
 

  

  

 "آپتیموس پرینسپس "تحت فرمان امپراطور 

تمامی مرزها در امنیت کامل هستند و مردم می 

از . و قدرت خود را تقویت کنید

تحت فرمان امپراطور  روم يامپراطور –سال قبل از میالد مسیح 

تمامی مرزها در امنیت کامل هستند و مردم می  .در شکوه و عظمت خود به سر می برد

  .کنندروم امور داخلی امپراطوري تمرکز خود را وقف 

و قدرت خود را تقویت کنیدخود استفاده از شانس با به کارگیري از تاکتیک هاي مناسب، 

 .رقیبانتان پیش بگیرید و در نهایت پیروز بازي شوید

سال قبل از میالد مسیح  110

در شکوه و عظمت خود به سر می برد تراژان،

تمرکز خود را وقف توانند 

با به کارگیري از تاکتیک هاي مناسب، 

رقیبانتان پیش بگیرید و در نهایت پیروز بازي شوید



 

  )1صفحه (

  :اجزاي بازي

 1 از سناي روم شروع شده، به . که نشان دهنده قسمت هاي مختلف امپراطوري روم می باشد – صفحه بازي

) آلمان(، ساختمان انجمن و بندرگاه شهر می رسد و تا استان هاي دور دستی مثل بریتانیا و ژرمانیا تراژانطاق 

 .ادامه خواهد یافت

  .ش می باشد که به هرکدام از آن ها یک عمل خاصی اختصاص داده شده استبخ 6صفحه بازي شامل 

  

  

 60 عدد به رنگ هاي مختلف قرمز، سبز، آبی تیره و قهوه اي تیره براي هر  15 – توکن آدمک کوچک

 .این آدمک ها نشان دهنده کارگران و لژیونرهاي بازیکنان می باشند. بازیکن در نظر گرفته شده اند

  

  

 4  فرماندهان ارتش به . رنگ مختلف موجود می باشند 4در  – دیسک 8فرمانده ارتش و توکن

 . همراه لژیونرهاي خود استان هاي مختلف را اشغال خواهند نمود

  .از دیسک ها براي نشان دادن امتیاز بازیکنان و میزان راي آن ها در سنا استفاده می شود

  

 4  سینی مجزا است و محل هایی براي جمع آوري کاشی هاي مختلفی  6ل با اعماده دایره نشان دهن –صفحه شخصی به رنگ هاي مختلف

 . که بازیکنان در طور بازي بدست می آورند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 4  نشان دهنده محل قرارگیري کاشی . یک عدد براي هر بازیکن در نظر گرفته شده است – تراژانطاق

 .بعدي در صفحه بازي است تراژان

  

 مخزن آدمک هاي کوچک دایره اعمال محل جمع آوري کاشی ها



 

  

 4  نشانگر  12به ازاي هر بازیکن  –ست از نشانگرهاي رنگی هشت ضلعی

بازیکنان . عدد زرد، نارنجی، سبز روشن، سفید، صورتی و آبی وجود دارد 2: شامل

 .این نشانگرها را روي دایره هاي انجام عمل در صفحه شخصی خود می گذارند

 

 

 1  تفاده می شودکه جهت ثبت گذر زمان در بازي اس –عدد نشانگر زمان.  

  

 

 60  کارت به  5(  کاالي مختلف 12شامل  –عدد کارت کاال

 .می باشد ) ازاي هر کاال

  

  

  

 

 9  که از هر نوع یک کاشی در ادامه ذکر شده است –مدل از کاشی مختلف: 
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 1 کیسه پارچه اي 

  )2صفحه (

 :چینش بازي

  . صفحه بازي را در وسط زمین بازي قرار دهید

یک دیسک رنگی . توکن آدمک کوچک و دو دیسک رنگی بدهید 15توکن فرمانده ارتش،  1صفحه شخصی،  1یکن متناسب با رنگ انتخابی اش به هر باز

عدد نشانگر زرد،  2شامل (نشانگر عمل رنگی  12و  تراژانعالوه بر این، هر بازیکن یک طاق . در محل ثبت امتیازات بازي و دیگري در سنا قرار می گیرد

  . دریافت می کند) نجی، سبز روشن، سفید، صورتی و آبینار

کرده، به پشت در هم مخلوط کنید و آن ها را در کنار صفحه  به صورت جداگانه مرتبرا با توجه به رنگ پشت آن ها  انجمنو  عمل اضافهکاشی هاي 

  ).به پشت(د یبازي قرار ده

باقی مانده آن ها را به پشت در کنار صفحه . تاي آن ها را از بازي حذف کنید 3تصادفی  را به پشت در هم مخلوط کنید و به صورت تقاضاکاشی هاي 

  . بازي قرار دهید

  ):دقت کنیدزیر به شکل (به صورت تصادفی این کاشی ها را از مخزن اصلی شان برداشته و بر روي صفحه بازي قرار دهید سپس، 

 4بازي ( 12یا ) نفره 3بازي ( 9، )نفره 2بازي ( 6با توجه به تعداد بازیکنان، همچنین ، )هر استان یکی به ازاي(را در قسمت استان ها  انجمن کاشی 10

کادر زرد را نیز در محل طراحی شده با  کاشی عمل اضافه 3. انجمن قرار دهیدساختمان  کادر سبز رنگکاشی دیگر را در محل طراحی شده با ) نفره

  .بگذاریدانجمن ساختمان در  رنگ

  .را با کاشی هاي مربوط به همین بخش پر کنید ساخت و سازمحل  قسمت 20هر 

  . با توجه به تعداد بازیکنان، نشانگر زمان را روي محل شروع خط سیر زمانی بازي قرار دهید

کمپ را  دیگر آدمک کوچک و نیز یک توکن قرار دهند یک آدمک کوچک در کمپ نظامی هتوکن فرمانده ارتش خود را به همرا باید سپس، همه بازیکنان

خود را در صفحه  تراژانهر بازیکن باید طاق  .نگه دارندآدمک باقی مانده را نیز در محل نگه داري آن ها در صفحه شخصی شان  13.بگذارندکارگران 

  . قرار بدهد" I"شخصی خود، در محل درج شده با عالمت 



 

