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*دقیقه20مدت بازي:*باال بهسال6،بازیکن4تا 2براي*

*****

:و چیدمان آغازینسازيآماده

-ي خوبی براي شما هستندهاراهنماکه -هاي بلند و کوتاهش ) را با استفاده از زبانهA(»ايي صخرهپایه«ترِ طرف کوچک) 1
) سوار کنید. B(»ي اقیانوسصفحه«روي بر

ي روي پایهبر-(!)ي خوبی براي شما هستندهاراهنمازهم باکه -ها ) را با استفاده از زبانهC(»ي سانتورینیجزیره«ي ) صفحه2
) سوار کنید.Aاي (صخره

)ينشده(اشغال»خالی«هاي خانهتا از 2را در (از رنگ انتخابی خود)»کارگرآدمک «2ترین بازیکن، بازي را آغاز کرده و ) جوان3
.)گذارندمی(گذاردمی) را در صفحهE، کارگرهاي خود () دیگران(بازیکنبازیکن. سپس)D(دهدصفحه قرار می

:چگونگی بازي

کند. میبازي نیزت را نوبصفحه قرار داده، اولین دررا کارگرانشاز دیگران، پیشکنند و بازیکنی که ت بازي مینوببازیکنان، به
نید.ک»وسازساخت«و سپس کرده»حرکت«تان را انتخاب کنید. شما باید با این کارگر، ابتدا از کارگرهايدر هر نوبت، یکی

ش ببرید. مجاوري خانه8اکثر) از (حدارگر خود را به یکیکحرکت:



ند نتوامیهاچنین کارگر! هم، محدودیتی وجود نداردآمدنایینپولی براي برودطبقه باال 1تواند فقط میدر هر نوبت ،هر کارگر
!دبروباالطبقه 1از بیش-یک نوبتدر-تواندد. هیچ کارگري نمین) حرکت کنسطح(بدون تغییر اني خودشدر طبقه

ي در آن نباشد).»گنبد«باشد (یعنی هیچ کارگر دیگر یا هیچ »خالی«اي شود کهتواند وارد خانهکارگر شما فقط می

تان به آن وارد شده، بنا اي که کارگرِجاورت خانههاي خالی در ماز خانه، در یکی»گنبد«یا یک »سازه«یک وساز:ساخت
کنید.

ح با سطرا متناسب»گنبد«یا »سازه«شکلِ باید منتهاوساز را انجام دهید اي) ساختتوانید در هر سطحی (هر طبقهشما می
»برج کامل«ها باشد، یک روي آنبر»گنبد«1و »هساز«3ي که شاملِ »برج«). تصویر زیري) مربوطه انتخاب کنید ((طبقه

:شودمحسوب می



:برد و باخت

سوم بگذارد، شما بالفاصله بازي را ي)(طبقهفرازِ سطح، موفق شود پاي برتاندر طول نوبتاز کارگرهاي شما، ) اگر یکی1
!ریدبمی

زید!باتان نتوانید چنین کنید، بازي را میوساز کنید؛ اگر در نوبتساختسپسحرکت کرده و ابتدا) شما همواره باید 2

*****

بار، فقط با همین قوانین سادهشود که چندین جداً پیشنهاد میآماده هستید. نفرهبازي دویکاکنون شما براي انجامهم
ي قوانین بروید!مسلّط شدید، سراغ بقیهکه به قوانین اولیهوقتیو فقطبازي کنید

*****

:اجزاء بازي

تا براي سطح سوم)14تا براي سطح دوم / 18اول / ي)(طبقهتا براي سطح22ها (گنبد / سازه18

هاي خدایان)(قدرتغیبیامدادهاي کارت 30اي / ي صخرهپایه1

رنگ مختلف)3درکارگر (6ي جزیره / صفحه1ي اقیانوس / صفحه1



:امدادهاي غیبیسازي آماده

دادهاي ام«رسد که طعمِ میزمانِ آن فراکردید،امتحاننفره صورت دورا با قوانین اولیه و بهسانتورینیبارکه چندینوقتی
را نیز بچشید!هاي خدایان)(قدرت»غیبی

ها استفاده توانید از آنکنند که در طول بازي، می) به شما اعطا میAهایی ویژه (هایی هستند که تواناییکارت»امدادهاي غیبی«
د.ندهوسازِ کارگرها را تغییر میي حرکت و ساخت، نحوهامدادهاي غیبیکنید. بسیاري از 

اتکه در بخشِ چیدمان آغاز بازي، در صفح2و 1انجامِ مراحل ازي جزیره (پسسازي صفحهازین و آمادهاز چیدمانِ آغپس
قبل، گفته شد)، مراحل زیر را انجام دهید:

هاي با تعداد بازیکنان، کارت)، متناسبشود!میاست، برگزیده»ترنورانی«اش از بقیه که چهرهاَساسِ اینکه بر(»گرچالش«) 3
کند.را انتخاب میغیبیامداد

