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بازيچینش

نشانگرهايبهندرتبهشما در طول بازي 
ییجادرراآنها. پیدا خواهید کردازینگدایی

.کنار صفحه بازي خود قرار دهیددر

صفحه بازي را در وسط زمین 
بازي قرار دهید و شمارنده دور 

.بگذارید1را در محل شماره 

سفال،بافیسبدکارگاه،يبادابیآس
ب دریترتبهکاال را انبارونجاري،گري
قرار 14و7،9،10،11يفضاهاکنار

يباالرا ماندهیباقيهاارتقاء هاي.دهید
.صفحه بازي بگذارید

متناسب با تعداد بازیکنان و 
نمادي که در توسعه صفحه 
بازي درج شده است، آن را به 

این . صفحه اصلی متصل کنید
مثال بازي سه نفره را نشان می 

.دهد اتاق ها را در کنار صفحه 
وجه اتاق . بازي بگذارید

.چوبی آن باید رو به باال باشد صفحه بازي کناردررامراتعورعامز
با توجه به یدتوانیمرامراتع. دیبگذار

.نیدکسلیقه تان مرتببنا به اندازه آن ها و

بازیکن شروع کننده را به طور تصادفی 
آن بازیکن نشان خروس . انتخاب کنید

به بقیه . و دو غذا دریافت می کند
.غذا بدهید3بازیکنان 

، )گوسفند، گراز و رمه(همه حیوانات 
، غله، اصطبل )چوب، آجر و نی(منابع 

ها و نشانگرهاي غذا را کنار صفحه 
آن ها به عنوان مخزن . بازي بگذارید

براي همه بازیکنان می اصلی عمل
.کنند

بردارد راآدمک از رنگ انتخابی خوددودیباکنیبازهر
آدمک .اش بگذاردشروعخانهاز اتاقهریکی در و

شما در . را در مخزن اصلی قرار دهیدماندهیباقهاي
.کرددیخواهپیدایدسترسهاآنبهطی بازي 

کندانتخابرنگکیدیباکنیبازهر
مقابلدررارنگآنشروعخانهو 

.خود بگذارد



این بازي درباره چیست؟

دوتنهابایچوبخانهکیفقطشماابتدا،در. دیکندرستتانخانوادهوخوديبرامزرعهکیکهاستنیاشماهدفدر این بازي 
يهااتاقدیتوانیمشما،يبازطولدر. خواهید داشت) همسرشوکشاورز(آغازین خودنفردويبرابه عنوان سرپناهیاتاق،

می توانید د،یباشداشتهدر خانواده تانيشتریبافرادچههر. کرده تا خانواده خود را بزرگ تر کنیداضافهخودخانهبهرايشتریب
نیاانجاميبرا. دیکنهیتغذراخودخانوادهمحصولبرداشتطولدردیبانیهمچنشمایول. دیدهانجامدر بازي يشتریباقدامات

شمابهاستممکنهاارتقاءازیبرخ. خود را نیز افزایش دهیدواناتیحشخم بزنید و جمعیت راي کشاورزیتانهانیزمدیباشماکار،
، برنده بازي آورددستبهراازیامتنیشتریباشمزرعهکهیکنانیباز. رسدیمانیپابهيبازدور،14ازپس.دنکنکمکدر این راه 
.خواهد بود

روند اجراي بازي

ي دورهاازیبعضنیب. خانهبهبازگشتوکار،يسازآماده: استفازسهيدارادورهروشودیمانجام)دور(مرحله14نسخه خانوادگی در-بازي اگریکال
.داردوجودمحصولبرداشتبازي، عملیات

فاز برداشت محصول

هایی که با فلش هاي رنگی                            در محلدر دیبا،)1دورجملهاز(دورهريابتدادر
که در يعددمتناسب باراکاالهاشما باید این. دیدهقراردیجديکاالهاصفحه بازي مشخص شده اند،

یی در آن کاال،قبلاز دورهاي اگریحتراکارنیا. درج شده است، اضافه کنیدکاالهر چپسمت 
است،دهیرسنگاووگرازنشان هاي بازي بهدورشمارندهکهیزمانتا.نیز انجام دهیدداردوجودمکان 
از پس. وارد بازي می شوند)8و6يدورهادربیترتبه(هاآن. دیندهقراردر صفحه بازيراآن ها 