ه را بردارد، باید نشانگرهاي رنگی انجام عمل خود را درون سینی هاي صفحه شخصی خود اولی تراژانهر بازیکن بخواهد کاشی هاي قبل از اینکه 

  .هر سینی را با دو نشانگر از هر رنگی پر کنید. جایگذاري کند

حل مخصوص م 6و سپس در  ، کاشی هاي هر دسته را به صورت جداگانه با هم مخلوط کنیدکردهرا با توجه به دسته خودش مرتب  تراژانحال کاشی هاي 

  .به خودش در صفحه بازي بگذارید

  

  

  

   

هر بازیکن توکن فرمانده ارتش خود را به 

 کمپ نظامیآدمک کوچک در  1همراه 

  .قرار می دهد

کمپ توکن آدمک کوچک در  1هر بازیکن 

  .قرار می دهد کارگران
کاشی هاي ساخت و ساز را به صورت 

 .قرار دهید بلوك هاتصادفی و به رو در این 

 کاشی انجمن را در هر استان و به رو قرار دهید 1

کاشی عمل اضافه را در قسمت  3

 قرار دهید ساختمان انجمنچپ 

کاشی  12یا  9، 6است، در سمت ر

 .انجمن را قرار دهید
این ستون ها نشان دهنده 

تعداد بر میزان بازیکنان 

 .می باشند

 3کاشی هاي کشتی را در 

 .محل کشتی بند قرار دهید

محل قرارگیري ستون  6

 کاشی هاي تراژان

شخصی بازیکن با مخزن آدمک هاي  صفحه

نشانگر رنگی،  12همراه با  دایره اعمالکوچک، 

 کاشی تراژان 3طاق تراژان و  1

 کاشی هاي عمل اضافه

 کاشی هاي تقاضا

 کاشی هاي انجمن

 ]+2[نشانگرهاي 

روي خط سیر بر  نشانگر زمانی

 نفره 4زمان در بازي 

دیسک هاي رنگی بازیکنان 

بر روي محل ثبت امتیاز 

 .بازي قرار می گیرد



 

  )3صفحه (

  :شروع بازي

بقیه . سنا قرار دهدبازیکن اول باید یکی از دیسک هاي خودش را در محل شروع  .را انتخاب کنند بازیکن اولبازیکنان می توانند با هر روش دلخواهی 

  .بنا براین، یک ستون کوچک درست می شود. ي خود را بر روي دیسک نفر قبل قرار بدهندبازیکنان، در جهت عقربه هاي ساعت دیسک ها

. حائز اهمیت می باشد این قسمتمرتبه دیسک ها در این ستون : نکته

چراکه در امتیازهاي مساوي بازیکنی که دیسکش در باالي ستون باشد 

  .برنده تساوي خواهد بود

خود را در محل شروع ثبت  سپس همه بازیکنان باید دیسک دیگر

  ).نیستمرتبه دیسک ها در این ستون حائز اهمیت (امتیاز قرار دهند 

  

بکشد و از طرف از کیسه  هر بازیکن یک کاشی جایزه

سپس دو کاشی . زرد رنگش روبروي خود قرار بدهد

جایزه دیگر از کیسه بیرون بیاورید و بر روي صفحه بازي 

اي که وجه زرد رنگ آن ها در سمت راست سنا، به گونه 

کیسه و تمامی کاشی هاي جایزه . به رو باشد، قرار دهید

  .درون آن را در محلی که در دسترس باشد قرار دهید

اولین کارت را  .کارت هاي کاال را با هم مخلوط  کنید و به پشت در کنار صفحه بازي قرار دهید

. ستون کارت هاي خارج شده را تشکیل دهیدبکشید و به رو در کنار ستون کارت ها قرار داده و 

کارت بعدي را بکشید و در آن سوي دیگر ستون کارت ها، به رو قرار داده و ستون دوم کارت هاي 

  .خارج شده را تشکیل دهید

کارت کاال برداشته و در دستان  3با شروع از نفر اول و ادامه در جهت نوبت بازیکنان، هر بازیکن 

هر گاه ستون کارت هاي خارج شده خالی شد، باید با . کارت را از ترکیبی از سه ستون تشکیل شده بردارد 3ر بازیکن می تواند این ه. خود نگه می دارد

  . ، جاي خالی را پر کرد)کارت هاي به پشت( اولین کارت از ستون کارت ها

. خاب خودش بر می داردبه انت تراژاندر مرحله آخر شروع بازي، هر بازیکن در نوبت خودش سه کاشی 

در  "VI"و  "II" ،"IV"در محل هاي درج شده با عالمت هاي به دلخواه خود را  هاکاشی  این بایدسپس 

 تراژاندر این نقطه از بازي هیچ بازیکنی نباید از هر دسته از کاشی هاي  .قرار بدهدصفحه شخصی اش 

   .بیش از یک کاشی بردارد

  

نفره 4بازي  و ستونمحل شروع سنا   

محل شروع محل ثبت امتیاز و ستون 

نفره 4بازي   

کاشی جایزه سنا 2محل قرار گیري   

ستون هاي مجزاي هر دسته از 

 کاشی هاي تراژان

مختلف از کاشی هاي تراژاندسته  6  



 

  :هدف بازي

  . عمل اصلی بازي در اختیارشان قرار می دهد، امتیازات پیروزي را بدست بیاورند 6بازي در تالشند تا با استفاده هوشمندانه از امکاناتی که  بازیکنان در این

زمان را  بازیکنان می کوشند تا بهترین. کلید موفقیت در این بازي، چیدمان هوشمندانه اي از نشانگرهاي رنگی بر روي سینی هاي انجام عمل می باشد

یعنی بدست آوردن کاشی هاي پر ( از یک سو، مسئله استفاده از شانس هاي ناگهانی بازي بسیار حائز اهمیت است. براي انجام یک عمل بدست بیاورند

  .این اصل را که رقیبان خود را در شرایط دشوار قرار بدهند نادیده بگیرند نبایدبازیکنان از سوي دیگر . )فایده

تایج بدست آمده از بازي اولتان، بی شک در تجربه هاي بیشتري از بازي هم ورزیده تر خواهید شد و هم ظرافت هاي بیشتري کسب خواهید صرف نظر از ن