اسب باشند)، متنB، با تعداد بازیکنان (امداد غیبیهاي ي کارتنفره، مطمئن شوید که همها چهارینفره هاي سهبازيبراي) 4
استفاده هستند.قابلنفره، در بازي دوامدادهاي غیبیي . همهدقت کنید)ها روي کارتو (به نمادهاي 

. براي پیدا کردنِ توضیحات کندمیبه همه معرفی -ي قوانیندفترچهکمک با-را انتخابیخدایانهاي، کارت»گرچالش«) 5
!!) استفاده کنیدC(هر خداي خدایان و شمارههاياد گروه، از نمامدادهاي غیبیمربوط به 

خود آخرین کارت، نصیب؛ساعتهايعقربهحرکتجهتترتیب و دربهکند؛ها را انتخاب می»امداد«از ) هر بازیکن، یکی6
!گر است و آب خوردن از کوزه ي شکسته)(حدیث کوزهشودگر میچالش

تا 2کارگر را (از یک رنگ مشخّص) انتخاب کرده و در 2ي بازي، کند؛ آغازکنندهرا تعیین میي بازيازکنندهگر، آغ) چالش7
انتخاب کارگرهاي خود را -ساعتهايعقربهحرکتجهتدر-ي بازیکنان نیز گذارد. سپس بقیهي خالیِ صفحه میهاخانهاز

دهند.در صفحه قرار میکرده و 



:هاي خدایان)(قدرتامدادهاي غیبیاستفاده از 

هاينیز ساري و جاري هستند مگر در مواردي که قدرتامدادهاي غیبیقوانین معمولی و ابتدایی بازي، در هنگام استفاده از 
خدایان، قوانین را تغییر بدهند!

جام توانید کاري را انگز نمیهر«ا ی»ددهیباید کاري را انجام «د گوینرامین خدایان که به شما میشما باید از تمام دستورات و ف
!شوید، پیروي کنید وگرنه بالفاصله بازنده می»ددهی

را »هاسازه«تواند قوانینِ مربوط به که او میباشداز خدایان نوشته شدهنیستند! اگر در شرح قدرت یکی»سازه«، »گنبدها«
را نیز تغییر بدهد!»گنبدها«تواند قوانینِ مربوط به تغییر دهد، به این معنی نیست که می

رانند! هاي دیگر میي خود، کارگرها را به خانههاي ویژهقدرتاز خدایان، با کند! برخیفرق می»کردهحرکت«با »شدهرانده«
د!شوب نمیمحسو»کردهحرکت«شود، می»رانده«شکل ارگري که بدینک

ت خودتان، طولِ نوبي سوم، کارگرِ شما باید درفراز طبقهتوجه داشته باشید که براي پیروزي با قدم گذاشتن بر:ي مهمنکته
شود، شما برنده نخواهید بود! حرکت از یک خانه در »رانده«بنابراین اگر کارگرِ شما، به سطح سوم ي سوم شود. وارد طبقه

اي دیگر در همان سطح نیز دردي از شما دوا نخواهد کرد!سطح سوم به خانه

د. نکن، تعیین میهاروي کارتشده نوشتهات را توضیح»زمان«عتبار دارند؛ این ی مشخّص، در بازي اهای، در زمانامدادهاي غیبی

ته شرا در اختیار دا»آپولو«شود. این بدان معناست که اگر شما، کارت آغاز می»ت شماحرک«با عبارت »آپولو«کارت براي مثال،
کار ببرید. به»حرکت«ي مرحلهتوانید آن را در نوبت خودتان و در ید، فقط میباش

، از دید وجود داردکارت در قسمت توضیحاتاي که هر نوشتهتوجه داشته باشید که ، امداد غیبیاستفاده از یک هنگامِدر
ن ي کارت تعییاز دید دارنده»رقیب«نام برده شود، این »رقیب«ها، از یک از کارتاست. هرگاه در یکیي کارت بیان شدهدارنده

!شودمی

توضیحاتشود. اگر در قسمتاستفاده ان)هاي خدایقدرتامدادهاي غیبی (شود که از فقط وقتی انجام می»سازي ویژهآماده«
سازي اولیهآمادههنگامِرا در»تکمیلیهاي چیدمان«به کار رفته باشد، این »چیدمان«ي اید، واژهی که انتخاب کردههایکارت

از یکیاياي برامتیاز یا امکانِ ویژهی را اعمال کنند،تکمیلهاي اَساسِ آن، بازیکنان باید چیدمانانجام دهید. اگر ترتیبی که بر
د.رنوبت اعمال کها را بهباید چیدمانحتماً د، ورآمیبازیکنان به وجود 

ان توانید با رسیدنِ کارگرِتکه میبر اینشود. عالوهبرخی خدایان به بازي اضافه میهاياَساسِ قدرتبر»پیروزيي ویژهشرایط «
توانید بازي را ببرید.نیز میویژهي شوید، با حاصل کردنِ این شرایط ي بازسوم، برندهيطبقهبه باالي 



ها ) برخوردار هستند که بدان معناست که این کارتي قبل!صفحه2، در تصویر D(هاي خدایی، از نشان از کارتبسیاري
العات رسد). براي اطفروش میبه شکلِ جداگانه به»پشم زرین«ي دهندهند (توسعهااستفادهقابل»پشم زرین«ي هفقط در نسخ