.هاي بازي به این محل ها رسید شروع به قرار دادن این حیوانات کنیدروداینکه شمارنده

کارنیادیباکنیبازکیفقط
در شماتا دهدانجامرا

این محل کردنپرهنگام
. ها، چیزي را از قلم نیاندازید

پر باردورا ضاهایا برخی ف
.نکنید

کار کردنفاز 
در یکی رادمک هاي خودآازیکیاو باید . را در اختیار دارد شروع می شودخروسنشان کهیکنیبازاز يباز

کهیزمانتاساعتيهاعقربهجهتدربازي به همین منوال .دهدقراراز محل هاي انجام کار در صفحه بازي 
محل هاي انجام کار نشان دهنده .ادامه می یابدندهدقرارصفحه بازي درراخودآدمک هاي کنانیبازهمه

پس از گذاشتن آدمک خود در یک دیباشما. ارائه می شوند]توسط خود بازي[کههستند یاقداماتمجموعه
یک محل انجام کار توسط بازیکن دیگرياگر.دیدهانجامبالفاصلهرا اقداماتمحل انجام کار آن دسته از 

.خواهد بود و تا دور بعد قابل استفاده نیستمسدوددور آن فضا تا انتهاي این باشد،شدهاشغال
.بودنخواهددسترسدريبعددورتاو

برگشتن به خانهفاز 
.دیدهقرارخودخانهدرراآنهاوصفحه بازي بردارید ازراخودآدمک هايدورهر يانتهادر

ي دیجدانجام عمليفضاکارنیابا.دیدهحرکتجلوواحد بهکیراهاي بازي دورشمارندهحال
در،استدهیرسبه آن ها نهنوزشمارندهمحل هاي انجام کاري که . ( شودیمبازدر صفحه بازي 

.)ندستیندسترس

برداشت محصول
برداشت . ، متوقف می شودمحصولبرداشتزمانتايبازگذرد،یممحصول                 برداشتدورهاي بازي از نمادشمارندهکهیهنگام

اما.به آدمک هاي خود غذا بدهیددیباشمامحصول برداشتطولدر. افتدیماتفاق14و،4،7،9،11،13ايدورهانیپادرمحصول هم 
.دیکنمراجعه11صفحهبهشتریباتیجزئيبراکهدنداروجودایمزاازیبرخدر اینجا نیهمچن



محل هاي انجام کار
شمابهاگرچه نمادهاي درج شده بر روي این محل ها . دیدهانجامراخوداقداماتمحل هاي انجام کار،درخودآدمک هايدادنقرارباشما می توانید 

.می شوندحیشردر ادامه به صورت مفصل تري تاماشود،یمها چه کاري انجامفضااز این کدامهرکهکنندیميادآوری

محل منابع

کاالهایی که در آن فضا وجود تماماست،فلشيدارامحل انجام کارکیاگر
.مقابل خود بگذاریددررا هاآنردارید و بدارند را

به تعداد آنچه در شکل درج شده ن،یامثلمحل انجام کارکیدر
، از مخزن اصلی بردارید و در مقابل شدهدادهنشانمحصوالتازاست، 

.خود بگذارید

یمشمامثال،عنوانبه
ای،آجر1وچوب1دیتوان
.انتخاب کنیدین2

نیابهمحل انجام کار وجود دارند نیادرنمادهایی که
منابع را ازیکی، بارودمی توانیدشماکههستندیمعن
.و از آن دریافت کنیددیکنانتخابدلخواه خود به

.ارتقاءوي،دامداريکشاورز،ينگهدارمسکن،وخانوادهيزیربرنامه: دهیدتوسعهبخشپنجدرراخودمزرعهدیتوانیمشما

مسکنوخانوادهيزیربرنامه
.دیدهانجامراعملدوازشیببتوانید تادیدهافزایشراخودخانوادهدیباشما