  .نمود

  )4صفحه (

  :مراحل بازي

دور بازي  4هر ربع سال شامل . بازي در طول چهار ربع یک سال انجام می شود

به پایان ) در خط سیر زمانی(شروع خود  است؛ هر دور با عبور نشانگر زمان از محل

  . می رسد

   .تعداد نوبت هایی که بازیکنان در هر دور بازي می کنند، می تواند متفاوت باشد

  :نوبت هر بازیکن شامل مراحل زیر است که او به ترتیب انجام می دهد

 اجباري(نشانگرهاي رنگی انجام عمل و حرکت دادن نشانگر زمان  بازنشانی( 

 در صورت امکان( تراژانکردن کاشی  کامل( 

  اختیاري(انجام یک عمل( 

  .بعد از اینکه بازیکنی کارهاي خودش را به اتمام رساند، نوبت به بازیکن بعدي در جهت عقربه هاي ساعت می رسد

  )اجباري(نشانگر هاي رنگی انجام عمل  بازنشانی

، تعداد آن ها را نیز را بردارد سینی نشانگرهاي انجام عمل آن همهو  کردهدش را انتخاب بازیکن در این مرحله باید یکی از سینی هاي صفحه شخصی خو

  ).رجوع شود "حرکت دادن نشانگر زمان"به بخش (باید اعالم کند 

  . سینی انتخاب شده باید حداقل حاوي یک نشانگر باشد

بازیکن یک نشانگر در هر . عقربه هاي ساعت در سینی هاي مجاور قرار دهد سپس، بازیکن باید تمامی نشانگرهایی که برداشته است، یک به یک و در جهت

  .ندسینی قرار می دهد و به همین منوال ادامه می دهد تا تمامی نشانگرهایی که برداشته است، مجددا بر روي سینی هاي صفحه شخصی اش قرار گیر

  .د، به انتخاب همان بازیکن استانتخاب اینکه کدام رنگ از این نشانگرها در کدام سینی قرار بگیر

یک دور از بازي با عبور مجدد نشانگر زمانی از نقطه 

.شروع با پایان می رسد  



 

  .نام دارد سینی هدفسینی آخري که بازیکن آخرین نشانگر خود را در آن قرار می دهد، 

  

  

  

  

عدد باشد، ممکن است در برخی از  6اگر تعداد نشانگرهایی که برداشته می شود بیش از : نکته

  .سینی ها بیش از یک نشانگر قرار گیرد

  )اجباري(حرکت دادن نشانگر زمان 

بعد از اینکه بازیکن فعال تعداد نشانگرهاي انجام عمل را اعالم کرد، نفر سمت راست او می 

  .تواند نشانگر زمان را به همان میزان و در جهت عقربه هاي ساعت، به جلو ببرد

  پایان یک دور از بازي

دور از بازي  به محل شروعش وارد شود یا از آن بگذرد، این به محض اینکه نشانگر زمان

یک ربع سال  ،دور از بازي 4پس از  .، به پایان می رسدبازیکن فعالنوبت  اتمامپس از 

  .تمام می شودبازي  سال ربع 4پس از به پایان می رسد؛ همچنین 

، یک سري اعمال پیش به پایان می رسد بازيیا  و یک ربع سال ،از بازي که یک دور زمانی

پایانی به  که در بخش(بازیکن بعدي نوبتش را شروع کند، براي انجام وجود دارد  از اینکه

  ).آن اشاره خواهد شد

  

  )5صفحه (

  )در صورت امکان( تراژانکامل کردن کاشی 

شی درج شده است با آنچه بر روي کا در آن سینی هستند در کنار سینی هدف قرار داشت و نشانگرهاي رنگی انجام عملی که تراژانیک کاشی  چنانچه

همچنین ممکن . را کسب می کند تراژانبازیکن آن کاشی را از صفحه شخصی اش برداشته، امتیاز پیروزي کاشی لذا . آن کاشی تکمیل می شود یکسان بود

  .است آن کاشی به او اجازه انجام عمل خاصی را بدهد

  .نیست قابل توجهیآن نشانگرها در آن سینی وجود داشته اند مسئله  هدف اهمیتی ندارد و اینکه چه مدتتعداد نشانگرهاي موجود در سینی 

  .می شوداز بازي حذف تکمیل شده  تراژانپس از اینکه بازیکن عمل خاصش را انجام داد، کاشی 

عمل تراژان را انتخاب با بازیکن سینی : مثال

او . کند که شامل دو نشانگر عمل است می

نشانگرها را در جهت عقربه هاي ساعت 

آخرین نشانگر رنگی او در  .بازنشانی می کند

با عمل بندر قرار می گیرد؛ این سینی  سینی

 .هدف بازیکن است

از آنجایی که دو نشانگر انجام عمل جابجا شده اند، نشانگر : مثال

 .زمانی دو واحد به جلو حرکت می کند

واحد  4نشانگر انجام عمل جابجا شده اند و نشانگر زمان  4: مثال

 .به جلو رفته و از نقطه شروع عبور کرده است



 

بوط به ان کاشی در صفحه ی را که داراي عالمت نان، کاله خود و آتش است را جمع آوري کرده و بر روي محل مرتراژانبازیکن باید هر کاشی : استثنا

  .)رجوع شود "کاشی هاي عمل اضافه"به بخش . (این کاشی ها پس از تکمیل تا پایان بازي موثر خواهند بود. شخصی اش بگذارد

  .میت ندارداست، باشد چندان اه تراژاناین مسئله که سینی هدف شامل تعداد بیشتري از نشانگرهاي انجام عمل به نسبت آنچه مورد نیاز کاشی : نکته

  

  

  

  

  

  )اختیاري(انجام یک عمل 

  .هدف است را انجام دهدرا تکمیل کند یا نه، او اکنون می تواند عملی را که مربوط به سینی  تراژانصرف نظر از اینکه بازیکن توانسته است کاشی 

  . به هر سینی در دایره عمل صفحه شخصی، یک عمل بخصوص نسبت داده شده است

  

  

  :به شرح زیر می باشنداین اعمال 

  :عمل بندرگاه 

  :بازیکن باید از بین این چهار گزینه یکی را انتخاب کند

  سپس، او . بردارد و آن ها را به دست خود اضافه کند) کارت هاي به پشت(عدد کارت کاال از ستون کارت هاي بازي  2بازیکن می تواند

 . قرار دهد کارت هاي خارج شدههاي ستون یکی از  از دست خودش یک کارت را خارج شده و به رو درباید 

  بردارد و به دست خودش اضافه کند اولین کارت کاال را از یکی از ستون هاي کارت هاي خارج شده تواندبازیکن می. 

