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وبازیحداینتامانگروویاکهنیستانبوهگیاهیپوششوزاللآبخاطربهتنها
باتاستوانستهشمایقبیلهدور،بسیارهایزماناز.استماندهباقینخوردهدست

تازچیهیچاما.کندزندگیطبیعتباسازگاریدرها،سنتورسوموآدابازپیروی
زدیکنخودپایانیروزهایبهآرامیبهشمایقبیلهرئیس.ماندنمیگونههمینابد
وقاممبهرسیدنبرای.اوستبرایشایستهجانشینییافتنزماناکنون.شودمی

هایسنگوساختهمقدسمسیرهایامتداددرراهاییکلبهشماپیر،رئیسجایگاه
متقاعداعمالودوراندیشی.رساندخواهیدمقدسهایمکانبهرابهاگرانطلسم
.کنندتبدیلقبیلهجدیدرئیسبهراشماتوانندمیکننده،

بازیاجزای
1بازیصفحه

85بازیکارت
:شاملمنظرهکارت32•
o8×،نیو،مانگروشن،آب
:شاملارزشمندکارت53•
o9×3ارزش×2،8ارزش
o7×5ارزشو4ارزش
o6×7ارزشو6ارزش
o10بازیشروعکارت

کارت های منظره

کارت های ارزشمند

چینناحیه سنگ 

نشان جادویی مسیرهای مقدس افقیناحیه ستون چین
دهآغاز کننبازیکن

یپرندگان بهشت

قایق

کارت های شروع بازی

1قایق
2بهشتییپرنده
1بازیکنجادویینماد

کنندهآغاز

40طلسم
1ارزشبهطلسم5

تا2هایارزشباطلسم35
6
1برایایپارچهکیسه

هاطلسم

50رنگ5درکلبه

105)رنگ5درستون
ستون5ورئیسستون
(طلسم

10رنگ5درکاسه

8تیرککاشی
9تا2هایارزشبا

بازیمتفاوتحالتبرای
(کنیدنگاه9صفحهبه)
16سنگناحیهکاشی

چین

کیسه پارچه ای طلسم ها

کلبه ها

ستون های رئیس

ستون های طلسم

کاسه ها

کاشی های تیرک

مسیرهای مقدس عمودی

کاشی های ناحیه سنگ چین

طلسم های داخل کیسه

مقدمه
امتیازهایآوردندستبهبرای

آوریجمعراهاطلسمرئیس،
هکلبزیرهایناحیهدروکرده

:سازیدمی
مقدسمسیرهشتروی
چینسنگیناحیهروی
چینتیرکناحیهروی

.دارندوجودمقدسعمودیمسیر4وافقیمسیر4
بومیخداییمجسمهیکزیریاکنارازمسیرهر

یکدرمنظرههایخانهیهمهشاملوشدهآغاز
.شودمیردیفیاستون
سرئیامتیازشمابرایبازیانتهایدرهمهاطلسم
ساختبرایاین،جزبه.دارندهمراهبهراقبیله
زنیاموردطلسمهمبخصوصهایمکاندرهاکلبه
.است

بیلهقرئیسامتیازبازیکنان،دیگرازبیشتراگر
یلهقبجدیدرئیسشماوشدهبرندهآورید،دستبه

.بودخواهید
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اولیهچیدمانوبازیصفحه

:معبدصخره 
ی جایی که پرندگان بهشت

.قرار می گیرند

می توانید کلبه ها را روی 
.بسازیدخانه های منظره 

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

هستند

ون ستمسیر امتیاز رئیس قبیله، 
ه های رئیس قبیله در آغاز روی خان

.قرار می گیرند0ی 

صفحه ی بازی چهار 
نوع منظره را نشان 

:می دهد
مانگروو

شن
نی

آب

قبیلهرئیسهایستونوها،کاسهها،کلبه-1
گذاشتهشماریامتیازمسیر0شمارهیخانهرویراخودقبیلهرئیسستونشما