.ندنکیمکمکشما در این کاربهمحل هاي انجام کار زیر
دیباحال،نیابا. دیکنافتیدررايدیجد)آدمک(شخصکه دندهیمامکانشمابهمحل هاي انجام کار نیا

افزایش نفرسهبهدواز، براي اینکه جمعیت خود رانیبنابرا. دیباشداشتهخودآدمک هايهمهيبرایکافيفضا
آن راشمارد ویگیمقراراین محل انجام کار دردیجدآدمک. دیکنجادیایسوماتاقکیابتدادیباشمادهید، 

. دیکنیمبر می گردند، او را دریافتخانهبهشماآدمک هايکهیزماناین دور، يانتهادر

رااتاقکیحداقلدیباشما،آدمک سومکیافتیدريبرا. دارديبازابتدايرا درنفردواندازهبهیکافتنها فضاي ،شماشروعخانه
اتاقبهازینستندینخانهبه خاطر وجودشان در محل هاي انجام کار، در کهیزمانیحتشماآدمک هاي. دیکناضافهخودخانهبه

.دارند

دربدونرادیجدآدمککیمحل امکان دریافتنیا. شما قرار می گیرددسترسدرام 12دوردرمحل انجام کارنیا
به نسبت اتاق هایتانشتریبآدمک هايداشتنراهتنهانیا. .کندیمشما فراهمهایتان براياتاقتعدادگرفتننظر

.آدمک جدید را در این محل انجام کار بگذارید تا در فاز برگشت به خانه آن را دریافت کنید. است

شما کهدیباشداشتهتوجهلطفا
در خوددیجداز آدمکدیتوانینم

.همین دور استفاده کنید

.امتیاز ارزش دارد3هر آدمک در انتهاي بازي 



اقدامهردرآدمک جدیدکیتنها،دیباشداشتههم خالی بیشترييهااتاقاگریحت،یک از این محل هاي انجام کارهردرشما
ینمدیگرد،یداريبازدررانفرپنجاینشمااگر. استنفرپنجبهمحدودشماخانوادهحداکثر جمعیت ن،یهمچن.دیکنیمافتیدر
.دیکنمحل ها استفادهنیاازدیتوان

یماجازهشمابهفضانیاول. دندهیمراتانخانهبهاتاقکردناضافهامکانشمابهمحل هاي انجام کارنیا
اتاقهرتارا داریداجازهاین دوميفضادر . دیبسازنی2وچوب5در ازاي پرداخترایچوباتاقتا هر دهد

.بسازیدنی1وآجر3را در ازاي پرداخت آجري
بخواهید به سراغ افزودن اتاق نکهیاازقبلن،یبنابرا. باشدشدهساختهموادیک نوع ازازدیباشماخانهکل

آجري را به يهااتاقدیتوانیمسپس. به صورت آجري بازسازي کنیدراخودیچوباتاقبروید، بایدآجري
بهرودرستوجهبا(دیکناضافهخودخانهبهراآنهااصلی بردارید ون اتاق ها را از مخز. دیکناضافهآن ها

).باال
چوب2اصطبلهرنهیهز. دنیکاستفادهاصطبلساختيبرایدتوانیمزینفضاهانیااز د،یداردوستاگر

یک دنتوانیمفقطتعامرازکیهر. ردیگیمقرارشما )چراگاه هاي(تعامرازیکیکنارایوندرومی باشد 
مراجعه7صفحهدريدامداربهمربوطنیقوانبهاصطبل،مورددرشتریباطالعاتيبرا.دنباشداشتهاصطبل 

.دیکن

خانه سازي

بخواهید استممکنشما.بالعکسود،یبسازاتاقاز قبل ،ساخت اصطبليبراکهستینالزمشما
گر یديهایکاشکامل باطوربهراخودخانهاگر. یدستینمجبور به این کاراما،بسازیدرادوهر

.دیکناضافه) ها(آنبهرايشتریبيهااتاقدیگر نمی توانیدد،یکنمحاصره

کیمی توانیدشماکهاستیمعننیابهرنگ اهیسفلش
نیابه(+) بعالوه عالمت. انجام دهیدبارینچندرا عمل
می توانید با توجه به عدد و آیتمی که شماکهاستیمعن

در آن محل درج شده است، از مخزن اصلی بازي به صورت 
محل درمثال،عنوانبه. رایگان از آن آیتم دریافت می کنید

اگر. دیریگمی اصطبل رایگانکیکار بازسازي خانه شما 
هرمی توانید شما، داشتوجودیک اقدام در محلیازشیب

. را به دلخواه خود انتخاب کنیدآنهاازیکیفقطایرادو

نوسازى
شما را در ازاي یچوبخانهمحل انجام کار، نیا

.ی به خانه آجري تبدیل می کندن1وآجر 3پرداخت
سپس همه اتاق هاي چوبی خود را به سمت اتاق 

کیشمابههمچنین این عمل . آجري بچرخانید
.دهدیمگانیرااصطبل

امتیاز ارزش 1در انتهاي بازي هر اتاق آجري 
.دارد

. انجام می شودساختن اصطبل به صورت آنچه در بخش خانه سازي ذکر شد، 
.اگر شما فقط یک اصطبل می خواهید، نیازي به انجام عمل بازسازي ندارید

موادبهازینخودخانوادههیتغذيبرامحصول برداشت فاز طولدرشما
). دینیببرا11صفحه(داریدییغذا

نگهداري

نشان باکنیبازشهیهم
اولین نوبت را در خروس

. هر دور بازي می کند
ی کهزمانتااین نشان 

آن را يگریدکنیباز
که. بگیرد، نزد او می ماند

نیادرتنهااین امر هم
.استمحل، امکان پذیر

به شما غذا1وخروسنشان د،یدهقرارفضانیادررایک آدمک رااگر
.خواهد بودشمابرايبعددورنوبت نیاوللذا . می رسد

بازیکن شروع کننده

.دیکناستفادهریزمحل هاي انجام کارازخودخانهگسترشيبرا

محل هاي انجام کار زیر، براي شما به صورت رایگان غذل تولید 
.می کنند



شخم زدن زمین و کاشت

کاشت

شخم زدن مزرعه

ماهی گیري غله

کشاورزي

دهدیماجازهشمابهمحلنیا
هاي انباشته شده در غذاتا همه 

.آن را بردارید

غله از 1تا دهدیماجازهشمابهمحلنیا
.مخزن اصلی بردارید بردارید

. ندنداریارزشچیهغالت،يبازانیپادر
ها در پیروزي هنگام تساوي                     آنچندهر

.امتیاز به کار می آیند

بهيکشاورزمقوله از آن ها دراستبهتراما،واحد است1آنییغذاارزشغله را می خوریدمیمستقطوربهشمازمانی کهگرچها
پسسباید مزرعه تان را شخم بزنید وبلکه،ه داریدغلبهازینشماتنهانه: استکنندهخستهيکشاورز.استفاده شوندبذرکیعنوان

محصول، برداشتفازطولدرخودکارطوربهشماغالت.صرف کار هستندنیازمنداقداماتنیاهمه..دانه هاي محصول را بکارید
).دینیببرا11صفحه(درو می شوند 

.دیکناستفادهيکشاورزيبراریزمحل هاي انجام کاراز

راآنمخزن اصلی بردارید وازرا)زمین کشاورزي کوچک(یک مزرعه تادهدیماجازهشمابهعملنیا
.دیدهقرارخوديهایکاشازیکیکناردر

نیاازکیهربه،سپس. بگذارید]شخم زده[بر روي تا حداکثر سه مزرعهخودمخزنازغلهکی
.دیکناضافهاصلی بازيمخزن ازغلهدوها،نیزم

صفحه. (مانندیمیباقشمامزارعدرشوندبرداشتکهیزمانتاشدهکاشتهغالت
.داشتنخواهید یدسترسهاآنبهزماناینتا). دینیببرا11

هاآندیباشما. گاووگراز،گوسفند،:داردوجوددر بازي وان یحنوعسه. هستنديبازنیاازیمهمبخشواناتیح،يکشاورزماننده
صفحات(کنندیممثل دیتولوپیدا کردهپرورشهاآن،شته باشیددابرایشان یکافيفضاشمااگر. دیدارنگهمراتعواصطبلدررا