  در مقابل خودش قرار دهد به روبازي کند و  کارت از دست خودش 2یا  1بازیکن می تواند . 

 برخی از متناسب با اي حل نمایش شخصی ایجاد می کند که می تواند در انتهاي بازي براي او امتیازات پیروزي اضافهاین کار براي بازیکن یک م

  . به همراه داشته باشد ،کاشی هاي جایزه

  .ی کندپر م) به پشت(سپس بازیکن دست خودش را متناسب با تعداد کارتی که بازي کرده است با برداشتن کارت از ستون کارت هاي بازي 

آخرین نشانگري که به سینی اضافه شده است به رنگ : مثال

این سینی همچنین داراي دو نشانگر رنگی دیگر است . آبی است

  .که مورد نیاز کاشی تراژان است

امتیاز پیروزي کسب می کند و  می تواند  5بازیکن در اینجا 

سپس . یکی از آدمک هاي خود را در کمپ کارگران قرار بدهد

 .بازي حذف می شودکاشی تراژان از 

 .به این سینی عمل ارتش اختصاص یافته است: مثال



 

 براي این کار او باید ترکیبی از کارت هاي دستش را در مقابل خود بگذارد. بازیکن می تواند کاالهاي خود را بر روي یکی از سه کشتی سوار کند .

از پیروزي سپس، آن بازیکن متناسب با آن ترکیب، امتی. این ترکیب باید با آنچه بر روي یکی از کشتی ها درج شده است، همخوانی داشته باشد

 ).به شکل هاي زیر توجه کنید(کسب خواهد نمود 

                                        کشتی ها) خاکستري( پشتسمت                                                                        کشتی ها) رنگی(سمت رو           

  

  

 

:                                                                                امتیاز قابل حصول                                                                                  :امتیاز قابل حصول

  امتیاز 0=        کارت کاال      1       امتیاز                                                           2=       کارت کاال      1

  امتیاز 1=   کارت یکسان کاال  2امتیاز                                                                 6=   کارت یکسان کاال  2

  امتیاز 7=   کارت یکسان کاال  3   امتیاز                                                              12= کارت یکسان کاال  3

  امتیاز 15= کارت یکسان کاال  4امتیاز                                                                 20= کارت یکسان کاال  4

  

            

  

  

  

  

  :امتیاز قابل حصول                                                                                  :امتیاز قابل حصول

  امتیاز 1=       جفت       1                                                                      امتیاز 5=       جفت       1

  امتیاز 6=   فت مختلف ج 2                                                                     امتیاز 10= جفت مختلف  2

  امتیاز 11= جفت مختلف  3                                                                     امتیاز 15= جفت مختلف  3

  

  

  

  

  

  

  :حصول امتیاز قابل                                                                                  :امتیاز قابل حصول

  امتیاز 0=       کارت کاال      1                                                                 امتیاز 2=       کارت کاال      1

  ازامتی 1= کارت مختلف کاال  2                                                                 امتیاز 4= کارت مختلف کاال  2

  امتیاز 3= کارت مختلف کاال  3                                                                 امتیاز 6= کارت مختلف کاال  3

  امتیاز 5= کارت مختلف کاال  4                                                                 امتیاز 8= کارت مختلف کاال  4

  

  )6صفحه (

در غیر این صورت نیازي . بچرخاند) خاکستري(چنانچه سمت رنگی کشتی قابل رویت باشد، بازیکن پس از استفاده از آن کشتی باید آن را به سمت دیگر 

  .کارت هایی که از طریق کشتی بازي می شوند، در مقابل آن بازیکن قرار می گیرند. به این کار نیست

  



 

  :عمل انجمن 

  .ی هاي ساختمان انجمن را به انتخاب خودش بر می دارد و به رو در قسمت مربوط به آن کاشی در صفحه شخصی اش می گذاردبازیکن یکی از کاش

  

  

  

  

  

  

  .، بازیکن می تواند کاشی هاي تکراري بدست آورده اش را روي هم بگذارد)با توجه به کمبود فضا(در صورت نیاز : توجه

  

  :عمل ارتش 

  :ن عمل باید از بین این سه گزینه انتخاب کندبازیکن براي انجام ای

  بازیکن می تواند یکی از توکن هاي آدمک کوچک خود را از صفحه شخصی اش

لذا این آدمک تبدیل به یک لژیونر . به کمپ نظامی در صفحه بازي انتقال دهد

 .شده و تا پایان بازي به همین صورت باقی خواهد ماند

 اگر او . انتقال دهد تش خود را به یک استان مجاوربازیکن می تواند فرمانده ار

در آن استان به یک کاشی برخورد کند، آن کاشی را برداشته و بر روي صفحه 

کمپ نظامی با خط چین سبز رنگ همانند آنچه استان . شخصی اش می گذارد

  .بریتانیا به محل هاي دیگر، به سه استان متصل است

  یکیدر کنار فرمانده ارتشش،  حضور هیچ لژیونري عدمبازیکن می تواند در صورت 

به محل حضور فرمانده ارتش خود در یک استان  کمپ نظامیاز لژیونرهاي خود را از 

 . انتقال دهد

در این حالت آن بازیکن به اندازه آنچه در آن استان درج شده است، امتیاز پیروزي 

، در آن استان وجود داشته باشد دیگري )هاي( لژیونر بازیکنمانده اش در آن استان، حضور آن لژیونر در کنار فر پیش ازاگر . کسب می کند

  .کسر می شود سه امتیاز به ازاي هر بازیکناز میزان امتیاز پیروزي آن استان 

  .هر بازیکن فقط می تواند یک لژیونر در هر استان داشته باشدوجود :  مهم

  .او فقط می تواند به استانی که فرمانده اش در آنجا حضور دارد برود. به استان دیگر حرکت کند یک لژیونر نمی تواند از یک استان: 1 توجه

  .یک بازیکن به هیچ وجه کمتر از صفر امتیاز پیروزي از یک استان دریافت نخواهد کرد: 2توجه 

