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 دفترچه قوانین بازی 

Scythe 

 

 مترجم:

 نیما مسقدی
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Scyth  زمان کشاورزی و جنگ، افتد. اتفاق می 1920یک بازی رومیزی است که اتفاقات آن در یک تاریخ فرضی در دهه
 های زنگ زده، نوآوری و غرور فرا رسیده است.چرخ دنده  های شکسته وقلب

 داستان بازی

داری که از آن با عنوان بر اروپا سایه افکنده است. دولت سرمایه 1920همچنان در دهه  خاکسترهای جنگ جهانی اول
های خود را بسته درب ،دیدمهای مکانیکی غول پیکر زرهی بر آتش جنگ میشود، با استفاده از ماشینیاد می "کارخانه"

 است، و توجه چندین کشور مجاور را به خود جلب کرده است.

ه کسی شهرت و ثروت وچک اما بسیار مورد احترام، و با استفاده از پنج شخصیت از پنج جناح مختلف، چدر یک سرزمین ک
 بیشتری را به دست خواهد آورد و رهبری اروپای شرقی را در دست خواهد گرفت؟

 هدف بازی

ثروتمندترین ه بتبدیل کند مردم خود را ، هر بازیکن در نقش یک شخصیت قرار خواهد گرفت و سعی میScytheدر بازی  
پردازند، نیروهای جدید در قلمرو بازی حرکت کرده و به فتح قلمرو میبازیکنان و قدرتمندترین مردم اروپای شرقی کند. 

یک بازی کنند. جاد میغول پیکر ای زرهیهای سازند و ماشینکنند، ساختمان میکنند، منابع و کارگر تولید میاستخدام می
Scythe  شود. می ها توسط بازیکنان، جستجو در جهان بازی و نبرد با یکدیگر انجامبا ساخت زیرساختمعموال 

افتد و زمانی که ی بازی اتفاق میپیشرفت بازیکنان در بازی از طریق کسب ستاره)دستاورد( و قرار دادن آن بر روی صفحه
های کسب ستاره د شد. راهدهد، بازی بالفاصله تمام خواهیکی از بازیکنان ششمین ستاره خود را بر روی نوار پیروزی قرار 

 عبارتند از:

 (upgrade) ارتقا 6کامل کردن هر  

 (mech) زرهیماشین  4ایجاد  

 ساختمان  4ساخت  

  نیرو 4استخدام هر  

 بر روی صفحه بازی (worker) کارگر 8قرار گرفتن تمامی  

 (objective cardکامل کردن یک کارت هدف ) 

 مرتبه( 2)حداکثر  نبردبرنده شدن در  

 (popularityمحبوبیت) 18دارا بودن  

 (powerقدرت ) 16دارا بودن  

 بازی هدف

است. شما  سکه 75ود برای برنده شدن بازی حد معمولدارا بودن بیشترین ثروت در پایان بازی است. یک ثروت  بازی هدف
 کنید:می ها را در انتهای بازی و در سه بخش ذیل کسبتوانید در طول بازی پول جمع کنید، اما اکثر پولمی
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 به ازای هر ستاره 

 به ازای هر ناحیه که تحت کنترل شما باشد 

 به ازای هر دو منبعی که تحت کنترل شما باشد 

بیت شما بیشتر باشد، پول بر روی نمودار محبوبیت دارد. هرقدر محبو آورید بستگی به موقعیت شمامقدار پولی که به دست می
ایزه دریافت ها، ممکن است مقداری پول بابت جبیشتری نصیب شما خواهد شد. همچنین بر اساس محل ساخت ساختمان

 کنید.
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 اجزای بازی

 عدد راهنمای سریع پنج 

 )زرد رنگ( کارت های نبرد 

 صفحه بازیکن 5 
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 (ی)رنگ بژکارت هدف  23

 صفحه بازی

 کارت مالقات )سبز رنگ( 28 
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 عدد نفت( 20عدد چوب و  20عدد فلز،  20عدد غذا،  20قطعه منابع ) 80  

 کارت کارخانه )بنفش رنگ( 12 

 عدد سکه 80 

 صفحه عقربه دار قدرت 2 
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 تجمیع کنندهتوکن  12 

 کارت عبور از رودخانه 5  

 عدد توکن مالقات 12 
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 کارت شروع سریع 5 

 کارت امتیازدهی ساختمان 6 

 

 یادداشت طراح بازی

ی جنگی لهی کشاورزی و هم یک وسی؟ داس هم یک وسیله است )داس( برای این بازی انتخاب شده Scytheچرا نام 
ر محافظت نیروهای نظامی همانقدر که کارگران شما باست، که کامال ترکیب این دو مقوله در این بازی را در خود داراست. 

 به شکل سایث است.  Scytheکنند تکیه دارد. تلفظ شما تکیه دارند، امپراطوری شما هم بر منابعی که کارگران شما تولید می
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 اجزای هر جناح
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 `مفاهیم مهم

 گذاری شده باشد:های ذیل نشانهاز برچسب یکی: یک ناحیه یا قلمرو، یک شش ضلعی است که با  ناحیه )قلمرو(

 

 ست. نشینی شما بعد از شکست در نبردهااین منطقه به عنوان نقطه شروع شما و محلی برای عقبپایتخت: 

فرض شما یششود، بنابراین به صورت پپایتخت به عنوان یک ناحیه در نظر گرفته نمیاین محل یک ناحیه نیست: 

 ایتخت خودتان. در آن ساختمان یا ماشین زرهی بسازید، حتی در پ و خود را به آن حرکت دهیدهای مهرهتوانید نمی

به منظور  هاانای وجود ندارد. این مکمهرهها دو پایتخت در بازی وجود دارد که برای آنی بازی: های توسعهجناح

 توسعه بازی در نظر گرفته شده است. 

 

د )شخصیت شما، ن داشته باشیدست دارید که حداقل یک مهره در آ یک ناحیه را درزمانی شما کنترل مفهوم کنترل: 

ا ماشین زرهی( از ای )شخصیت، کارگر یهای زرهی( و یا یک ساختمان شما در آن باشد اما هیچ مهرهکارگران یا ماشین
 در دست داشته باشد. یک ناحیه راتواند کنترل دشمنان در آن ناحیه وجود نداشته باشد. در هر زمان تنها یک بازیکن می

توانید از منابعی مانند. شما تنها میی بازی باقی میمنابع بازی )چوب، غذا، فلز و نفت( بعد از تولید، بر روی صفحهمنابع: 

 استفاده کنید که در نواحی تحت کنترل شما باشد. 
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های مربوط کشنتوانید برای انجام انجام اشما میاستفاده از منابعی که در نواحی تحت کنترل شما قرار دارند: 

کنید. به عنوان مثال، شما  ، از منابعی که در نواحی تحت کنترل شما قرار دارند استفادهی بازیکنبه هر ناحیه بر روی صفحه
را ن ماشین ولید کنید. ایشین زرهی تفلزی که در یک یا چند ناحیه تحت کنترل دارید را استفاده کنید تا یک ما 3توانید می
قرار یک ناحیه دیگر  آن را بر روی توانهم میو  دادای که فلزات در آن قرار داشت قرار بر روی همان ناحیه توان هممی

 دهید )به شرط اینکه در آن ناحیه کارگر داشته باشید(.

نار صفحه بازی قرار ککنید، آن را از صفحه بازی برداشته و در انبار عمومی در زمانی که یک منبع را مصرف میذخیره: 

آورده شده است(، آن ردیف  هایاکشنکنید )جزئیات آن در بخش دهید. زمانی که یک منبع تولید کرده و یا خریداری می

ی تعداد منابع بازی وجود ندارد، هیچ محدودیتی براتولید کردید قرار دهید. ای که آن را را از انبار عمومی برداشته و در ناحیه
 های تجمیع کننده استفاده کنید.در صورت لزوم از توکن

 منابع شامل چوب، غذا، نفت و فلز است. کارگران منبع نیستند.کارگران منبع نیستند: 

ا تحت کنترل دارد در آن یک مهره یا ساختمان دارد ر، تمامی نواحی که Nordicدر این عکس، جناح مثال کنترل منبع: 

تواند تمامی زیکن میهای آبی، شامل مهره شخصیت که یک دایره با رنگ پایتخت بازیکن در زیر خود دارد(. این با)مهره
ین صفحه قرار مت چپ و پایهای فلزی که در قسمت ستواند توکنمنابعی که در این نواحی قرار دارد را استفاده کند. اما نمی

 ای در این ناحیه ندارد.دارد را استفاده کند، زیرا هیچ ساختمان یا مهره
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 هاانواع مهره

 ی بازی )شخصیت، کارگر و ماشین زرهی( دو شباهت کلیدی دارند:نوع مهره 3تمامی 

درون دریاچه قرار  شوند یاتوانند از دریاچه رد فرض نمیتوانند در صفحه بازی حرکت کنند )اما  به صورت پیشمی 
 بگیرند(

 توانند همراه خود هر تعداد منبع را جابجا کنندمی 

مفاهیم در ادامه قوانین  ها فرق دارد. اینهمچنین هر نوع مهره دارای برخی رفتارهای منحصر به فرد است که با بقیه مهره
 ذکر خواهد شد.

 

صورتی که  در طول بازی درفقط یکبار قات داشته باشند و مالتوانند در نبرد شرکت کنند، می های شخصیتمهره

ی شخصیت خود شناخته حرکت خود را بر روی کارخانه تمام کنند، یک کارت کارخانه دریافت کنند. شما در بازی با مهره
 های اطراف کارخانه را تصاحب کنید. شوید و از طرف رهبر جناح خود ماموریت دارید که زمینمی
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ا با خود حمل کنند. توانند هر تعداد کارگر رتوانند در نبرد شرکت کنند، و در زمان حرکت میمیهای ماشین زرهی مهره

مله حو جلوگیری از  نبردها برای این ماشینی شخصیت شما نیست. ماشین زرهی قادر به جابجا کردن مهره

 گر را درون فضای فلزی خود جای دهند!اند و آنقدر بزرگ هستند که هر تعداد کاردشمن ساخته شده

 

ها مردمان این سرزمین توانند منابع و کارگر جدید تولید کنند، و ماشین زرهی و ساختمان بسازند. آنمیهای کارگر مهره

 اند تا یک امپراطوری ایجاد کنید.هستند که به شما پیوسته

 

ها از (. بقیه توکنصیت و ماشین زرهیشرکت در نبرد هستند )شخهای پالستیکی قادر به توجه داشته باشید که فقط مهره
 ها(.کنند )منابع، کارگرها و ساختمانهستند تا مشخص شود که در نبرد شرکت نمی جنس چوب
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 چینش اولیه بازی

 

 ها:بر اساس تصویر باال و شماره

ت قرار دهید. دایره مانند، یک توکن مالقادر هر ناحیه با عالمت سبز رنگ های مالقات )سبز رنگ( : توکن -1

 توکن مالقات در بازی وجود دارد. 11مجموعا 

ی اری در کنار صفحههای تجمیع کننده را در انبها و توکنمنابع )چوب، نفت، فلز و غذا(، سکهها : منابع و سکه -2

 بازی قرار دهید.

ی بازی قرار دهید. اگر این قسمت بر روی صفحههای نبرد را بُر بزنید و در کارت)زرد رنگ(: های نبردکارت -3

ه شده را بُر بزنید و مجددا های نبرد استفادنیاز به برداشتن یک کارت نبرد داشتید اما کارت نبردی موجود نبود، کارت
ده بود، هیچ کارتی های نبرد هم تمام شای وجود نداشت و کارتیک پشته درسته کنید. اگر هیچ کارت استفاده شده

 رداشته نخواهد شد.ب

پشت از آن  کارت به xهای کارخانه را بُر بزنید و به صورت تصادفی کارتهای کارخانه )بنفش رنگ(: کارت -4

های کارخانه ید و بقیه کارتها را به پشت در این محل قرار دهاست. این کارت 1تعداد بازیکنان بعالوه  xبردارید، که 
 ها نگاه کنید.را به جعبه برگردانید، بدون اینکه به آن

 های هدف را بُر بزنید و در این محل قرار دهید.کارترنگ(:  یهای هدف )بژکارت -5
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 های مالقات را بُر بزنید و در این محل قرار دهید.کارتهای مالقات )سبزرنگ(: کارت -6

در پایین  ها را انتخاب کنید و به روبه صورت تصادفی یکی از این کارتهای امتیازدهی ساختمان: کارت -7

 شمار قرار دهید.محبوبیت

 انتخاب جناح

 
اح و یک صفحه به صورت تصادفی بُر بزنید ، سپس به هر بازیکن یک صفحه جنرا  و صفحات بازیکنان صفحات جناحین

فحات جناح و بازیکن را صبازیکن بدهید. هر بازیکن باید در طرفی از صفحه که پایتخت آن مطابق جناح او باشد بنشیند، و 

ورت به ص Nordic ،Rusviet ،Crimea ،Saxony ،Polaniaها باید ترتیب نشستن جناحدر مقابل خود قرار دهد. 
 ساعت گرد از باال باشد. 
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 هاگرهای شروع و جایگاه اولیه بر روی شمارشکارت

ازی دریافت کنید، در هایی که باید در ابتدای بگرها و تعداد کارتبر روی صفحات جناح و بازیکن جایگاه شما در شمارش
 بخش باال و سمت راست مشخص شده است. 