از همین راهنما را ببینید.»پشم زرین«تر، بخش بیش

*****

ن که در ای-کنید استفاده »ن سادهخدایا«ز کنید، فقط ارا امتحان می»امدادهاي غیبی«شود در دفعات اولی که پیشنهاد می
!اندمشخّص شدهن راهنما، با نشا

*****

را فراموش نکنید!)هاي روي کارتنفره4و 3هاي دهاي بازيو نما» پشم زرین«(نمادخدایان ساده

خداي موسیقی: )Apollo() آپولو1

د که فرستاي میشود که کارگرِ رقیب در آن حضور دارد و کارگرِ رقیب را به خانهاي میکارگرِ شما، وارد خانهحرکت شما:
!استتازگی ترك کردهخودش به

خدابانوي شکار: )Artemis() آرتمیس2

دش ي خوتواند با این حرکت اضافی، دوباره به جاي اولیهدهد. البته نمیکارگرِ شما، یک حرکت اضافی انجام میحرکت شما:
!کاله گذاشت)شود نمیآرتمیسسرِ (برگردد



خدابانوي خرَد: )Athena() آتنا3

نوبت کرده باشد، حریف شما اجازه نخواهد داشت در باال بهاگر در نوبت آخرِتان، کارگرِ شما، یک حرکت رونوبت حریف:
باال انجام دهد!بهخودش، حرکت رو

کند...ي خود حمل میها را بر شانهتایتانی که آسمان: )Atlas(اَطلس) 4

تواند در هر سطحی که بخواهید، یک گنبد بنا کند.کارگرِ شما میوساز شما:ساخت

(و غلّات)خدابانوي درو: )Demeter(تر) دمه5

وسازِ اول را انجام اي که ساختدهد ولی نه در همان خانهوسازِ اضافی انجام میساختکارگرِ شما یک وساز شما:ساخت
!استداده

و صنعتخداي آهنگري): Hephaestus(ئیستوسا) هف6

ي قبلی که ساخته، بنا کند.ي اضافی (و نه یک گنبد) بر روي سازهتواند یک سازهکارگرِ شما میوساز شما:ساخت

خداي سفر): Hermes() هرمس7

حرکت اي که بخواهند،تعداد خانههر،توانند هرکدامتر بروند، میباالتر یا پاییناگر کارگرهاي شما نخواهند به سطحِنوبت شما:
وساز کنند.و سپس هردو ساخت(یا اصالً حرکت نکنند) کرده 

هیوالي گاوسر): Minotaur() مینوتائور8

ف، سرِ کارگرِ حریکه پشتشرط آناز کارگرهاي رقیب، در آن حضور دارد، بهشود که یکیاي میکارگرِ شما، وارد خانهنوبت شما:
!عقب رانده شود!به-در همان جهت-وجود داشته باشد که او بتواند -در هر سطحی-ي خالی یک خانه

خداي حیات وحش): Pan() پان (پن)9

بازي را خواهید برد.نیزبیایدپایینتر که کارگرِتان، دو طبقه یا بیششما در صورتی:پیروزييویژهشرایط

ي آتش)(و ربایندههاتایتانِ حامیِ انسان): Prometheus() پرومتئوس10

وساز از حرکت، ساختاز حرکت و هم پسشما اجازه دارید هم پیشباال حرکت کند، بهاگر کارگرِ شما نخواهد رونوبت شما:
کنید. 



را فراموش نکنید!)هاي روي کارتهنفر4و 3هاي دهاي بازيو نما» پشم زرین«(نمادخدایان پیشرفته

ي عشقبانوخدا): Aphrodite() آفرودیت11

ش اَآغاز کند، حرکتست،از کارگرهاي شمادر مجاورت یکیکه کارگري دادنِاگر رقیب، نوبت خود را با حرکت:یحرکتره
!مه یابدتخانیز از کارگرهاي شما مجاورت یکیباید در

خداي جنگ): Ares() آرِس12

ي خود را از بازي خارج »نکردهحرکت«از گنبدهاي) خالیِ مجاورِ کارگرِ هاي (و نه یکیاز سازهتوانید یکیمینوبت شما:پایان 
کنید.هاي روي سازه را نیز از بازي خارج میي توکنکنید. شما همچنین همه

خدابانوي خشونت): Bia() بیا13

از دیگران در صفحه قرار دهید. کارگرهاي خود را پیشچیدمان:

از کارگرهاي حریف قرار داشته باشد، اش در همان راستا، یکیي بعدياي شود که در خانهاگر کارگرِ شما وارد خانهحرکت شما:
شود!کارگرِ حریف، از بازي حذف می

(عدم)نیستیِ نخستین): Chaos((خائوس)) کائوس14

يشکلِ یک دستهزده و بهبر-اندمشخّص شدهکه با نشان -را »خدایان ساده«ي نشدهاستفادههاي ي کارتهمهچیدمان:
ها ي کارتدر کنارِ دسته»روبه«ها را برگردانده و ي کارتتهي بازي خود قرار دهید؛ کارت باالییِ دس، در محوطهپایینبهرو

بگذارید.