  

  :تراژانعمل  

ن هاي این بخش برداشته و بر روي صفحه شخصی اش، درست زیر محلی که را از روي ستو تراژانبازیکن براي انجام این عمل باید یکی از شش کاشی 

  . را به اولین محل خالی در جهت ساعتگرد انتقال بدهد تراژانسپس، طاق . وجود دارد بگذارد تراژانطاق 

، طاق را در مرکز دایره اعمال بگذارید وجود نداشت تراژانپر شده بود، یعنی هیچ جاي خالی براي گذاشتن طاق  تراژاناگر همه محل ها توسط کاشی هاي 

  .دهید شقرار محل خالی و به محض خالی شدن یکی از محل ها، در آن

محل هاي گذاشتن و برداشتن کاشی هاي انجمن که 

سه تاي آن ها با حاشیه زرد رنگ مخصوص کاشی هاي 

تاي دیگر متناسب با تعداد  12یا  9، 6عمل اضافه و 

 .بازیکن ها پر می شوند

ن هاي مجاور فرمانده ارتش فقط می تواند به استا

 .حرکت کند



 
است، نمی زمانی هم که همه محل هاي ممکن براي قرار دهی کاشی هاي تراژان در صفحه شخصی بازیکن پر باشند، او تا زمانی که آن ها را تکمیل نکرده 

  .دهد عمل تراژان را انجامتواند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )7صفحه (

  

  :عمل سنا 

  .بازیکن براي انجام این عمل، دیسک رنگی خود را یک واحد در خط سنا پیش برده و به ازاي آن امتیاز پیروزي مکان جدید را کسب می کند

  .قرار دهد) اه(در صورتی که در آن مکان دیسک دیگري وجود داشته باشد، بازیکن فعال باید دیسک خود را بر روي آن 

  .امتیاز برسد، تا پایان این ربع سال دیگر نمی تواند عمل سنا را انجام دهد 8وقتی بازیکن به محل سنا با 

  

  

  

  

  

  

  

  :عمل ساخت و ساز 

  :بازیکن براي انجام این عمل باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کند

  برداشته و در کمپ کارگران یکی از توکن هاي آدمک کوچک خود را از صفحه شخصی خود

لذا این آدمک تبدیل به یک کارگر می شود و تا پایان بازي به همین شکل خواهد . قرار دهد

  .ماند

 اگر . بازیکن یکی از کارگرهاي خود را از کمپ کارگران به محل ساخت و ساز انتقال دهد

سپس هر کارگري که بخواهد براي ساخت و ساز . اي ساخت انتخاب کندیک بلوك دلخواه براین اولین ساخت و ساز او باشد، بازیکن می تواند 

 .اضافه شود، باید به صورت عمودي یا افقی متصل به حداقل یکی از کارگرهاي قبلی باشد

 

را برمی دارد و در محل مربوط به آن کاشی در صفحه شخصی خود می گذارد، به کاشی هاي ساختمانی در این حالت، وقتی بازیکن یکی از 

  .اندازه درج شده بر روي آن، امتیاز پیروزي دریافت می کند

بازیکن کاشی تراژان بدست آورده اش را در : مثال

. در آنجاست قرار می دهد )"I"(محلی که  طاق تراژان 

در  )"I I I"(سپس طاق تراژان را به محل خالی بعدي 

 .جهت عقربه هاي ساعت حرکت می دهد

انتقال می دهد  5به  4بازیکن دیسک خود را از مکان : مثال

 .امتیاز پیروزي کسب می کند 5و 



 

، فراهم می آنچه در محل کاشی درج شده استمتناسب با  یک عمل اضافهاگر این اولین ساخت آن مدل کاشی باشد، بالفاصله براي بازیکن 

  .فقط زمانی این عمل اضافه را دارد که براي اولین بار از آن نوع کاشی ساخته باشدبازیکن . شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در  کارگر دیگر بازیکن هایک بازیکن می تواند کارگر خود را در محلی که 

. کاشی نیست هیچدر این حالت او دیگر قادر به ساختن . آنجا قرار دارد، بگذارد

  . را براي ساختن کاشی هاي پرفایده تر باز کنداما این کار ممکن است راه 

  

  

  

  

  

 )8صفحه (

  بازي یک ربع سال  یک دور  ... پایان

  پایان یک دور

   .، پس از به پایان رسیدن نوبت بازیکن فعال، این دور از بازي تمام می شود)عبور کند(محل شروعش وارد شود ) از(زمانی که نشانگر زمان به 

  .در جایی که همه بازیکنان به خوبی آن را ببینند، قرار دهیدبه رو بکشید و  ]از مخزن اصلی آن ها[اشی تقاضا سپس شما باید یک ک

بازیکن یک محل ساخت و ساز انتخاب می کند و کارگر : مثال

کاشی انتخابی را برداشته و در . خود را در آنجا قرار می دهد

  . محل مربوط به آن در صفحه شخصی خود قرار می دهد

این کاشی ساختانی براي اولین بار است که توسط او ساخته می 

. ده مربوط به این کاشی مربوط به سنا استعالمت درج ش. شود

 .لذا براي بازیکن انجام یک عمل اضافه سنا فراهم می شود

بازیکن سبز، کارگر خود را در محلی که کارگر آبی از قبل : مثال

در این حالت او هیچ کاشی . مشغول ب کار است قرار می دهد

ی پنجره اما این کار او را به کاش. یا امتیازي دریافت نمی کند

بازیکن می تواند . نزدیک می کند که براي او فایده بیشتري دارد

 .این کاشی را در نوبت هاي بعدي با کارگري دیگر بسازد



 

بازیکن بعدي در جهت عقربه هاي ساعت، شروع کننده دور جدید بازي خواهد 

و از همانجایی که قرار دارد براي  نمی کندمحل نشانگر زمانی هم تغییري . بود

   .می کندنفر بعد حرکت 

  

  

یعنی زمان کشیدن کاشی تقاضاي (کاشی تقاضا به رو در کنار صفحه بازي قرار گیرند، در اینجا  3اگر 

این بار به جاي اینکه کاشی تقاضاي دیگري بکشید، باید براي ربع سالی . یک ربع سال تمام می شود) چهارم