ایینپکادرداخلمتنبه)کنیدمیدریافتراخودرنگهمهایکاسهوهاکلبهو
.(کنیدنگاهصفحه

.نیستنیازیماندهباقیهایستونوها،کاسهها،کلبهبه

کنندهآغازبازیکنجادویینمادوبازیهایکارت-2
.نیدکتعیینکنندهآغازنفرعنوانبهرابازیکنیک

میخودجلویراکنندهآغازبازیکنجادویینماداو
بازیکن.کنیدپخشرابازیشروعهایکارت.گذارد

آنوکردهدریافت1یشمارهباکارتدوکنندهآغاز
اوچپسمتبازیکن.گیردمیخوددستدرراها

بهبازیکنان،دیگر.گیردمیرا2عدددارایهایکارت
شمارهباهایکارت،ساعتگردجهتدرچرخشباترتیب

استفادههایکارت.کنندمیدریافترا5و،3،4ی
.برگردانیدجعبهبهرانشده

ماندهباقیارزشمندهایکارت
یکدرپشت،بهوزدهبررا

صفحهکنارکشیدن،برایپشته
روراکارتچهار.بگذاریدبازی
.بچینیدهمکناروکرده

:قایقخانه ی 
سفر قایق به دور مجمع 
الجزایر از این جا شروع 

مکان شاملمجمع الجزایر .می شود
برای های مراسم آیینی 

.می شودها کاسه گذاشتن

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

ه این جا مکانی است ک
ا طلسم های بپشته ی 

.را می گذارید1شماره 

مسیر طلسم ها
خانه ی شروع برای 

قرار دادن ستون های 
ار طلسم بازیکنان کن

.قرار دارد0خانه ی 

ره.بزنیدبررامنظرههایکارت
دریافتراکارتدوبازیکن

مینگهخوددستدروکرده
باقیمنظرههایکارت.دارد

هپشتیکدرپشت،بهرامانده
ازیبصفحهکنارکشیدن،برای

رورامنظرهکارتسه.بگذارید
.بچینیدهمکناروکرده

بهشتیهایپرندهوقایق-3
مجمعباالیقایق،نشانداراییخانهرویراقایق

.دهیدقرارالجزایر

و(رهتیسبز)مانگرویخانهرویرابهشتییپرندهیک
معبدصخره(آبی)آبیخانهرویرادیگریپرنده

.بگذارید(مختلفهایرنگباخانه4داراییجزیره)

طلسمهایستونوهاطلسم-4
دارینگهیخانهدرروبهرا1ارزشدارایطلسم5

طلسمیهمه.دهیدقرارهاطلسممسیرزیروهاطلسم
یسهکاین.بریزیدکیسهداخلبازیابتدایدررادیگرهای

.بگذاریدبازیصفحهکنارودسترسدررا
عمودیردیفرویراخودهمرنگطلسمستونبازیکنهر

قرارهاطلسممسیر0شمارهیخانهکناروچپ،سمت
.نیستنیازیماندهباقیطلسمهایستونبه.دهدمی

تیرکهایکاشی-5
کمازهاآنارزشیشمارهاساسبرراتیرکهایکاشی

وباال2شمارهکاشیکهکنیدمرتبنحویبهزیادبه
ارهاآنسپس.بگیردقرارهاکاشیهمهزیر9شمارهکاشی

یناحیهکنارکوچک،یجزیرهیخانهرویبررو،به
داخلنمتنفره،دوبازیبرای:استثناء)بگذاریدچینتیرک
.(ببینیدراچپسمتکادر

.گیردمیکاسه1وکلبه8بازیکنهر،نفرهپنجبازیدر
.گیردمیکاسه1وکلبه9بازیکنهر،نفرهچهاربازیدر
.گیردمیکاسه2وکلبه10بازیکنهر،نفرهسهیاودوبازیدر

یانهخسهازیکهررویرانشدهاستفادهرنگیازکلبهیکنفره،سهبازیدر
یهاکلبهنفره،دوبازیدر.دهیدقرارخاکسترییکلبهنمادبامنظره

خاکسترییکلبهنمادبامنظرههایخانهرویرانشدهاستفادههایرنگ
.دهیدقرار(عدد7)سفیدیکلبهنمادبامنظرههایخانهرویو(عدد3)

تیرکیناحیهدرطرفبییکلبهزیررا2شمارهکاشینفره،دوبازیدر
به.داردقرارهاکاشیپشتهروی3شمارهکاشیاکنوننتیجه،در.بگذاریدچین

ازکاسهیکبارا(6/7هایاسکلهیعنی)آیینیمراسمیخانهآخرینعالوه،
میرفتهگنادیدهبازیکلدرهااسکلهآن.کنیدپرومسدوداستفادهبیرنگی
.شوند
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بازیروند

راهاآنهموارهکهشود،میتشکیلفازسهازبازیهر
.کنیدمیاجرایکسانیترتیببه

1-هاعملانتخاب–هاکاسهدادنقرار
2-هاعملانجام–قایقدادنحرکت
3-بعددوربرایبازیکردنآماده.