ت شود، کارمیکم یک گنبد ساخته شده در اختیارِ شماست! شما باید در هر نوبتی که دست-روقدرت کارت خداییِ :ر زمانه
، یک زدهشده را برهاي باطلهاي خدایی، خالی شد، کارتي کارتفعلی را باطل کرده و یک کارت دیگر را برگردانید. اگر دسته

را برگردانید.ي جدید تشکیل داده و کارت باالییدسته



قایقرانِ جهانِ زیرین): Charon() خارون15

ارگرِ سرِ کاي در پشتبه خانهتوانید کارگرِ حریف را که مجاورِ شماست، که کارگرِ شما حرکت کند، میاز آنپیشحرکت شما:
بفرستید. -اگر خالی باشد-، در همان راستاخود

خداي زمان): Chronus() کرونوس16

ي بازي خواهید بود!شما برندهنیزروي صفحه ایجاد شودبر»لکامج بر«5اگر :پیروزييویژهشرایط

افسونگرِ الهی): Circe() سیرسه17

تفاده از حقّ استنهاییبه،تانتا پایان نوبتباشند، شما نیکدیگرمجاورت از حریفان، دراگر کارگرهاي یکیآغاز نوبت شما:
.خواهید داشتها را آنقدرت 

خداي شراب): Dionysusس (دیونیزو)18

ت هاي حریفان، یک نوبکارگراز توانید با یکیبسازد، شما می»لکامج بر«از کارگرهاي شما، یک اه یکیهرگوساز شما:ساخت
!ي بازي شودتواند برندههاي اضافی، کسی نمیاضافی بازي کنید. در طول این نوبت

خداي شهوت): Eros() اروس19

در هر -ي آن قرینهو دیگري را در ردیف -ايدر هر خانه-ي صفحه هاي لبهاز ردیفاز کارگرهاي خود را در یکییکیچیدمان:
قرار دهید.-ايخانه

ها در سطح اول باشند (یااي در مجاورت کارگرِ دیگرِتان شود و هردوي آناگر کارگر شما وارد خانه:ي پیروزيویژهشرایط 
ي بازي خواهید بود.شما برندهنیزسطح باشند)نفره، همدر بازي سه

خدابانوي ازدواج): Hera() هرا20

ي بازي شود!ي صفحه برندههاي لبهاز خانهتواند با ورود به یکینمییرقیبهیچنوبت حریف:

و آشپزخانهخدابانوي خانواده): Hestia() هستیا21

ي صفحه!هاي لبهاز خانهوساز اضافی انجام دهد؛ اما نه بر روي یکیتواند یک ساختکارگرِ شما میوساز شما:ساخت



خداي خواب): Hypnus() هیپنوس22

تواند ، باالتر ایستاده باشد، نمیي کارگرهاي دیگری، از همهتنهایاز حریفان، بهاز کارگرهاي یکیاگر یکیآغاز نوبت حریف:
حرکت کند!

سالیخشکخدابانوي ): Limus() لیموس23

نِ هند با ساختاکه بخووساز کنند! مگر اینهاي مجاورِ کارگرهاي شما ساختتوانند در خانهکارگرهاي رقیب نمی:حریفنوبت 
به وجود بیاورند.»لکامج بر«یک گنبد، یک 

کند...ها را به سنگ تبدیل میی که انسانگورگون): Medusa() مدوزا24

حریف هايکارگراز تر که یکیهاي مجاورِ خودش در سطح پاییناز خانهاگر امکانش باشد، کارگرِ شما در یکیپایان نوبت شما:
اندازد.حریف را از بازي بیرون میکارگرِوساز انجام داده و در آن قرار دارد، ساخت

خداي رویاها): Morpheus() مورفیوس25

!خود بگذاریدامداد غیبییک سازه یا یک گنبد بر روي کارت آغاز نوبت شما:

که بخواهد،تعدادتواند هرکند. در عوض، کارگرِ شما میوساز تواند به شکل معمول ساختکارگرِ شما نمیوساز شما:ساخت
. در هر لحظه از بازي، هر بازیکنی (یا نکند)وساز کندتان، ساختروي کارت خداییشده برها / گنبدهاي جمعبا استفاده از سازه

کند.همبادلي متفاوت ها یا گنبدهاي روي کارت خدایی را با یک گنبد یا یک سازهاز سازهتواند یکیمی

رویشِ بهاريي بانوخدا): Persephone() پرسفونه26

باال حرکت کند.بهکم یک کارگر باید در این نوبت رواگر ممکن باشد، دستنوبت حریف:

خداي دریاها): Poseidon((پوسایدون)) پوزیدون27

وساز کند.مرتبه ساخت3سقفتواند تاترین سطح باشد، میشما، در پاییني»هنکردحرکت«اگر کارگرِپایان نوبت شما:

خدابانوي ماه): Selene() سلنه28

در صفحه قرار دهید.(از رنگ انتخابی خود)»نکارگرِ ز«ک و ی»دکارگرِ مر«ک یچیدمان: 

یک از کارگرها حرکت که کداممعمول، کارگرِ زن شما، بدون توجه به اینشکلوساز بهجاي ساختبهوساز شما:ساخت
اي بنا کند.تواند یک گنبد در هر طبقهمیاست، کرده



خداي امواج): Triton(تریتون) 29

تواند یک حرکت اضافی انجام دهد.ي صفحه شود، میهاي لبهاز خانهاز کارگرهاي شما وارد یکیهرگاه که یکیحرکت شما:

!ها!/ خداي کهکشانهاخداي آسمان): Zeus() زئوس30

اي در زیرِ پاي خودش بسازد!تواند سازهکارگرِ شما میوساز شما:ساخت

*****

»نیپشم زر«ن خدایا

:ههاي ممنوعرقابت

یک از شود که هیچاکیداً توصیه میهستند! »هاي ممنوعهرقابت«ي دهندهخود دارند، نشانبارا که نشان هاییکارت
قرار ندهید زیرا چنین رقابتی متناسب، دلچسب -شونددر ادامه معرفی میکه -هاي خدایان را در رقابت با خدایان ممنوعه کارت

!و قطعاً منصفانه نخواهد بود

*****

خداي بادها): Aeolus() ائولوس31

جهت ممکن قرار دهید تا جهت وزشِ باد مشخّص شود.8از را در کنار صفحه گذاشته و آن را در یکی»باد«توکنِچیدمان:

جهت ممکن قرار دهید.8از را در یکی»باد«توکنِشما:پایان نوبت 

توانند مستقیماً برخالف جهت باد حرکت کنند.نمیهاکارگر:یحرکتره

هیوالي گرداب): Charybdis(دیس) کاریب32

را روي کارت خدایی خود بگذارید. »گرداب«توکن2ِچیدمان:

هاي خالی صفحه بگذارید.از خانهتان، در یکی، از روي کارت خدایی»گرداب«توانید یک توکنِمیپایان نوبت شما:



ذارد، ها بگاز گردابقرار گرفتند، کارگري که قدم به یکی-هاي خالیدر خانه-گرداب، روي صفحه که هردو توکنِوقتی:ر زمانه
جدید باید دقیقاً در همان جهتی انجام شود که حرکت قبلی انجام باید بالفاصله به گرداب دیگر منتقل شود. این حرکت

آن توکنهاي گرداب از بازي خارج شود،از توکنوساز انجام شود یا یکیهاي گرداب، ساختاز توکناست. اگر روي یکیشده
گردد.روي کارت خدایی شما بر میبالفاصله به

ي تاریخالهه): Clio() کلیو33

بگذارید. »سکّه«سازند، یک توکنِتان میي اولی که کارگرانسازه3از یکروي هرشما:وساز ساخت

هایی هستند که تنها با یک گنبد ها قرار دارد، براي رقبا، مانند خانهي شما در آن»سکّه«هاي هایی که توکنخانه:حریفنوبت 
اند.پوشیده شده

هقابت بارّلاممنوعمه و نسیسسیرس

آهنیننگهبانملکه و): Europa & Talus(و تالوس)روپاائوروپه (ا) 34

روي کارت خدایی خود قرار دهید.را بر»تالوس«توکنِچیدمان:

د.خود ببریي»هکردحرکت«اي در مجاورت کارگرِو به خانهمکان دادهرا تغییرِ»تالوس«توانید توکنِمیپایان نوبت شما:

است.اي است که تنها با یک گنبد پوشیده شدهها قرار دارد، براي رقبا، مانند خانهتالوس شما در آناي که توکنِخانه:هر زمان

خدابانوي زمین): Gaea() گایا35

الزممانند تا زمانی که روي کارت خدایی شما میکارگر اضافی (از رنگ انتخابی خود) بردارید. این کارگرها، بر2چیدمان:
..شود.

از هاي اضافی را برداشته و به یکیکارگراز بالفاصله یکی»گایا«از کارگرها، یک گنبد بسازد، هرگاه یکیوساز:هر ساخت
فرستد.می-ترین سطحدر پایین-گنبد هاي مجاورِخانه

هاَقابت باالرّممنوعمهطلس، ننلسیس و س

خاکستريهاي عجوزه): Graeae() گرایائه 36

در صفحه قرار دهید.) از رنگ انتخابی خود(کارگر 3قرار دادنِ کارگرها، هنگامِدرچیدمان:

هقابت باالرّممنوعمسیسن



خداي جهان زیرین): Hades() هادس37

پایین حرکت کنند.بهتوانند رونمیهاي حریفکارگر:حریفنوبت 

ن (پان)بت با:الرّقاممنوعپ

داربالتهدیدکنندگانِ): Harpies(هاهارپی) 38

که یا به شود تا اینیرانده م-در همان جهت-خانه بهخانهکند، از کارگرهاي رقیب حرکت میهر بار که یکی: حریفنوبت 
!نیست»یالخ«و اي برسد که قبالً اشغال شده هسطحی باالتر برسد یا به خاندراي خانه

س و تریتونقابت بارّالممنوعرمه

خدابانوي جادو): Hecate() هکاته39

خود را »کارگر«يهاتوکنرا بردارید. نقشه را پشت حفاظ پنهان کرده و »کارگر«توکن2ِ) و B)، حفاظ (Aنقشه (چیدمان: 
ه همه در صفحازخود را آخري اصلی باشند. کارگرهاي روي صفحهکارگرهاي شما برمخفیانه روي آن قرار دهید تا نشانگرِ مکانِ

قرار دهید.