  .که گذشت امتیاز گیري کنید

  

  

  :پایان یک ربع سال

  :به تقاضاهاي مردمی رسیدگی - 1

سه تقاضاي مردمی وجود دارد که . بازیکن باید به تقاضاهاي مردمی رسیدگی کند هرابتدا، 

  .هر بازیکن باید به آن ها رسیدگی کند

کاشی  هربازیکن باید یک کاشی انجمن متناسب با  هربراي رسیدگی به این تقاضاها، 

  .تقاضاي رو شده خرج کند

هم و نمادي که در آن ها درج شده است استفاده از کاشی هاي تراژان  همچنین، بازیکنان با

  .به تقاضاهاي مردمی رسیدگی کنندمی توانند 

  .هر بازیکن فقط یک بار در امتیاز گیري ربع سال می تواند از هر کاشی تراژان استفاده کند

اي خارج می سپس، همه کاشی هاي انجمن که براي تقاضاهاي مردمی استفاده شده اند، از ب

در حالی که کاشی هاي تراژان در جاي خود در صفحه شخصی بازیکن باقی خواهند . شوند

  .ماند

. اگر بازیکنی می تواند به تقاضاهاي مردمی رسیدگی کند، باید این کار را انجام دهد: مهم

منفی هیچ کسی اجازه ندارد تا از رسیدگی به کاشی هاي تقاضا عبور کند و در ازاي آن امتیاز 

  .بگیرد

  :اگر یک بازیکن نتواند به تعداد یک یا بیشتري از کاشی هاي تقاضا رسیدگی کند، آنگاه به میزان زیر امتیاز از دست خواهد داد

 1  امتیاز  -4...................................................................... تقاضاي رسیدگی نشده 

نشانگر زمانی یک دور خود را کامل کرده و اولین کاشی تقاضا کشیده 

 .شده است

امین دور بازي به پایان می رسد و  4ربع سال جاري پس از 

سه کاشی تقاضا تا . شی تقاضایی کشیده نمی شوددیگر هیچ کا

 .اینجا رو شده اند

تقاضاهاي این ربع سال در این شکل نشان داده شده : مثال

او براي . بازیکن دو کاشی انجمن و یک کاشی تراژان دارد. اند

رسیدگی به تقاضاهاي مردمی یک کاشی کالهخود انجمن 

کالهخود  ، یک)می شودکه از بازي حذف (خرج می کند 

که از بازي (دیگر هم از طریق کاشی تراژان فراهم می شود 

این بازیکن نمی تواند تقاضاي نان را ). نمی شودحذف 

 .امتیاز منفی می گیرد 4برآورده کند و در نتیجه 



 

 2  امتیاز  -9................................................................... ...تقاضاي رسیدگی نشده  

 3  امتیاز  -15...................................................................... تقاضاي رسیدگی نشده  

  :تعادل قدرت در سنا= 2

  .پایه رایشان بسنجند اکنون همه بازیکنان باید قدرت نفوذ خود را در سنا بر

  :هر بازیکن باید این ارقام را جمع کند

 عدد راي محل حضور دیسک رنگیشان در خط سنا -

 .عدد راي همه کاشی هاي سنایی که در صفحه شخصی خود دارند -

او یکی از دو کاشی . را دارد به عنوان کنسول شناخته می شود بیشترین رايبازیکنی که 

  . روبروي خود قرار می دهد زرد رنگش وجهبر داشته و از  جایزه را از سمت راست سنا

  

  )9صفحه (

 خاکستري اش وجهکاشی جایزه دوم را بر می دارد و از با لقب نایب کنسول، هم  نفر دوم راي سنایکن باز

تساوي همیشه به نفع بازیکنی که دیسکش در محل باالتري از خط سنا است، شکسته . روبروي خود قرار می دهد

  .در حالت هایی هم که دو دیسک در یک محل باشند، دیسک باالتر برنده تساوي است. شود می

نشانگر ابتدا . سپس، تمامی دیسک هاي بازیکنان را از روي خط سنا بردارید و در مکان اولیه شان بگذارید

  .قرار دهید نشانگرها ونبازیکن با کمترین امتیاز و در انتها دیسک بازیکن با بیشترین امتیاز را روي ست )دیسک(

  

  

  :حذف کاشی ها و پر کردن مجدد صفحه بازي - 3

  :ابتدا، کاشی هاي زیر را از صفحه بازي حذف کنید

 .استفاده شده اند تقاضاهاي مردمیکه براي  کاشی هاي انجمنیهمه  -

 .، در اینجا هیچ اهمیتی ندارد که استفاده شده اند یا نهکاشی هاي سناهمه  -

  ).حتی شامل کاشی هاي عمل اضافه( ي ساختمان انجمنکاشی هاهمه  -

  :سپس کاشی هاي زیر، به رو  وارد صفحه بازي می شوند

  .با وجه زرد رنگ رو به باال قرار دهید و مکان مشخصشان در کنار سناجدید از کیسه بکشید و در  کاشی جایزه 2 -

. راي دارند 5هر دو بازیکن سبز و قهوه اي در خط سنا : مثال

با این . ی بردسبز این تساوي را بخاطر باالتر بودن دیسکش م

راي می باشد که  3حال، قهوه اي داراي کاشی سنا با ارزش 

 .می کند 8:5راي ها را 

را در سنا داشت، با کسب عنوان کنسول، کاشی  ]امتیاز[از آنجایی که بازیکن قهوه اي بیشترین : مثال

  . خود بر می دارد) مثال سمت چپ(جایزه خود را به انتخاب 

 .وان نایب کنسول، کاشی جایزه باقی مانده را از سمت خاکستري اش بر می داردبازیکن سبز نیز با عن

  .کاشی از بازي حذف می شوند 4این 

بازیکن سبز نیز با عنوان نایب کنسول، کاشی جایزه باقی 



 

