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کارگران:

صفحه ی بازی: 

اجزای بازی

هایرنگباکهاستشدهتقسیمناحیه5بهبازییصفحه:هاناحیه•
.اندشدهدادهنشانبازییصفحهرویمختلف

ازپیوستههایخطباکهدارندوجودناحیههردرزمین13:هازمین•
دادنقرارزماندرراهنماییبرایچیننقطههایخط)اندشدهجداهم

اندازهدودرهازمین.(اندشدهکشیدهناحیهیکداخلهاخراشآسمان
ایخانه3هایزمینداخلگلنشان.هستندموجودخانه3وخانه2ی
.کندمیکمکبازیصفحهرویهاآنیافتنبه

تااندشدهمشخصمتفاوتهایرنگبامهمخیابان5:هاخیابان•
هایانتدرامتیازکسبامکانهاخیاباناین.شودترسادههاآنتشخیص

انخیابهایکارتازیککدامکهاینبهبسته)کنندمیفراهمرابازی
.(شوندبازیواردوانتخابنیویورکهای

بهازامتیبازی،یصفحهدورشماریامتیازمسیر:شماریامتیازمسیر•
قراردسترسدرزمانوکردهمشخصرابازیکنهرتوسطآمدهدست

.کندمیمشخصراهافناوریجدیدنسلگرفتن

رویبرکهاستهاییزمینمساحتمجموعبرابرشماامالک:امالک•
راهایتانخراشآسمانیهمهباید.ایدکردهخریداریبازییصفحه
.بسازیدخودامالکیمحدودهداخل

ازسوساختمختلفهایرنگباهاییزمیندرتوانیدمی:کنیددقت•
.باشندشماملکجزوهازمینآنیهمهکهاینشرطبهکنید،

ربشمامالکیتیدهندهنشانکارگران•
وساختمانعوهستند،زمینیکروی
نزمیآندردیگربازیکنانتوسطساز
.شوندمی

نشان های :
پادشاهی

نشان های امتیاز:

کارت های زمین: 

رویهایزمینازیکیبهمربوطزمین،هایکارتدستهازکارتهر•
هایکارتازیکیتوانیدمیخود،نوبتدرشما.باشدمیبازییصفحه
.کنیدخریداریخودامالکگسترشبرایراشدهروزمین

کارت های شخصیت: 
ها،آنازیکهررویموجودرنگینشاناساسبرشخصیت،هایکارت•

یکنندهشروعساختماناولیهچیدمانزماندرکهکنندمیمشخص
.گیردمیقرارکجاشما

کارترویرنگ5ازیکهر•
5ازیکیبهشخصیت،های
صفحهرویهایناحیهرنگ
رنگ.کنندمیاشارهبازی
بهشخصیتهایکارتروی
مربوطشماهایمهرهرنگ

.نیست

کارت های خیابان های نیویورک: 

نیویورکهایخیابانهایکارت•
یبازانتهایدرکهکنندمیتعیین
درخراشآسمانبیشترینداشتن

5شمابرایها،خیابانکدامکنار
.داردهمراهبهاضافیامتیاز

کارت های چالش دارای جایزه: 

جایزهدارایچالشهایکارت•
بهبرایایاضافهوجدیدشرایط
بازیهردرامتیازآوردندست
9صفحهبه)کنندمیایجاد

.(کنیدمراجعه

کارت های اعمال: 

یاجازهشمابهاعمال،هایکارت•
هکنوبتیدررااضافهعملیکانجام
9یصفحهبه)دهندمیشوند،بازی

.(کنیدمراجعه
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آسمان خراش ها:

خراشآسمانیکینمایندهبازی،ایندرخراشآسمانهر
.بودهکشیدفلکبهسرنیویورکشهردرزمانیکهاستحقیقی

دروشمانوبتدرهاخراشآسمان•
دستبهبرایسازوساختمرحله
اضافهبازیصفحهبههاامتیازآوردن

هررویشدهنوشتهعدد.شوندمی
یدهندهنشانخراشآسمانکارت

دستبهآنساختباکهاستامتیازی
آسمانهرعدددوررنگ.آوریدمی

دراستفادهموردفناورینسلخراش،
.کندمیمشخصراآن

اندعبارتکهداردوجودفناورینسلسه:فناوریهاینسل•
بازیکنانبازی،آغازدر.طالییوای،نقرهبرنز،هایسطح:از

