


(انتهای کشتی7دماغه کشتی، ۸بدنه،۲۴) قطعه کشتی ۳۹
(عدد از هر رنگ۴)نشان وایکینگ ۱۶
(عدد از هر رنگ۴)نشان شرط بندی ۱۶
(آهن 5غالت، 5پوست حیوان، 5)نشان کاال۱5

(عدد از هر رنگ۱) دایره امتیاز شماری ۴
کاالها در بازارنشان ارزش۳
نشان رهبر۱

صفحه بازی
دفترچه قوانین مصور

: نویسندگان
شارل شوالیه
کاترین دوما

پلمانپاسکال
:تصویرگران

دشامپکریستین 
داسیلوامیوا

دقیقه60تا 30–سال به باال 8سنین –نفر 4تا 2برای 

اری جای گذ"بازی وایکینگ ها روی عرشه یک بازی در سبک 
.می باشد"انتخاب عمل"/ "کارگرها

راهانآکهدارداختیاردروایکینگکارگرتعدادیبازیکنهر
قراریبازصفحهرویمتفاوتهایعملانتخاببراییکییکی

ازیبنوبتکنید،میانتخابدوریکدرشماکهعملی.دهدمی
.کندمیمشخصبعددوردرراشما

وایکینگیدستهکهکنیدمرتبشکلیبهراخودکشتیقطعات
نتریارزشمندحاملکشتیشوند،میدریاعازموقتیشماهای

.کنیدکسبارامتیازبیشترینآنوسیلهبهوباشندداشتهراکاالها
وایکینگازهدستکداماینکهرویبربندیشرطبابیشترامتیازهای

تدسبه،دارندبرعهدهحرکتزماندرراکشتییکهدایتها
.آیدمی

:کنیدمیکسبامتیاززیرروشدوبهشما
رکتحهنگامکاالهاترینارزشمندحاملهایکشتیکنترل

.هاآن
کنترلهاوایکینگازدستهکدامکهاینرویبربندیشرط

.دارنددستبهحرکتزماندرراکشتییک

داشتهرایازامتبیشترینکشتیهفتحرکتازپسکهبازیکنی
.بودخواهدبازیبرندهباشد،

هاوایکینگ
روی عرشه

معرفی

اجزای بازی



(.قطعه انتهای کشتی) ، و انتها (قطعه بدنه5-0) ، وسط ( قطعه دماغه کشتی) جلو: هر کشتی در بازی به سه قسمت تقسیم شده است
.  ی کنیدنشان های کاالها را در آن قرار می دهید و به این وسیله ارزش آن کشتی را مشخص مقسمت جلوی کشتی جایی است که شما

نترل کشتی به تا قبل از حرکت آن همواره در حال تغییر است، چرا که بازیکنان برای بدست آوردن کجایی است کهقسمت وسط کشتی
.، با هم رقابت می کنند(جا به جایی یا تعویض آن ها)وسیله تغییر قطعات بدنه 

.دیگر در بازی نیستبه محض اینکه یک کشتی آماده حرکت شد، قطعه انتهایی کشتی به آن اضافه می شود و نشان می دهد که این کشتی

نشان دهنده دومین وایکینگ، و « B»نشان دهنده اولین وایکینگ افتاده، « A«.حرف ها نشان دهنده ترتیب افتادن وایکینگ ها می باشد: توجه
.  بقیه به همین شکل تا آخر هستند

ر کنار خانه یعنی روی باالی ردیف دیگ)دهید ها قرار وایکینگرا در طرف دیگر دهکده، نقطه ی مقابل محل مهره های رهبر نشان 
(.ها در هر دور باید به کدام طرف دهکده منتقل شوندوایکینگتا مشخص شود ) ( های اعمال

.قرار دهید"آماده حرکت"را در کنار صفحه بازی و در کنار عمل قطعه انتهای کشتی 7
.در بازار قرار دهید( Iشماره یک، )را در خانه اول نشان ارزش کاالها در بازار ۳

.در مکان های زیر قرار دهید( روی آن ها مخفی است) را بر زده و آنها را به پشت نشان کاال ۱5
.قرار دهید( ”Add I“)"نشان اضافه کنید۱"نشان کاال را به پشت در کنار خانه ی عمل 7
.قرار دهید( Take 3, Add I)"نشان اضافه کنید۱نشان بردارید، ۳"نشان کاال را به پشت در کنار خانه ی عمل ۸

(.ه بازی را ببینیدصفح) قرار دهید ( هر کدام را بین دو تیرک)را در لنگر گاه کشتی ها، همراستا با اسکله قطعه دماغه کشتی ۸
ار نشده قرار دهید، طوری که در شروع بازی هیچ رنگی در یک کشتی تکرقطعه بدنه ۳صورت اتفاقی در پشت هر دماغه کشتی به 

.باشد

AB BA AB BA: بازی دونفره
ABC: بازی سه نفره BCA CAB

ABCD DCBA: بازی چهار نفره

.دهیدقرارمیزوسطدررابازیصفحه
:داردبرمیراانتخابیرنگآنبازیراجزایوکنندمیانتخابرارنگیکبازیکنهر

.امتیاز شماریدایره 1
.، آنها را طوری در کنار دایره امتیاز قرار دهید که طرف دارای عدد آن ها به پشت باشدنشان شرط بندی۴

۲و برای بازی سه نفره،وایکینگ۳برای بازی دو نفره، وایکینگ۴)بر اساس تعداد بازیکنان وایکینگنشان تعدادی 
( برای بازی چهار نفرهوایکینگ

آنها را به طور سپسگرفته و در دست خود قرار دهید،وایکینگیک بازیکندر دور اول، از هر بازیکنانبرای تعیین نوبت
هر مهره ی .ز تعیین می شودترتیب نوبت بازیکنان بر اساس ترتیب افتادن مهره ها بر روی می.روی میز بیندازیدیکیتصادفی یکی 

که می افتد را در یوایکینگپس اولین . که روی میز افتاد را برداشته و روی باالترین خانه ی خالی دهکده قرار دهیدوایکینگی
قرار ( Promote)"ارتقاء"افتاده دوم را در خانه ی عمل وایکینگ. قرار دهید( First Player)"اولبازیکن"خانه ی عمل 

را بر باقی مانده های وایکینگها در صفحه قرار گرفت، بازیکنهمه وایکینگبعد از اینکه اولین . دهید، و به همین ترتیب تا آخر
(.از چپ به راست)دهید صفحه بازی قرار روی اساس تعداد بازیکنان به ترتیب زیر 
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هایخانهدرف،مختلعمل هایانتخاببرایراهاوایکینگخود،نوبتدرشماکهجایی)دهکده:استشدهتقسیمقسمتسهبهبازیصفحه
شدنجابجاوتیکشقطعاتگرفتنقرارجای)لنگرگاهو،(بندیدمیشرطهاکشتیرویبرشماکهجایی)بندر،(دهیدمیقرارآنمختلف

.(آنها
هرنارکهایدایره.کنیدانتخابتوانیدمیخودنوبتدرکههستندهاییعملیدهندهنشاندهکده،درمختلفهایساختمان:دهکده

.(ببینیدرادهکدههایعملقسمت)استشدهانتخابعملآندهندنشانتاگیرندمیقرارآندرهاوایکینگکههستندمحلیساختمان،
(رنگکدام)دستهکدامکشتی،هرحرکتزماندرکهاینرویبربازیکنان.(دارددایرهچهارکدامهرکه)باشدمیاسکله۸شاملبندر:بندر
.گذارندمیاسکلههرکنارهایدایرهرویراخودشرطوبسته،شرطداشتخواهندعهدهبرراآنکنترل

درجداگانهیاسکلهیکبهلنگرگاهدرموجودکشتیهر.می شوندجابه جاوگرفتهقرارآندرکشتیقطعاتکهاستجاییلنگرگاه:لنگرگاه
.استمتصلبندر

:نکته مهم
انتخابهایرنگبابدنهقطعاتنفره،سهودوهایبازیدرحتی.نیستمهمبازیکنانتعدادوشودمیاستفادهبدنهقطعه۲۴تمامازبازیهردر

هایعملوسیلهبهرااآنهتوانمی)شودمیرفتارقطعاتدیگرمانندهمبازیکنان-غیربهمتعلققطعاتاینبا.داردوجودهمبازیکنانتوسطنشده
.(هستندمؤثرقطعات،بقیهمانندکشتی،یککنترلتعییندرهمآنهاهمچنینکرد،جاجابهیادادحرکتدهکدهدرموجود

صفحه بازی



دهکدهدرهاوایکینگتنگرفقرارترتیبوسیلهبهبازیکناننوبتترتیبدور،هرابتدایدر.شودمیانجامبیشتریادورهفتدربازی
First)"اولبازیکن"عملبهوایکینگنزدیکترین)وایکینگباالترین.شودمیتعیین Player))وکردخواهدبازیهمهازاول
.کردخواهدبازیبقیهازبعد((Swap)"جابجایی"عملبهوایکینگنزدیکترین)وایکینگترینپایین

درآندادنارقرودهکدهطرفیکازخودوایکینگمهرهباالتریندادنحرکتبا،اوستنوبتاکنونکهبازیکنینوبت،هردر
.کردخواهدانتخابراخودنظرموردعملدهکده،دیگرطرفدراعمالخالیهایدایره

طرفدروبرداشتهراخودوایکینگدهکده،در("اولبازیکن"عملبهوایکینگنزدیکترین)وایکینگباالترینصاحببازیکن.۱
یگردطرفدرخالیهایدایرهازیکیدرراخودوایکینگاو.(داردقرارآندررهبرینشانکهطرفی)دهدمیقراردهکدهدیگر
.(ببینیدرادهکدههایعملقسمت)دهدمیانجامراآنبامرتبطعملودهدمیقرار

دهکده،دیگرطرفبههاوایکینگتمامکهجاییتاکاراینودهد،میانجامراکارهمیننیزکناریوایکینگصاحببازیکن.۲
.یابدمیادامهباشندشدهمنتقلدارد،قراررهبرنشانکهجایی

.شودانتخابتواندمیدورهردرباریکفقطعملهر:تذکر

.استشدهتمامدوردارد،قراررهبرنشانکهباشندطرفیدرهاوایکینگتماموقتی.۳
راحرکتسازیآمادهقسمت)حرکتسازیآمادهقسمتواردکند،انتخابرا"حرکتآماده"عملبازیکنیکوقتی.۴

.شودمی(ببینید
بهرارهبرنشان،(داننکردهحرکتکشتیچندیادوهنوزیعنی)داردوجودکشتیانتهاییقطعهبازیصفحهکناردرکهزمانیتا.5

.کنیدشروعراجدیددوریکودهیدانتقالدهکدهدیگرطرف

روند بازی

دورخالصه یک 



:گیردمیدستبهراکشتیکنترلکسیچهکنیدتعیین(۱
بهراکشتیاولیهکنترلر،سپتعدادبیشترینباهاوایکینگ(رنگ)دسته.بشماریدرااست،حرکتآمادهکشتیبدنهقطعاترویکهرنگ،هرسپرهایتعداد
بهنیزچهارموسومکنترلعیینتبرای.باشدداشتهرااولدستهازبعدسپرتعدادبیشترینکهآوردمیدستبهایدستهراکشتیثانویهکنترل.می گیرددست
.بودخواهدساویتبرندهباشد،کشتیدماغهبهقطعهتریننزدیکآنبدنهقطعهکهایدسته،سپرهاتعداددرتساویصورتدر.شودمیعملشکلهمین

.دارندسپر۳تا۱بینکشتییبدنهقطعات.بشماریدرابدنهطرفیکسپرهایفقط:تذکر
.رسیداهدنخوآنهابهکشتیآنازکاالییهیچنتیجهدروداشتنخواهندکشتیآنرویکنترلیهیچندارند،وجودکشتییکدرکههاییرنگ
بهبتنسآبیبدنهقطعهولیاستمساویقرمزوآبیسپرتعداد.نداردسپریهیچزردکهحالیدرداردسپر۳آبیوسپر،۲سبزسپر،۳قرمز:مثال
قرمزبعدوآبی:بودخواهدصورتبدینکشتیکنترلترتیبپس.گیردمیدستبهراکشتیاولیهکنترلآبینتیجهدر.استترنزدیککشتیدماغهبهقرمز

.نداردکشتیآندرسپریهیچکهچراندارد،کشتیرویکنترلیهیچزرد.سبزبعدو
نیزرا(بازیکنانهایرنگجزبههاییرنگبهسپرهاتعداد)بازیکنان-غیرهایرنگسپرتعدادکهنکنیدفراموش:نفرهسهیادوبازیبرایمهمنکته