ی است، در هر محل کاشی استان ها که اکنون خال ،یک کاشی انجمن جدید -

در آن استان  لژیونريو  هیچ فرمانده ارتشاما با این شرط که . قرار دهید

 .حضور نداشته باشد

کاشی عمل اضافه جدید پر  3تمام فضاهاي خالی ساختمان انجمن را به همراه  -

تمام اي کاشی ها را به صورت تصادفی انتخاب کنید و به رو در محل . کنید

 .خودشان قرار دهید

 . را به سمت رنگی خود برگردانید کشتی کاشی هاي -

بازي با نفر . را به مرحله بعد تغییر دهید سال ربع در نهایت کاشی شمارنده شمارنده

  . بعد در جهت عقربه هاي ساعت به نوبت ادامه می یابد

زمانی هم آخرین کاشی ربع سال حذف شد، بازي با پایان می رسد و امتیاز گیري 

  .نهایی شکل می گیرد
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  :پایان بازي و امتیاز گیري نهایی

  :بازیکنان در این مرحله می توانند امتیازات بیشتري به شرح زیر کسب کنند. بعد از امتیاز گیري آخرین ربع سال، امتیاز گیري نهایی بازي شکل می گیرد

  تیاز پیروزيام 1............................... هر کارت کاالي موجود در دست بازیکن 

  امتیاز پیروزي 1........................................ هر کارگر موجود در کمپ کارگران 

  امتیاز پیروزي 1........................................... هر لژیونر موجود در کمپ نظامی  

  امتیاز پیروزي 1 ................................هر کاشی تراژان موجود در دایره اعمال 

  امتیاز درج شده بر روي کاشی.......................................................................... هر کاشی جایزه  

  امتیاز پیروزي 10..................... تایی از کاشی هاي ساختمانی با نمادهاي یکسان  3هر ست 

  
  امتیاز پیروزي 20..................... انی با نمادهاي یکسان تایی از کاشی هاي ساختم 4هر ست 

  

  . بازیکن با بیشترین امتیاز، برنده بازي خواهد بود. پس از اینکه همه بازیکنان امتیازات نهایی خود را محاسبه کردند

  .باشد پیروز بازي است) باالتر(، بازیکنی که دیسک سناي او جلوتر در حالت هاي تساوي

  .استان جاي می گیرند 2کاشی هاي انجمن جدید در 

  .، تمامی قسمت هاي ساختمان انجمن پر می شوندنفره 4در بازي 

  .کاشی کشتی با وجه خاکستري مجددا به سمت رنگی اش برمی گردد



 

  هاي جایزه کاشی

  )وجه زرد(جلو 

بازیکن با داشتن این کاشی هاي جایزه، در ازاي داشتن هر کاشی انجمن با 

هاي انجمن را با  کاشی . امتیاز پیروزي دریافت می کند 9، )نان، کالهخود و آتش(این نماد 

   .کاشی هاي تراژان اشتباه نگیرید

  )وجه خاکستري(عقب 

  .امتیاز به ازاي هر نماد است 6با تفاوت  توضیحات همانند وجه زرد رنگ اما

 -----------------------------------------------------------------------------  

  )وجه زرد(جلو 

  .امتیاز کسب می کند 1، داردمشغول به کار ) هر بلوك(بازیکن به ازاي هر کارگري که در بخش ساخت و ساز 

  )خاکستري(عقب 

   .است) با رند به باال(امتیاز  2/1د وجه زرد رنگ اما با تفاوت توضیحات همانن

 -----------------------------------------------------------------------------  

  )وجه زرد(جلو 

بازیکن با داشتن این کاشی هاي جایزه، به ازاي هر کارت کاالیی که در مقابل خود دارد که نماد آن 

  .امتیاز پیروزي کسب می کند 3ها تصویر شده است،  شیدر این کا

  )وجه خاکستري(عقب 

   .امتیاز به ازاي هر نماد است 2توضیحات همانند وجه زرد رنگ اما با تفاوت 

 -----------------------------------------------------------------------------  

  )وجه زرد(جلو 

  .امتیاز کسب می کند 2ه در هر استان مشغول به کار دارد، بازیکن به ازاي هر لژیونري ک

  )خاکستري(عقب 

  .امتیاز است 1توضیحات همانند وجه زرد رنگ اما با تفاوت 

 -----------------------------------------------------------------------------  

  )وجه زرد(جلو 

  .امتیاز کسب می کند 3زرد دارد،  بازیکن به ازاي هر کاشی جایزه اي که با وجه

  )خاکستري(عقب 

  .امتیاز است 2توضیحات همانند وجه زرد رنگ اما با تفاوت 

 -----------------------------------------------------------------------------  

  کاشی هاي انجمن

  . وجه پشتی  همه کاشی هاي انجمن یکسان است

 

  :یر می باشنداین کاشی ها به شرح ز



 

همه . راي براي ایجاد تعادل قدرت در سنا به بازیکن می دهند 5تا  2این کاشی ها به اندازه : کاشی هاي سنا

  .کاشی هاي سناي به رو در بازي، پس از پایان یک ربع سال از بازي حذف می شوند

---------------------------------------------------------------------- -------  

هر کاشی از این دسته نشان دهنده یک نماد از تقاضاهاي مردمی : کاشی هاي مورد نیاز براي تقاضاهاي مردمی

بازکنان تا زمانی که این کاشی ها استفاده شوند، آن . وقتی این کاشی ها استفاده شوند، از بازي حذف می گردند. است

  .ها را نگه می دارند

----------------------- ------------------------------------------------------  
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اگر . پس از استفاده از بازي حذف می شود. این کاشی به جاي هر کارت کاالي دلخواهی می نشیند: )همه گیر( کاشی هاي کارت کاال

  . ه قابل استفاده هستنددر طول بازي استفده نشود، در انتهاي بازي براي نماد دلخواهی در کاشی هاي جایز

 -----------------------------------------------------------------------------  

  . هستنداین کاشی ها به جاي هر نماد از نمادهاي تقاضاي مردمی قابل استفاده ): همه گیر(کاشی هاي تقاضا 

------------------------------------------------------- ----------------------  

این کاشی ها در انتهاي بازي به جاي هر نوع ساختمان دلخواهی براي تکمیل ست هاي امتیاز ): همه گیر(کاشی هاي ساخت و ساز 

   .گیري استفاده می شوند

 -----------------------------------------------------------------------------  

 .این کاشی ها یه جاي هر نماد دلخواهی از مجموعه نمادهاي اعمال اضافه قابل استفاده هستند ):همه گیر( کاشی هاي عمل اضافه

