جا گذاشته است .در
نتیجه او حاال می تواند طلسم ها را
بردارد .این روش جابه جا کردن قایق از
یک کاسه به کاسه ی بعدی است.
مثال :2
اسکله ای که قایق به آن رسیده است
(شماره  )3به بازیکن اجازه برداشتن
یکی از کارت های به رو را می دهد.
بازیکن نارنجی چون کاسه ی خود را روی
ناحیه ی مربوط به این اسکله گذاشته
است ،این کار را انجام می دهد .این کاسه
به او اجازه می دهد عملی که روی اسکله
ی طرف دیگر (شماره  )10هست را هم
انجام بدهد .اما نمی تواند بالفاصله عمل
اسکله ی  10را انجام دهد .تنها وقتی که
قایق مسیر را طی کرده و به آن اسکله
رسید اجازه ی انجام عمل آن را دارد.

ابتدا یکی از کارت های به رو
را برداشته و سپس یکی از
کارت های به پشت را بکشید.

یک کلبه بسازید و
یکی از کارت های به
پشت را بکشید.

دو کلبه روی دو خانه ی
متفاوت بسازید.

یا  1کلبه تکی و یا
یک کلبه ی دوتایی بسازید.

دو عدد از کارت های به
رو و یا دو تا از کارت های
به پشت را بکشید.

طلسم ها را بردارید یا
 1کلبه بسازید.

طلسم ها را بردارید یا
 1عدد از کارت های به پشت بکشید.

ابتدا یکی تا از کارت های به
رو و سپس دو تا از کارت
های به پشت را بکشید.

4

چگونه باید عمل های مختلف را انجام داد:

ساختن یک کلبه ...

چگونه باید یک کلبه ساخت:

 برای ساختن یک کلبه شما باید (از کارت های دست خود) ...
دقیقا برابر عدد نوشته شده در خانه ی مورد نظر خود ،از کارت های
ارزشمند یا طلسم هایتان بپردازید.
مثال :3
در حال حاضر ،شما می توانید تنها
بر روی خانه های آبی و شنی کلبه
بسازید.

اگر قادر به پرداخت مقدار دقیق هزینه ی آن خانه نیستید ،نمی توانید در
آن کلبه بسازید .نمی توانید قیمتی باالتر از هزینه ی نوشته شده را
بپردازید .اگر خانه ی مورد نظر کارت های ارزشمند را برای پرداخت قیمت
تعیین کرده است ،نمی توانید با استفاده از طلسم ها هزینه آن را بپردازید (و
بالعکس).

 از بین کارت های خود یکی از کارت های منظره ،مشابه منظره
ی آن خانه را کنار بگذارید.
اگر روی خانه ای که دارای نشان امتیاز رئیس قبیله است خانه
ای ساختید ،بالفاصله ستون رئیس رنگ خود را به تعداد مشخص
شده ،بر روی مسیر امتیاز رئیس جلو ببرید.
مثال :5
ساختن یک کلبه بر روی این خانه ،هزینه
ای برابر  7عدد ارزش و یک کارت منظره ی
شن دارد .بازیکن نارنجی می تواند مقدار
دقیق قیمت این خانه را پرداخت کند و در
نتیجه روی آن کلبه می سازد .چون  1نشان
امتیاز رئیس قبیله روی این خانه وجود
دارد ،بازیکن نارنجی ستون رئیس خود را
روی مسیر امتیاز شماری یک پل جلو می
برد.
مثال :6
برای ساختن کلبه بر روی این خانه باید
دقیقا هزینه ای برابر با  5طلسم و یک کارت
منظره ی آب پرداخت .ارزش طلسم های
بازیکن قرمز برابر  6است و او نمی تواند
دقیقا هزینه ی این خانه را بپردازد .پس نمی
تواند همین حاال روی آن کلبه ای بسازد.

اگر کلبه ای بر روی ناحیه ی تیرک
چین ساخته اید ،باالترین کاشی
تیرک را برداشته و زیر کلبه ی
داخل این خانه بگذارید و ستون
رئیس خود را به تعداد نوشته شده
روی این کاشی ،در مسیر امتیاز
شماری جلو ببرید.