با.بسازندرابرنزسطحهایخراشآسمانتوانندمیتنها
دریجتبهبازیکنهرشماری،امتیازمسیررویبرهاآنپیشرفت

دکنمیفعالخودبرایراطالییواینقرهفناوریهایسطح
.(استشدهمشخصشماریامتیازمسیررویکهترتیبیبه)

حالت)پایهبازیدر:کنیدتوجه•
ردفناوریاینقرهسطح(بازیمعمولی

18امتیازدرطالییسطحو6امتیاز
.شودمیفعال

آسمان خراش های افسانه ای:

طالییسطحهایخراشآسمانای،افسانهخراشآسمان4•
هایخراشآسمانهماننددقیقاهاآن.هستندفردیبهمنحصر

تندهساشتراکیهاآنکهتفاوتاینباشوند،میساختهدیگر
ملکرداگر.(گیرندمیتعلقبسازدراهاآنکهکسیاولینبه)

نیدتوامیباشید،داشتههاآنازیکیدادنجابرایزمینیخود
معمولیحالتچونهمراایافسانههایخراشآسمانازیکی

ازیکیسپس.بسازیدخودنوبتسازوساختیمرحلهدر
بهدهیدنشانتادهیدقرارآنرویراخودپادشاههاینشان
.داردتعلقشما

یکتنهاتواندمیبازیهرطولدربازیکنهر:کنیدتوجه•
.بسازدایافسانهخراشآسمان

ساختمان های شروع کننده:

بازیصفحهرویشمااولیهزمینکننده،شروعهایساختمان•
هایخراشآسمانهمچونهاآنبا.کنندمیمشخصرا

هکاینجزشود،میبرخوردمعمولی
زماندرهاآنساختنباشما

میندستبهامتیازیاولیه،چیدمان
لنسبهمتعلقهاآنکهاینوآورید،

طحسبهنسبتتریپایینفناوری
هستندبرنزی

چیدمان اولیه
:در بازی دو نفره

David)اشنایدردیویدشخصیتکارتچیدمان،آغازازپیش
Schneider)بازیازصورتیزمینهایکارتیهمههمراهبهرا

هاستفادبازیدرهاآن)برگردانیدبازیجعبهبهراهاآنوکرده،حذف
.(شدنخواهند

ایافسانهخراشآسمان4وداده،قرارمیزوسطرابازییصفحه•
.بگذاریدبازیکناندسترسدروآنکناردررامشکی

شاملکهبدهیدبازیاجزایازاورنگهممجموعهیکبازیکنهربه•
4کننده،شروعساختمانیکخراش،آسمان18:شودمیموارداین

.شماریامتیازنشانیکوعمل،کارت3پادشاهی،نشان1کارگر،
شماریامتیازردیف0شمارهیخانهرویراخودشماریامتیازنشان•

.بگذارید
نشانوکارگرهاکناردروخود،جلویروبهراخودعملکارت3•

.بچینیدخودپادشاهی
1ونیویورکهایخیابانهایکارتمیانازکارت3تصادفیصورتبه•

روبهبازیصفحهکناروکردهانتخابراجایزهدارایچالشکارت
.بگذارید

.بدهیدشخصیتکارت1بازیکنهربه•
کهبگذاریدای2اندازهدارایزمینرویراخودکنندهشروعساختمان•

.تشماسشخصیتکارتراستسمتوباالیگوشهعالمتبامنطبق
ازشماستزمینبامنطبقیاندازهورنگدارایکهزمینکارتیک•

خودشخصیتکارترویوکردهحذفزمینهایکارتیدسته
.بگذارید

تهدسازراشدهگفتهزمینهایکارتبایدخاطراینبه:مهمینکته•
هایزمینبامنطبقماندهباقیکارتدستهکهکنیدحذفهاکارت
.باشدبازییصفحهرویماندهباقی