وي معمول، رشکلبهروي نقشه حرکت دهید. بر-کندانگار که روي صفحه حرکت می-هاي کارگر را از توکنیکینوبت شما:
وساز کنید.صفحه ساخت

ش اَي کارگرهاي شما، قانونی و ممکن نباشد، عملخاطر حضورِ مخفیانهاز حریفان، دست به عملی بزند که بهاگر یکی:ر زمانه
ه او که باینبدونوهایش استفاده کنید رود! اگر ممکن بود، از طرف او، از قدرتاش نیز از دست میي نوبتباطل شده و بقیه

اش را قانونی کنید!بگویید، نوبت

ه و خارونقابت باالرّممنوعسیرس



تقدیرخدابانویان ): Moerae() موییرائه40

روي نقشه، یک بر»تقدیر«را بردارید. در پشت حفاظ، با قرار دادنِ توکنِ»تقدیر«) و توکنBِ)، حفاظ (Aنقشه (چیدمان:
کارگر (از رنگ انتخابی خود) 3قرار دادنِ کارگرها، هنگامِخود تعیین کنید. درتقدیرِهاي خانهعنوان را به2×2ي محوطه

روي صفحه بگذارید. بر

ي رندهجاي او، بشما، به،شما، برنده شودتقدیرِهاي از خانهاز بازیکنان بخواهد با ورود به یکیاگر یکی:ي پیروزيویژهشرایط 
بازي خواهید شد!

هقابت باالرّممنوعمه و نکاتسیسه

خدابانوي مکافات): Nemesis(سیس) نمه41

تعداد از کارگرهاي حریف توانید هرند، میباشکدام از کارگرهاي رقیب در مجاورت کارگرهاي شما ناگر هیچپایان نوبت شما:
شان را با کارگرهاي شما عوض کنند!را وادار کنید که جاي

رپسیکور و تزِئوسقابت باالرّممنوعدوزا، تآفرودیت، بیا، م

نیمف (پري دریایی)ِ اغواگر): Siren() سیرِن42

آوازِ «جهت ممکن قرار دهید تا جهت 8از پیکان را در یکیي بازي گذاشته و نوكکنارِ صفحهرا در»پیکان«توکنِچیدمان:
تعیین شود. »سیرِن

را توانید یک یا دو کارگر حریفمعمول انجام ندهید! در عوض، میطورتان را بهنوبتتوانید تصمیم بگیرید کهمینوبت شما: 
یک خانهو به-پیکان یک خانه در جهت نوك جلو برانید.به-ي خالیسمت

انتهابیغاكخداي مTartarus :(() تارتاروس43

که از آنهمه روي صفحه بگذارید. پسازرا بردارید. کارگرهاي خود را اول»غاكم«و توکنِ)Bحفاظ (،)Aنقشه (چیدمان:
از کیرا در ی»مغاك«ي بازیکنان، کارگرهاي خود را روي صفحه گذاشتند، نقشه را پشت حفاظ، پنهان کرده و توکنِهمه
.شودمی»كمغا«تبدیل به این خانه، ترتیب، بدینهاي خالی قرار دهید. خانه

وجه هیچبازد! بهمیشود، او بالفاصله بازي را »كمغا«از بازیکنان واردکارگرهاي یکیازاگر یکیشکست:يیژهوشرایط
!!توان با ورود به مغاك، برنده شدنمی

ه و موییرائهقابت باالرّممنوعکاتبیا، ه



ي رقصالهه): Trepsichore() ترپسیکور44

وساز کنند! از حرکت، ساختي کارگرهاي شما باید حرکت کنند و باید پسهمهنوبت شما:

هیپنوس، تارتاروس و لیموسقابت باالرّممنوع

ي نجومالهه): Urania() اورانیا45

گر روي صفحه به یکدیهاي روبهها و گوشهکند، فرض کنید که لبهوساز میشما، حرکت یا ساختکه کارگرِوقتینوبت شما:
شود.ي مجاور میخانه8هاي کناري) داراي اي (حتی خانهمتّصل هستند؛ بدین ترتیب، هر خانه

اورانیاحرکت با کارگرِ ►◄اورانیاوساز با کارگرِ اختس

آفرودیتقابت باالرّممنوع

*****

پشم زرین:سانتورینی

:اجزاء بازي

جهت توکن2ِکارگر / توکن2ِ/ انکارت قهرمان10کارگر / 4کارت خدایان / 15حفاظ / 

غاك مباد / توکنِتالوس / توکنِگرداب / توکنِتوکن2ِسکّه / نقشه / توکن12ِ/ تقدیرتوکنِ