توجه کنید:
مربع میانی هر دو ناحیه
ی سنگ چین و تیرک
چین ،خانه های قابل
ساخت و ساز به حساب
نمی آیند .پس نمی توانید
کلبه ای روی این خانه ها
بسازید.

یک کلبه را می توان تنها بر روی یک خانه ی منظره
ی خالی ساخت .منظره ی مربوط به آن خانه باید
روی صخره معبد توسط یکی از دو پرنده ی بهشتی
مشخص شده باشد (باید یکی از پرنده ها روی خانه ی
آن منظره قرار گرفته باشد).

چگونه باید پرندگان بهشتی را در جاهای مختلف
گذاشت:
پرندگان بهشتی را در دو خانه ی منظره ی مختلف بر روی صخره ی
معبد بگذارید .می توانید یکی یا هر دوی پرنده ها را در همان جایی
که بودند ،باقی بگذارید.

چگونه باید کارت کشید:

کارت ها را تنها می توان از پشته ی کارت ها و کارت های رو شده
ی کنار این پشته کشید -هیچ وقت نمی توان از کارت های دیگر
بازیکنان کارت کشید!
نمی توانید ترتیب تعیین شده برای کشیدن کارت از بین کارت های
رو شده و پشته ی کارت ها را تغییر دهید .برای هر کارت ،می توانید
از بین کارت های ارزشمند و یا منظره یکی را برای کشیدن انتخاب
کنید .در زمان کشیدن دو کارت به پشت ،می توانید قبل از کشیدن
کارت بعدی ،کارتی که هم اکنون کشیده اید را نگاه کنید .کارت
هایی که از بین هر یک از دو دسته ی کارت های ارزشمند و یا
منظره ی رو شده کشیده شوند ،تا قبل از فاز  3با کارت جدیدی
جایگزین نمی شوند.

چگونه باید طلسم ها را برداشت:

ابتدا با ستون طلسم رنگ شما که بر روی مسیر طلسم ها قرار
دارد ،تعداد کلبه هایی که در خانه ی دارای مرز دایره ای قرمز
ساخته اید را مشخص کنید .هر چه کلبه ی بیشتری روی خانه
های طلسم (خانه های دارای دایره ی قرمز رنگ) ساخته باشید،
اجازه ی برداشتن تعداد بیشتری طلسم خواهید داشت .طلسم
های برداشته شده را به پشت ،جلوی خود بگذارید.

 اگر دو تا یا بیشتر از دو کلبه روی خانه های
طلسم ساخته اید ،به تعداد مشخص شده روی
مسیر-اما نه بیشتر از  5تا -از کیسه طلسم بر
دارید .سپس یکی از طلسم های برداشته شده را
به انتخاب خود ،به داخل کیسه برگردانید.
 اگر دقیقا یک کلبه روی خانه ی طلسم ساخته
اید ،یک طلسم از کیسه برداشته و آن را نگه
دارید.
 اگر هیچ کلبه ای روی خانه های طلسم نساخته
اید ،نمی توانید طلسمی از کیسه بردارید .در
عوض ،یک طلسم با ارزش  1از روی صفحه ی
بازی ،اگر باقی مانده باشد ،بردارید.
مثال :4
بازیکن نارنجی تا به حال  3کلبه روی خانه های طلسم ساخته است .او
 3طلسم از کیسه برداشته ،آن ها را بررسی کرده و دو تای آن ها را نگه
می دارد.
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خانه های دارای دو منظره
 2خانه ی دو منظره ای روی صفحه ی بازی قرار دارند
که هر کدام از دو منظره تشکیل شده اند .اگر بخواهید
کلبه ای روی یکی از این خانه ها بسازید ،می توانید
کارت منظره ی مربوط به یکی از دو منظره ی آن خانه
(به انتخاب خود) را به همراه قیمت آن بپردازید .این
نوع منظره باید با یکی از پرنده های بهشتی ،بر روی
صخره ی معبد مشخص شده باشد.
اگر بخواهید یک کلبه ی دوتایی بر روی چنین خانه ای
بسازید ،می توانید دو کارت منظره را از نوع یکی یا هر
دوی منظره های مربوط به این خانه بپردازید.
با این حال ،در این مورد هم قادر به پرداخت
هزینه ی خانه با منظره ای که توسط پرندگان
بهشتی بر روی صخره ی معبد مشخص نشده
است ،نیستید.