وکردهروراهاآنازعدد4وزدهبرراماندهباقیزمینهایکارت•
زمینهایکارت.دهندتشکیلرازمینآزادبازارتابگذاریدصفحهکنار
دستهاینبه.بگذاریدایگوشهدرپشتبهدستهیکدرراماندهباقی
.شودمیگفتهآیندهبازار

راازیکنیبکنیممیپیشنهادما.کنیدتعیینشروعبرایرابازیکنیک•
نجامارابازیایننیویورکدراگر)یاوکردهترکرانیویورکاخیراکه
.کنیدانتخاباستبازگشتهنیویورکبهاخیرا(دهیدمی
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انجام بازی
.بازی در جهت ساعت گرد انجام می شود•

:شما در نوبت خود، امالک تان را با انجام یکی از کارهای زیر توسعه خواهید داد•
.گسترش یا تخریب، و سپس ساخت و ساز•

گسترش:
ید،باشداشتهایاستفادهقابلکارگرخودنوبتشروعدراگر•

آزادبازارازراشدهروزمینهایکارتازیکیتوانیدمی
انیدبتوتا)دهیدقرارخودشخصیتکارترویراآنوبرداشته

قابلکارگرانازیکیسپس.(کنیدپیگیریراخودامالکرشد
ونگرنظرازکهبگذاریدصفحهرویبرزمینیرویرااستفاده

.اشدبخوانهمبرداشتید،نوبتاینکهزمینیکارتبااندازه
رابازیصفحهرویبرزمینیتوانیدنمیشما:کنیددقت•

یدیگربازیکنامالکازجزئیحاضرحالدرکهآوریدبدست
.باشدمی

بهرازمینیککهزمانی•
انتهایتاآورید،میدست
شماامالکازجزئیبازی

گامطیدر.ماندخواهد
توانیدمیشماساز،وساخت

امالکداخلجاییهردر
قوانینازپیرویباخود،

سازوساخت،ساختمان
.کنید

دامجدراآزادبازارکردید،کاملراگسترشگامکهاینازپس•
روکارت4تعدادبهنیاز،تعدادبهملکهایکارتکردنرو،با

خودزساوساختگامسراغبهتوانیدمیسپس.برسانیدشده
برسددیبعبازیکنبهنوبتتاکنیدتمامراخودنوبتیارفته

وتساخخودنوبتدرکهبگیریدتصمیمتوانیدمییعنی)
.(ندهیدانجامسازی

تخریب:

باراخودشدهساختهپیشتروموجود(های)خراشآسمان•
ردکهخراشیآسمانابتدا.کنیدجایگزینخراشآسمانیک
ابانتخداریدراآنساختنقصدنوبتهمینسازوساختگام

درکهیی(کارگرهاو)هاخراشآسمانیهمهسپسوکنید،
.برداریدصفحهرویازرااندگرفتهقرارآنساختمحل

کنیدمیتخریبکههاییخراشآسمانیهمه:مهمنکته•
بعدگامدرخواهیدمیکهخراشیآسمانبهنسبتباید

باشندتریقدیمیوترپایینفناورینسلبهمربوطبسازید،
.(طالیی>اینقره>برنزی)

.برگردانیدجعبهبهراشدهتخریبهایخراشآسمانیهمه•
هبشما.بودنخواهنداستفادهقابلبازیایندردیگرهاآن

.دهیدنمیدستازامتیازیهاآنحذفخاطر
هاییزمینجدیدخراشآسمانساختوتخریبازپساگر•

یکارگریاوخراشآسمانیعنی)مانندمیخالیشماملکدر
هایزمینازیکهردرکارگریکباید،(نداردقرارهاآندر

داشتهنکارگرکافیتعدادبهکاراینبرایاگر.دهیدقرارخالی
.ددهیانجامنوبتایندرراتخریبعملتوانیدنمیباشید،

وتساخگامسراغبهشد،کاملشماتخریبگامکهاینازبعد•
یمانجامراتخریبعملنوبتیدراگریعنی)برویدساز