   .پس از استفاده از بازي حذف می شوند

 ----------------------------------------------------------------------------- 

می تواند با هاي خود، بازیکن پس از انجام عمل : کاشی هاي عمل اضافه

یعنی پس از اتمام . خرج کردن این کاشی ها آن عمل را مجددا تکرار کند

یک عمل خاص باید کاشی همان نماد را خرج کند تا بار دیگر آن عمل را 

  .درا در زیر این کاشی عمل اضافه داشته باشد، عمل تکرار حتی به بار دوم هم خواهد رسی ]+2[اگر او کاشی . انجام دهد

  . در جاي خود باقی خواهد ماند ]+2[اما کاشی . پس از استفاده این کاشی ها از بازي خارج می شوند

   .هر بازیکن فقط می تواند از یک کاشی عمل اضافه در هر نوبت استفاده کند

  ).کاشی هاي ساختمانی اولین ساخت(بعضی اوقات هم با عمل ساخت و ساز انجام یک عمل اضافه براي بازیکن فراهم می شود : نکته

  :اعمال خاص کاشی هاي تراژان

جداي کسب امتیاز پیروزي درج شده بر . (کاشی هاي تراژان زیر، پس از اینکه بازیکن از عمل خاص آن را انجام داد، از بازي خارج می شوند

  ):روي کاشی

   ).از کارت هاي به پشت(بازیکن دو کارت اول از ستون کارت هاي کاال را بکشید 



 

  . امتیاز پیروزي کسب می کند 9بدون هیچ عمل خاصی، فقط بازیکن 

 -----------------------------------------------------------------------------  

عدد از توکن هاي آدمک هاي کوچک خود را از صفحه شخصی اش در کمپ کارگران در صفحه بازي ) 2یا (بازیکن باید یک 

  .بگذارد

   .ز اینکه آدمک ها را در این محل گذاشته شدند، تا پایان بازي با عنوان کارگر باقی خواهند ماندپس ا

 -----------------------------------------------------------------------------  

ی در صفحه بازي عدد از توکن هاي آدمک هاي کوچک خود را از صفحه شخصی اش در کمپ نظام) 2یا (بازیکن باید یک 

  .بگذارد

   .پس از اینکه آدمک ها را در این محل گذاشته شدند، تا پایان بازي با عنوان لژیونر باقی خواهند ماند

 -----------------------------------------------------------------------------  

محل مربوطه در صفحه شخصی براي عمل هاي اضافه قرار می  6دریافت می کند و در یکی از  ]+2[بازیکن یک کاشی عالمتگذار 

  . دهد

 -----------------------------------------------------------------------------  

  :این کاشی ها پس از تکمیل شدن از بازي حذف نمی شوند

در پایان ) یح و مذهبنان، تفر(بازیکن با استفاده از این کاشی ها می تواند به تقاضاهاي مردمی 

   .یک ربع سال رسیدگی کند

  

 -----------------------------------------------------------------------------  
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  :خالصه بازي

  طوي بازي

  .ربع سال انجام می شود 4بازي در طول 

  دور بازي 4= ربع سال  1

   چرخش کامل نشانگر زمان 1= دور بازي  1

  در نوبت بازیکن

  )اجباري(باز نشانی نشانگرهاي رنگی انجام عمل . 1

 را انتخاب کنید )شروع( سینی منبع 

  برسید) پایان(به سینی هدف 

 نشانگر زمان را جلو ببرید 

  )در صورت امکان(کاشی تراژان را کامل کنید . 2

 امتیاز پیروزي کسب کنید 

 انجام عمل خاص کاشی تکمیل شده 

  )اختیاري(مل اضافه انجام یک ع. 3

  .ممکن است چند عمل اضافه وجود داشته باشد* 

 بسته به سینی هدف، عمل هاي اضافه به شرح زیر هستند: 

 انجمن    -بندرگاه                -

 سنا    - تراژان                  -

 ارتش    -ساخت و ساز         -

  .ممکن است ساخت و ساز عمل اضافه تولید کند*  

  دور پایان یک

  . محل شروعش یک دور به اتمام می رسد) از(به نشانگر زمان ) عبور(با ورود 

  رو کنید(یک کاشی تقاضا بکشید( 

  ام رو نمی شود 4کاشی تقاضاي ( ام کاشی تقاضا نکشید 4در دور( 

  ربع سالپایان یک 

  امکان از دادن امتیاز پیروزي وجود دارد(به تقاضاهاي مردمی رسیدگی کنید( 

  با استفاده از کاشی هاي راي سنا(سنا شوید عازم( 

 برخی کاشی ها حذف می شوند و 

  کاشی هاي 

  استان ها-

  انجمن -

  سنا-

  مجددا پر می شوند

 کشتی هاي خاکستري را بچرخانید. 



 

  محمد جواد ربیع نژاد

  کاشی ربع سالی که گذشت را از بازي حذف کنید

  .ام شکل می گیرد4امتیاز گیري نهایی پس از پایان ربع سال 

  این امتیازات را به مجموع امتیازات خود اضافه کنید

 )امتیاز پیروزي 1( هر کارت کاالیی که در دست دارید 

 )امتیاز پیروزي 1( هر کارگر در کمپ کارگران  

  )امتیاز پیروزي 1( هر لژیونر در کمپ نظامی  

 )امتیاز 1(هر کاشی تراژان در دایره اعمال صفحه شخصی 

 )امتیاز 10(تایی کاشی ساختمانی 

  )امتیاز 20(تایی کاشی ساختمانی 

 کاشی هاي جایزه متناسب با آنچه در آن درج شده است

محمد جواد ربیع نژاد: مترجم

  ارائه از سرزمین ذهن زیبا

 

کاشی ربع سالی که گذشت را از بازي حذف کنید

  بازيپایان 

امتیاز گیري نهایی پس از پایان ربع سال 

این امتیازات را به مجموع امتیازات خود اضافه کنید

  هر کارت کاالیی که در دست دارید

   هر کارگر در کمپ کارگران

   هر لژیونر در کمپ نظامی

  هر کاشی تراژان در دایره اعمال صفحه شخصی

  تایی کاشی ساختمانی  3هر ست

  تایی کاشی ساختمانی  4هر ست

 کاشی هاي جایزه متناسب با آنچه در آن درج شده است

  

  

  