مثال :9
بازیکن نارنجی با این کارت ها،
کلبه ای بر روی این خانه
ساخته و بالفاصله ستون رئیس
خود را  4پله جلو می برد.

ساختن دو کلبه
اگر بخواهید دو کلبه بسازید (کاری که تنها در اسکله ی  10#ممکن
است) ،دو کلبه ،یکی پس از دیگری ،و در دو خانه ی متفاوت برپا
خواهید کرد .باید هزینه ی دقیق هر یک از خانه ها را به صورت جداگانه
بپردازید .همه ی قوانین ،به صورتی که در قسمت قبل گفته شد اعمال
می شوند (به قسمت ساختن کلبه ها نگاه کنید).

مثال :7
با پرداخت دو کارت منظره و کارت های ارزشمندی با مجموع عدد
ارزش  ،14بازیکن قرمز دو کلبه می سازد .یکی بر روی خانه ای به
ارزش  8در ناحیه ی نیزار ،و دیگری بر روی خانه ای به ارزش  6بر
روی ناحیه ی آب.
چون  3نشان امتیاز رئیس بر روی خانه ی نیزار قرار دارد ،بازیکن
قرمز بالفاصله ستون رئیس خود را بر روی مسیر امتیاز شماری سه
پله چلو می برد.
با وجود این که بازیکن قرمز در مجموع  14عدد ارزش دارد ،با کارت
های باال نمی توانست بر روی دو خانه ،هر یک به ارزش  ،7دو کلبه
بسازد .او دو ترکیب از کارت های ارزشمند ،هر یک با مجموع عدد
ارزش  7در اختیار ندارد.

ساختن کلبه های دو تایی
بعد از ساختن یک کلبه:
وقتی که کارت های ارزشمند و منظره ی مورد نیاز پرداخت شدند،
روی پشته ی کارت های بازی شده ی مربوط به خود گذاشته می
شوند .کارت های شروع را مرتب و جدا کرده و آن ها را داخل جعبه
ی بازی بگذارید .وقتی یکی از پشته های کارت کشیدن تمام شد،
پشته ی کارت های بازی شده ی آن نوع را بر زده و از آن به عنوان
پشته ی کارت کشیدن جدید استفاده کنید.
طلسم هایی که برای ساختن کلبه استفاده کرده اید را کنار
بگذارید .فقط در صورتی که کیسه ی طلسم ها خالی شده است،
همه ی طلسم هایی که تا حاال کنار گذاشته اید را به داخل کیسه
برگردانید.

اگر بخواهید یک کلبه ی دوتایی بسازید (که تنها در اسکله ی 9#ممکن
است) ،باید دو برابر قیمت آن خانه را برحسب کارت های ارزشمند و یا
طلسم ها به همراه دو کارت منظره ی مربوط به آن خانه بپردازید.
اگر یک کلبه ی دوتایی بر روی خانه ای که دارای نشان امتیاز رئیس
باشد بسازید ،باید بالفاصله ستون رئیس خود را به تعداد دو برابر نشان
های رئیس روی آن خانه در مسیر امتیاز شماری جلو ببرید (از آن خانه
دو برابر حالت معمول امتیاز می گیرید).
مثال :8
هزینه ی ساختن یک کلبه ی
دوتایی بر روی این خانه  20عدد
ارزش و دو کارت منظره ی آب
است .بازیکن بنفش قادر به
پرداخت مقدار دقیق هزینه است
و در نتیجه می تواند کلبه ی
دوتایی را بسازد .چون  4نشان
امتیاز رئیس روی آن خانه وجود
دارد ،بازیکن بنفش باید ستون
رئیس خود را  8پله بر روی مسیر
امتیاز شماری جلو ببرد.