.(کنیدسازوساختآنازپسبایدحتمادهید،

ساخت و ساز:
پیرویبارا،خودینشدهاستفادههایخراشآسمانازیکی•

درخالیموجودهایزمینروی،سازیساختمانقوانیناز
.بگذاریدخودملک

ساختبرایشدهاستفادههایزمیناینداخلکهکارگریهر•
.بگذاریدخودجلویوبرداشتهراهستندسازو

دایساختهکهخراشیآسمانرویشدهنوشتهعددیاندازهبه•
متیازانشانبردنجلوبارا،امتیازاین.کنیدمیکسبامتیاز
هنوشتعددیاندازهبهشماریامتیازمسیررویبرخودرنگ
.کنیدمشخصخراش،آسمانکنارشده

هبشمانوبتشد،کاملشماسازوساختگامکهاینازپس•
.رسدمیبعدیبازیکننوبتورسیدهپایان

یکاو.کندسازوساختخودامالکدخلزمینیدرتواندمیتنهاسبزبازیکن
میدستبهامتیاز2داده،قرارخودزمیندرراخانهدواندازهباخراشآسمان

.(گیردمیپسراخودکارگرو)آورد

.شوندجاشماامالکدرکامالبایدهاخراشآسمان•
ی،بازیصفحهبهخراشآسمانیککردناضافهازقبلباید•

مراجعه4صفحهبه)باشیدکردهفعالراآنفناورینسل
.(کنید

پارکیکیاوخیابانیککناردربایدهاخراشآسمان•
مجاورقسمتعنوانبهخراشآسمانهایگوشه)شوندساخته
.(شوندنمیحساب

قوانین ساختمان سازی

توانندمیهاخراشآسمان•
یناحیهیاوزمینچندروی

.شوندساختهمختلف
خراشآسماننیستنیازی•

زمینشده،ساختههای
.کنندپرکامالراخودساخت

مینزیکوقتیحتیبازیکنان
شود،پرناقصصورتبه

میپسراآنداخلکارگران
.گیرند

هایخراشآسمانرویبرتواننمیراهایخراشآسمان•
درزیریخراشآسمانتخریبصورتدرجزبه)ساختدیگر
.(تخریبگام
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پایان بازی

هایخیابانهایکارتخاطربهشماشماری،امتیازفازطیدر•
طولدرکهعملیهایکارتوچالش،هایکارتنیویورک،

.نیدکمیدریافتایاضافهامتیازهای،ایدنکردهاستفادهبازی
:نیویورکهایخیابان

دارایبازیکنبهنیویورک،هایخیابانکارت3ازکدامهر•
امتیاز5خیابانآنکناردرخراشآسماننشانبیشترین

.دهندمیجایزه
ابانخییکازبیشکناردرخراشآسمانیکاگر:کنیددقت•

یجایزهبردنبرای،(کندلمسراخیابانیکازبیش)باشد
.شودمیشمردهوآمدهحساببههاخیابانآنتمام

:جایزهدارایچالشهایکارت
به)کنیدحسابرااضافهچالشکارتبهمربوطامتیازهای•

.(کنیدمراجعه9صفحه
:عملهایکارت

استفادهآنازکهخودجلویدرروبهعملکارتهرازایبه•
.آوریدمیدستبهاضافهامتیازیکباشید،نکرده

امتیاز شماری:

:کهشودمیشروعزمانیبازیانتهاییقسمت
خودجلوینشدهساختهخراشآسمان4فقطبازیکنانازیکی•

.باشدداشته

کهاینیا
ندهآیبازارکهحالیدرباشد،ماندهآزادبازاردرکارتسهفقط•

.دباشرسیدهپایانبه(ملکهایکارتینشدهرویدسته)
ازیکیدادنرخبا)کنیدشروعرابازیانتهاییقسمتشمااگر

وبتنشما،(شودشروعبازیانتهاییقسمتشما،نوبتدرهااتفاق
ازامتیفازکهاینازقبلسپس.کنیدمیکاملراخودپایانی