 صفحه جناح

 

 ها:عکس باال و شماره با توجه به

دی که شما در به تعداد مشخص شده در این قسمت، کارت نبرد دریافت کنید. تعداد کارت نبرهای نبرد: کارت -1

های شما مخفی ی کارتاختیار دارید باید در هر لحظه از بازی برای همه بازیکنان قابل مشاهده باشد، اما محتوا
 ماند.می

بر روی )گر قدرت قرار دهید در عدد مشخص شده در این قسمت از شمارش توکن قدرت خود راتوکن قدرت:  -2

 ی بازی(. قدرت همان چیزی است که در نبرد مصرف خواهد شد.صفحه

 ی بازیکنصفحه

 

 ها:با توجه به عکس باال و شماره
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د مشخص ی بازی( در عدتوکن محبوبیت )قلب( خود را بر روی شمارشگر محبوبیت )در صفحهتوکن محبوبیت:  -1

 شده در این قسمت قرار دهید. 

هید. در حالی دی جناح خود قرار به تعداد مشخص شده در این قسمت سکه دریافت کنید و بر روی صفحه :هاسکه -2

های خود مع ارزش سکهای که شما در اختیار دارید از بقیه بازیکنان مخفی نیست، اما نیازی نیست جکه تعداد سکه
 میپذیرد.های بازیکنان دیگر تاثیر ن. تصمیمات شما در این بازی ازمجموع سکهرا برای کسی فاش کنید

ها باید از بازیکنان محتوای این کارتبه تعداد مشخص شده در این قسمت کارت هدف بگیرید. : های هدفکارت -3

ها را به صفحه ارتکهای هدف خود را دریافت کردند، بقیه دیگر مخفی بماند. بعد از اینکه تمام بازیکنان کارت
 برگردانید.

 ی شخصیتمهره

 
 دهید. ی شخصیت خود را که یک مینیاتور از یک انسان به همراه یک حیوان است، در پایتخت خود قرارمهره

 کارگرها

 کارگر(. 2در هر کدام از دو ناحیه متصل به پایتخت خود، یک کارگر قرار دهید )مجموعا 
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 ی بازیکنصفحه

 کنید.های خود را انتخاب میی آن اکشنمحلی است که در طول بازی به وسیلهی بازیکن صفحه

 

 ها:با توجه به شکل باال و شماره

های سبز رنگی که ی بازیکن خود و در مکانعدد مکعب تکنولوژی را بر روی صفحه 6: های تکنولوژیمکعب -1

 در گوشه سمت راست خود دارای مربع مشکی هستند قرار دهید. 

 ید. های باالی اکشن تولید قرار دهدر مستطیل خود را( یها)مادمکمانده کارگر باقی 6 :کارگرها -2

کند. بازی در ی بازیکن او دارای کمترین عدد است بازی را شروع میبازیکنی که صفحه :بازیکن شروع کننده -3

 های ساعت ادامه پیدا میکند.جهت عقربه

ی ایین صفحههای دایره شکل ردیف پتوکن استخدام )به شکل سیلندر( خود را در مکان 4 :های استخدامتوکن -4

 بازیکن خود قرار دهید.

 ی بازیکن قرار دهید.توکن اکشن خود را در کنار صفحه :اکشن توکن -5

و آسیاب( را  لتون، بنای یادبود، خانهچوبی: اسلحه هایساختمانخودتان ) توکن ساختمان 4 :هاساختمانتوکن  -6

 تمام بازیکنان مشابه است.  ساختمان 4ده برای آنها قرار دهید. شخص شهای مدر مکان

مودارهای بازی ارائه بر روی نصفحات بازیکنی که دارای شماره باالتری هستند، نقاط شروع نسبتا بهتری یادداشت طراح: 

 زی خواهند کرد. کند بادهند، زیرا این بازیکنان احتماال یک نوبت کمتر از بازیکنی که بازی را شروع میمی
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 ی جناحصفحه

شود. همچنین هر های شما در آن نگهداری میها و سکههای زرهی، ستارهی جناح شما مکانی است که ماشینصفحه
 دهد.ی سمت راست و باالی خود نمایش میی جناح یک قابلیت ویژه را در گوشهصفحه

 

 ها :با توجه به شکل باال و شماره

 ی خود را در این مکان قرار دهید.ستاره 6 :هاستاره -1

ده است قرار مکان که در هر کدام یک قابلیت ذکر ش 4ماشین زرهی خود را بر روی این  4: های زرهیاشینم -2

 دهید. 

ین های یکبار مصرف استخدام که در اهیچ توکنی بر روی منفعت :های یک بار مصرف استخداممنفعت -3

 مند خواهید شد.ها بهرهقسمت قرار دارند قرار ندهید، شما با انجام استخدام در طول بازی از این منفعت

 های شروع سریعکارت

ازیکن یک کارت شروع بی ما این است که تمام جزئیات قوانین را به بازیکنان جدید توضیح ندهید. در عوض، به هر توصیه
ی بازی آورده حهها، و در طرف دیگر آن مفاهیم صفسریع بدهید. در یک طرف این کارت اطالعات کلیدی در مورد مهره

 های خاص داده است. کنان راهنماییحرکت ابتدایی، به بازی 5شده است و برای انجام 

ئیات قوانین نیست. بلکه ی استادانه یا فهم تمامی جزدهید، هدف شما طراحی یک نقشهاولین باری که این بازی را انجام می
 کنند.هدف این است که با اجزای مختلف بازی کنید و بفهمید با توجه به قوانین بازی چگونه عمل می
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 ی کارت شروع سریع باال: ترجمه

ها در شمار و منفعت ساختمانهای به دست آمده از محبوبیتبیشترین سکه را داشته باشید، که شامل سکه: چگونه ببریم

 انتهای بازی نیز خواهد بود.

 زمانی یک ناحیه تحت کنترل شماست که حداقل یک ساختمان یا مهره در آن داشته باشید.: نواحی

وی نواحی تحت کنترل شما رتوانید استفاده کنید که بر گیرند، فقط از منابعی میی بازی قرار میمنابع بر روی صفحه: منابع

 باشند.

شد(. به ترتیب، یا ی بازیکن را انتخاب کنید )که با انتخاب نوبت قبل شما یکسان نبابخش صفحه 4یکی از : نوبت شما

ی کامل انجام . ابتدا هزینهکدام را انجام ندهیدیا هر دو  را انجام دهید و یا هیچاکشن ردیف باال، یا اکشن ردیف پایین، 
 های سبز رنگ(.مند شوید )مربعهای قرمز رنگ( را بپردازید، سپس از منفعت آن بهرهاکشن)مربع

 اند.دهکرهای ردیف باال را امتحان کنید که هیچ کدام از بازیکنان دیگر امتحان نیکی از اکشن: حرکت اول

 ها را انجام دهید.هر دو اکشن ردیف باال و پایین یکی از قسمت: حرکت دوم

 در صورت امکان از قابلیت خاص جناح خود استفاده کنید.: حرکت سوم

 های هدف خود نگاه کنید و یکی را انتخاب کرده و در جهت آن حرکت کنید.به کارت: حرکت چهارم 

 د. کسب ستاره را انتخاب کنید و در جهت گرفت آن ستاره حرکت کنیروش مختلف  10یکی از : حرکت پنجم

 ستاره برسید. 6زمینه خوب عمل کنید تا قبل از بقیه به  6سعی کنید در 
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 کارت عبور از رودخانه

 

رودخانه، لیت عبور از کند هر جناح در صورت فعال کردن قابهای عبور از رودخانه در واقع یک راهنماست که مشخص میکارت
می متفاوت است. در ادامه این کقادر به عبور از رودخانه و رفتن به چه نواحی است، زیرا هر قابلیت عبور از رودخانه با بقیه 

 قابلیت توضیح داده خواهد شد.

 روند بازی

دهد خود را انجام میرکت کنند. هر بازیکن ح، مفهوم راند یا فاز وجود ندارد و بازیکنان به نوبت بازی میScytheدر بازی 
 کند.تا زمانی که یک بازیکن موفق به کسب ششمین ستاره شود، و فورا بازی خاتمه پیدا می

 در نوبت خود، به ترتیب اعمال ذیل را انجام دهید:

 اید قرار دهید. ی بازیکن که در نوبت قبل انتخاب نکردههای صفحهتوکن اکشن خود را در یکی از محل -1

 است. اکشن ردیف باالی آن قسمت را انجام دهید)یکبار(. انجام این کار اختیاری در صورت تمایل، -2

 است. در صورت تمایل، اکشن ردیف پایین آن قسمت را انجام دهید)یکبار(. انجام این کار اختیاری -3

اید حتما توکن اکشن خود اما بها )باال و پایین( یا هیچکدام را انجام ندهید )ها، هر دوی آنبنابراین ممکن است یکی از اکشن
 یت آن ناحیه اختیاری است(. را حرکت دهید و در یک قسمت دیگر که با حرکت قبل شما تفاوت دارد قرار دهید. استفاده از قابل

توانید فاده کنید. همچنین میاید، برای انجام اکشن ردیف پایین استتوانید از منابعی که از اکشن ردیف باال کسب کردهشما می
 در نوبت خود، یک کارت هدف را محقق کنید. 

http://www.baziplanet.com/
mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
http://www.lbmind.com/


www.BaziPlanet.Com  Nima.Masghadi@Yahoo.com  www.LBMind.Com  

22 
 

مشخص  انجام اکشن ی بازیکن، با تعداد فضای خالی قبل ازهزینه )مربع قرمز( و منفعت )مربع سبز( هر اکشن در صفحه
مند لخواه خود بهرهدی آن را پرداخت کنید، سپس از منفعت آن اکشن به شود. در زمان انتخاب یک اکشن، ابتدا هزینهمی

پذیر است و بار امکانشوید. ممکن است نخواهید تمامی منفعت آن را استفاده کنید. انجام هر اکشن در هر نوبت تنها یک
 د.توان آن را چندین بار انجام دانمی

انجام این کار و روی  –ودید گیری برای انجام اکشن ردیف پایین ببعد از اینکه نوبت خود را بازی کردید) و یا در حال تصمیم
های ساعت نوبت خود را ها جهت یکنواخت شدن جریان بازی ضروری است( بازیکن بعدی در جهت عقربههم افتادن نوبت

 شروع کند. 

 

 ها:مارهبا توجه به شکل باال و ش

 گیرد(اکشن تجدید قوا )به همراه ساختمانی که در زیر آن قرار می -1

 )به همراه منفعت استخدام که در سمت راست آن قرار گرفته است( ارتقااکشن  -2
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 های ردیف باالاکشن

هر صفحه متفاوت است. ها در های ردیف باال در تمامی صفحات بازیکنان، محل قرارگیری آنبا وجود یکسان بودن اکشن
ی بازیکن ههای توضیح داده شده در این قسمت، بر اساس مکان شروع هر صفحفرض و منفعتهای پیشتصاویر، هزینه

 است.

 (Moveاکشن حرکت )

 کی از موارد ذیل را انجام دهید:ی

ی ی متفاوت که در کنترل شماست )مهرهمهره 2حداکثر : حرکت 

زرهی( را از یک ناحیه )یا پایتخت( به یک شخصیت، کارگر یا ماشین 
 ناجیه مجاور حرکت دهید.

 یک سکه دریافت کنید.: دریافت سکه

 ی حرکت عبارتند از:چند نکته مهم در مورد نحوه

توانند در زمان حرکت هر تعداد ها میتمامی مهره: منابع و کارگرها

 منبع را با خود جابجا کنند. 

توانند هر تعداد های زرهی میمنابع، ماشینعالوه بر : ماشین زرهی

کارگر را در زمان حرکت با خود جابجا کنند. اگر این کار انجام شود، به 
شود و فقط حرکت برای عنوان یک حرکت برای کارگرها محسوب نمی

بعد یکی از کارگرها به توانید با ماشین زرهی چند کارگر را جابجا کنید، و آید. بنابراین شما میماشین زرهی به حساب می
ای که توانید یک بخش از حرکت خود را به حرکت دادن یک کارگر به ناحیهصورت مستقل حرکت انجام دهد. همچنین می

 ی دیگری ببرید.در آن ماشین زرهی دارید اختصاص دهید و سپس آن کارگر را با ماشین زرهی جابجا کنید و به ناحیه

توانند از رودخانه عبور کنند و یا وارد دریاچه شوند. این ها نمیفرض، مهرهه صورت پیشب: عبور از رودخانه و دریاچه

های زرهی های ماشینبخش قابلیتهای زرهی شکسته خواهد شد )های ماشینی برخی از قابلیتقانون به وسیله

 را مشاهده کنید(. Nordicو  Polaniaبرای 

 رودخانه بخشی از آب است که بین دو ناحیه قرار گرفته است. (: Riverرودخانه )

و به خط ساحلی نواحی مجاور متصل   دریاچه بخشی از آب است که یک ناحیه کامل را اشغال کرده است(: Lake)دریاچه

کدام از نواحی مجاور تواند از هر بنابراین، در این مثال، اگر بازیکن قابلیت خاص عبور از دریاچه را داشته باشد، میاست. 
 دریاچه، وارد آن شود.
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ور یکدیگر در نظر جهت انجام حرکت با هر مهره، تمامی نواحی که عالمت تونل داشته باشند، مجا: (Tunnelا )تونل ه

 شوند. گرفته می

 

 حرکت کردن به نواحی تحت کنترل حریف

 کنترل توسط کارگرها

ی شود )و هیچ مهرهای شود که توسط کارگرهای حریف کنترل میناحیهی شخصیت یا ماشین زرهی شما وارد اگر مهره
که به شما اجازه حرکت  کند )حتی اگر قابلیت ماشین زرهیی شما بالفاصله خاتمه پیدا میدیگری در آن نباشد(، حرکت مهره