توجه کنید:
کلبه های دوتایی را نمی توان بر روی این ناحیه ها
ساخت:
•
•
•

کل ناحیه ی سنگ چین
کل ناحیه ی تیرک چین
روی  10خانه ی طلسم
ها

کلبه های قبال ساخته شده را نمی توان به
کلبه های دوتایی تبدیل کرد.
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امتیاز شماری پایان بازی

هر وقت یک بازیکن آخرین کلبه ی خود را بسازد ،آن دور از بازی کامل می شود و
بازی به پایان می رسد .حاال بازیکنان امتیازهای اضافی رئیس قبیله را محاسبه می
کنند.
 8مسیر مقدس
بازیکنان باید ببینند کدام یک از بازیکن ها بیشترین تعداد کلبه را روی هر یک از  4مسیر
افقی و  4مسیر عمودی مقدس ساخته است .هر کلبه ی دوتایی ،دو عدد کلبه شمرده می
شود .شماره های روبه روی مجسمه های خدایان بومی نشان می دهند که اولین و دومین
بازیکن از لحاظ بیشترین تعداد کلبه ها در آن مسیر چند امتیاز رئیس قبیله دریافت می
کنند .در صورتی که دو نفر مساوی کنند (یعنی تعداد مساوی کلبه ساخته باشند)،
بازیکنی که کلبه ای نزدیک تر به مجسمه ی آن مسیر داشته باشد برنده ی امتیازهای آن
مسیر می باشد.

فاز  :3آماده کردن بازی برای دور بعد
 بازیکنی که اولین خانه ی آیینی در مجمع الجزایر را با قرار دادن کاسه
ی خود گرفته است (خانه ی بین اسکله های  1و  )12نماد جادویی را
برداشته و در دور بعد بازیکن آغاز کننده خواهد بود.
بسیار مهم:
اگر اولین خانه ی مراسم آیینی روی مجمع
الجزایر توسط هیچ بازیکنی گرفته نشده باشد،
بازیکن آغاز کننده ی آن دور (دوری که همین
حاال به پایان رسیده است) نماد جادویی را به
بازیکن سمت راست خود می دهد ،و این
بازیکن ،آغاز کننده ی دور بعد خواهد بود .او
باید پرندگان بهشتی را به دو خانه ی خالی روی
صخره ی معبد منتقل کند.

در بازی های دو و سه نفره ،کلبه های رنگ های بی طرف در شمارش تعداد کلبه ها (و
همچنین رفع حالت تساوی دو بازیکن) در نظر گرفته می شوند .یعنی :اگر شما از لحاظ
تعداد کلبه روی یک مسیر ،در جایگاهی بعد از کلبه های رنگ بی طرف (رنگ بازیکن
خیالی) قرار می گیرید ،در امتیاز گیری هم بعد از او به حساب می آیید (اگر تعداد کلبه
های رنگ بی طرف بیشتر از تعداد کلبه های شما باشد ،شما امتیاز نفر دوم آن ردیف را
می گیرید).

مثال :10
چون هیچ بازیکنی اولین خانه ی آیینی را نگرفته است،
پرندگان بهشتی باید به خانه های مربوط به منظره های آب و
شن منتقل شوند.

مثال 11

A
بر روی مسیر مقدس عمودی  ،Aهر
کدام از بازیکن های زرد ،بنفش ،و
قرمز دو کلبه دارند .با این حال،
باالترین کلبه (نزدیک ترین کلبه به
مجسمه ی خدای ابتدای این مسیر)
قرمز است .قرمز برنده ی امتیازهای
این مسیر بوده و  12امتیاز رئیس از
آن به دست می آورد.
در ادامه ،بازیکن زرد مقام دوم را
روی این مسیر به دست می آورد -و
در نتیجه  6امتیاز رئیس به دست
می آورد .باالترین کلبه ی او نسبت
به کلبه ی بازیکن بنفش ،به مجسمه
ی این مسیر نزدیک تر است.

B

 کاسه های خود را از روی خانه های آیینی برداشته و قایق را روی
خانه ی شروع حرکت آن بگذارید.
 با برداشتن از پشته ی کارت های ارزشمند ،مجددا ردیف رو شده ی
این کارت ها را پر کنید ،تا  4کارت ارزشمند رو شده وجود داشته
باشد.
 با برداشتن از پشته ی کارت های منظره ،مجددا ردیف رو شده ی
این کارت ها را پر کنید ،تا  3کارت منظره رو شده وجود داشته باشد.