آخرنوبتیکترتیببهدیگربازیکنانیهمهشود،آغازشماری
.کنندمیبازیراخود

بازییهبرندباشد،آوردهدستبهراامتیازبیشترینکهبازیکنی
.است

بر)اینهافساخراشآسمانبلندترینکهبازیکنیتساوی،صورتدر
گرا.استبرندهباشدساختهرا(آنرویشدهنوشتهارتفاعاساس

خراشآسمانهیچاندآوردهدستبهیکسانیامتیازکهبازیکنانی
هایراشخآسمانبیشترینکهبازیکنیباشند،نساختهایافسانه
اشد،بپابرجاتساویهمچناناگر.استبرندهباشدساختراطالیی

.کنندمیتقسیمیکدیگرباراپیروزیبازیکندوهر

شرایط نامتداول

هنداشتایاستفادهقابلکارگرهیچخود،نوبتآغازدراگر•
میدهید،انجامراتخریبگامنخواهیدیانتوانیدوباشید،
هبراستیکعوضدروندهیدانجامراگسترشگامتوانید
.برویدسازوساختگامسراغ

یایدتواننمیوداریدایاستفادهقابلکارگراگر:کنیددقت•
نوبتدربایدحتمادهید،انجامراتخریبگامخواهیدنمی
.آوریددستبهوکردهتصاحبراجدیدزمینیکخود

ویدباشنداشتهایاستفادهقابلکارگرخودنوبتآغازدراگر•
یکیدبایکنید،(تخریبیا)سازوساختخودنوبتدرنتوانید

زمینکارتوبازییصفحهرویازراخودکارگرهایاز
وبرداشتهخودشخصیتکارترویازراکارگرآنبهمربوط

ازسپسودهید،قرارآیندهبازارزمینهایکارتدستهزیر
دیبعبازیکنبهرانوبتوکردهنظرصرفخودنوبتیادامه

.دهیدتحویل

حالت های مختلف بازی

Gold)طالییدارسرمایهچالشکارتبا• Tycoon)بازی
تریسختچالشهایکارتباشدنمواجهازقبلتاکنید

Master)معماراستادهمچون Architect)اعتباریاو
Gold)طالیی Prestige)،بازیهایقسمتدیگربابیشتر

.شویدآشنا
Wall)استریتوالهایخیابانهایکارتبا• Street)،

Nassau)برادوناسائوو،(Broadway)برادوی & Broad)
.شودسپریمعروفوآشنایمنطقهیکدربازیتاکنیدبازی

میگام،بهگاموترسادهمقدماتیبازییکداشتنبرای•
.کنیدبازیاعمالهایکارتازاستفادهبدونتوانید

برای بازیکنان مبتدی:

برای بازیکنان حرفه ای:

هنتیجدر)نکنیدآغازکنندهشروعهایساختمانبارابازی•
.(بسازندصفرونوازراخودامپراتوریبایدبازیکنان

ترسختطالییواینقرهفناوریهایسطحسازیفعال•
:بودخواهد

امتیاز،10دراینقرهسطحسازیفعال•
.امتیاز25درطالییسطحسازیفعال•

الفعیآستانهشماری،امتیازمسیررویعالیم:کنیددقت•
.کنندمیمشخصراهاسطحاینسازی
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از روند بازیهاییمثال 
گسترش و ساخت و ساز:

: 1مثال

واندازههمانباخالیموجودزمینیکرویراخوداستفادهقابلکارگرهایازیکیوآورد،میدستبهراخانه3یاندازهبازردملککارتیکسبزبازیکن
.گیردمیپسراخودکارگرسبزبازیکن.آوردمیدستبهآنازامتیاز2وبسازد،را2اندازهبرنزیخراشآسمانیکگیردمیتصمیماو.گذاردمیرنگ
آیدمیحساببهاوامالکازجزئیچنانهمینشدهاستفادهوماندهخالیمربعیزردیخانه

: 2مثال

زمینیاو.داردقرار1مثالدراوتوسطشدهکسبزمینکناردقیقاکهآوردمیدستبهرا2یاندازهبازردزمینیکسبز،بازیکنبازی،همانیادامهدر
3ساختماناینازوبسازد،جدیدخراشآسمانیکتاکندمیاستفادهرابودماندهباقیبرایش1مثالازکهزمینیواستآوردهدستبهتازگیبهکه

.کندمیکسبامتیاز

: 3مثال

راایخانه2قرمززمینیکاوحاال.ندهدانجامسازیوساختبودگرفتهتصمیمامابودآوردهدستبههمکنارآبیزمین2آبیبازیکنبازی،همیندرقبال
6طحسیآستانهازجااینتاآبیبازیکن.کندمیرزروکارگریکدادنقرارباراآنوآوردمیدستبه(دارندقراراوآبیهایزمینکه)بلوکهمانروی

ازهاییتقسمکهسازدمیاینقرهخراشآسمانیکآبیبازیکن.بسازدرااینقرهفناورینسلهایخراشآسمانتواندمینتیجهدراست،گذشتهامتیاز
قرمززمیندرواقعماندهباقیمربع.آوردمیدستبههمامتیاز6نهایتدروگیرد،میپسراخودکارگرسههرسپسوکند،میاشغالرااوزمینسههر

.رودمیشماربهاوملکازجزئیهنوز
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سه خیابان داخل بازی

1گزینه  2گزینه 

از روند بازیهاییمثال ( ادامه)
تخریب و ساخت و ساز:

: 4مثال

بکسبرایتخریبامکانازخواهدمیاو.بسازدراطالییواینقرههایخراشآسمانتواندمیاکنونپساست،رسیدهامتیاز18یآستانهبهسبزبازیکن
.کنداستفادهامتیاز
.کندتخریبطالیییاواینقرهبزرگخراشآسمانیکساختنبرایراخودبرنزیخراشآسماندوتواندمیاو:1یگزینه
.کندتخریبطالیییاواینقرهکوچکخراشآسمانیکساختنبرایراخودبرنزیخراشآسماندوتواندمیاو:2یگزینه

بهرازردزمینیککهشوندمیحذفبازیازهستند،جدیدخراشآسمانجایزیرکهبرنزیخراشآسمان2.کندمیانتخابرا2یگزینهسبزبازیکن
.بپوشاندخودکارگرهایازیکیباراآنبایدبنابرایناست،سبزبازیکنبهمتعلقهمچنانزردزمین.کندمیخالیوآزادکاملطور

: 5مثال

بلوکهمانرویراکوچکقرمززمینیکاوقبلیهاینوبتازیکیدر.ساختاینقرهبزرگخراشآسمانیک(3مثالدر)بازیهمیندرقبالآبیبازیکن
بازیکن.بسازدطالییهایخراشآسمانتواندمینتیجهدرواستگذشتهامتیاز18یآستانهازاو.کردرزروخودکارگرهایازیکیباراآنوآورددستبه

Metropolitan)کالنشهریزندگی:بسازدایافسانهخراشآسمانیکتاکندمیتخریبراخوداینقرهخراشآسمانآبی Life!)نقرهخراشآسماناو
اوبرایایافسانهخراشآسمان.گیردمیپسراخودکارگروبرداشتهصفحهرویازاست،گرفتهقرارکالنشهریزندگیساختمانساختنجایزیرکهراای
Cedar)سروخیابانکردنکنترلبرایامادارد،همراهبهامتیاز12 St.)هررویبرساختماناینچون.آیدمیشماربهساختمانیکتنهابازی،انتهایدر
Gold)طالییدارسرمایهکارتامتیازبرایهاساختمانشمارشهنگامدراست،گرفتهقرارقرمزوآبییناحیهدو Tycoon)،شمردهناحیهدوهربرای

.آیدمیحساببهوشده

برادوی

Broadway

استریتوال 

Wall Street

سدر

Cedar

سرمایه دار طالیی

Gold Tycoon

کارت چالش دارای جایزه 
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کارت های چالش
صتفروشود،میکشیدهچالشتصادفیکاریکبازیآغازدر•