شوند، ایتخت حریف منتقل میه به پدهد داشته باشید(. در این حالت، تمامی کارگرهای حریف در آن ناحیه، بالفاصلبیشتر را می
بابت هر کارگری که حریف در  آید. اما شماماند و به کنترل شما در میو اگر منبعی در آن ناحیه باشد در همان ناحیه باقی می

ر محبوبیت شوند )اگاند ناراحت میدهید، زیرا آنها از اینکه از سرزمین خود رانده شدهآن ناحیه داشته، یک محبوبیت از دست می
 .دهید اما کارگرها باید به هر حال به پایتخت خود برگردند(شما صفر باشد، محبوبیتی از دست نمی

  حریف شوند.  کارگرهای توانند خودشان وارد نواحی کنترل شده توسطکارگرهای شما نمی

 کنترل توسط یک ساختمان

ین حالت، کنترل آن ساختمان تحت کنترل یک بازیکن است. در اای شوند که فقط با توانند وارد نواحیها میتمامی مهره
 ن است.ناحیه در اختیار بازیکنی است که در آن ناحیه مهره داشته باشد و نه بازیکنی که دارای ساختما

 ی شخصیت و / یا ماشین زرهیکنترل توسط مهره

ی شخصیت و / یا ماشین زرهی حریف تحت ای شود که توسط مهرهی شخصیت یا ماشین زرهی شما وارد ناحیهاگر مهره
کند )حتی اگر قابلیت ماشین زرهی که به شما اجازه حرکت بیشتر را کنترل باشد، حرکت آن مهره بالفاصله خاتمه پیدا می

دهد داشته باشید(. همچنان کنترل آن ناحیه به صورت موقت در اختیار حریف است. بعد از اینکه شما به صورت کامل می
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ی های زرهی شما، در یک ناحیه که در آن مهرهی شخصیت یا هر کدام از ماشینمهرهحرکت را انجام دادید، اگر اکشن 

 بخش نبرد را ببینید(.شخصیت یا ماشین زرهی حریف وجود داشته باشد قرار بگیرد، یک نبرد اتفاق خواهد افتاد )

 توانند خودشان وارد نواحی کنترل شده توسط شخصیت یا ماشین زرهی حریف شوند. کارگرهای شما نمی

 ان( شوید.توانید با انجام یک حرکت وارد هیچ پایتختی )حتی پایتخت خودتفرض شما نمیبه صورت پیش: پایتخت

کند اتمه پیدا میخکنید، حرکت آن مهره شخصیت ای با توکن مالقات ی شخصیت خود را وارد ناحیهاگر مهره: هامالقات 

ی شخصیت شما همچنان در و دیگر قادر به حرکت نیست. بعد از مشخص شدن نتیجه تمام نبردهای این نوبت، اگر مهره

بخش مالقات را )ی مالقات را مشخص کنید ی دارای توکن مالقات باشد، آن توکن مالقات را بسوزانید و نتیجهناحیه

 .ببینید(

 ی یک جناح در یک ناحیه وجود ندارد.هیچ محدودیتی برای تعداد مهره: عدم وجود محدودیت

  (Bolster)تجدید قوا اکشن 

  

سکه را پرداخت کنید و یکی از موارد ذیل را دریافت  1هزینه این اکشن یعنی 
 کنید:

واحد افزایش دهید. قدرت همان  2قدرت خود را بر روی قدرت شمار : قدرت

 گیرد.چیزی است که در نبرد مورد استفاده قرار می

یک کارت نبرد بردارید. کارت نبرد همان چیزی است که در : کارت نبرد

ی شخصیت توانید به تعداد مهرهدهد)شما مینبرد قدرت شما را افزایش می
و ماشین زرهی خود در یک نبرد از کارت نبرد استفاده کنید(. اگر پشته 

های نبرد بازی شده را بُر بزنید و یک پشته خالی بود، کارتهای نبرد کارت
توانید ای هم وجود نداشت، نمیجدید بسازید. اما اگر هیچ کارت بازی شده

 کارت دریافت کنید.
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 (Trade) اکشن تجارت

سکه را پرداخت کنید و یکی از موارد ذیل را  1هزینه این اکشن یعنی 
 دریافت کنید:

به انتخاب خود دریافت کنید )هر ترکیبی از نفت، فلز،  دو منبع: منابع 

که حداقل  تحت کنترل شما ها را بر روی یک ناحیهچوب وغذا ( و آن
اگر تمام کارگران شما در پایتخت  قرار دهید.  در آن باشدیک کارگر 

 توانید منابع را دریافت کنید.شما باشند، نمی

حبوبیت خود اضافه کنید. واحد به م 1در محبوبیت شمار، : محبوبیت

شود و همچنین در امتیازشماری ها استفاده میاز محبوبیت در مالقات
 کند.پایانی بازی نیز ضریب امتیاز شما را تعین می

 راهنمایی استراتژیک

نباید دست کند، اکشن تجارت چند مزیت بر تولید داراست که در حالی که اکشن تولید اکثریت منابع یک بازیکن را تولید می
تر از حرکت دادن یک کارگر به یک کم گرفته شود. به عنوان مثال، انجام تجارت برای کسب یک منبع، مقرون به صرفه

تر شود. تواند صرف عملی سازندهناحیه جهت تولید آن منبع است. اکشنی که شما باید صرف حرکت کردن بکنید اکنون می
 دهد که در سرزمین او وجود ندارد.به منابعی را میهمچنین تجارت به بازیکن امکان دسترسی 

 

 

http://www.baziplanet.com/
mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
http://www.lbmind.com/


www.BaziPlanet.Com  Nima.Masghadi@Yahoo.com  www.LBMind.Com  

28 
 

 (Produceاکشن تولید )

هزینه این اکشن را پرداخت کنید )هزینه این عمل بستگی به چیزهایی 
که بر  های قرمز رنگ بر روی مربعقبل از انجام این اکشن دارد که 

 وجود دارد( شونداثر تولید کارگر نمایان می

دو ناحیه متفاوت تحت کنترل خود را انتخاب کنید، تمامی کارگران آن 
 کنند. دو ناحیه منبع تولید می

کند. توکن منابع در هر ناحیه انتخاب شده، هر کارگر یک منبع تولید می
گیرند. اگر ای که تولید در آن صورت گرفته قرار میبر روی همان ناحیه

دارد، کارگر دیگری تولید شود،  توسط کارگری که در یک دهکده قرار
ترین کارگر را از سمت باالی اکشن تولید برداشته و در آن سمت چپ

 دهیم.دهکده قرار می
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اگر اکشن تولید را بر روی یک ناحیه مزرعه با یک کارگر و یک ناحیه کوهستان مثال: 

فلز بر روی کوهستان تولید خواهد  2غذا بر روی مزرعه و  1با دو کارگر اجرا کنید، 
 شد. 

مثل هر اکشن دیگری، شما باید قادر به پرداخت پرداخت هزینه اجباری است: 

محبوبیت مورد نیاز را نداشته باشید، باید  اگر سکه، قدرت یاهزینه تولید باشید. 
 های دیگری را انتخاب کنید.اکشن

تواند در یک ناحیه باشد. هر تعداد منبع و کارگر میعدم وجود محدودیت: 

های تجمیع کننده محدودیتی برای تعداد منابع بازی وجود ندارد. اگر نیاز بود، از توکن
 در کنار منابع استفاده کنید.

کنید و به صفحه بازی وقتی که یک کارگر را تولید میدائمی هستند:  کارگرها

 شود، دیگر به صفحه بازیکن برنمیگردد.اضافه می

 

 

اگر بازیکن در حرکت آخر خود این امکان وجود دارد که در موارد بسیار نادر، بازیکنی باشد که نتواند هیچ اکشنی انجام دهد )
. در این صورت آن بازیکن باید حاال هیچ سکه، منبع، قدرت یا محبوبیتی نداشته باشد( اکشن حرکت را انتخاب کرده باشد و

ها را انتخاب کند اما آن را انجام ندهد. توصیه ما این است که در ابتدای یک نوبت مرده را بازی کند، یعنی یکی دیگر از اکشن
 بازی در مصرف سکه صرفه جویی کنید تا این اتفاق نیفتد.

 ردیف پایین هایاکشن

های متفاوت است. های ردیف پایین در تمامی صفحات بازیکنان در مکان یکسانی قرار دارند، اما هزینه و منفعت آناکشن
ی بازیکن های توضیح داده شده در این قسمت، بر اساس مکان شروع هر صفحهفرض و منفعتهای پیشتصاویر، هزینه

 است.

وقتی که یک بازیکن در حال انجام اکشن ردیف پایین خود است )که یک عمل تعاملی معموال : هاروی هم افتادن نوبت

 تواند نوبت خود را شروع کند.کشد( بازیکن بعدی مینیست و معموال چند ثانیه طول می

جام دهند. توصیه ما این است که قبل از انسکه به شما می 1های ردیف پایین در صورت انجام حداقل اکثر اکشن: هاسکه

ها را بگیرد )به ها را دریافت کنید تا فراموش نکنید که باید سکه بگیرید. البته ممکن است بازیکن نخواهد سکهاکشن، سکه
 عنوان مثال اگر دریافت سکه با کارت هدف او مغایرت داشته باشد(.
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شید )به عنوان انجام داده با "به صورت کامل"ممکن است در یک زمان، شما یک اکشن ردیف پایین را : تکمیل اکشن

این صورت شما  ( که ممکن است شما دیگر چیزی برای به روز رسانی نداشته باشید(. درupgrade) ارتقامثال، اکشن 
ام آن را (  را دریافت ر صورت امکان منفعت استخدهای آن اکشن)و دتوانید هزینه اکشن را پرداخت کنید تا سکههمچنان می

 .کنید

ت. اگر بر روی این های ردیف پایین، یک منفعت همیشگی استخدام )دایره سبز رنگ( داراسهر کدام از اکشن: هااستخدام

خواهد  شمان منفعت نصیب آاین اکشن را انجام دهند،  شماهمسایه یکی از بازیکنان  شما یادایره چیزی نباشد، هر زمان که 

 ( را مشاهده کنید.Enlist)استخدام شد. بخش به 

 

 (upgrade) ارتقااکشن 

های امپراطوری رو به رشد شما را بهبود ، کارآمدی زیرساختارتقااکشن 
 بخشد.می

 منبع مورد نیاز جهت به روز رسانی، نفت است.

جهت انجام این اکشن، هزینه را پرداخت کنید، مکعب تکنولوژی را از یکی از 
ی بازیکن خود بردارید، و آن را روی یکی های سبز رنگ موجود در صفحهمربع

های قرمزی که خط های قرمز رنگ براکت دار خالی قرار دهید. مربعاز مربع
 ممتد دارند، قابل تخفیف نیستند. 

 3گیرید که از این به بعد بتوانید به جای دو ناحیه، در شما تصمیم میمثال: 

ناحیه تولید داشته باشید )برای این مثال ساختمان آسیاب را نادیده بگیرید(، و 
واحد غذا کاهش دهید. به این منظور،  1خواهید هزینه استخدام را همچنین می

کنید، سپس هر مکعب تکنولوژی که ها را دریافت میبا انتخاب اکشن به روز رسانی، هزینه نفتی آن را پرداخت و سکه
کنید )در این های قرمز رنگ براکت دار منتقل میخواهید )در این مثال، منفعت اکشن تولید( را برداشته و به یکی از مربعمی

 مثال هزینه اکشن استخدام(.
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 (Deployاکشن توسعه )

کارگران شما دفاع  ای بسازید تا ازهای زرهیماشینتوانید شما می
های جدیدی به کنند، امپراطوری شما را گسترش دهند و قابلیت

های زرهی شما اضافه کنند. منبع ی شخصیت و سایر ماشینمهره
 مورد نیاز برای توسعه فلز است.

های جهت انجام توسعه، هزینه آن را پرداخت کنید، یکی از ماشین
آن را در یک ناحیه تحت  ی جناح خود بردارید، وزرهی را از صفحه

کنترل خود که حداقل یک کارگر در آن داشته باشید قرار دهید. امکان 
توسعه ماشین زرهی در دریاچه وجود ندارد )حتی اگر قابلیت جناح 

 شما اجازه حرکت ماشین زرهی به داخل دریاچه را به شما بدهد(.

ا )و نه های زرهی شمی شخصیت و سایر ماشین، مهرهاز حاال به بعد
ی جناح و در زیر آن ماشین قرار داشت کارگران( قابلیتی که در صفحه

 ها برای هر جناح متفاوت است.کنند. این قابلیترا پیدا می
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 Saxonyجناح 

 

ی و کوهستانی توانند از طریق رودخانه به نواحی جنگلهای زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: عبور از رودخانه

 بروند. 