ي قوچ زرینمجسمه



، از موهبت یک کارت خدایی »نقوچ زری«شود که در آن، بازیکنان با لمسِنفره ارائه میاي جدید و دونسخه، تجربهدر این 
شوند. برخوردار می

چیدمان:

سازي را به این شکل ادامه دهید:راهنما)، آمادهدومي / در صفحه2و 1ي ابتدایی چیدمان (دو مرحلهاز انجامِپس

گذاري شده (باال، سمت راست کارت)، برداشته و درنشان» پشم زرین«را که با نماد هاي امدادهاي غیبیکارتاز ) یکی3
جداگانه ندارند).هاي خداییِدیگر قدرت،کنارِ صفحه بگذارید (بازیکنان

دهد. سپس صفحه قرار میي خالیِهاخانهتا از 2کارگر (از رنگ انتخابی خود) در 2تر، بازي را آغاز کرده و مسن) بازیکن4ِ
کند.گذاري میدیگر، کارگرهاي خود را جايبازیکنِ

صفحه هاي خالیِاز خانهرا نیز در یکی»نقوچ زری«، از دیگري، روي صفحه گذاشتهپیش) بازیکنی که کارگرهاي خود را5
دهد.گذارد. بازیکن دیگر، اولین حرکت را انجام میمی

:آغاز هر نوبت

نوبت در اختیار خواهد داشت (از جمله طولِهر بازیکنی که کارگري در مجاورت قوچ زرین داشته باشد، قدرت خدایی را در
نوبت).پایانِاستفاده درقابلهايِقدرت



:قهرمانانهاياستفاده از قدرت

رت توانید از این قدفقط شما میاستفاده قرار دهید. توانید موردبار میقابلیتی است که در هر بازي فقط یک»قدرت قهرمان«
توانند شما را وادار به استفاده از آن کنند!هاي حریف نمییک از قدرتاستفاده کنید و هیچ

نفره هاي دوهاي قهرمانان فقط در بازيد! قدرتنگیرمورد استفاده قرار نمی»نپشم زری«ي در نسخه»نانقهرماهايقدرت«
شناسایی ) قابلBکالهخود () و نشانAِشان (پشتراحتی با رنگ بنفشِن، بهناهاي قهرمارتکاگیرند. مورد استفاده قرار می

هستند. 

:ابتداییماندچیسازي و آماده

هاي خدایان قدرتتر از ن معموالً ضعیفناهاي قهرمااستفاده کنید. قدرتامدادهاي غیبیهاي کارتچیدمانِاز همان روشِ
!استفاده شودانهاي قهرمانفقط در برابر قدرتانهاي قهرمانشود که از قدرتتعادل در بازي، پیشنهاد میبراي حفظ!هستند

سان ي یکسطح (داراي دانش یا تجربههایی که بازیکنانش همتعادل در بازيتوانند براي ایجادهمچنین میانهاي قهرمانقدرت
تر تجربههاي قهرمانان و بازیکن کمماهرتر از کارتهایی، بازیکنِکار گرفته شوند؛ در چنین بازينسبت به بازي) نیستند نیز به

کند.هاي خدایان استفاده میاز کارت

*****

بینیپیشقابلجنگجوي غیر): Achilles(آشیل (آکیلیز)) 46

کند.وساز میاز حرکت، ساختبار در طول بازي، کارگر شما، هم پیش و هم پسفقط یکنوبت شما:

!جذّاب تا سرحد مرگ): Adonis() آدونیس47

، با در پایان نوبت حریفاگر ممکن باشد، آن کارگر باید ؛از کارگرهاي حریف را انتخاب کنیدبار، یکییکپایان نوبت شما:
!از کارگرهاي شما مجاور شودیکی



شکارچیِ تیزپا): Atalanta() آتاالنتا48

د.دهمیانجام اضافیحرکتکه بخواهید، بار، کارگر شما هر تعداد یکحرکت شما:

ي پگاسوسکنندهرام): Bellerophon() بِلروفون49

رود.طبقه باال می2بار، کارگر شما، یکنوبت شما:

کارهاي بزرگمردHeracles:(() هرکول (هراکلس)50

کنند. بار، هردو کارگر شما، هر تعداد گنبد که بخواهید، در هر سطحی، بنا مییکنوبت شما:پایان 

هارهبرِ آرگونات): Jason() جیسون51

یک کارگر اضافی (از رنگ انتخابی خودتان) بردارید. این کارگر، تا وقتی که الزم شود، روي کارت خدایی شما قرار چیدمان:
گیرد.می

ي صفحه در سطح اول قرار هاي خالی کنارهاز خانهجاي یک نوبت معمولی، کارگر اضافی خود را در یکیبار، بهیکنوبت شما:
دهد. ازش را انجام میوسد. سپس این کارگر، ساختدهی