هاعملانتخاب–هاکاسهدادنقرار-1فاز

جهتردترتیببهبازیکناندیگرسپسوکند،میشروعکنندهآغازبازیکن
رویراخودیکاسهخود،نوبتدرشما.دهندمیانجامرامرحلهاینساعتگرد

.دهیدمیقرارالجزایرمجمعآیینیمراسمنشدهاشغالهایخانهازیکهر
اسهکآنبهقایقوقتیبازیکنکهدهندمینشانشمابهاسکله12روینمادهای

.باشدمی(هاییعملیا)عملیچهانجامبهقادربرسد،

ابتدا دو تا از کارت های به
سپس یکی از کارت ورو 

.های به پشت را بکشید

هر،نفرهسهیاو–دوهایبازیدر
راودخیکاسهنوبتبهسپسبازیکن

قرارخالیآیینییخانهیکدرنیز
3و2بازی)حالتایندر.دهدمی

دتواننمیکنندهآغازبازیکن(نفره
خانهاولینرویراخودیکاسهاولین

نارک)الجزایرمجمعدرآیینیمراسمی
حال،اینبا.دهدقرار(1/2هایاسکله

خالیچنانهمخانهاینکهصورتیدر
دومیکاسهتواندمیاوباشد،مانده
.دهدقرارجاآنخودنوبتدرراخود

هاعملانجام–هاقایقدادنحرکت:2فاز

میعبور12تا1هایاسکلهازیکبهیکالجزایر،مجمعدوربهحرکتباقایق
.ندکمیتوقفقایقباشد،اسکلهآنکنارآیینییخانهدرایکاسهاگر.کند

شما.دهدمیانجامراآنیاسکلهرویشدهمشخصعملکاسه،آنصاحب
ردتوانیدمیحالاینبا.دهیدتغییرراهاعملانجامترتیبنبایدگاههیچ

یخانهدرایکاسههیچاگر.ندهیدانجامراهاعملازقسمتیتمایلصورت
.دهیدحرکتبعدیخانهوجلوبهراقایقبایدبالفاصلهنباشد،آیینی

. طلسم ها را بردارید

.عدد از کارت های به رو بردارید1

ابتدا یکی از کارت های به رو
سپس یکی از ورا برداشته 

.دکارت های به پشت را بکشی

دو عدد از کارت های به 
دو تا از کارت های یا رو و

.به پشت را بکشید

ه ابتدا یکی تا از کارت های ب
سپس دو تا از کارت ورو 

.های به پشت را بکشید
یاطلسم ها را بردارید 

.دعدد از کارت های به پشت بکشی1

یاطلسم ها را بردارید
.بسازیدکلبه 1

یا کلبه تکی و 1یا
.یدبسازی دوتایی کلبه یک 

دو کلبه روی دو خانه ی 
.متفاوت بسازید

ویک کلبه بسازید 
از کارت های به یکی 

.پشت را بکشید

پرنده های بهشتی را روی دو خانه ی
وقرار دهید معبد دلخواه صخره 

.یدآغاز کننده ی دور بعد شوبازیکن

:1مثال
مراسمیناحیهرویایکاسههیچچون

نیست،1شمارهیاسکلهکناردرآیینی
زردبازیکن.رودمی2یاسکلهبهقایق
در.استگذاشتهجاآندرکاسهیک

راهاطلسمتواندمیحاالاونتیجه
ازقایقکردنجاجابهروشاین.بردارد

.استبعدییکاسهبهکاسهیک

:2مثال
استرسیدهآنبهقایقکهایاسکله

برداشتناجازهبازیکنبه(3شماره)
.دهدمیراروبههایکارتازیکی

یروراخودیکاسهچوننارنجیبازیکن
هگذاشتاسکلهاینبهمربوطیناحیه
هکاساین.دهدمیانجامراکارایناست،

اسکلهرویکهعملیدهدمیاجازهاوبه
همراهست(10شماره)دیگرطرفی

ملعبالفاصلهتواندنمیاما.بدهدانجام
کهوقتیتنها.دهدانجامرا10یاسکله

اسکلهآنبهوکردهطیرامسیرقایق
.داردراآنعملانجامیاجازهرسید
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:دداانجامرامختلفهایعملبایدچگونه

:ساختکلبهیکبایدچگونه
رهمنظیخانهیکرویبرتنهاتوانمیراکلبهیک
بایدخانهآنبهمربوطیمنظره.ساختخالیی

یبهشتیپرندهدوازیکیتوسطمعبدصخرهروی
یهخانرویهاپرندهازیکیباید)باشدشدهمشخص

.(باشدگرفتهقرارمنظرهآن :3مثال
هاتنتوانیدمیشماحاضر،حالدر
هکلبشنیوآبیهایخانهرویبر

.بسازید

مختلفجاهایدررابهشتیپرندگانبایدچگونه
:گذاشت
یرهصخرویبرمختلفیمنظرهیخانهدودررابهشتیپرندگان

اییجهماندرراهاپرندهدویهریایکیتوانیدمی.بگذاریدمعبد
.بگذاریدباقیبودند،که

:کشیدکارتبایدچگونه
شدهروهایکارتوهاکارتیپشتهازتوانمیتنهاراهاکارت

گردیهایکارتازتواننمیوقتهیچ-کشیدپشتهاینکناری
!کشیدکارتبازیکنان

هایکارتبینازکارتکشیدنبرایشدهتعیینترتیبتوانیدنمی
وانیدتمیکارت،هربرای.دهیدتغییرراهاکارتیپشتهوشدهرو
تخابانکشیدنبرایرایکیمنظرهیاوارزشمندهایکارتبیناز

شیدنکازقبلتوانیدمیپشت،بهکارتدوکشیدنزماندر.کنید
ارتک.کنیدنگاهراایدکشیدهاکنونهمکهکارتیبعدی،کارت
یاوارزشمندهایکارتیدستهدوازیکهربینازکههایی

جدیدیکارتبا3فازازقبلتاشوند،کشیدهشدهرویمنظره
.شوندنمیجایگزین

:برداشتراهاطلسمبایدچگونه
قرارهاطلسممسیررویبرکهشمارنگطلسمستونباابتدا
قرمزایدایرهمرزداراییخانهدرکههاییکلبهتعداددارد،

انهخرویبیشترییکلبهچههر.کنیدمشخصراایدساخته
باشید،ساخته(رنگقرمزیدایرهدارایهایخانه)طلسمهای
مطلس.داشتخواهیدطلسمبیشتریتعدادبرداشتنیاجازه
.بگذاریدخودجلویپشت،بهراشدهبرداشتههای

هایخانهرویکلبهدوازبیشتریاتادواگر
رویشدهمشخصتعدادبه،ایدساختهطلسم
برطلسمکیسهاز-تا5ازبیشترنهاما-مسیر
راهشدبرداشتههایطلسمازیکیسپس.دارید

.برگردانیدکیسهداخلبهخود،انتخاببه
هساختطلسمیخانهرویکلبهیکدقیقااگر

هنگراآنوبرداشتهکیسهازطلسمیک،اید
.دارید

هنساختطلسمهایخانهرویایکلبههیچاگر
رد.برداریدکیسهازطلسمیتوانیدنمی،اید

یصفحهرویاز1ارزشباطلسمیکعوض،
.برداریدباشد،ماندهباقیاگربازی،

:4مثال
او.استساختهطلسمهایخانهرویکلبه3حالبهتانارنجیبازیکن

هنگراهاآنتایدووکردهبررسیراهاآنبرداشته،کیسهازطلسم3
.داردمی

(خوددستهایکارتاز)بایدشماکلبهیکساختنبرای...

هایکارتازخود،نظرموردیخانهدرشدهنوشتهعددبرابردقیقا
.بپردازیدهایتانطلسمیاارزشمند

...ساختن یک کلبه 

دردتوانینمینیستید،خانهآنیهزینهدقیقمقدارپرداختبهقادراگر
راشدهنوشتهیهزینهازباالترقیمتیتوانیدنمی.بسازیدکلبهآن

قیمتپرداختبرایراارزشمندهایکارتنظرموردیخانهاگر.بپردازید
و)ردازیدبپراآنهزینههاطلسمازاستفادهباتوانیدنمیاست،کردهتعیین

.(بالعکس

رهمنظمشابهمنظره،هایکارتازیکیخودهایکارتبیناز
.بگذاریدکنارراخانهآنی

انهخاستقبیلهرئیسامتیازنشاندارایکهایخانهرویاگر
خصمشتعدادبهراخودرنگرئیسستونبالفاصلهساختید،ای

.ببریدجلورئیسامتیازمسیررویبرشده،

:5مثال
ههزینخانه،اینرویبرکلبهیکساختن

یمنظرهکارتیکوارزشعدد7برابرای
مقدارتواندمینارنجیبازیکن.داردشن

دروکندپرداختراخانهاینقیمتدقیق
نشان1چون.سازدمیکلبهآنروینتیجه
وجودخانهاینرویقبیلهرئیسامتیاز
ارخودرئیسستوننارنجیبازیکندارد،
میجلوپلیکشماریامتیازمسیرروی
.برد