های تحت های زرهی شما، تمامی کوهستانی شخصیت و ماشینجهت انجام اکشن حرکت برای مهره: راه زیرزمینی

ا در یک کوهستان قرار به عنوان مثال، اگر ماشین زرهی شمشوند. می در نظر گرفته ها مجاور همو تمامی تونلکنترل شما 
 تمان تونل شما( برود. های تحت کنترل شما یا هر تونل )شامل ساخنتواند از آن کوهستان به هر کدام از کوهستادارد، می

احد قدرت از دست و 2قبل از شروع نبرد در یک ناحیه که دارای تونل یا ساختمان تونل شماست، حریف شما : خلع سالح

توانید این کار را انجام ر میخواهد شد. در هر نبرد تنها یکبا خواهد داد. این از دست دادن قدرت بر روی نمودار قدرت انجام
 ی شما ندارد. دهید، و ربطی به تعداد مهره

کت کنند. اگر هر توانند در زمان حرکت به اندازه یک ناحیه بیشتر حرهای زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: سرعت

ها خاتمه شد، حرکت آنی شخصیت یا ماشین زرهی یا کارگر حریف باهای شود که در آن مهرها وارد ناحیهکدام از این مهره
حرکت  1یگر همچنان دتوانند در این نوبت حرکت دیگری انجام دهند. حرکت کردن از یک تونل به تونل کند و نمیپیدا می

دیگر انجام دهید. با  رکتتوانید قبل یا بعد از حرکت از طریق تونل یک حشود، بنابراین با این قابلیت شما میمحسوب می
کنند را در یک ل میی حرکت خود منابع یا کارگرهایی که حمتوانند در میانههای زرهی شما میوجود این قابلیت، ماشین

 ناحیه پیاده کنند.
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 Rusvietجناح 

 

 بروند. و دهکده مزرعهتوانند از طریق رودخانه به نواحی های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: عبور از رودخانه

های تحت کنترل های زرهی شما، تمام دهکدهی شخصیت و ماشینجهت انجام اکشن حرکت برای مهره: شهرنشینی

تواند از دهکده باشد، می شوند. به عنوان مثال، اگر ماشین زرهی شما در یکشما و کارخانه مجاور یکدیگر در نظر گرفته می
 ترل شما یا کارخانه برود. آن دهکده به هر دهکده تحت کن

تر بازی کنید. همچنان توانید یک کارت نبرد بیشدر نبردی که شما حداقل یک کارگر در آن داشته باشید، میارتش مردمی: 

کارگر در یک نبرد داشته  3ماشین زرهی و  2ی شخصیت یا ماشین زرهی در نبرد نیاز دارید. به عنوان مثال، اگر شما به مهره
شتن حداقل یک کارگر در کارت به خاطر دا 1کارت به ازای هر ماشین زرهی و  1کارت نبرد بازی کنید ) 3توانید یباشید، م

 نبرد(.

کت کنند. اگر هر توانند در زمان حرکت به اندازه یک ناحیه بیشتر حرهای زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهرهسرعت: 

ها خاتمه شد، حرکت آنی شخصیت یا ماشین زرهی یا کارگر حریف بادر آن مهرهای شود که ها وارد ناحیهکدام از این مهره
حرکت  1یگر همچنان دتوانند در این نوبت حرکت دیگری انجام دهند. حرکت کردن از یک تونل به تونل کند و نمیپیدا می

دیگر انجام دهید. با  تونل یک حرکتتوانید قبل یا بعد از حرکت از طریق شود، بنابراین با این قابلیت شما میمحسوب می
کنند را در یک ل میی حرکت خود منابع یا کارگرهایی که حمتوانند در میانههای زرهی شما میوجود این قابلیت، ماشین

 ناحیه پیاده کنند.

 

 

 

 

http://www.baziplanet.com/
mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
http://www.lbmind.com/


www.BaziPlanet.Com  Nima.Masghadi@Yahoo.com  www.LBMind.Com  

34 
 

 Nordicجناح 

 

 کوهستانیو  جنگلیتوانند از طریق رودخانه به نواحی های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: عبور از رودخانه

 بروند.

ه نواحی دیگر بروند، بتوانند هم وارد دریاچه شوند و هم از دریاچه های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: دریانوردی

ریاچه به پایتخت دتوانید به جای عقب نشینی به )همچنان میهای مجاور عقب نشینی کنند توانند به دریاچههمچنین می
ر گرفته شوند. اگر شود نواحی دریاچه جهت انجام حرکت مثل بقیه نواحی در نظعقب نشینی کنید(. این قابلیت باعث می

ی اگر یک مهرهی( و یا ماشین زرهی شما به همراه خود کارگری را وارد دریاچه کند )در خالل حرکت یا در زمان عقب نشین
گر)ها( یا منابع را در دریاچه توانید در زمان خارج شدن از رودخانه کارشخصیت یا ماشین زرهی منبعی را وارد دریاچه کند، نمی

ها یک نوع ناحیه هستند، چهتوانند بدون استفاده از ماشین زرهی از دریاچه خارج شوند. دریارها کنید، همچنین کارگرها نمی
کل بگیرد. قابلیت ساخت ر دو جناح قابلیت حرکت در دریاچه را داشته باشند، ممکن است در یک دریاچه نبرد شبنابراین اگ

 ساختمان یا توسعه ماشین زرهی در دریاچه وجود ندارد.

کنید. ست دادن دو قدرت توانید یک قدرت پرداخت کنید تا بازیکن حریف را مجبور به از دقبل از شروع نبرد، می: توپخانه

توانید این کار را انجام دهید و این از دست دادن قدرت بر روی نمودار قدرت انجام خواهد شد. در هر نبرد تنها یک بار می
 های شما ندارد.ربطی به تعداد مهره

هر کت کنند. اگر توانند در زمان حرکت به اندازه یک ناحیه بیشتر حرهای زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: سرعت

ها خاتمه شد، حرکت آنی شخصیت یا ماشین زرهی یا کارگر حریف باای شود که در آن مهرهها وارد ناحیهکدام از این مهره
حرکت  1یگر همچنان دتوانند در این نوبت حرکت دیگری انجام دهند. حرکت کردن از یک تونل به تونل کند و نمیپیدا می

ت دیگر انجام دهید. با توانید قبل یا بعد از حرکت از طریق تونل یک حرکیت شما میشود، بنابراین با این قابلمحسوب می
کنند را در یک ل میی حرکت خود منابع یا کارگرهایی که حمتوانند در میانههای زرهی شما میوجود این قابلیت، ماشین

 ناحیه پیاده کنند.
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 CRIMEAجناح 

 
های سرزمینو  مزرعهتوانند از طریق رودخانه به نواحی های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: عبور از رودخانه

 بروند. یخ زده

ناح غیرفعال جتوانند از هر ناحیه یا پایتخت، به هر پایتخت های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: رویپیاده

شوند( یا پایتخت خود شما بروند، فارغ ایی که در توسعه بازی عرضه میههایی که در بازی حضور ندارند، به همراه جناح)جناح
ین قابلیت یک استثنا برای این اتوانند وارد هیچ پایتختی بشوند، اما از اینکه فاصله چقدر باشد. به صورت طبیعی بازیکنان نمی

 قانون است.

ه دست خودتان اضافه ورت تصادفی از او بدزدید و بهای نبرد حریف را به صیکی از کارتقبل از شروع نبرد، : بانیدیده

 های شما در نبرد ندارد.توانید این کار را انجام دهید و ربطی به تعداد مهرهکنید. به ازای هر نبرد تنها یک بار می

گر هر کت کنند. اتوانند در زمان حرکت به اندازه یک ناحیه بیشتر حرهای زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: سرعت

ها خاتمه شد، حرکت آنی شخصیت یا ماشین زرهی یا کارگر حریف باای شود که در آن مهرهها وارد ناحیهکدام از این مهره
حرکت  1یگر همچنان دتوانند در این نوبت حرکت دیگری انجام دهند. حرکت کردن از یک تونل به تونل کند و نمیپیدا می

ت دیگر انجام دهید. با توانید قبل یا بعد از حرکت از طریق تونل یک حرکابلیت شما میشود، بنابراین با این قمحسوب می
کنند را در یک ل میی حرکت خود منابع یا کارگرهایی که حمتوانند در میانههای زرهی شما میوجود این قابلیت، ماشین

 ناحیه پیاده کنند.
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 POLANIAجناح 

 

کوهستانی و  دهکدهتوانند از طریق رودخانه به نواحی های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: عبور از رودخانه

 بروند.

واحی دیگر بروند. نتوانند هم وارد دریاچه شوند و هم از دریاچه به های زرهی شما میی شخصیت و ماشینمهره: زیرآبی

اگر ماشین زرهی ها(. یاچهها، اما با دربه حرکت از طریق تونلتوانند از یک دریاچه به دریاچه دیگر بروند )مشاهمچنین می
ی شخصیت یا یک مهره شما به همراه خود کارگری را وارد دریاچه کند )در خالل حرکت یا در زمان عقب نشینی( و یا اگر

نابع را در دریاچه رها کنید، م توانید در زمان خارج شدن از رودخانه کارگر)ها( یاماشین زرهی منبعی را وارد دریاچه کند، نمی
ها یک نوع ناحیه هستند، بنابراین اگر توانند بدون استفاده از ماشین زرهی از دریاچه خارج شوند. دریاچههمچنین کارگرها نمی

لیت ساخت ساختمان یا دو جناح قابلیت حرکت در دریاچه را داشته باشند، ممکن است در یک دریاچه نبرد شکل بگیرد. قاب
 ه ماشین زرهی در دریاچه وجود ندارد.توسع

ت از دست نخواهید بعد از پیروزی در نبرد، در صورت مجبور کردن کارگران حریف به عقب نشینی شما محبوبی: وفاداری

ا مجبور به عقب های زرهی شما کارگری ری شخصیت یا ماشینداد. این قابلیت در هر نوبت برای هر موقعیتی که مهره
 شود. نشینی کنند اعمال می

کت کنند. اگر هر توانند در زمان حرکت به اندازه یک ناحیه بیشتر حرزرهی شما میهای ی شخصیت و ماشینمهره: سرعت

ها خاتمه شد، حرکت آنی شخصیت یا ماشین زرهی یا کارگر حریف باای شود که در آن مهرهها وارد ناحیهکدام از این مهره
حرکت  1یگر همچنان داز یک تونل به تونل توانند در این نوبت حرکت دیگری انجام دهند. حرکت کردن کند و نمیپیدا می

ت دیگر انجام دهید. با توانید قبل یا بعد از حرکت از طریق تونل یک حرکشود، بنابراین با این قابلیت شما میمحسوب می
ک کنند را در یل میی حرکت خود منابع یا کارگرهایی که حمتوانند در میانههای زرهی شما میوجود این قابلیت، ماشین

 ناحیه پیاده کنند.
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 (Buildاکشن ساخت و ساز )

ها را افزایش های اکشنهای خود را بسازید تا قابلیتتوانید ساختمانشما می
مند دهید، نواحی را به کنترل خود در بیاورید و از امتیازات پایان بازی بهره

 شوید. منبع مورد نیاز برای ساخت و ساز چوب است.

جهت ساخت یک ساختمان، هزینه را پرداخت کنید، سپس یکی از 
را بر روی یک ناحیه ی بازیکن خود را بردارید و آنهای روی صفحهساختمان

 که تحت کنترل شماست و حداقل یک کارگر در آن دارید قرار دهید. 

در هر ناحیه فقط یک محدودیت یک ساختمان به ازای هر ناحیه: 

ساخته شود. بنابراین اگر شما اولین بازیکنی باشید که بر تواند ساختمان می
توانید هیچ سازید، شما و دیگر بازیکنان نمیروی یک ناحیه ساختمان می

 ساختمان دیگری در آن ناحیه بسازید.

توانند از قابلیت ساختمان شما استفاده کنند. حریفان نمی: کنترل ساختمان

مند خواهید شد )به جز ساختمان شما در دست شما نباشد، باز هم شما از قابلیت آن بهره حتی اگر کنترل نواحی دارای ساختمان
 توانید با آن تولید انجام دهید(.ی آن در دست شما نباشد نمیآسیاب که اگر کنترل ناحیه

ی دیگری در آن ای که ساختمان شما در آن قرار داشته باشد تحت کنترل شماست حتی اگر هیچ مهرهناحیه: کنترل ناحیه

 های حریف در آن ناحیه قرار بگیرد، کنترل آن ناحیه به حریف واگذار خواهد شد. نداشته باشید. اما اگر یکی از مهره

 ها را نابود کرد یا از یک ناحیه به ناحیه دیگر منتقل کرد.توان ساختماننمی: پایداری

 انجام داد.توان در ناحیه کارخانه هم ساخت و ساز می: کارخانه

 توانید ساخت و ساز انجام دهید. ها نمیشما در پایتخت و دریاچه: های غیرمجاز برای ساخت و سازمکان

ی بازیکن، یک منفعت مضاعف منفعت ایجاد شده در اثر برداشتن و ساخت یک ساختمان از روی صفحه: منفعت همیشگی

 ن ناحیه قابل دستیابی است. است که در آینده و در زمان انتخاب اکشن ردیف باالی آ

 

 ها:باتوجه به شکل فوق و شماره

 در زمان انتخاب اکشن تجدید قوا، یک واحد محبوبیت دریافت کنید. بنای یادبود:  -1
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ولید در نظر گرفته ی حاوی آسیاب به عنوان یک ناحیه اضافی برای تدر زمان انتخاب اکشن تولید، ناحیه آسیاب: -2

ها هم تولید انجام آن دهد. اگر در آن ناحیه کارگر هم داشته باشید،ارگر تولید انجام میشود. آسیاب مثل یک کمی
 خواهند داد. 

استفاده کنید. شما  توانید از آنکند اما فقط شما میهای قرار گرفته بر روی صفحه عمل میتونل مثل تونلتونل:  -3

ی حاوی تونل خود وارد هببرید و یا از یک تونل به ناحیی دیگری توانید نیروهای خود را از طریق تونل به ناحیهمی
ت ماندگار است که ها، این یک قابلیشوید )حتی اگر کنترل آن ناحیه در دست حریف باشد(. برعکس دیگر ساختمان

 شوند. ها در نظر گرفته میبرای هر حرکت مهره

 قدرت دریافت کنید.هر زمان که اکشن تجارت را انتخاب کردید، یک واحد  خانه:اسلحه -4

ت امتیازات ساختمانی در پایان بازی، بازیکنان به خاطر رسیدن به اهداف مشخص شده بر روی کار: امتیازات پایان بازی

ی حاوی ساختمان شما حتی اگر کنترل ناحیهکنند. که در ابتدای بازی به صورت تصادفی انتخاب شده است، سکه دریافت می
های شما کنند که چطور داراییمند خواهید شد. این امتیازات مشخص میبهره آن م از امتیازدر دست شما نباشد، باز ه

 اند. مند کردهتان را قدرتامپراطوری

 کارت امتیازات ساختمانی به شرح ذیل هستند: 6

های شما. هر تونل را فقط یکبار بشمارید. های مجاور با ساختمانتعداد تونل
 برند.ها مجاورت را از بین نمیآید و رودخانهنمی ساختمان تونل به حساب

 

 

 

 های شما. هر دریاچه را فقط یکبار بشمارید. تعداد دریاچه مجاور با ساختمان

 

 

 

های شما. هر مالقات را تنها یک بار های مجاور با ساختمانتعداد مالقات
یا هنوز بشمارید. مهم نیست که توکن مالقات آن ناحیه برداشته شده باشد 

 برند. ها مجاورت را از بین نمیبرداشته نشده باشد. رودخانه
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های شما بر روی آن قرار دارد. برای این منظور تعداد نواحی تونلی که ساختمان
 آید. ساختمان تونل به حساب نمی

 

 

 

های شما که در یک ردیف قرار گرفته باشند ) هر خط ممتد تعداد ساختمان
ها امتداد را از ترین ردیف خود را در نظر بگیرید. رودخانهمستقیم (. تنها طوالنی

 برند. بین نمی

 

 

های شما بر روی آن قرار تعداد نواحی مزرعه و سرزمین یخ زده که ساختمان
 گرفته باشند. 

 

 

 

 مثال: 
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اختمان مشخص شده در هاست. اگر شما دو سدر شکل باال، کارت امتیاز ساختمانی بازی، تعداد دریاچه مجاور با ساختمان
ترل آن نواحی در دست کنید(. حتی اگر کنسکه دریافت می 6های شماست )و دریاچه مجاور ساختمان 4شکل را داشته باشید، 

 کنید. یها را دریافت مشما نباشد، باز هم این سکه

 (Enlistاکشن استخدام )

ای( تا به شما های استوانهتوانید نیروهای جدیدی را استخدام کنید )توکنشما می
 بپیوندند. منبع مورد نیاز برای استخدام غذاست.

جهت استخدام یک نیرو، هزینه آن را پرداخت کنید، سپس منفعت یکبار مصرف: 

ی بازیکن بردارید و بر روی ای را به انتخاب خود از صفحههای استوانهیکی از توکن
ی جناح قرار دهید. های یکبار مصرف استفاده نشده بر روی صفحهیکی از منفعت

ن منفعت، چیزی بالفاصله منفعت مشخص شده بر روی آن قسمت را دریافت کنید. ای
است که با پیوستن آن نیرو به شما اهدا شده است. این توکن برای همیشه در آن 

 توان آن را حرکت داد. ماند و دیگر نمیقسمت می

 منفعت یکبار مصرف وجود دارد: 4

 قدرت 2دریافت  

 سکه 2دریافت  

 محبوبیت 2دریافت  

 کارت نبرد 2دریافت  

عالوه بر منفعت یکبار مصرف، هر نیروی استخدام شده منفعت همیشگی: 

یک منفعت همیشگی متناسب با اکشنی که آن توکن در آن قرار داشته به شما 
این منفعت، مهارتی کند )منفعت نشان داده شده در دایره زیر استوانه(. اهدا می

 است که آن نیرو با خود به جمع نیروهای شما آورده است. 

ی، هر زمان که شما یا یک بازیکن دیگر که بالفاصله در سمت ی بازدر ادامه
اند( راست یا چپ شما نشسته است )بازیکنان در دایره قرمز رنگ نشان داده شده

شما این منفعت را دریافت  انجام دهد،ی بازیکن را این اکشن ردیف پایین صفحه

قسمت خانه )های مشابه در کارت کارهای ردیف باال یا اکشنکنید. اکشنمی

 آیند.   برای این منظور به حساب نمیکارخانه را ببینید( 

( یا بازیکنی که در سمت راست یا Nordicآبی ) کنهر زمان که بازیمثال: 

چپ آن بازیکن است اکشن ساخت و ساز را انتخاب کند، بازیکن آبی یک 
 شده است(.کند ) عالمت قلبی که در دایره سبز رنگ مشخص محبوبیت دریافت می
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ت اوست منفعت را دریافت اگر بیش از یک بازیکن از منفعت همیشگی برخوردار شود، ابتدا بازیکنی که نوب: ترتیب بازیکنان

تیجه این کار ششمین کند، و بعد از آن بازیکن سمت چپ او و سپس بازیکن سمت راست. اگر یکی از این بازیکنان در نمی

 ید(. پایان بازی و امتیازشماری را ببینشود )بخش ی بالفاصله تمام میستاره خود را دریافت کند، باز

یکنان مجاور شما دریافت شما باید در زمان انجام اکشن ردیف پایین آن را با صدای بلند اعالم کنید تا بازاعالم کردن: 

 منفعت همیشگی را بررسی کنند.

نفعت همیشگی بدهد، شما اکشنی را انجام دهد که به شما م در بازی دو نفره، هر زمان که حریفقانون بازی دو نفره: 

 کنید.تنها یک بار آن را دریافت می

 های هر جناحقابلیت

 ست.ی جناح مشخص شده اهر جناح دارای قابلیت منحصر به فردی است که در قسمت باال و سمت راست صفحه

RUSVIET :)اید های قبل بازی کردهتوانید اکشنی که در نوبت یا نوبتشما می )بی رحمی

 را باز هم انتخاب کنید. 

Rusviet کشند، روزها بعد از روزها، تا به هدف نهایی ها به سختی از مردمان خود کار می
هایشان نوبت به نوبت استراحت دهند زیرساختها اجازه میخود برسند. در حالی که بقیه جناح

تواند همان اکشن نوبت قبل را تکرار کند. این قابلیت همچنین بر می Rusvietد، جناح کنن
 شود )بخش کارخانه را ببینید(.کارخانه هم در صورت وجود اعمال می روی کارت

CRIMEA  :)کارت نبرد را به جای یک منبع استفاده  1توانید در هر نوبت شما می)اضطرار

 کنید. 

بر طبق یک سنت دیرینه، اطالعات را به بیشترین قیمت پیشنهادی  Crimeaجناح 
توانند در هر نوبت یک کارت نبرد را به عنوان یک منبع دلخواه جهت ها میآنفروشند. می

توکن منبع دلخواه ، بدون توجه به عدد روی کارت  1کارت نبرد =  1پرداخت استفاده کنند )
 ی هیچ ارزشی ندارند. های نبرد در پایان بازنبرد(. کارت

NORDIC  :)توانند از رودخانه عبور کنند.کارگران شما می)شنا 

های سرد باشند شناگران ماهری هستند که حتی اگر مجبور به عبور از آب Nordicکارگران 
 توانند از طریق رودخانه به هر نوع ناحیه وارد شوند )به جز دریاچه(. ها میکنند. آنهم گالیه نمی
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POLANIA  :)توانید انتخاب کنید. در هر مالقات دو گزینه را می)مسیر پر پیچ و خم 

(، این دو تمایل دارند Wojtekهست ) Annaبه لطف خرس کاریزماتیکی که همراه 
تری تبدیل کنند. به جای انتخاب تنها یک های طوالنیهای کوتاه را به ماجراجوییمالقات

تواند دو انتخاب متفاوت به ازای هر کارت می Polaniaگزینه از هر کارت مالقات، جناح 
ه دست آمده از توان از منفعت بها را انتخاب کند. میمالقات داشته باشد، و به هرترتیبی آن

انتخاب اول جهت پرداخت هزینه انتخاب دوم استفاده کرد. اما تنها یک کارت مالقات کشیده 
 شود.می

 SAXONY  :)محدودیت در تعداد ستاره کسب شده توسط کامل کردن هدف یا )حکمرانی

 پیروزی در نبرد برای شما وجود ندارد.

ه در اطراف کارخانه قرار دارند این های شرقی کها برای فتح زمین Saxonyروش منظم 

 Saxonهای خاصی را کامل کنند. جناح است که از نیروی نظامی استفاده کرده و ماموریت
تواند هر دو کارت هدف خود را کامل کند )بعد از کامل شدن کارت هدف اول، کارت هدف می

ستاره در اختیار داشته باشد،  Saxonyد را ندارد. اگر سوزاند(، و محدودیت کسب دو ستاره از راه پیروزی در نبردوم را نمی
 ها قرار دهد.ها را در بخش ستارهبعد از پیروزی در نبرد، باید آن

توان از آن جهت های مخصوص هر جناح این است که میهای برخی از این قابلیتیکی از خوبییادداشت طراح بازی: 

 استفاده کرد... با شکستن برخی از قوانین. Scythقوانین کلی  در موردکمک به یادگیری بازیکنان 

تواند یک اکشن تکراری را در نوبت بعدی انتخاب کند، یاد میگیرید می Rusvietخوانید جناح به عنوان مثال، وقتی که می
های خاص واقعا این قابلیتتوانید چنین کاری را انجام دهید. در یک بازی با این حجم از قوانین، که در شرایط معمول، نمی

 کند. به یادآوری قوانین کمک می

 نبرد

های خود را انجام داد افتد )بعد از اینکه بازیکن تمام حرکتممکن است در انتهای اکشن حرکت یک بازیکن، نبرد اتفاق بی
یک ناحیه با یکی دیگر از های زرهی بازیکن در ی شخصیت و / یا ماشیناما قبل از انجام اکشن ردیف پایین(. اگر مهره

افتد. ممکن است نبرد در بیش بازیکنان که در آن ناحیه مهره شخصیت و / یا ماشین زرهی دارد شریک شوند، نبرد اتفاق می
 کند که به چه ترتیبی نبردها انجام شود. افتد، در این صورت، بازیکن مهاجم انتخاب میاز یک ناحیه اتفاق بی

ها در صورت پیروزی در نبرد یک ستاره افتد، و یکی از آندارند اتفاق می یکنی که در یک ناحیه مهرهنبرد تنها بین دو باز
توانند با پرداخت رشوه )سکه( به بازیکنانی که در نبرد هستند سعی کنند در نتیجه نبرد تاثیر کند. بقیه بازیکنان میدریافت می

 .را ببینید( ها ها و رشوهپیمانبگذارند )بخش 
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 انتخاب مقدار قدرت

به صورت همزمان و مخفیانه، یک عدد را بر روی چرخ قدرت 
 انتخاب کنید )عدد را مقابل آیکون باالی چرخ قرار دهید(.

خواهید در مبارزه مصرف این عدد، میزان قدرتی است که می
توانید مقداری بیش از تعداد قدرتی که در کنید، بنابراین نمی

 16نمودار قدرت در اختیار دارید انتخاب کنید. نمودار قدرت تا 
توانید در چرخ قدرت شود، اما شما فقط میقدرت را شامل می

 عدد از آن را استفاده کنید.  7

به صورت ضافه کردن کارت)های( نبرد )اختیاری(: ا

های شما که در نبرد حضور فرض به ازای هر یک از مهرهپیش 
توانید یک های زرهی(، میدارند )مهره شخصیت و / یا ماشین

کارت نبرد از دستتان در پشت چرخ قدرت قرار دهید. حتی اگر 
ید کارت توانبر روی چرخ عدد صفر را انتخاب کرده باشید می

 به آن اضافه کنید. 

ها، باید اینکه کارتی بازی خو قبل از رو شدن چرهای نبرد شما باید برای همه مشخص باشد اما در هنگام نبرد تعداد کارت
 های ذیل است:های نبرد شامل کارتاید یا خیر را مخفی کنید. دسته کارتکرده
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افتد شگفت زده شوید، اتفاق می Scytheممکن است از اینکه چقدر نبردهای کمی در یک بازی یادداشت طراح بازی: 

ها نگاه کنید، س. اما، اگر به تمامی عکJakubهای بازی با طراحی های زرهی در اکثر کارتبه خصوص با وجود ماشین

به همان اندازه  Scytheد هستند. در واقع، های زرهی در حال نبرماشینشوید که فقط تعداد بسیار کمی از این متوجه می
های نبرد قدرت زیاد و کارت که در مورد خود نبرد است، به همان اندازه در مورد تهدید به نبرد است. اگر همسایه شما مقدار

ارگران را توانید کما میها را مورد حمله قرار دهید. به شکلی مشابه، شزیادی داشته باشد، احتمال کمتری هست که شما آن
ها در صورت ر این صورت آنتر را از حمله به شما منع کنید زیرا دبه نحوی در نواحی کلیدی قرار دهید که بازیکنان تهاجمی

دهد: تالقی کشاورزی و را تشکیل می Scytheهاست که تم اصلی پیروزی محبوبیت از دست خواهند داد. همین کشمکش
 جنگ.

 رو کردن چرخ قدرت

کنند. عدد اند رو میهای نبردی که استفاده کردههای قدرت خود را به همراه کارتکن به صورت همزمان، چرخهر دو بازی
 شود.روی هر کارت نبرد، به عدد انتخاب شده در چرخ قدرت اضافه می

ده است(. سپس هر هاجم برنبازیکنی که قدرت بیشتری مورد استفاده قرار داده باشد برنده است )اگر مساوی باشند، بازیکن م
کنند، و هر کارت نبردی که استفاده دو بازیکن به تعداد انتخاب شده بر روی چرخ قدرت از قدرت خود در نمودار قدرت کم می

درت خود در نمودار کم های نبرد چیزی از قدهند )به ازای کارتهای نبرد بازی شده قرار میکردند را به رو در بخش کارت
 های موقتی در نبرد هستند (.کمکها فقط نکنید، آن

کند(. همچنین بازیکن یمآورد )یا حفظ بازیکن پیروز کنترل آن ناحیه و منابع موجود در آن را به دست می: بازیکن پیروز

قرار دهد )بخش قرار می ستاره بابت پیروزی در نبرد نگرفته باشد، یک ستاره در بخش مربوطه 2پیروز، در صورتی که قبال 

نشینی به پایتخت شده قبرا ببینید(. اگر بازیکن مهاجم پیروز شده باشد، به ازای هر کارگری که مجبور به عدادن ستاره 

ی فرد مهاجم مهره ودهد. همچنین، اگر یک توکن مالقات در ناحیه نبرد وجود داشته باشد محبوبیت از دست می 1باشد، 
 ن مالقات انجام خواهد شد.شخصیت خود را در نبرد داشته باشد، آ

را از محل  – شخصیت و کارگران های زرهی، مهرهماشین –های خود بازیکن مغلوب باید تمامی مهره: بازیکن مغلوب

نابعی که در ناحیه نبرد بوده در مها را بردارید و در پایتخت خود قرار دهید(. تمامی نبرد به پایتخت خود منتقل کند )تمام مهره

چرخ قدرت  اگر فرد مغلوب حداقل یک قدرت از طریقگیرد. ماند و تحت کنترل فرد پیروز قرار میی میآنجا باق

 کند. یا کارت نبرد استفاده کرده باشد، یک کارت نبرد برای عقب نشینی دریافت می

ند )به جز جناح ستاره بابت پیروزی در نبرد کسب ک 2تواند هر بازیکن حداکثر می: های محدود و پایان بازیستاره

Saxon تواند در نبرد اره میست 2تواند هر تعداد ستاره بابت پیروزی در نبرد کسب کند(، اما همچنان پس از کسب که می
ای که به آن ناحیه شود و هر مهرهشرکت کند. اگر ششمین ستاره شما کسب شد اما یک نبرد اتفاق افتاده بود، بازی تمام می

 گردد. ای که از آن حرکت کرده بودید برمیناحیهوارد کرده بودید، به 
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وط به دریاچه که دارای قابلیت ماشین زرهی مرب Nordicو  Polaniaممکن است بین دو جناح مثل : نبرد در دریاچه

بازیکن مله واقع شود و حل حمل کارگر است در دریاچه مورد ااگر ماشین زرهی که در حدر دریاچه نبردی در بگیرد.  ،هستند
کارگرها باید به همراه )محبوبیت از دست خواهد داد  1مهاجم پیروز شود، بازیکن مهاجم به ازای هر کدام از آن کارگرها 

 ماشین زرهی به پایتخت خود بازگردند(.

، بردال نشده میی شخصیت خود را به یک ناحیه مزرعه اشغکند، در ابتدا مهرهاکشن حرکت را انتخاب می Johnمثال: 

در این   Sandraبرد. می Sandraسپس یک ماشین زرهی خود را به همراه دو کارگر به یک ناحیه کنترل شده توسط 
 توکن غذا دارد.  3ی شخصیت خود، یک ماشین زرهی و یک کارگر ، به همراه ناحیه مهره

John  ده قدرت وSandra  .)چهار قدرت دارد )بر روی نمودار قدرتJohn  دهد، و رار میق 7بر روی عدد چرخ قدرت را
 گیرد این کار را نکند.تواند یک کارت نبرد هم بازی کند، اما تصمیم میچون یک ماشین زرهی در نبرد دارد، می

Sandra شخصیتی کند. او هم مهرهتنظیم می 4قدرت خود را استفاده کند پس چرخ را بر روی عدد  4گیرد هر تصمیم می 
گیرد که فقط یک می تواند دو کارت نبرد هم استفاده کند.  او تصمیمر این ناحیه دارد، پس میو هم یک ماشین زرهی د

 دهد. بازی کند و آن را در پشت چرخ قرار می 3کارت نبرد با مقدار 

برابر با قدرتی است که  قدرتی که او استفاده کرده –زند فریاد می Sandraکنند، وقتی که این دو بازیکن چرخ ها را رو می
John ( اما در صورت تساوی مهاجم پیروز می7در برابر  7استفاده کرده ،)!شود 

به پایتخت او عقب  Sandraهای گیرد. مهرهتوکن غذای موجود در آن را در دست می 3کنترل آن ناحیه و  Johnبنابراین، 

رده است. همچنین کدهد زیرا او یک کارگر را مجبور به عقب نشینی محبوبیت از دست مییک واحد  Johnکنند. نشینی می
John دهد.ی بازی قرار مییک ستاره بابت پیروزی در نبرد بر روی محل مشخص شده در صفحه 

نبرد  ا کارتیکند زیرا حداقل یک قدرت از طریق چرخ این است که یک کارت نبرد دریافت می Sandraتنها دستاورد 
 استفاده کرده است. 

 راهنمای استراتژیک

ه در نبرد بر علیه شما کتنها به این دلیل که حریف شما مقدار بسیار بیشتری قدرت نسبت به شما دارد به این معنی نیست 
نبرد در  هایست )کارتهای نبرد شما چند اکنید یا عدد کارتدانند شما چه مقدار قدرت استفاده میها نمیپیروز شود. آن

زند، مخصوصا ریف شما را گول میحها را هرچه زودتر و به کرات استفاده کنید(. پازل نبرد پایان بازی ارزشی ندارند بنابراین آن
 ها فکر کنند که برنده خواهند شد.اگر آن
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 هامالقات

 
شود. در اص روبرو میمحلی و شرایط خ کند، با چند نفر از مردمی شخصیت شما از اروپای شرقی عبور میهمانطور که مهره

یت روبرو شوید. خواهید به چه شکلی با آن موقعکند شما میشوید که مشخص میانتخاب مواجه می 3هر مالقات شما با 
 کند.گذارد، که در بازی به شکل محبوبیت بروز میمعموال انتخاب شما در نگاه مردم به شما تاثیر می

شود و دیگر در این کنید، حرکت آن مهره تمام میخود را وارد یک ناحیه با توکن مالقات میی شخصیت هنگامی که مهره
ی نبردها را انجام دادید) تواند حرکتی انجام دهد. بعد از اینکه اکشن حرکت شما به صورت کامل انجام شد، و تمامنوبت نمی

نید و یک کارت مالقات کتوکن مالقات را از بازی خارج اما قبل از انجام اکشن ردیف پایین، در صورت امکان انجام آن(، 

 تواند یک مالقات را فعال کند. ی شخصیت میتنها مهرهدریافت کنید. 

زینه سپس هعکس هنری روی کارت را به بقیه بازیکنان نشان دهید و متن آن را برای بازیکنان بخوانید. 

وارد را انتخاب کنید، هزینه )شما باید در صورت امکان حتما یکی از م و منفعت هر انتخاب را بخوانید و یکی را انتخاب کنید
ورد نظر را انتخاب کردید، کارت خواهید از منفعت آن منتفع شوید.( بعد از اینکه گزینه مآن را بپردازید و به هر اندازه که می

 های مالقات قرار دهید. مالقات را در زیر دسته کارت

ها توانید آنداشتید، نمیاگر محبوبیت یا سکه مورد نیاز برای یک گزینه را در اختیار ن: تیاریهزینه اجباری و منفعت اخ

مند شوید )به عنوان مثال، اگر توانید به هر اندازه که دوست داشته باشید از منفعت یک گزینه بهرهرا انتخاب کنید. شما می
 فلز را دریافت کنید(. 2توانید فقط خواهید کارگر را دریافت کنید، مینمیدهد، اما فلز و یک کارگر می 2یک گزینه به شما 

کنید، در همان ناحیه هر منبع، ساختمان، ماشین زرهی یا کارگری که از طریق مالقات کسب می: منفعت قرار دادن محل

 گیرد.که مالقات رخ داده قرار می
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کشن را انجام ما گفت که چیز خاصی را کسب کنید یا یک ااگر یک کارت مالقات به ش: هزینه و منفعت ایزوله شده

کنید، ه دریافت نمیکنید و هیچ منفعت بیشتری نسبت به آنچه که کارت مالقات گفتدهید، هیچ هزینه اضافی پرداخت نمی
 شود.همچنین هیچ امتیاز همیشگی استخدامی توسط کارت مالقات فعال نمی

ی حریف هم هست، ای شود که در آن توکن مالقات وجود دارد ولی ماشین زرهی شخصیت شما وارد ناحیهاگر مهره: نبرد

ر غیر اینصورت توکن دی شخصیت شما در نبرد پیروز شود. و نبرد رخ دهد، مالقات تنها در صورتی رخ خواهد داد که مهره
 ماند. مالقات در همان ناحیه باقی می

ال پرسش در عدد نوشته شده در گوشه سمت چپ و باالی هر کارت فقط جهت ارجاع به آن و ارس: تعدد کارت مالقا

 است. stonemaiergames.comیا  BoardGameGeek.comهایی مثل سایت

از طریق یک  های مالقات گرفتیم: به جای اینکهما یک تصمیم خاص برای طراحی زیبای کارتیادداشت طراح بازی: 

دهیم با چشمان خودشان صحنه ها اجازه میبگوییم که با چه چیزی طرف هستند، به آنبه بازیکنان  طوالنی برچسب یا متن
ق در حال رخ دادن باشد(، را ببینند. معموال در هر صحنه چند اتفاق در حال رخ دادن است)اینگونه نیست که همیشه یک اتفا

عمل کنید. شما طرح  انید در برابر آن صحنهتوکنند که شما میهای مختلفی را مشخص میانتخاب توضیح داده شده راه 3و 

خود بهره  Scytheر بازی دها به هر اندازه که بخواهند از داستان آن کارت دهید تا آنکارت را به بازیکنان دیگر نشان می
ت مواجه دهیم که در صورهای طوالنی کنیم، همان آزادی بصری را به شما میببرند. ما به جای اینکه شما را محدود به متن

 ها در واقعیت خواهید داشت، هر چه نباشد، یک عکس گویا تر از هزار کلمه است.با این صحنه

 (Factory)کارخانه 

است. این مکان، محل  Scytheی بازی ی صفحهترین ناحیهکارخانه مرکزی
های تکنولوژیکی و قدرت دست نخورده است. بر خالف  اکثر نواحی نوآوری

کند. در پایان بازی، برای بازیکنی که دیگر، کارخانه هیچ منبعی تولید نمی
ناحیه حساب  3کارخانه را تحت کنترل داشته باشد، ناحیه کارخانه به اندازه 

 ناحیه(. 1خواهد شد )و نه 

که اکشن حرکت شما پایان یافت )و بعد از پیروزی در نبرد در صورت زمانی 
ی کارخانه قرار گرفته ی شخصیت شما برای اولین بار در ناحیهلزوم(، اگر مهره

ها ها نگاه کنید. شما باید یکی از آنهای کارخانه را بردارید و به آنباشد، کارت
ها نگاه کند زیکنی که به این کارترا انتخاب کنید و بقیه را برگردانید. اولین با

ها بیند، اما هر بازیکن بعدی که به کارتعدد کارت می 1به تعداد بازیکنان +
 رسد.های کمتری را خواهد دید. بنابراین، خوب است که نفر اولی باشید که به این ناحیه مینگاه کند، کارت
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 های کارخانه کارت

ی بازیکن شماست )این از صفحه هر کارت کارخانه معادل پنجمین بخش
 ی بازیکن خود قرار دهید.(کارت را در کنار صفحه

های کارت کارخانه به عنوان یکی از بخشاستفاده از اکشن کارخانه: 

توانید توکن انتخاب کند. در نوبت خود، میی بازیکن شما عمل میصفحه
شن آن را انجام اکشن را بر روی کارت کارخانه قرار دهید و یک یا هر دو اک

دهید )ابتدا اکشن ردیف باال و سپس در صورتی که خواستید اکشن ردیف 
 پایین(.

حتی اگر اکشن کارت کارخانه ی بازیکن: های صفحهجدایی از منفعت

ی بازیکن شما دارد، های صفحهشما اکشن مشابهی با یکی دیگر از اکشن
هیچ کدام از  هرخاناین دو کامال از هم جدا هستند. بنابراین کارت کا

های مشابه به شما هایی که اکشنهای استخدام، ساختمان یا سکهمنفعت
 شود. دهند را شامل نمیمی

های کارخانه در ردیف پایین خود دارای اکشن حرکت تمامی کارتحرکت: 

 . "کشن حرکت دهیدیک مهره را حداکثر دو خانه در یک ا"هستند. اما این حرکت با حرکت استاندارد متفاوت است : 

دهد تا با پرداخت یک واحد محبوبیت، شود، به شما این امکان را میاین کارت کارخانه که در تصویر باال مشاهده میمثال: 

توانید یک مهره را به اندازه یک استخدام یا یک به روز رسانی انجام دهید ) و یا اکشن ردیف باال را نادیده بگیرید(. سپس می
 رکت دهید.دو ناحیه ح

گوید هایی که میتمامی قوانین مربوط به حرکت همچنان پا برجاست، به خصوص آن: همخوانی با سایر قوانین 

ی شخصیت شما به یک ناحیه که در آن توکن مالقات یا شخصیت / ماشین زرهی کل حرکت در صورت ورود مهره
 شود. حریف قرار دارد بشود تمام می

 توانید با این حرکت از طریق تونل حرکت انجام دهید.اگر یک تونل دارید، می :تونل 

ی های زرهی شما و یا مهرهاگر قابلیت سرعت را در ماشین زرهی فعال کرده باشید، یکی از ماشین :سرعت 

 ناحیه را طی کند. 3تواند با این اکشن حرکت، حداکثر شخصیت شما می

ی شخصیت توانید یک کارت کارخانه داشته باشید )کارتی که در اولین مالقات مهرهمی شما حداکثر: محدودیت یک کارت

 کنید(.شما از کارخانه دریافت می

ی شخصیت خود در کارخانه، توانید با پایان دادن حرکت مهرهانتخاب شما قابل تغییر نیست، شما نمیانتخاب بدون تغییر: 

 کارت کارخانه خود را با کارت کارخانه دیگر تعویض کنید. 
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 راهنمایی استراتژیک

د حرکت کنید، اما توانیقابلیت حرکت در هر نوبت را دست کم نگیرید. بدون کارت کارخانه، شما در هر دو حرکت یکبار می
 پذیر تر از بازیکنان دیگر خواهید بود. تر و انعطافوقتی که این کارت را داشته باشید، چابک

 اهداف

کند که هر بازیکن بازی را با دو کارت هدف شروع می
توانید در نوبت از سایر بازیکنان مخفی است. شما می

 خودتان بعد یا قبل از کامل کردن یک اکشن ردیف باال
یا ردیف پایین، یک کارت هدف را کامل کنید. اگر 

توکن ستاره در محل  1چنین کاری انجام دادید، 
ی بازی قرار دهید و هر مشخص شده بر روی صفحه

های دو کارت هدف خود را در محل مخصوص کارت
ستاره  1توانید هدف بازی شده قرار دهید. شما فقط می
ت بیاورید، مگر از طریق کامل کردن کارت هدف به دس

توانید باشید، که در این صورت می Saxonاینکه جناح 
 دو ستاره از این طریق به دست بیاورید. 

اندازید، اما باید حتما در زمان رو شدن کارت، موارد خواسته توانید زمان رو کردن کارت هدف را به تعویق بیاگر بخواهید می
 داشته باشید.شده در کارت را به صورت کامل در اختیار 

ها را تواند یکی از آنکارت هدف دارد اما فقط می 2ممکن است کمی عجیب باشد که هر بازیکن یادداشت طراح بازی: 

کارت  2کامل کند. چند دلیل برای این کار وجود دارد. اول اینکه راهکار جایگزین این بود که به هر بازیکن در ابتدای بازی 
ن ترجیح دادم قبل از شروع بازی از بازیکنان نخواهم تصمیمی داده شود و بازیکن یک کارت را به انتخاب خود حذف کند، اما م

کند و به بازیکنان با تجربه آزادی بیشتری بر اساس روند بگیرند. زیرا این کار بازی را برای بازیکنان تازه وارد مطلوب تر می
استراتژی خود را در میانه بازی عوض دهد تا بتوانند پذیری میدهد. دومین دلیل این که این عمل به بازیکنان انعطافبازی می

شما یک  –کنند. ممکن است شما یک استراتژی را در پیش بگیرید، اما آن استراتژی به خوبی عمل نکند، مشکلی نیست 
 توانید بر مبنای آن جلو بروید.کارت هدف دیگر دارید که می
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 هاها و رشوهپیمان

من "ه باشند )به عنوان مثال توانند توافقات غیر رسمی داشتبازیکنان می
کنم اگر تو هم در نوبت بعد به من حمله در این نوبت به تو حمله نمی

(. تنها کاالی قابل استفاده در این نوع توافقات سکه است. در "نکنی
 توان برای انجام این کار استفاده کرد.ها را نمیمسابقات تورنومنتی، سکه

بنابراین،  –رد شروع شده مذاکره کنید توانید در زمانی که یک نبشما نمی
ای که ی شخصیت یا ماشین زرهی خود را به ناحیهاگر یک بازیکن مهره

شود وارد ی شخصیت و / یا ماشین زرهی حریف کنترل میتوسط مهره
توانند کند، در پایان اکشن حرکت، دو بازیکن باید وارد نبرد شوند )شما نمی

توانید سعی کنید بر روی نتیجه ، هرچند مینبرد نکنیدبا پرداخت سکه 
 تاثیر بگذارید(. 

 توافقات انجام شده بین بازیکنان الزام آور نیست.

 

 

 

 

 

 قرار دادن ستاره

ها در پایان بازی تبدیل کند. ستارهی تشکیل امپراطوری برسید، جناح شما یک ستاره دریافت میهاهنگامی که به یکی از قله
 شوند.به سکه می

 های دریافت ستاره عبارتند از:راه

 ارتقا 6کامل کردن هر  

 کارگر بر روی صفحه 8دارا بودن  

 بار( 2پیروزی در نبرد )حداکثر  

 ماشین زرهی 4توسعه هر  

 ساختمان 4ساخت هر  

 انجام یک کارت هدف 
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 محبوبیت 18دارا بودن  

 قدرت 16دارا بودن  

بعد از قرار هید. دی بازی قرار رسید، باید یک ستاره در محل مشخص شده از صفحههنگامی که به یکی از این اهداف می

بیت بگیرید، و بعد محبو 18به عنوان مثال، اگر یک ستاره برای دارا بودن دادن ستاره آن را از دست نخواهید داد. 

 دهید.ست نمیشود، آن ستاره را از د 18محبوبیت شما کمتر از 

ی یک هدف بازیکنان تواند هر هدف را تنها یک بار کامل کند. داشتن ستاره بر روفرض، هر بازیکن فقط میبه صورت پیش
تواند تمامی اهداف باال را انجام کند و هر بازیکن میدیگر را از انجام آن هدف و دریافت ستاره برای آن هدف محروم نمی

 دهد.

 

 کراهنمایی استراتژی

نید تا اینکه از هر هدف هدف مشخص تمرکز ک 6ستاره کسب کنید، بنابراین بهتر این است که بر  6توانید بیشتر از شما نمی
 یک مقدار انجام دهید. 
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 پایان بازی و امتیازشماری

زیکن بتواند کارهای دیگری شود، حتی اگر آن بابالفاصله بعد از اینکه یک بازیکن ششمین ستاره را کسب کنید، بازی تمام می
 در آن حرکت انجام دهد و یا بعد از کسب ششمین ستاره اتفاق خاصی بیفتد. 

 ایموارد حاشیه

ی استخدام آن ها و منفعت همیشگت اصلی، سکهاگر ششمین ستاره در اثر انجام یک اکشن ردیف پایین کسب شد، منفع
 اکشن را قبل از گرفتن ستاره بگیرید. 

های یک حریف دیگر در آن هایی )شامل مهره شخصیت، ماشین زرهی یا کارگر( بر روی یک ناحیه دارید که مهرهاگر مهره
ی که از آن شروع به حرکت ها را به جایرهقرار دارد )در اثر اکشن حرکت(، باید آن بخش از اکشن حرکت را برگردانید، و مه

 به آن ناحیه کردند برگردانید. 

ستخدام در نوبت حریف، ای بابت دارا بودن محبوبیت کامل یا قدرت کامل کسب کردید، مثال در اثر کسب منفعت ااگر ستاره
گرد ام آن به صورت ساعتو ترتیب انجافتد قرار دادن ستاره بعد از انجام اکشن توسط حریف )مثل ساختن ساختمان( اتفاق می

 . کنیدشما ستاره کسب می است و تنها اگر حریف ششمین ستاره خود را در اثر آن حرکت کسب نکند

ا ستاره تبدیل به کند تا با کسب ستاره بازی را پایان دهند زیربازیکنان را تشویق می Scytheیادداشت طراح بازی: 

از بازیکنان تعداد نوبت  گیرد. در اثر انجام این کار ممکن است برخیهای بعدی را از بازیکنان حریف میشود و نوبتسکه می
 کند بازی کنند. کمتری نسبت به کسی که ستاره آخر را کسب می

 امتحانی امتیازشماری راند

حانی اختصاص دهید تا کنید، یک راند را به امتیاز شماری امتبازی می Scytheپیشنهاد ما این است که در دفعه اولی که 
دریافت کرد، بازی را نگه دارید  همه بازیکنان در مورد امتیازشماری پایانی بازی حس پیدا کنند. بعد از اینکه یک بازیکن ستاره

چ امتیاز شماری واقعی تا دهید بازیکنان امتیاز خودشان را حساب کنند. این کار فقط به عنوان یک مثال است و هیو اجازه 
 افتد.پایان بازی اتفاق نمی

 امتیاز شماری پایان بازی

زی به دست هایی که در پایان باهایی که تا قبل از پایان بازی جمع کرده بودید با سکهتمام ثروت خود را جمع بزنید، سکه
، یک پشته از سکه در ها به بازیکنان دیگرآورید جمع بزنید تا برنده مشخص شود. بهتر است قبل از اعالم مجموع سکهمی

 مقابل خود داشته باشید. 

ود در نمودار نگاه کنید، به سطح محبوبیت خبه اینکه در هر کدام از سه بخش امتیازگیری چقدر سکه کسب میسابرای مح
 دار نیست(.های آن بخش را دریافت کنید )خودتان این کار را انجام دهید، نیازی به بازیکن بانکسکهکنید و 
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 2سکه و به ازای هر  3سکه، به ازای هر ناحیه تحت کنترل شما  4باشد، به ازای هر ستاره  10اگر محبوبیت شما مثال: 

محبوبیت  17-13حدوده باشد، امتیاز شماری شما در م 18 کنید. اگر محبوبیت شماسکه دریافت می 2منبعی که کنترل کنید 
 شود.انجام می

 بازی نوع دیگر

یت، برای بازیکنان دیگر : به دلیل وجود چند بخش امتیازگیری در پایان بازی و ارتباط آن با محبوبایجاد تاخیر در بازی

کن است یک بازیکن ی بوده است(. اما، ممسخت است که بفهمند در حال حاضر چه کسی در امتیازات جلوست )این کار عمد
ار برای بازیکنان دیگر جالب کبازی را متوقف کند تا قبل از طرح ریزی چند حرکت بعد خود امتیازات بازیکنان را بشمارد. این 

محبوبیت از  2ازات را بشمارد، ثانیه بازی را متوقف کند تا امتی 10نیست. در این حالت، اگر بازیکنی در طول بازی، بیشتر از 
 دست خواهد داد.

 های امتیازگیریبخش

هایی که در طول بازی به دست آورده باشید در امتیازشماری انتهای سکههای هر بازیکن: سکه

 گردد.بازی محاسبه می

 برای هر ستاره کسب شده در طول بازی سکه دریافت کنید.های کسب شده: ستاره

ها(، سکه دریافت که تحت کنترل شماست )شامل دریاچهبه ازای هر ناحیه : نواحی تحت کنترل

هر ناحیه که در آن کارگر، ماشین زرهی،  شود.کنید. پایتخت جزو ناحیه تحت کنترل محسوب نمی
 مهره شخصیت یا ساختمان داشته باشید )ولی درآن مهره حریف نباشد( تحت کنترل شماست. 

 شود.ناحیه محسوب می 3ی که آن را کنترل کند در پایان بازی، کارخانه برای بازیکنکارخانه:  

منبع تحت کنترل شما سکه دریافت کنید) به عنوان  2به ازای هر : منبع تحت کنترل  2هر 

سکه دریافت  12باشد،  10توکن منبع را تحت کنترل داشته باشید و محبوبیت شما  13مثال اگر 
کنید که در آن ناحیه کارگر، مهره کنترل می کارگران جزو منابع نیستند. شما منابعی را کنید(.می

 های بازیکنان دیگر در آن ناحیه نباشد(. شخصیت یا ماشین زرهی یا ساختمان شما باشد )ولی مهره

بر اساس تعداد منفعتی که از ساخت ساختمان بر اساس شرایط کارت امتیاز امتیازات ساختمان: 

اگر مکان ساخت ساختمان اکنون در کنترل شما  اید سکه دریافت کنید. حتیساختمان کسب کرده
 کنید.نباشد، باز هم به ازای آن سکه دریافت می
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 اعالم برنده

یکن تعداد یکسانی سکه های خود را اعالم کنید، و بازیکنی که بیشترین سکه را دارد برنده است! اگر چند بازمجموع سکه
 ده کنید:داشتند، از موارد ذیل به عنوان تساوی شکن استفا

 هاهای زرهی و ساختمانارگران، ماشینتعداد ک -1

 میزان قدرت -2

 میزان محبوبیت -3

 تعداد منابع تحت کنترل -4

 تعداد نواحی تحت کنترل -5

 تعداد ستاره کسب شده -6

ها اش را به خاطرهوزیی دستاورد بنویسد تا پیربار بر روی صفحه 2تواند نام خود را بازیکن برنده میی دستاورد: صفحه

کند )به عنوان مثال، اولین بسپارد. این دفترچه اولین باری که هر کسی توانسته بازی را تحت شرایط خاصی ببرد یادآوری می
 پیروزی با یک جناح خاص(. 

 هاشخصیت

های اطراف ی شخصیت شماست که به یک ماموریت فرستاده شده تا سرزمینی بازی مهرهبر روی صفحهنماینده شما 
 هاست.آن ی مرده را به نفع جناح شما مصادره کند. هر شخصیت شامل یک انسان و یک حیوان به همراهکارخانه

ها های زرهی آنها در جناح و ماشیننکنند، قابلیت خاص آها به شکل یکسانی عمل میدر حالی که هر کدام از شخصیت
بخوانید، اما یک  Stonemaier Gamesتوانید در سایت نامه هر کدام را میمنعکس شده است. یک داستان از زندگی

 توصیف کوتاه از هرکدام در این بخش آمده است:

ANNA & WOJTEK ( جمهوریPOLANIA) :  یک تیرانداز ماهر و یک

در طول جنگ بزرگ، از حومه شهر عبور  Wojtekو  Annaرسان، خرس یاری
کردند، و از طریق نشان دادن خود در جنگ و دلرهمی نسبت به حتی فقیرترین 

با خاموش شدن کشاورزان، توانستند خود را به عنوان قهرمانان زنده به مردم بشناسانند. 

و  Rusviet ،Annaکارخانه و ایجاد شایعه در مورد یک نیروی در حال رشد 
Wojtek  ماموریتی را قبول کردند تا از وحدت و استقاللPolania ی به وسیله

 های اطراف کارخانه مطمئن شوند. زنی در زمینسازی مرز شرقی و گشتایمن
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GUTER VON DUISBURG   به همراهNACHT   و TAG 

های او، گروهی از و گرگ Gunterدر طی جنگ، (: Saxony)امپراطوری 

و اروپا رهبری  Saxonyهای ها و کوهستانلنخبه را در سراسر جنگ نیروهای
های انگیز بود، و لباس او پر از مدالمیکردند. نام او هم مورد احترام هم هراس

افتخار بود. حاال که جنگ تمام شده، امپراطوری از او خواسته برای یک ماجراجویی 
 Saxonyرای گسترش جدید به سمت شرق برود، جایی که او فرصت جدیدی ب

 )نام گرگ Tagهای بدون صاحب اطراف کارخانه دارد. از طریق تصاحب زمین
( بر روی چندین کارت مالقات به تصویر کشیده شده، اما به عنوان بخشی او دیگر

 از مینیاتور شخصیت وجود ندارد. 

Zehra  وKar  قلمرو حکومت خان(Crimean ) :Zehra  اولین دختر

های عقابش ببیند، که این تواند از طریق چشم، میCrimeanخان تاتارهای 
نظر پدرش  چونبرد. قابلیت مهارت بسیار زیاد او در تیراندازی با کمان را باال می

این بود که خود را با پیشرفت کارخانه تطبیق دهد، او متوجه شد که جهان در حال 
ت را در مقابل رقیبان باز گذاشت. بنابراین، به رغم میل تواند خاناتغییر است و نمی

باطنی، به دخترش ماموریت داد به منظور دستیابی بیشتر به تکنولوژی جدید و 
 اطمینان از صلح پایدار برای مردم خود به سمت شمال حرکت کند. 

 

 

BJORN  وMOX  پادشاهی(NORDIC :)Bjorn فرزند یک خانواده ،

وایکینگ مشهور است که از یک کوالک جان سالم به در برده است. بعد از 
ماندن در آن مصیبت، موجودی را به عنوان مرکب خود انتخاب کرد و آن را زنده

MOX ها را آغاز کردند، به عنوان سفیر نامید. این دو با هم یک سری از ماجراجویی
اند و به جستجوی منابع جدید نفت دات نظامی انجام دبه قبایل دیگر رفتند، عملی

سمت جنوب ها و مزارع جدید به ها را برای فتح دهکدهحاال پادشاه آنپرداختند. 
دپلماسی یا با جنگ، همچنین هدف دیگر او رسیدن به کارخانه  بافرستاده است، چه 

 . های آینده استبه امید به دست آوردن برتری تکنولوژیکی برای جنگ
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OLGA ROMANOVA  وCHANGA (RUSVIET  :)وقتی که متحد

، در جریان جنگ بزرگ گم شد، او قسم خورد که او Olga ،Viktorعشق اول 

، ببر سیبریایی خود، به سرویس جاسوسی  CHANGAرا پیدا کند. او به همراه 

طلبی خود، بسیار زود مدارج طرقی پیوست. او با هوش و جاه Rusvietارتش 
های را طی کرد و از اعتبار به دست آمده برای یک تهاجم تمام عیار به سرزمین

، با Viktorبرای پیدا کردن معشوقش جانانهغربی استفاده کرد، یک تالش 

 او! سر در پشت Rusvietقدرت کامل ارتش 
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 مهم قوانینخالصه 

تعداد منبع را جابجا  توانند به همراه خود هرهای زرهی و کارگران، میی شخصیت، ماشینها شامل مهرهتمامی مهره: منابع

 کنند.

ش انتخاب شده ی بازیکن که متفاوت با بخهای صفحهدر نوبت خود، شما باید یکی از بخش: نوبت و صفحات بازیکنان

شن را انجام دهید )با شروع از یا اکشن ردیف باال، یا اکشن ردیف پایین یا هر دو اکانتخاب کنید. در نوبت قبلی شما باشد را 
های قرمز رنگ(، سپس بعهای قابل مشاهده در مراکشن ردیف باال(. ابتدا هزینه کامل اکشن را پرداخت کنید )تمامی آیکون

نتخاب کردید، تا زمانی ااهده(. اگر یک اکشن ردیف پایین را های سبز رنگ قابل مشمنفعت آن اکشن را به دست آورید )مربع
ا انجام دهید،  بازیکن سمت ، چه ساختمان یا ماشین زرهی یا استخدامی رارتقا دهیدکه شما تصمیم بگیرید دقیقا چه چیزی را 

 ید!کن های اکشن ردیف پایین را دریافتکند. به یاد داشته باشید که سکهچپ شما نوبت خود را شروع می

خواهید فقط یک مهره را های متفاوتی را حرکت دهید )و نه یک مهره را چند بار(. اگر میشما باید مهره: اکشن حرکت

به عنوان بخشی از حرکت  تواند کارگران راتوانید تنها بخشی از اکشن حرکت را انجام دهید. ماشین زرهی میحرکت دهید، می
 تواند خودش حرکت کند. کارگران میخود جابجا کند، و سپس یکی از آن 

کنید. منبع تولید می بر روی دو ناحیه مجزا تولید انجام دهید. به ازای هر کارگر در آن نواحی یک توکن: اکشن تولید

غذا در مزرعه  2در جنگل و  چوب 3کارگر در یک مزرعه داشته باشید، با یک اکشن تولید،  2کارگر در جنگل و  3بنابراین اگر 
 کنید.لید میتو

شوند، از دهکده استفاده یمها مثل منابع که بر روی نواحی دیگر تولید کارگرها منبع نیستند، اما برای تولید آن: کارگرها

رمز رنگ بر روی اکشن قهای قابل مشاهده شود. درست مثل هر اکشن تولید دیگر، ابتدا هزینه کامل آن شامل تمامی مربعمی
توانید در ید. شما میی بازیکن را، در آن ناحیه قرار دهچپ ترین کارگر بر روی صفحه د، سپس سمتتولید را پرداخت کنی

دهد. بعد از تولید کارگر، یش میصورت انتخاب اکشن تولید، کارگر تولید نکنید زیرا این کار هزینه تولید شما را در آینده افزا
 گردد.ی بازیکن بازنمیحهماند و به صفی بازی میآن کارگر تا انتها در صفحه

ها را بر ا متفاوت(، و آندر زمان انتخاب اکشن تجارت، دو توکن را به دلخواه انتخاب کنید ) یا دو منبع یکسان ی: تجارت

 روی یک ناحیه که کنترل آن در دست شماست و حداقل یک کارگر دارید قرار دهید. 

های نبرد خالی ی کارتشتهیش دهید و یا کارت نبرد دریافت کنید. اگر پقدرت خود را بر روی نمودار قدرت افزاتجدید قوا: 

 های نبرد استفاده شده را بُر بزنید و استفاده کنید.بود، کارت

 خاب و انجام آنبه انت توانید حتی بعد از دریافت ستاره برای یک اکشن ردیف پایین،شما می: های ردیف پاییناکشن

 ا دریافت کنید. های همیشگی استخدام آن رهای آن و تمامی منفعترا پرداخت کنید، تا سکهآنی ادامه دهید و هزینه

های قرمز ی بازیکن بردارید و آن را بر روی یکی از مربعهای سبز رنگ صفحهیک مکعب تکنولوژی از یکی از مربع: ارتقا

 ی بازیکن قرار دهید. رنگ براکت دار در صفحه
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ی شخصیت را حمل توانند مهرهولی نمی –توانند کارگر حمل کنند )به هر تعداد( های زرهی مینتنها ماشی: ماشین زرهی

قابلیت عبور از  هر جناح یکشود. ی شخصیت شما اعمال میهای زرهی و مهرهکنند. قابلیت ماشین زرهی بر تمامی ماشین
ی حرکت تواند در میانهارای قابلیت سرعت باشد، میها داراست. اگر یک ماشین زرهی درودخانه کمی متفاوت با بقیه جناح
 کند را در یک ناحیه پیاده کند. خود منابع / کارگرانی که حمل می

دهد از رودخانه ه میی کمی متفاوت عبور از رودخانه داراست، که به آن جناح اجازهر جناح یک نسخه: عبور از رودخانه

 عبور کنند و به دو نوع ناحیه خاص وارد شوند. 

 ها ساختمان ساخت.توان بر روی دریاچهتواند ساخته شود. نمیدر هر ناحیه فقط یک ساختمان می: هاساختمان

به بعد، هر زمان که  جام اکشن استخدام، یک منفعت استخدام یکبار مصرف دریافت کنید. از حاالدر زمان ان: هااستخدام

شگی استخدام متناظر شما یا بازیکنی که در سمت چپ یا راست شماست آن اکشن ردیف پایین را انجام دهد، یک منفعت همی
 کنید. با آن اکشن دریافت می

ی شخصیت یا توانند در نبرد شرکت کنند )حرکت کردن یک مهرهی زرهی میهاهای شخصیت و ماشینتنها مهره: نبرد

، فرد مهاجم برنده کند(. در صورت تساویشد، نبرد ایجاد نمیاای که تنها شامل کارگران حریف بماشین زرهی به ناحیه
ق بازی کردن کارت نبرد(، ز طریشود. اگر فرد بازنده حداقل یک قدرت در نبرد استفاده کرده باشد ) یا با چرخ قدرت یا امی

قدرت را پرداخت  کند. هم فرد پیروز و هم مغلوب، باید مقدار قدرت مشخص شده بر روی چرخیک کارت نبرد دریافت می
 کنند.

دهید. ست میدشما تنها در اثر مجبور کردن کارگران به عقب نشینی محبوبیت از  نشینی کارگرها )اجباری( :عقب

برید، برای عقب نشینی آن سط یک ماشین زرهی که حامل چند کارگر باشد مورد حمله واقع شوید و نبرد را ببنابراین، اگر تو
ر صورت نداشتن محبوبیت توانید کارگران حریف را حتی دکارگرها محبوبیتی از دست نخواهید داد. در نوبت خودتان، شما می

 مجبور به عقب نشینی کنید. 

القات، باید قادر به تواند مالقات انجام دهد. برای انتخاب یک گزینه بر روی کارت مصیت میی شختنها مهره: هامالقات

گیرند. حل مالقات قرار میمهای به دست آمده از کارت مالقات در ها یا ساختمانپرداخت هزینه آن باشید. تمامی منابع، مهره
 کند.ی را فعال نمیهای به دست آمده از مالقات هیچ منفعت همیشگی استخداممنفعت

های انجام شده کشناکارت به ازای هر بازیکن(.  1توانند کارت کارخانه کسب کنند )های شخصیت میتنها مهره: کارخانه

 کند.بر روی کارت کارخانه هیچ منفعت همیشگی استخدام یا منفعت ساختمانی را فعال نمی

مگر اینکه جناح توانید در نوبت خود یک هدف کامل شده را رو کنید. کارت هدف بعدی را بسوزانید )شما می: اهداف

Saxony  .)باشید 

توان آن را حذف ی بازی قرار دهد، نمیزمانی که یک بازیکن یک ستاره در محل مشخص شده از صفحه: کسب ستاره

کند. اگر یک گر را از انجام آن هدف و کسب ستاره برای آن منع نمیکرد. داشتن یک ستاره بر روی یک هدف بازیکنان دی
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شود. هیچ چیز دیگری به جز امتیاز شماری پایان بازی انجام بازیکن ششمین ستاره خود را کسب کند، بازی فورا تمام می
 شود.نمی

ه عنوان بخشی از بطول بازی را های کسب شده در در پایان بازی، به یاد داشته باشید که سکه: امتیاز شماری پایانی

اشید که شما یک ناحیه و کنید، به یاد داشته بهای پایانی خود حساب کنید. زمانی که امتیاز کنترل نواحی را حساب میسکه
ر اینکه بازیکن دیگری کنید که یک مهره یا ساختمان در آن داشته باشید )مگتمامی منابع روی آن را در صورتی کنترل می

بعی که تحت کنترل شماست یه شامل ساختمان شما مهره داشته باشد(. به یاد داشته باشید که تنها به ازای هر دو مندر ناح
 گیرید و نه به ازای هر منبع. امتیاز می
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