ي اعظمساحره): Medea(آ) مده52

ي شما هستند، »هنکردحرکت«کارگرهاي حریف که مجاورِ کارگرِبار، یک سازه از زیرِ پاي هر تعداد از یکپایان نوبت شما:
!ها را نیز از بازي خارج کنیدهاي روي سازهي توکنهمچنین همه!بیرون کشیده و از بازي خارج کنید

فرمانده سیاس): Odysseus() اودیسئوس (اولیس)53

هاي خالی صفحه برانید!ي کارگرهاي حریف را که مجاورِ کارگرهاي شما هستند، به گوشهبار، همهیکآغاز نوبت شما:

چشم (سایکلوپس)یکغولِ): Polyphemus() پولیفموس54

کند.ي خالی از هر سطحی، بنا میگنبد، در هر خانه2یا 1بار، کارگر شما یکپایان نوبت شما:

ي مینوتائورشندهکُ): Theseus() تزِئوس55

از یکی،حریف باشد که با او مجاور هستند، شماتر از یک یا چند کارگرِطبقه پایین2از کارگرهاي شما، دقیقاً اگر یکیبار، یک
!دیاندازاین کارگرهاي حریف را از بازي بیرون می



*****

نفرهبازي سه یا چهار

ی است نفر، براي احترام به کساننفره است. اضافه کردن قوانین بازي براي سه یا چهاربازي دویسانتوریني بهترین حالت باز
..دهند.را ترجیح میهاي گروهیکه بازي

ي این قوانین:اضافهنفره، ساري و جاري هستند، بهي قوانین بازي دونفره، همهدر بازي سه یا چهار

:چیدمان

دام کارت ید با کبگیرتصمیم خواهیدمیکهبازي کنید. وقتیامدادهاي غیبیهاي نفره، شما باید با کارتهاي سه یا چهاردر بازي
نفر هستید، باید نشان 4باشند و اگر نشان يداراها باید ي کارتهمهنفر هستید، 3اگر خدایی بازي کنید، 

داشته باشند.

:نفرهبازي سه

ازیکن در بها و کارت خدایی خود را از بازي خارج کنید. اگر فقط یک نفره باختید، بالفاصله کارگرها، توکنسهاگر در یک بازيِ
!ي بازي خواهد بودبازي باقی بماند، او برنده

:نفره (تیمی)بازي چهار

د نشیننروي یکدیگر میها روبهتیمیکنید. همعهده دارند، بازي میکارگر را بر2که هرکدام، هدایت نفرهتیمِ دو2شما، در قالبِ 
!نیدتان استفاده کتیمیتوانید از قدرت خداییِ همخود را دارد؛ شما نمیغیبیِامداد کنند). هر بازیکن، نوبت بازي میها به(تیم



ازي تان، اولین نوبت را بتیمدومین بازیکنِوگذاردتان، کارگرها را روي صفحه میتیمچیدمان ابتدایی، اولین بازیکنِدر زمانِ
کند.می

بازد!از بازیکنان ببازد، تیم میاگر یکیشود؛ از بازیکنان برنده شود، تیم برنده میاگر یکی

*****

:چکیده

ها راوساز، سازهدر هنگام ساخت. (در سطحی باالتر)کندفضایی جدید را در صفحه ایجاد میوبخشی از هر برج است سازه:
سمت به تصاویرِ قدر غیر این صورت، برج، تعادل درستی نخواهد داشت.-ترتیب، از بزرگ به کوچک، روي یکدیگر قرار دهید به
راهنما مراجعه کنید.ابتدايدر »برج کامل«

است. ها تشکیل شدههم و یک گنبد بر فراز آنسازه روي3دقیقاً از برج کامل:

ي سوم ي طبقهروتواند برتواند روي یک گنبد گذاشته شود. گنبد فقط میچیز نمی. هیچ»لبرج کام«ک باالترین بخشِ یگنبد:
!، دستور دیگري بدهداز خدایانیکه یکاینمگربنا شود

شوند.نامیده می(یا همسایه)»رمجاو«ي هاها، خانهخود دارد. این خانهجاورت خانه در م8هر خانه از صفحه، نهایتاً مجاورت:

!اي که یک کارگر یا یک گنبد در آن قرار داشته باشدخانهشده):غالش(ا»رپ«ي خانه

ي دورتادورِ صفحه.خانه16از یکیکناري:ي خانه

اي که یا در خانه»رپ«ي شود در یک خانهها را نمیتوکنگري که اشاره به یک خدا یا یک قهرمان خاص دارد. نشانتوکن:
وسازي اتفاق بیفتد، توکن از بازي بیرون در آن هست، ساختیاي که توکنکه در خانهیک توکن در آن هست، گذاشت. وقتی

شود.گذاشته می

!کنددر نوبت شما حرکت نمیکارگري که :»هنکردحرکت«کارگرِ

!اي که هیچ کارگر یا گنبدي در آن قرار نداشته باشدخانهنشده):(اشغال»یخال«ي خانه

*****

*آذرکیومرث قنبريمترجم: * دکتر گوردون همیلتون* طرّاح بازي:


