
 



 

از ارتقا دادن زیر دریایی خود در طول  به سالمت همراه خود بردارید، کرده اید

 این سفر غافل نشوید.

 .بمانیداز نفرین کراکن ها دور  تر اینکه مهماز همه 

 

 

 اقیانوس بروید.به اعماق با زیر دریایی خود کاپیتان اکتشاف یک ر بازی اوکیانوس، در نقش د

گونه های اعجاب انگیز حیوانات را جمع آوری، بزرگترین صخره های مرجانی را کشف و گنجینه 

اگر می خواهید تمام آنچه را که کشف  پیدا کنید.کمک غواصان خود به های فراموش شده را 

 کنید

 

 رنگ( 3×5)توکن سوخت  15 کارت اکتشاف 135 رنگ( 15×  5)قطعه زیر دریایی  75

 رنگ( 3×5) یتوکن غواص 15
 توکن کراکن 9

برای هر  3قطعه سطح  5

 زیردریایی

 

برای هر  2قطعه سطح  5

 ریاییزیرد

 

برای  1قطعه سطح  5

 هر زیردریایی

کارت دور  40

 اول

کارت دور  50

 سوم

 

کارت دور  45

 دوم

 

 کوچک 3

 بزرگ 3

 متوسط 3

 توکن گنج 30 کیسه 1 راهنمای بازیکن 5 دفترچه ثبت امتیاز 1

 روبرو

 پشت



  

کارت ها در  تکمیل می کند. را بخشی از یک جست و جوی پر هیجان را در اعماق اقیانوس ها ،بازی، هر بازیکن با بازی کردن کارت های اکتشاف در مقابل خوددر طول 

بین بازیکنان تقسیم می کند و بازیکنان تصمیم می دور کاپیتان اکتشاف کارت ها را  ردر هبازی(.  از قرار می گیرند )یک ردیف به ازای هر دور در کنار همسه ردیف 

 های باقی مانده را به کاپیتان اکتشاف باز می گردانند.  کارتسپس  نگه دارند.نزد خود گیرند که کدام کارت را 

 شان را ارتقا دهند. یختلفی هستند که به بازیکنان اجازه می دهند تا امتیاز کسب کرده و زیر دریایاکتشاف دارای نماد های مکارت های 

 خواهد شد.( برنده در پایان بازی، بازیکن با بیشترین امتیاز پیروزی )

قطعه متصل  5. هر زیر دریایی از زیر دریایی ها تعیین کننده نحوه اکتشاف شما در اعماق اقیانوس ها می باشند

 قابل ارتقا هستند. و  ، شونده تشکیل می شود که هر کدام از قطعات به سه سطح 

  دون تاثیرب

 می دهد  2در پایان دور، 

 می دهد  5در پایان دور، 

 

طحی هر قطعه از زیر دریایی شما این قابلیت را دارد که از س

 به سطح دیگر ارتقا یابد.

  توکن بنزین تهیه می کند. یکدر هر دور 

  توکن بنزین تهیه می کند. دودر هر دور 

  توکن بنزین تهیه می کند. سهدر هر دور 

 

 ان مختلف در خود نگه داردحیو سهمی تواند 

 حیوان مختلف در خود نگه دارد پنجمی تواند 

 حیوان مختلف در خود نگه دارد هشتمی تواند 

 

  پریسکوپ دارد یک

  پریسکوپ دارد دو

  پریسکوپ دارد سه

 

 توکن غواص در خود نگه می دارد یک

 توکن غواص در خود نگه می دارد دو

 توکن غواص در خود نگه می دارد سه

 

 کابین

 موتور

 ملخ

 آکواریوم

 دماغه

 
 موتور آکواریوم دماغه

 ملخ

 کابین



 

چیزهایی هستند که شما طی جست و جوی کارت های اکتشاف نشان دهنده 

 ر کارت اکتشاف شامل عناصر مختلفی. هخود در اعماق دریا پیدا کرده اید

 بندی می شوند: دستهسه گروه است که در 

 عناصر مثبت )با خط حاشیه ای سفید(

حیوان مختلف در مجموعه هر به ازای شما  ،دوردر پایان یک 

واریوم خود و قابلیت های آن توجه کدریافت می کنید. به سطح آ  2خود، 

 کنید.

 قرمز( حاشیه ای )با کادر منفیعناصر 

بازیکنی که بیشترین چشم را در طول  

هایی  ی دهد. تعداد از دست م یک دور جمع آوری کند، 

تعیین می شود که  یکه او از دست می دهد با توجه به توکن کراکن

-، 1-مختلف وارد بازی می شود. این ارقام می توانند صفر،  با ارقام

 باشند.  4-یا  3-، 2

به ازای هر مرجان در بزرگترین   1شما  در پایان بازی، 

تان دریافت می کنید. یعنی در بزرگترین ردیف کارت های  صخره مرجانی

 شما. مرجاناکتشافی شامل 

با توجه به توکن های گنجی که در  ن بازی،در پایا 

دریافت می کنید. هر گنج می تواند شامل  مجموعه خود دارید، 

 باشد.  4تا  2

 عناصر ارتقا )با کادر حاشیه ای سفید(

: اگر شما کارت های اکتشاف شامل کریستال را بازی کنید، می توانید زیر دریایی خود 

 ا ارتقا دهید.ر

تعیین کننده نوع ارتقایی هستند که شما می توانید روی زیر دریایی خود  

 کنید. اعمال

 حیوانات توضیحات مربوط به
 

 هشت حیوان در دو اندازه مختلف در بازی وجود دارد.

معمول در کارت های اکتشافی پیدا  که به طور کوچک حیوانات

 می شوند و فراوان تر هستند.

که به ندرت در کارت های اکتشاف دیده می شوند و  حیوانات بزرگ

 اغلب نادر هستند.

وجه  ی آن در دو دور اول وراهنمای بازیکن یک کاشی دو طرفه است: وجه باالی

 ایگاهپبه عنوان یک پایینی آن در دور سوم بازی استفاده می شود. این راهنما 

است  عناصریمی کند. همچنین شامل  پیرویاستفاده شده و از قوانین بازی 

 .ردباید به آن ها توجه کپایان دور و پایان بازی  در حین امتیاز گیریکه 

 
 پایگاه

 عناصر امتیاز گیری

 وجه باالیی وجه پایینی



 

هر بازیکن یک رنگ انتخاب کرده و تمام 

قطعات زیر دریایی مربوط به آن رنگ را 

عالوه بر غواص و توکن های سوخت 

 بردارد.

 قطعات زیر دریایی خود را با سطح 

ر سر هم بندی کنید و بقیه قطعات را د

 کنار خود بگذارید.

یک توکن غواص و سوخت را محل 

مربوط به خود در زیر دریایی خود 

بگذارید. بقیه توکن ها را در کناری 

 بگذارید.

یک توکن کراکن به صورت تصادفی از هر 

سه اندازه مختلف آن، بدون نگاه کردن 

بکشید و در مرکز زمین بازی به گونه ای 

که کوچکترین توکن در باال و بزرگترین 

 در پایین قرار گیرد، بگذارید. توکنتوکن 

های کراکن باقی مانده در این بازی 

 استفاده نخواهند شد.

کارت های اکتشاف را به سه ستون 

یم کنید. هر ستون مخصوص به تقس

یک دور است. قبل از قرار دادن کارت 

ها در مرکز زمین بازی، آن ها را خوب 

 مخلوط کنید.

تمام توکن ها را درون کیسه قرار داده 

 و در کناری بگذارید.
 آخرین بازیکنی 

که یک آکواریوم دیده 

است، کاپیتان اکتشاف 

خواهد بود  اولدور 

 .)صفحه بعد را ببنید.(



 

 نوبت است: 5دور انجام می شود که هر دور شامل  3بازی در طی 

در عمیق ترین سطوح 

 اقیانوس اکتشاف می کنید.

 

در عمق بیشتری از اقیانوس 

 اکتشاف می کنید.

 

سطح اقیانوس را اکتشاف می 

 کنید.

 و طبق همه بازیکنان به صورت هم زمان کارت انتخابی خود را بر می گرداند

 قوانین جایگذاری زیر در مقابل خود قرار می دهد:

 :کارت های اکتشاف از سمت چپ به راست جایگذاری می شوند 

 غییر نمی کند.جایگاه کارت های اکتشاف در طول بازی ت

 کارت  :هر دور یک ردیف جدید از کارت های اکتشاف ایجاد می کند

ارت کهای دور اول در ردیف باالیی، کارت های دور دوم در ردیف میانی و 

 در ردیف زیرین قرار می گیرند.های دور سوم 
افی اگر شما فراموش کردید که چند نوبت در این دور بازی شده است، فقط ک

 شمارید.است که کارت های بدون توکن سوخت را ب

در بر دارد. در پایان  و در پایان امتیازات  هر دور از قوانین مشابه ای پیروی می کند

 بر اساس عناصر مختلف انجام می شود. اضافی نیز  دور سوم، یک امتیاز گیری 

 مروری بر یک دور از بازی

 هر دور از پنج دور تشکیل شده است که به صورت زیر بازی می شود:

یر از تمامی بازیکنان، به غآن دور را بین  کاپیتان اکتشاف، کارت های اکتشاف

 . هر بازیکن یک کارت به ازای هر پریسکوپی که در زیرکند می تقسیمخودش 

 دریایی خود دارد بعالوه یک کارت اکتشاف دیگر، دریافت می کند.

 

یک کارت اکتشاف از بین کارت های طبق قوانین جایگذاری،  کاپیتان اکتشاف

 و. او بقیه کارت ها را به راکتشافی که جمع آوری کرده است انتخاب می کند

 از بازی خارج می کند. 

بازیکن سمت چپ کاپیتان 

، کاپیتان  اکتشاف این دور

 اکتشاف دور بعد خواهد بود.

از بین کارت هایی که  هر بازیکن به صورت مخفیانه یک کارت اکتشاف

دهد.  در مقابل خود قرار می پشتو آن را به  انتخاب می کنددریافت کرده است، 

 تان اکتشاف برگردانده می شوند.یکارت های اکتشاف باقی مانده به کاپ

شما یک پریسکوپ دارید. داشته باشد،  سطح  کابیناگر زیر دریایی شما 

 بنابراین شما دو کارت دریافت می کنید )یکی برای پریسکوپ + یک کارت(.

شما چهار  باشد، در نتیجه  کابین زیر دریایی تان  اگر سطح

 کارت دریافت می کنید )سه تا بخاطر پریسکوپ ها + یک کارت(.

 مثال:

 دور اول

 

 دور دوم

 

 دور سوم

 

 دور اول دور دوم دور سوم

متری با اگر به عنوان کاپیتان اکتشاف، کارت های ک

کابین خود دریافت کنید، می توانید  توجه به سطح

 دست خود را از ستون کارت ها با توجه به سطح کابین

 پر کنید.+ یک کارت 



  

وکن سوخت استفاده در صفحه قبل( از ت 2مقابل خود، )در طول فاز  شما می توانید برای نگه داشتن یک کارت اکتشاف اضافی رو به پشت و در

کارت اضافی که  )همانند آنچه در صفحه قبل گفته شد(، باید آن را طبق معمول رو کنید. توکن سوخت را روی آن 3کنید. سپس در طول فاز 

 بازی کرده اید، قرار دهید.
 