کارت های به رو منظره

روی مسیر مقدس عمودی دوم از
سمت چپ (مسیر ) ،Bبازیکن
نارنجی بیشترین تعداد کلبه ها را
دارد .این جایگاه اول به او  10امتیاز
رئیس قبیله می دهد .کلبه ی
بازیکن زرد نسبت به کلبه ی
بازیکن بنفش به مجسمه ی این
مسیر نزدیک تر است و در نتیجه
بازیکن زرد جایگاه دوم و  5امتیاز
را از این مسیر به دست می آورد.

کارت های به رو ارزشمند
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مروری کلی بر امتیاز شماری پایانی
 8 -1مسیر مقدس
بیشترین کلبه ها:
برابر عدد بزرگ تر ،امتیاز رئیس می گیرد.
دومین نفر با بیشترین کلبه ها:
برابر عدد کوچک تر ،امتیاز رئیس می گیرد.
در شرایط تساوی:
برنده کسی است که کلبه اش به مجسمه
نزدیک تر است.

 -2ناحیه ی سنگ چین
تعداد کلبه های شما در این ناحیه
× تعداد کل کلبه ها در این ناحیه
= امتیاز رئیس برای شما.

 -3ناحیه تیرک چین
بیشترین کلبه ها:
 12امتیاز رئیس
دومین نفر با بیشترین کلبه ها:
 6امتیاز رئیس
در شرایط تساوی:
کسی که زودتر در این ناحیه کلبه ساخته است.

 -4طلسم های باقی مانده
مجموع عدد ارزش طلسم ها
= امتیاز رئیس به دست آمده

پایان و پیروزی در بازی
پس از آن که همه ی بازیکنان بر اساس امتیازهای کسب شده،
ستون رئیس خود را روی مسیر امتیاز شماری جلو بردند ،مشخص
می شود که چه کسی از سوی خدایان برای ریاست بر قبیله
را به
انتخاب شده است .بازیکنی که بیشترین امتیاز رئیس
دست آورده باشد ،پیروز شده و رهبر آینده ی قبیله خواهد بود.
در شرایط تساوی دو نفر ،بازیکنی (از میان بازیکنان مساوی شده)
که بیشترین مجموع عدد ارزش طلسم ها را در پایان بازی در
اختیار داشته باشد ،برنده است.

ممکن است بیش از یک نفر برنده ی بازی باشد.

ناحیه ی سنگ چین
امتیاز رئیسی که از ناحیه ی سنگ چین به دست می آورید را به این
روش محاسبه کنید :تعداد کلبه های خود در این ناحیه را در تعداد کل
کلبه های موجود در این ناحیه ضرب کنید.

مثال :12
در کل  7کلبه در ناحیه ی سنگ
چین وجود دارند.
سه تای آن ها متعلق به بازیکن
بنفش است .بنابراین او 21=3×7
امتیاز رئیس به دست می آورد.
بازیکنان زرد و قرمز هر کدام دو
کلبه در این ناحیه دارند .بنابراین
امتیاز هر یک از آن ها از ناحیه ی
سنگ چین برابر است با .14=2×7

ناحیه ی تیرک چین
اگر بیشترین تعداد کلبه را در این ناحیه ساخته باشید  12امتیاز رئیس
قبیله به دست می آورید .بازیکنی که از نظر تعداد کلبه در این ناحیه
در جایگاه دوم قرار گیرد  6امتیاز رئیس کسب می کند .در صورت
مساوی بودن تعداد کلبه های دو بازیکن ،بازیکنی که اولین کلبه را در
این ناحیه ساخته است امتیاز می گیرد .تعیین این که کدام بازیکن
زودتر در این ناحیه کلبه ساخته است با نگاه کردن به کاشی تیرک زیر
خانه ها به راحتی انجام می شود .کلبه ای که روی خانه ای با شماره
کاشی کمتر ساخته شده باشد ،زودتر ساخته شده است.
در بازی دو نفره ،کلبه های رنگ بی طرف هم(رنگی به جز رنگ دو بازیکن) در
شمارش و برای برطرف کردن یک تساوی ،حساب می شوند .یعنی :اگر شما در
ناحیه تیرک چین تعداد کلبه ی کمتری نسبت به بازیکن (خیالی) رنگ بی طرف
داشته باشید ،در به دست آوردن امتیاز هم بعد از او در نظر گرفته می شوید.

مثال :13
بازیکن نارنجی بیشترین تعداد کلبه (3
عدد) را در ناحیه تیرک چین ساخته
است .در نتیجه  12امتیاز رئیس به او
تعلق می گیرد.
بازیکنان قرمز و بنفش هر دو در جایگاه
دوم بیشترین تعداد کلبه ها هستند.
کاشی تیرک با کمترین عدد در بین این
چهار خانه (با عدد  )4زیر یکی از کلبه
های بازیکن بنفش قرار دارد .در نتیجه
بازیکن بنفش امتیازهای نفر دوم در
ناحیه ی تیرک چین را کسب می کند.

مثال :14
 12=4+2+6امتیاز

طلسم های باقی مانده
به ازای هر طلسم باقی مانده،
بازیکن برابر عدد ارزش آن طلسم
امتیاز رئیس به دست می آورد.
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حالت های دیگر بازی
کاشی های ناحیه ی سنگ چین

همه ی قوانین بازی معمولی هم چنان اجرا می شوند .اما عالوه بر آن ها،
هشت کاشی ناحیه ی سنگ چین هم به بازی اضافه می شوند .هشت کاشی
را به طور تصادفی انتخاب کرده ،سپس آن ها را به رو و روی هشت خانه ی
ناحیه ی سنگ چین بگذارید .هشت کاشی انتخاب نشده را به جعبه بازی
برگردانید.
در بازی های دو و سه نفره چون یکی از خانه های ناحیه ی سنگ چین با یک کلبه ی
بی طرف پوشیده شده است ،تنها از هفت کاشی استفاده و کاشی ها روی هفت خانه
ی خالی گذاشته می شوند.

مثال :15
بازیکن بنفش تساوی بر سر
تعداد کلبه ها در مسیر
مقدس Aرا به خاطر داشتن
کاشی مجسمه ی ابتدای
این مسیر برنده می شود.

قوانین ویژه برای روند بازی :اگر کلبه ای روی یکی از خانه های ناحیه
سنگ چین بسازید ،کاشی روی آن خانه را دریافت می کنید.
 هر کاشی که نشان دهنده ی یک مجسمه ی خدای بومی باشد را
تا انتهای بازی نگه می دارید .اگر در امتیاز شماری مسیر مقدس
مربوط به مجسمه ی آن کاشی با بازیکن دیگری مساوی کردید،
شما برنده ی امتیازها خواهید بود .برخالف بازی معمولی ،فاصله
ی کلبه از مجسمه ی ابتدای این مسیر تأثیری بر بازیکن دارای
کاشی آن مجسمه ندارد و در حالت تساوی او برنده است.

می توانید از کاشی های دارای عالمت های دیگر هر زمان از بازی به
روش زیر استفاده کنید (پس از استفاده آن ها را کنار بگذارید و از
دست خود خارج کنید):
این کاشی معادل یک کارت ارزشمند به ارزش  3است.
این کاشی معادل یک طلسم به ارزش  2است.

طراح و نویسنده :آیلیف سوونسون
تصویرگر :ویکتور بودن
ترجمه به فارسی :امیر اردشیری لردجانی

wom_aa_1371@yahoo.com

"کارت آزاد منظره" :با دادن این کاشی می توانید بدون
توجه به مکان فعلی پرنده های بهشتی ،روی هر خانه با
هر منظره ای یک کلبه بسازید.
حالت های ممکن دیگر برای بازی:
در صورت تمایل می توانید به عمد تنها از هشت کاشی دارای عکس
مجسمه ی خدایان استفاده کنید .یا به عکس ،تنها از هشت کاشی
بدون تصویر مجسمه ها استفاده کنید.

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"
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