:6مثال
دبایخانهاینرویبرکلبهساختنبرای

کارتیکوطلسم5بابرابرایهزینهدقیقا
هایطلسمارزش.پرداختآبیمنظره

تواندنمیاوواست6برابرقرمزبازیکن
مینپس.بپردازدراخانهاینیهزینهدقیقا
.بسازدایکلبهآنرویحاالهمینتواند

رکتییناحیهرویبرایکلبهاگر
یکاشباالترین،ایدساختهچین

یکلبهزیروبرداشتهراتیرک
ستونوبگذاریدخانهاینداخل
دهشنوشتهتعدادبهراخودرئیس

امتیازمسیردرکاشی،اینروی
.ببریدجلوشماری

:کنیدتوجه
ناحیهدوهرمیانیمربع

تیرکوچینسنگی
قابلهایخانهچین،

حساببهسازوساخت
نیدتوانمیپس.آیندنمی
هاخانهاینرویایکلبه

.بسازید
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ساختن دو کلبه خانه های دارای دو منظره

یتایساختن کلبه های دو 

ممکن10#یاسکلهدرتنهاکهکاری)بسازیدکلبهدوبخواهیداگر
برپامتفاوتیخانهدودرودیگری،ازپسیکیکلبه،دو،(است

هجداگانصورتبهراهاخانهازیکهردقیقیهزینهباید.کردخواهید
اعمالشدگفتهقبلقسمتدرکهصورتیبهقوانین،یهمه.بپردازید

.(کنیدنگاههاکلبهساختنقسمتبه)شوندمی

:7مثال
عددمجموعباارزشمندیهایکارتومنظرهکارتدوپرداختبا

هبایخانهرویبریکی.سازدمیکلبهدوقرمزبازیکن،14ارزش
بر6ارزشبهایخانهرویبردیگریونیزار،یناحیهدر8ارزش

.آبیناحیهروی
بازیکندارد،قرارنیزاریخانهرویبررئیسامتیازنشان3چون
سهشماریامتیازمسیررویبرراخودرئیسستونبالفاصلهقرمز

.بردمیچلوپله
کارتبادارد،ارزشعدد14مجموعدرقرمزبازیکنکهاینوجودبا

کلبهدو،7ارزشبهیکهرخانه،دورویبرتوانستنمیباالهای
عددمجموعبایکهرارزشمند،هایکارتازترکیبدواو.بسازد
.ندارداختیاردر7ارزش

ممکن9#یاسکلهدرتنهاکه)بسازیددوتایییکلبهیکبخواهیداگر
ایوارزشمندهایکارتبرحسبراخانهآنقیمتبرابردوباید،(است

.بپردازیدخانهآنبهمربوطیمنظرهکارتدوهمراهبههاطلسم
سرئیامتیازنشاندارایکهایخانهرویبردوتایییکلبهیکاگر

نشانرابربدوتعدادبهراخودرئیسستونبالفاصلهبایدبسازید،باشد
هخانآناز)ببریدجلوشماریامتیازمسیردرخانهآنرویرئیسهای

.(گیریدمیامتیازمعمولحالتبرابردو

:8مثال
یکلبهیکساختنیهزینه

عدد20خانهاینرویبردوتایی
آبیمنظرهکارتدووارزش
بهقادربنفشبازیکن.است

استهزینهدقیقمقدارپرداخت
یکلبهتواندمینتیجهدرو

نشان4چون.بسازدرادوتایی
وجودخانهآنرویرئیسامتیاز
ونستبایدبنفشبازیکندارد،

مسیررویبرپله8راخودرئیس
.ببردجلوشماریامتیاز

:کنیدتوجه
اهناحیهاینرویبرتواننمیرادوتاییهایکلبه

:ساخت

چینسنگیناحیهکل•
نچیتیرکیناحیهکل•
طلسمیخانه10روی•

ها

هبتواننمیراشدهساختهقبالهایکلبه
.کردتبدیلدوتاییهایکلبه

دارندقراربازییصفحهرویایمنظرهدویخانه2
یدبخواهاگر.اندشدهتشکیلمنظرهدوازکدامهرکه

دتوانیمیبسازید،هاخانهاینازیکیرویایکلبه
هخانآنیمنظرهدوازیکیبهمربوطیمنظرهکارت

این.بپردازیدآنقیمتهمراهبهرا(خودانتخاببه)
ویربربهشتی،هایپرندهازیکیبابایدمنظرهنوع

.باشدشدهمشخصمعبدیصخره
اینهخاچنینرویبردوتایییکلبهیکبخواهیداگر

هراییکینوعازرامنظرهکارتدوتوانیدمیبسازید،
.بپردازیدخانهاینبهمربوطهایمنظرهدوی

پرداختبهقادرهمموردایندرحال،اینبا
پرندگانتوسطکهایمنظرهباخانهیهزینه

نشدهمشخصمعبدیصخرهرویبربهشتی
.نیستیداست،

:9مثال
ها،کارتاینبانارنجیبازیکن

خانهاینرویبرایکلبه
یسرئستونبالفاصلهوساخته

.بردمیجلوپله4راخود

:کلبهیکساختنازبعد
،شدندپرداختنیازموردیمنظرهوارزشمندهایکارتکهوقتی
میگذاشتهخودبهمربوطیشدهبازیهایکارتیپشتهروی

جعبهداخلراهاآنوکردهجداومرتبراشروعهایکارت.شوند
شد،تمامکشیدنکارتهایپشتهازیکیوقتی.بگذاریدبازیی

عنوانبهآنازوزدهبررانوعآنیشدهبازیهایکارتیپشته
.کنیداستفادهجدیدکشیدنکارتیپشته

کنارراایدکردهاستفادهکلبهساختنبرایکههاییطلسم
،استشدهخالیهاطلسمیکیسهکهصورتیدرفقط.بگذارید

هکیسداخلبهراایدگذاشتهکنارحاالتاکههاییطلسمیهمه
.برگردانید
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بعددوربرایبازیکردنآماده:3فاز
اسهکدادنقرارباراالجزایرمجمعدرآیینییخانهاولینکهبازیکنی

راجادویینماد(12و1هایاسکلهبینیخانه)استگرفتهخودی
.بودخواهدکنندهآغازبازیکنبعددوردروبرداشته

:مهمبسیار
مجمعرویآیینیمراسمیخانهاولیناگر

باشد،نشدهگرفتهبازیکنیهیچتوسطالجزایر
همینکهدوری)دورآنیکنندهآغازبازیکن

هبراجادویینماد(استرسیدهپایانبهحاال
اینودهد،میخودراستسمتبازیکن
او.بودخواهدبعددوریکنندهآغاز،بازیکن

رویخالییخانهدوبهرابهشتیپرندگانباید
.کندمنتقلمعبدیصخره

:10مثال

،استنگرفتهراآیینییخانهاولینبازیکنیهیچچون
وآبهایمنظرهبهمربوطهایخانهبهبایدبهشتیپرندگان

.شوندمنتقلشن

رویراقایقوبرداشتهآیینیهایخانهرویازراخودهایکاسه
.بگذاریدآنحرکتشروعیخانه

یشدهروردیفمجدداارزشمند،هایکارتیپشتهازبرداشتنبا
داشتهوجودشدهروارزشمندکارت4تاکنید،پرراهاکارتاین

.باشد
یشدهروردیفمجددامنظره،هایکارتیپشتهازبرداشتنبا

.باشدداشتهوجودشدهرومنظرهکارت3تاکنید،پرراهاکارتاین

کارت های به رو منظره

کارت های به رو ارزشمند

مقدسمسیر8
مسیر4ازکیهررویراکلبهتعدادبیشترینهابازیکنازیککدامببینندبایدبازیکنان

میشمردهکلبهعدددودوتایی،یکلبههر.استساختهمقدسعمودیمسیر4وافقی
دومینواولینکهدهندمینشانبومیخدایانهایمجسمهرویروبههایشماره.شود

میریافتدقبیلهرئیسامتیازچندمسیرآندرهاکلبهتعدادبیشترینلحاظازبازیکن
،(دباشنساختهکلبهمساویتعدادیعنی)کنندمساوینفردوکهصورتیدر.کنند

آنیازهایامتیبرندهباشدداشتهمسیرآنیمجسمهبهترنزدیکایکلبهکهبازیکنی
.باشدمیمسیر

و)هاکلبهتعدادشمارشدرطرفبیهایرنگهایکلبهنفره،سهودوهایبازیدر
حاظلازشمااگر:یعنی.شوندمیگرفتهنظردر(بازیکندوتساویحالترفعهمچنین

کنبازیرنگ)طرفبیرنگهایکلبهازبعدجایگاهیدرمسیر،یکرویکلبهتعداد
کلبهتعداداگر)آییدمیحساببهاوازبعدهمگیریامتیازدر،گیریدمیقرار(خیالی

رافردیآندومنفرامتیازشماباشد،شماهایکلبهتعدادازبیشترطرفبیرنگهای
.(گیریدمی

بازیپایانشماریامتیاز
وشودمیکاملبازیازدورآنبسازد،راخودیکلبهآخرینبازیکنیکوقتهر

میبهمحاسراقبیلهرئیساضافیامتیازهایبازیکنانحاال.رسدمیپایانبهبازی
.کنند

11مثال 

A

هر،Aعمودیمقدسمسیررویبر
وبنفش،زرد،هایبازیکنازکدام
حال،اینبا.دارندکلبهدوقرمز

بهلبهکتریننزدیک)کلبهباالترین
(مسیراینابتدایخداییمجسمه

امتیازهاییبرندهقرمز.استقرمز
ازرئیسامتیاز12وبودهمسیراین
.آوردمیدستبهآن
رادوممقامزردبازیکنادامه،در

و-آوردمیدستبهمسیراینروی
دستبهرئیسامتیاز6نتیجهدر

بتنساویکلبهباالترین.آوردمی
جسمهمبهبنفش،بازیکنیکلبهبه
.استترنزدیکمسیراینی

ازدومعمودیمقدسمسیرروی
بازیکن،(Bمسیر)چپسمت

راهاهکلبتعدادبیشتریننارنجی
امتیاز10اوبهاولجایگاهاین.دارد

یکلبه.دهدمیقبیلهرئیس
یکلبهبهنسبتزردبازیکن
ناییمجسمهبهبنفشبازیکن

هنتیجدرواستترنزدیکمسیر
امتیاز5ودومجایگاهزردبازیکن

.آوردمیدستبهمسیراینازرا

B
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چینسنگیناحیه
ینابهراآوریدمیدستبهچینسنگیناحیهازکهرئیسیامتیاز
کلتعداددرراناحیهایندرخودهایکلبهتعداد:کنیدمحاسبهروش
.کنیدضربناحیهایندرموجودهایکلبه

:12مثال
سنگیناحیهدرکلبه7کلدر

.دارندوجودچین

بازیکنبهمتعلقهاآنتایسه
21=3×7اوبنابراین.استبنفش
.آوردمیدستبهرئیسامتیاز

دوکدامهرقرمزوزردبازیکنان
اینبنابر.دارندناحیهایندرکلبه

یناحیهازهاآنازیکهرامتیاز
.14=2×7بااستبرابرچینسنگ

چینتیرکیناحیه
رئیسامتیاز12باشیدساختهناحیهایندرراکلبهتعدادبیشتریناگر

ناحیهنایدرکلبهتعدادنظرازکهبازیکنی.آوریدمیدستبهقبیله
صورتدر.کندمیکسبرئیسامتیاز6گیردقراردومجایگاهدر

دررابهکلاولینکهبازیکنی،بازیکندوهایکلبهتعدادبودنمساوی
یکنبازکدامکهاینتعیین.گیردمیامتیازاستساختهناحیهاین

زیریرکتکاشیبهکردننگاهبااستساختهکلبهناحیهایندرزودتر
شمارهباایخانهرویکهایکلبه.شودمیانجامراحتیبههاخانه

.استشدهساختهزودترباشد،شدهساختهکمترکاشی

در(بازیکندورنگجزبهرنگی)همطرفبیرنگهایکلبه،نفرهدوبازیدر
ردشمااگر:یعنی.شوندمیحسابتساوی،یککردنبرطرفبرایوشمارش

طرفبیگرن(خیالی)بازیکنبهنسبتکمترییکلبهتعدادچینتیرکناحیه
.دشویمیگرفتهنظردراوازبعدهمامتیازآوردندستبهدرباشید،داشته

:13مثال
3)لبهکتعدادبیشتریننارنجیبازیکن

ساختهچینتیرکناحیهدررا(عدد
اوبهرئیسامتیاز12نتیجهدر.است
.گیردمیتعلق

گاهجایدردوهربنفشوقرمزبازیکنان
.دهستنهاکلبهتعدادبیشتریندوم

ایننبیدرعددکمترینباتیرککاشی
کلبهازیکیزیر(4عددبا)خانهچهار
جهنتیدر.داردقراربنفشبازیکنهای