.(بگیردشماازراکشتیکنترلتواندمیبازیکنان-غیردسته)بشمارید

:کنیدتقسیمراکشتیاجناس(2
دایرهروی(نباشدپیداآنروی)پشتبهوکردهانتخابراکشتیدماغهقطعهازکاالنشانیکخودکنترلنوبتدربازیکنهرکشتی،کنترلترتیباساسبر

.گذاردمیخودامتیاز
کاالییماندهباقیبازیکنانبهکاال،هاینشانشدنتمامازبعدنداشت،وجودکشتیدرکاالنشانکشتی،یککنندهکنترلهایوایکینگدستهتعدادبهاگر

.گیردنمیتعلق
میتعلقبازیکنانبهکشتیکنترلترتیباساسبردوبارهکاالهاماندهباقیبود،کشتیآنکنندهکنترلهایدستهتعدادازبیشترکاالهاینشانتعداداگر

.گیردمیتعلقاوبهکاالهاتمامباشد،کشتییکنندهکنترلنفریکفقطاگر.گیرد
یکفقطونچانتهادر.داردبرمیغالتیکسبزآخردر.داردبرمیحیوانپوستیکقرمزسپس.داردبرمیراغالتکاالینشانهیکآبی:مثال
.شودمیتماماجناستقسیموداردمیبرراآنآبیاست،ماندهباقیکشتیدرکاالنشان
چپسمتبازیکن.شودمیحذفکشتیازکاالنشانیکباشد،بازیکنان-غیردستهکاالنشانبرداشتننوبتاگر:نفرهسهودوبازیبرایمهمنکته

.شودحذفبازیازکاالکداممی کندانتخاببردارد،کاالبایدبازیکنان-غیردستهازبعدکهکسی

Set)"حرکتآماده"عملبازیکنیدوریکدراگر Sail)کرددخواهحرکتکشتیکدامکهگیردمیتصمیمدورآنپایاندرباشد،کردهانتخابرا
نشانتا،می کنددوربندرازراکشتیآنوکردهاضافهشدهانتخابآخرکشتیبهرادارددستدرکهکشتیانتهایقطعهاو.(شدخواهدمحاسبهآنامتیازو)

.نیستبازیجریاندردیگرکشتیایندهد
دیگریگزینههکصورتیدروجود،اینبا.باشدبدنهقطعهیکحداقلوکاالنشانیکحداقلدارایبایدشماانتخابیکشتیامکانصورتدر:تذکر
.کنیدانتخابدلخواهبهراهاکشتیازیکیتوانیدمیندارد،وجود

.کنیدتقسیمراکشتیکاالهای(2،گیردمیدستبهراکشتیکنترلکسیچهکنیدتعیین(1:کشتیانتهایقطعهکردناضافهازبعد

:نفرهدوبازیبرایویژهقانون
رویرا(داردناهمیتیآنرنگ)نداردوجودبازیدرکههاییرنگازوایکینگیککرد،انتخابرا"حرکتآماده"عملشمارقیباینکهازبعد

وایکینگاین.(هیددقراربازیدرشمابهمتعلقکشتیبدنههررویراآنتوانیدمی)دهیدقراراست،شمارنگبهکهکشتیبدنهقطعاتازیکی
بازیآخرتاوندکمیحرکتآنرویبدنهقطعههمراهوایکینگاین.شودمیشمردهکشتیکنترلتعیینزماندرشماهمرنگسپریک عنوانبه

.گذاشتتواننمیوایکینگیکازبیشقطعههردر.داردقرارآنروی

آماده سازی حرکت

A

B

C



باشد،کردهانتخابدرستیبهدارداختیاردرراکشتیآناولکنترلکهرنگیوباشدبستهشرطکشتیآنرویبربازیکنیاگرکشتی،یکحرکتازپس
.شودمحاسبهیبازآخردرآنامتیازتادهدمیقرارخودامتیازدایرهروی،(باشدپنهانآنعدد)پشتبهراخودبندیشرطنشانپس.استبردهرابندیشرط
/Bet)"شرطجابجایی/بندیشرط"عملباتوانمیبعدیدورهایدرولیمانند،میخودجایدراشتباهبندیشرطهاینشان Move a Bet)بهراهاآن

.دادانتقالدیگریکشتیجلوی

دایرهرویپشتبهوهبرداشتراخودبندیشرطنشانهزردگرفت،دستبهراکشتیاولیهکنترلآبیچونوبودبستهشرطآبیرنگرویزرد:مثال
سعیسبزازیکنبوماند،میخودجایدراوبندیشرطنشانبود،بستهشرطقرمزرویسبزچون.(نباشدپیداآنعددکهایگونهبه)دهدمیقرارخودامتیاز

.کندمنتقلدیگرهایکشتیرویروبهبهراخودنشانبعدیدورهایدرکندمی

:نکات مهم

اییهساختمانجلویدرراخودهایوایکینگبایدشما•
ادرقاگر.دهیدانجامراآنعملمی توانیدکهدهیدقرار

و)دنبودیانتخابقابلهایعملازکدامهیچانجامبه
درراودخوایکینگمهرهتوانیدمی،(شرایطایندرفقط

امانجعملیهیچولی)دهیدقراردلخواهعملهرجلوی
.(ندهید

وتیکشدماغهگرفتننظردربدونکشتییکطول•
.باشد(هبدن)قطعهپنجازبیشترتواندنمیآن،انتهای

هادیبنشرطواجناسارزشمورددرتوانندمیبازیکنان•
هاآنارزشتوانندنمیهیچگاهولیکنند،مشورتهمبا
پشتبهیبندطشروکاالهاینشان)دهندنشانبقیهبهرا

.(گیرندمیقرارامتیازدایرهروی
رارقدهکدهقسمتترینپاییندرهاعملترینقوی•

ردنکانتخابکهباشیدداشتهنظردرراایناما.دارند
ازدیرتربعدی،دوردرشودمیباعثقویهایعمل

.برسدشمابهنوبتدیگران

هیچ،دانشدهنقاشیهاکشتیرویکهکوچکیاشیای•
ییکاالهیچیدهندهنشانوندارند،بازیدرتأثیری
.نیستند

تمامرویبرتوانمیرادهکدهدرموجودهایعمل•
.دادانجام،اندنکردهحرکتهنوزکههاییکشتی

ممکنغیرگردیکشتیبهکشتییکازکاالهاکردنجابجا•
کهوقتیتاگرفت،قرارکشتییکدرکاالیکوقتی.است

.دمانمیباقیجاهماناست،نکردهحرکتکشتیآن
•

بندی هابردن شرط 

D



.داشتنخواهدهمراهبهامتیازیبازیایندربندر،درماندهباقیکشتی.رسدمیپایانبهکشتی،هفتمینحرکتازپسبالفاصلهبازی
میستدبهخودامتیازدایرهرویبندیشرطهاینشانارزشهمچنینوکاالهاینشانارزشکردنجمعباراخودامتیازبازیکنان

.آورند
.استبازاردرکاالآننهاییارزشبرابرکاال،هاینشانامتیاز•
.استشدهنوشتههاآنرویبرکهاستعددیبرابربندی،شرطهاینشانامتیاز•

.ندارندامتیازیهیچاندنبردهراشرطکهبندیشرطهاینشانه:کنیددقت
انتخابزیررتیبتبهبازیبرندهامتیازها،تساویصورتدر.استآوردهدستبهراامتیازبیشترینکهاستبازیکنیبازی،برنده

:می شود
.کاالنشانبیشترینبابازیکن•
.کاالهاینشانازآمدهدستبهامتیازبیشترینبابازیکن•

.اندبرندهبازیکندوهرداشت،وجودتساویهمچناناگر

درکهاست،آوردهدستبه(امتیاز۲)حیوانپوست۱و،(امتیاز۳)آهنکاالینشانیک،(امتیاز۴)غالتکاالینشان۲آبی:مثال
درکهاستآوردهدستبه(امتیاز5)بندیشرطنشان۲و،(امتیاز۴)حیوانپوستکاالینشان۲قرمز.شودمیامتیاز۹برابرمجموع
.می شوداعالمبازیبرندهدارد،بیشتریکاالیهاینشانآبیچونولیاست،مساویآبیوقرمزامتیاز.شودمیامتیاز۹برابرمجموع

پایان بازی

تقدیر و سپاس گزاری

هایبازیدرکهبازیهایکنندهآزمایشیهمهازبازیطراحان
.کنندمیتشکرکردند،شرکتزیادبسیارآزمایشی



First)اولبازیکن Player):هیچعملاین
اشمبعد،دوردرولیدهد،نمیشمابهامتیازی

نایبهمربوطیخانهچون)بودخواهیداولنفر
.(استدهکدهدرخانهباالترینعمل،

یک قطعه بدنه از رنگ : (Promote)ارتقاء 
) خود را به جلوی همان کشتی انتقال دهید 

ار در با این ک(.نزدیکترین جا به دماغه کشتی
ما در آن کشتی، شسپرهاصورت تساوی تعداد 

.دگیریکنترل اولیه کشتی را به دست می 

 Jump YOUR)شما جایی کشتی جابه
Ship) : قطعه بدنه از رنگ خود را از یک یک

ن را در کشتی به کشتی دیگر انتقال دهید و آ
ا نسبت دورترین ج)انتهای کشتی جدید بگذارید 

(.به دماغه کشتی جدید

بازیهای قابل انتخاب در عمل 

خودبندیشرطنشانیک:(Bet)بندیشرط
ازیکیروی(نباشدپیداآنعدد)پشتبهرا

هایدایره)کشتییکجلویخالیهایدایره
نترلککنیدمیفکرکهرنگیدر،(بندرروی
دستبهحرکتزماندرراکشتیآناولیه

.بگذاریدآورد،خواهد

Add)کنیداضافهنشان1 I):۱ازکاالنشان
عملاینیخانهکناردرکهها،آندستهروی
کشتیهردماغهقطعهدروبرداریددارد،قرار

حرکتکشتییککهوقتیتا)بگذاریددلخواه
رویجدیدیکاالینشانتوانیدمیاست،نکرده

.(بگذاریدآن

نوعیکارزشنشانبردنباالخانهیکبا:بازار
.دهیدافزایشراآنارزشبازار،رویکاال

وانتنمیوقتهیچراکاالهاارزش:کنیددقت
نمی۴ازبیشتروقتهیچهاآنارزشوکرد،کم

.شود

Jump)کشتیهرجاییجابه ANY
Ship):ازرادلخواهرنگازهربدنهقطعهیک

درراآنوددهیانتقالدیگرکشتیبهکشتییک
ازهنقطدورترین)بگذاریدجدیدکشتیآخر

.(کشتیدماغه

Bet/Move)شرطجابجایی/بندیشرط
a Bet):عمل)کنیدبندیشرطتوانیدمیشما

نشانازیکییا(ببینیدرا"بندیشرط"
هبرابازیصفحهدرخودموجودبندیشرطهای

ویرروبه)دهیدانتقالدیگریخالیشرطدایره
.(دیگرکشتییکیاکشتیهمان

کنیداضافهنشان1بردارید،نشان3
(Draw 3/Add I):۳دستهرویازکاالنشان

یدبردارعملاینبهمربوطیخانهکناردرهاآن
یباقچهآنفقطبود،موجودنشان۳ازکمتراگر)

ید،ببینمخفیانهراهاآن،(برداریداستمانده
درروبهوکنیدانتخابراهاآنازیکیسپس
وقتیتا)دهیدقرارخوددلخواهکشتیدماغهقطعه

باقیننشادو.(استنکردهحرکتکشتیآنکه
.دهیدقرارهانشاندستهزیردررامانده

Set)حرکتآماده Sail)انتهایقطعهیک
ودخجلویدروبرداریدصفحهکنارازکشتی

نیدکمیتعییندوراینآخردرشما.بگذارید
مادهآ"قسمت)کردخواهدحرکتکشتیکدام

.(ببینیدرا"حرکتسازی
تخابانرا"حرکتآماده"عملکسیاگر:نکته

تحرکدورایندرهاکشتیازیکهیچنکرد،
کردنخواهد

Swap)هاکشتیبجاییجا Ships):دو
دوبینهمبارادلخواهرنگهرازبدنهقطعه

.کنیدجابجامتفاوتکشتی

پلمانپاسکالشارل شوالیه، کاترین دوما، : طراحان
امیر اردشیری: ترجمه به فارسی

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"