فراهمبازیطولدرامتیازکسببرایراجدیدیشرایطوها
.کندمی

،4داشتنبرایبازیکنانبازی،پایاندر•
برنزیهایخراشآسمانازعدد6یا،5

15یا،5،10ترتیببهصفحهرویخود
.گیرندمیامتیاز

(Master Architect)استاد معمار 

(Bronze Baron)برنزی بارون

،3،4داشتنبرایبازیکنانبازی،پایاندر•
شکلباخراشآسمان5ازبیشیا

یا،3،6ترتیببهصفحهروینامعمول
ساختمان.کنندمیدریافتامتیاز10

غیرهایساختماننامعمولشکلباهای
باضلعی6یکهاآن.هستندمستطیلی

دارندخودامتیازعدددورمشخصرنگ
.کندمیمشخصراهاآننوعکه

(Generation King)پادشاه نسل 

ترینبیشازایبهبازیکنانبازی،پایاندر•
هربهمتعلقهایخراشآسمانتعداد
کسبامتیاز5صفحه،رویفناورینسل
رینبیشتدارایبازیکنیعنی).کنندمی

وگیرد،میامتیاز5برنزیخراشآسمان
هایساختمانبرایتساویصورتدر.(...

ایاضافهامتیازهیچنسلآننسل،یک
.داشتنخواهد

(Gold Tycoon)سرمایه دار طالیی 

یهناحهرازایبهبازیکنانبازی،پایاندر•
نسلخراشآسمان2حداقلکهای

امتیاز3باشند،داشتههاآندرطالیی
.کنندمیدریافت

رویخراشآسمانیکاگر:کنیددقت•
ایبرباشد،شدهساختهمختلفناحیهدو

میحساببهناحیهدوهرازگیریامتیاز
.آید

(Gold Prestige)اعتبار طالیی 

امتیازچالش،هایکارتدیگربرخالف•
کسببازیطولدرکارتاینیاضافه

خراشآسمانازیکیگاههر.شودمی
هاضافصفحهبهراخودطالیینسلهای

ازیکهرازایبهاضافهامتیازیککنید،
اینقرهوبرنزیهایخراشآسمان
وجودآنمجاورتدرکهخودحریفان

.آوریدمیدستبهدارند

کارت های عمل
عملیکانجامبرایخودنوبتطولدرتوانیدمیراعملهایکارت•

وبتندرراعملکارتچندینتوانیدمی.کنیداستفادهویژهیاضافه
قابلبازیهرطولدرباریکتنهاکارتهروکنید،استفادهخود

.دبچرخانیپشتبهراآنکارتهرازاستفادهازپس.استاستفاده

(Construction Boom)رونق ساخت و ساز 

انجامنوبتایندراضافهسازوساختعملیک•
رکمتشودباعثکارتاینازاستفادهاگر.دهید

باقیمابراینشدهساختهخراشآسمان4از
.کنیداستفادهآنازتوانیدنمیبماند،

برداشتناجازهشمابهکارتاین:کنیددقت•
ارباردومینبرایتخریبیازمینکارتدومین

.دهدنمی

(Land Grab)به چنگ آوردن زمین 

راآزادبازارهایکارتیهمهخودنوبتآغازدر•
رازمینیشدهروکارت4.کنیدتعویض

رارقآیندهبازارهایکارتزیروزده،بربرداشته،
باالیازرازمینجدیدکارت4سپس.دهید
رووبرداشتهآیندهبازارهایکارتیدسته
.دهندتشکیلراجدیدبازارتاکنید

(Market Shift)تعویض بازار 

ارخودملکنوبتایندربگیریدتصمیماگر•
رشگستگامطولدرتوانیدمیدهید،گسترش

کارتدویهر.برداریداضافهزمینکارتیک
بایدداریدمیبرنوبتایندرکهزمینیهای

هایکارتدستهوقتی.باشندخانه2یاندازه
کارتاینازتواننمیباشدخالیآیندهبازار

.کرداستفاده
بههمزمانزمینهایکارتدوهر:کنیددقت•

اینازاستفادههنگامدربایدپسآیند،میدست
.یدباشداشتهاستفادهقابلکارگر2حداقلکارت

9

"اارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیب"

:طراح بازی
ال سلشنیه

:ترجمه به فارسی
امیر اردشیری

Wom_aa_1371@yahoo.com