رددومنفرامتیازهایبنفشبازیکن
.دکنمیکسبراچینتیرکیناحیه

ماندهباقیهایطلسم
،ماندهباقیطلسمهرازایبه

مطلسآنارزشعددبرابربازیکن
.آوردمیدستبهرئیسامتیاز

مقدسمسیر1-8

:14مثال
امتیاز12=6+2+4

:هاکلبهبیشترین
.گیردمیرئیسامتیازتر،بزرگعددبرابر

:هاکلبهبیشترینبانفردومین
.گیردمیرئیسامتیازتر،کوچکعددبرابر

:تساویشرایطدر
مجسمهبهاشکلبهکهاستکسیبرنده

.استترنزدیک

چینسنگیناحیه-2

ناحیهایندرشماهایکلبهتعداد
ناحیهایندرهاکلبهکلتعداد×
.شمابرایرئیسامتیاز=

نچیتیرکناحیه-3

:هاکلبهبیشترین
رئیسامتیاز12

:هاکلبهبیشترینبانفردومین
رئیسامتیاز6

:تساویشرایطدر
.ستاساختهکلبهناحیهایندرزودترکهکسی

ماندهباقیهایطلسم-4

هاطلسمارزشعددمجموع
آمدهدستبهرئیسامتیاز=

مروری کلی بر امتیاز شماری پایانی

بازیدرپیروزیوپایان
شده،کسبامتیازهایاساسبربازیکنانیهمهکهآنازپس

صمشخبردند،جلوشماریامتیازمسیررویراخودرئیسستون
قبیلهبرریاستبرایخدایانسویازکسیچهکهشودمی

بهاررئیسامتیازبیشترینکهبازیکنی.استشدهانتخاب
.بودخواهدقبیلهیآیندهرهبروشدهپیروزباشد،آوردهدست

(شدهمساویبازیکنانمیاناز)بازیکنینفر،دوتساویشرایطدر
دربازیپایاندرراهاطلسمارزشعددمجموعبیشترینکه

.استبرندهباشد،داشتهاختیار

.باشدبازییبرندهنفریکازبیشاستممکن
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بازیدیگرهایحالت

چینسنگیناحیههایکاشی
ها،آنبرعالوهاما.شوندمیاجراچنانهممعمولیبازیقوانینیهمه

یکاشهشت.شوندمیاضافهبازیبههمچینسنگیناحیهکاشیهشت
یخانههشترویوروبهراهاآنسپسکرده،انتخابتصادفیطوربهرا

ازیبجعبهبهرانشدهانتخابکاشیهشت.بگذاریدچینسنگیناحیه
.برگردانید

یهکلبیکباچینسنگیناحیههایخانهازیکیچوننفرهسهودوهایبازیدر
انهخهفترویهاکاشیواستفادهکاشیهفتازتنهااست،شدهپوشیدهطرفبی
.شوندمیگذاشتهخالیی

احیهنهایخانهازیکیرویایکلبهاگر:بازیروندبرایویژهقوانین
.کنیدمیدریافتراخانهآنرویکاشیبسازید،چینسنگ

ارباشدبومیخداییمجسمهیکیدهندهنشانکهکاشیهر
دسمقمسیرشماریامتیازدراگر.داریدمینگهبازیانتهایتا

دید،کرمساویدیگریبازیکنباکاشیآنیمجسمهبهمربوط
لهفاصمعمولی،بازیبرخالف.بودخواهیدامتیازهایبرندهشما

دارایبازیکنبرتأثیریمسیراینابتداییمجسمهازکلبهی
.استبرندهاوتساویحالتدرونداردمجسمهآنکاشی

بهبازیاززمانهردیگرهایعالمتدارایهایکاشیازتوانیدمی
ازوبگذاریدکنارراهاآناستفادهازپس)کنیداستفادهزیرروش
:(کنیدخارجخوددست

.است3ارزشبهارزشمندکارتیکمعادلکاشیاین

.است2ارزشبهطلسمیکمعادلکاشیاین

ونبدتوانیدمیکاشیایندادنبا:"منظرهآزادکارت"
باخانههررویبهشتی،هایپرندهفعلیمکانبهتوجه

.بسازیدکلبهیکایمنظرههر

:15مثال
سرربتساویبنفشبازیکن

مسیردرهاکلبهتعداد
داشتنخاطربهراAمقدس
ابتداییمجسمهکاشی

.شودمیبرندهمسیراین

:بازیبرایدیگرممکنهایحالت
عکسدارایکاشیهشتازتنهاعمدبهتوانیدمیتمایلصورتدر

یکاشهشتازتنهاعکس،بهیا.کنیداستفادهخدایانیمجسمه
.کنیداستفادههامجسمهتصویربدون

سوونسونآیلیف:نویسندهوطراح
بودنویکتور:تصویرگر

لردجانیاردشیریامیر:فارسیبهترجمه
wom_aa_1371@yahoo.com

"ازیبذهنسرزمینشرکتتوسطشدهارائه"
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