شما در هر دور می توانید اقدامات اضافی 

 زیر را انجام دهید:

 بتچند توکن سوخت را در یک نواگر شما قادر باشید، می توانید 

ی ماستفاده کنید تا کارت های اکتشاف بیشتری را نگه دارید. شما 

ود خترتیب قرار گیری کارت ها را در مقابلتان، به اختیار توانید 

 اما زمانی که کارت ها جایگذاری شدند، دیگر نمی انتخاب کنید.

 توانید آن ها را جابجا کنید.

تعداد توکن های سوختی که شما در یک دور می توانید از آن 

ها استفاده کنید، توسط سطح ارتقای موتور زیر دریایی تان 

سوخت  2 سوخت،  1به شما  یک موتور  مشخص می شود.

 سوخت در هر دور می دهد. 3 و 

ور اگر شما تعداد سوخت های مجاز خود را استفاده کرده و سپس موت

ضافی رتقا دهید، آنگاه تنها می توانید از یک توکن سوخت اخود را ا

ر که توسط این ارتقا بدست می آورید )که در محل مربوط به خود د

 زیر دریایی قرار می گیرد(، در ادامه این دور استفاده کنید.

شما از این  اجازه داشتن یک توکن سوخت به شما می دهد. موتور 

توکن سوخت جهت نگه داشتن یک کارت اضافی استفاده کرده و آن 

ارتقا می  را بر روی این کارت قرار می دهید. سپس، شما موتور خود را به  را

دهید. بنابراین شما می توانید دو توکن سوخت در یک دور داشته باشید. از آنجاییی 

استفاده کرده اید، فقط می توانید یک توکن سوخت  که شما یک توکن سوخت را

 اضافی در زیر دریایی خود قرار دهید.

 مثال:

 

بر روی کارت های غواصی شما فقط می توانید از توکن 

اکتشافی که عالمت گنج دارند و فقط زمانی که این 

 ، استفاده کنید.در مقابل خود دارید کارت را

، توکن غواصی به شما اجازه می دهد تا در پایان بازی

گنجی را که این توکن بر روی آن است و همه گنج هایی 

 که در راه برگشت او به سمت سطح دریا وجود دارند را

 جمع آوری کنید.

 

 

شما در دور سوم یک کارت 

اکتشاف حاوی گنج بازی می 

کنید و تصمیم می گیرید که 

کن غواصی را بر روی آن تو

 بگذارید. در پایان بازی غواص 

شما به سطح دریا باز 

می گردد و دو گنج را 

 جمع آوری می کند.

 مثال:

 

 اضافی در زیر دریایی خود قرار دهید.



 

اه می توانید نگو اگر شما از قبل یک یا چند کریستال بازی کرده باشید، آ یک کارت اکتشاف شامل یک پایگاه بازی کردیدوقتی شما 

 یکی از قطعات زیر دریایی خود را ارتقا دهید.

های جدید تا  وقتی یک بازیکن موتور یا دماغه خودش را ارتقا بدهید، توکن های سوخت و غواصی دریافت می کند. این توکن توجه:

 نوبت بعدی قابل استفاده نیستند.

شما قبل از بازی کردن کارت پایگاه، کریستال بازی 

ا ارتقا نکرده اید. در نتیجه نمی توانید زیر دریایی خود ر

 دهید.

تیجه نشما کریستال سبز را قبل از پایگاه بازی کرده اید، در 

 یر دریایی خود را ارتقا دهید.می توانید ز

از زیر دریایی خود را به  زرد(: یک قطعه  یا)سبز  فقط تک رنگ

ارتقا دهید، حتی اگر کریستال های بیشتری هم از  یک قطعه 

 همین رنگ وجود داشته باشند.

 یا فقط تک رنگ

این امکان وجود ندارد که دو  یک پایگاه فقط اجازه یک ارتقا را می دهد.

ده از یک پایگاه ارتقا دهید. با استفا زیر دریایی خود را به سطح  قطعه 

در این مسئله تعداد کریستال هایی که پشت آن پایگاه وجود دارند، هیچ اهمیتی 

 ندارد.

 کریستالی که برای یک ارتقا استفاده شده است، نمی تواند برای پایگاه

شید اگر شما کریستال های بیشتری داشته با بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

تال های ارتقا دادن زیر در یایی خود دارید، در اینجا کریس و همچنین نیاز به

 ود.اضافی از بین می رند و برای پایگاه بعدی غیر قابل استفاده خواهند ب

در زیر دریایی تان را  زرد(: یک قطعه  و)سبز  رنگ مختلفدو 

در صورت امکان ارتقا دهید. اگر نه، همچنان می  به یک قطعه 

 تقا دهید.ار را به یک قطعه  توانید یک قطعه 

 مختلف رنگ دو

 

 و

شما اولین پایگاه خود را بعد از دو کارت اکتشاف حاوی کریستال سبز 

به   سطح بازی می کنید. شما با استفاده از کریستال سبز یک ارتقا

شما یک پایگاه دیگر بدون قرار دادن  انجام می دهید. سپس 

کریستال بازی می کنید. از آنجایی که شما از کریستال های سبز 

 استفاده کرده اید، نمی توانید ارتقا جدید انجام دهید.

بدون کریستال در  به  ارتقا  

 نتیجه 

از زیر  این امکان وجود ندارد که شما مستقیما یک قطعه  توجه:

ارتقا دهید. شما قبل به  قطعه دریایی خود را به یک 

 ارتقا دهید. و سپس به سطح  سطح 

 

 مثال:

 

که قبل توسط کریستال هایی که می توانید انجام دهید، سطح ارتقایی 

 .می شود مشخصرده اید از پایگاه بازی ک

 مثال:

 



  

ستراحت ار پایان یک دور، شما به پایگاه خود باز می گردید تا گنج های تان را آنجا بگذارید و کمی د

 کنید تا بتوانید به اعماق بیشتری از اقیانوس سفر کنید.

 شود: می این کار در سه مرحله انجام

اگر شما کریستال  ردیف اکتشاف قرار دهید. درراهنمای خود را در محل آخرین کارت 

انجام ( طبق قوانین بازی )استفاده نشده ای در اینجا داشته باشید، می توانید یک ارتقا 

 دهید.

ت تمامی توکن های سوخیری به پایان رسید، زمانی که امتیاز گ

ان تو درون فضای مربوط به خود در زیر دریایی  خود را بردارید

 بگذارید.

اگرچه ممکن است تعدادی از آن ها  توکن های غواص شما،

ای خود جباشید، اما آن ها تا پایان بازی در سر  کرده استفادهرا 

 .تواند شروع شود یک دور جدید هم اکنون می باقی می مانند.

راهنمای امتیاز گیری در طول این دور کسب کرده هایی را که به کمک تعداد * 

می دهند به صورت زیر  . عناصری که در پایان یک دور به شما بشماریداید را 

 هستند:

به ازای هر حیوان مختلفی که در   2 حیواناتی که جمع آوری کرده اید:* 

 ظرفیت سطح آکواریوم خود توجه کنید. . بهداریدآکواریوم خود 

متیاز می ا 5یا  2با توجه به سطح  ملخ زیر دریایی تان صفر،  ملخ زیر دریایی تان:* 

 گیرید.

* بازیکن با بیشترین کارت حاوی چشم را پیدا کنید: در انتهای 

هر دور، بازیکن با بیشترین تعداد کارت حاوی چشم کراکن 

کراکن را رو می کند و به میزان عددی  را از ستونباالترین توکن 

از دست می دهد. سپس آن  که بر روی آن درج شده است، 

 توکن کراکن را از بازی خارج کنید.

در حالت های تساوی بین بازیکنان، همه آن ها 

از دست می  با توجه به عدد توکن رو شده، 

 دهند.

کریستال استفاده نشده 

 وجود دارد و در نتیجه ارتقا

 است. مجازدادن 

راهنمای 

 بازیکن



 

با شروع از کاپیتان اکتشاف این دور، به تعداد گنج هایی که غواص شما 

در مسیر برگشت خود به سمت سطح دریا جمع آوری می کند، از کیسه 

درج شده  هایی که در این توکن ها توکن گنجینه بکشید. تعداد 

 است را به امتیاز نهایی خود اضافه کنید. 

به ازای هر مرجان در بزرگترین   1

صخره مرجانی خود دریافت کنید. مجموعه کارت های متصل دارای بیشترین مرجان،  صخره

 بزرگترین صخره مرجانی شما خواهد بود.

ند. ودی )ستونی و/یا ردیفی( به هم متصل باشمرجان ها در یک صخره باید به صورت عم

 کارت های اریب، متصل به حساب نمی آیند.

شما در کارت های اکتشافی تان یک مجموعه سه تایی متصل از 

گنج جمع آوری  2وقتی این غواص به سطح دریا بر می گردد،  مرجان

  7توکن گنجینه از کیسه بیرون کشیده و  2می کند. شما 

 نهایی خود اضافه می کنید.به امتیاز 

می گیرید که در   1مرجان ها دارید. شما به ازای هر مرجان در این مجموعه 

 دریافت می کنید.  3اینجا جمعا 

را کسب کرده باشد  در پایان بازی، بازیکنی که بیشترین 

 برنده خواهد شد.

 در حالت های مساوی، بازیکن با بیشترین 

یروز بازی می شود. اگر در زیر دریایی خود پ

را به مچنان تساوی برقرار باشد، پیروزی ه

 اشتراک بگذارید.

 مثال:

 

 مثال:

 

 سطح اقیانوس برگردد، و پس از اینکه همه بازیکنان به بازی در پایان دور سوم

 به اتمام می رسد.

 سپس امتیاز گیری نهایی را بر اساس عناصر زیر انجام دهید:

این دو کارت متصل 

 نیستند.

 این سه کارت یک مجموعه متصل مرجانی تشکیل می دهند.



 

  خروشان آب های بازی دو نفره

خواهد ماند و بازی در سه  باقی بدون تغییر با دو بازیکن، چینش بازی

دور پنج مرحله ای )نوبتی( انجام می شود. فقط روند بازی در نوبت 

 بازیکن تغییر می کند.

نفر  5این روش بازی مخصوص بازیکنان حرفه ای و به خصوص با تعداد 

 می باشد.

 به صورت هم زمان با رقیب خود به صورت زیر انجام دهید:
ستون  ی که به تعداد مجاز کارت که توسط پریسکوپ تان مشخص می شود، ازتا زمان* 

 کارت ها + یک کارت اضافی بکشید.

ن )یا چند کارت در صورت استفاده از توکبه صورت مخفیانه یک کارت اکتشاف * 

 ار دهید.انتخاب کنید و آن )ها( را به پشت در مقابل خود قربرای نگه داشتن سوخت( 

د قرار اکتشاف خود را رو کنید و طبق قوانین جایگذاری در مقابل خو* کارت )های( 

 دهید.

 * کارت های باقی مانده را به رقیب خود بدهید.

 امتیاز گیری پایان دور و پایان بازی بدون تغییر باقی خواهد ماند.

اب کرد، وقتی همه بازیکنان ) به غیر از کاپیتان اکتشاف( کارت )های( خود را انتخ* 

کنان تان اکتشاف یک و فقط یک کارت از بین کارت های باقی مانده از دست بازیکاپی

 انتخاب کند.

ریایی طبق معمول، کاپیتان اکتشاف از ستون کارت ها مطابق با سطح پریسکوپ زیر د* 

 خود + یک کارت می کشد. 

 کارت های باقی مانده به زیر ستون کارت ها باز می گردند.* 