.)دینیببرا11-12

درمزرعه یکاشغله موجود بر روي هرومزرعههر
.داردارزشامتیاز 1يبازانیپا

این عمل به شما اجازه می دهد که یک زمین زراعی اضافه کنید و در حداکثر سه زمین زراعی غله 
.بکارید

پرورش حیوانات



هرنهیهز.دیبساز)چراگاه(دلخواهتان، مرتع تعدادتا به دهدیماجازهشمابهاقدامنیا
راهاچوب. استشدهچاپیکاشيروبراست که چوبازیمشخصمقدار،تعامرازکی

قرارکاشی هاي خود گریدکنارخود، در مقابلدررامراتعومخزن اصلی برگردانید به
.دیده

واناتیحازتعدادچه کهدهدیمنشانکهدارنددر خود پنجهنمادکیمراتع همچنین
اصطبل داشته )در مقالبتان(مخزن خود درشما اگر. شونديدارنگهدر آن دنتوانیم

.دیدهقراردیدجمرتعکیدرراآندیتوانیم،باشید

.دندارارزشازیامت1يبازانیپادرتعامرازکیهر
.داردارزشامتیاز 1زینمرتعکیدراصطبل موجودهر

ساخت نهیمثال، هز
چوب3مرتعنیا

اجازهشمابهواست 
وانیح2ي دارنگه

دررا نوع یکاز
.دهدیمخود 

.دیکناستفادهيدامداريبرامی توانید ریزانجام کاريفضاهااز

محل هاي ن یاازیکیدرشدهانباشتهواناتیحتمام
دیباشما. رداریدب]با گذاشتن یک آدمک[راانجام کار 

راهاآنایدیدهقرارخودمراتعدرراواناتیحآن 
غذابهتبدیل حیوانات. دیکنلیتبدغذابالفاصله به

درکه داردیخاصداشتن یک سري ارتقاء هايبهازین
.استشدهدادهحیتوضادامه 

ازیامت1حیوانات،ازکیهريبازانیپادر
.دندارارزش

هاپرچین

است، درج شدهیکاشکنارنماد پنجه اي که در وشمارهتوسط این تعداد. دندارنگهدر خودراواناتیحازيمحدودتعداددنتوانیمتعامرکدام ازهر
.باشندنوعکیازدیبامرتعکیدرموجود واناتیحهمه. مشخص می شود

بازار گوسفندانبازار گرازهابازار گاو ها

يروبرآنچهبرابردوي به اندازهشتریبواناتیحتواندیمداراي اصطبل مرتعکی
.داردنگهدر خود استشدهچاپیکاش

داردنگهدر خود راوانیحکیقایدقتواندیممرتعازخارجدراصطبلهر.
دیدارنگهرااز کلیه حیواناتوانیحکیقایدقخود،شروعخانهدردیتوانیمشما.

.داردارزشامتیاز1مرتعکیدرموجود اصطبلهريبازانیپادر
.دننداریارزشهیچمراتعازخارجهاي اصطبل

بهتواندینمشماخانه
وانیح1اتاق هريازا

1فقط. داردنگه
کلحیوان به ازاي 

خانه در آن قابل نگه 
.داري است

اصطبلنیادرگاوکی
.کندیمیزندگ

را در خود نوعیکوانیحهشتتاتواندیممرتعمثال،نیادر
.نگه دارد



انجام کاريفضاکیازراآنهانکهیاازبعددرستیحت.تبدیل کنیدغذابهراواناتیحزمانهردردیتوانیمد،یبسازپزوپختاجاق اینهیشومکیاگر
.دیگرفت

همانند دیگر کاشی هاي ارتقاء ،پزوپختاجاق وهانهیشومساختگی چگون
.استشدهدادهحیتوضصفحهنیادر

تادهدیماجازهشمابهپزوپختاجاقکی
و غذا3را بهگراز1غذا،2را به گوسفند1
بهنیهمچن. تبدیل کنیدغذا4را به گاو1

را با چوب1وغله1تادهدیماجازهشما
.دیکنعوض غذا 3

هر تادهدیمشما اجازهبهنهیشوم
را گاوو هر غذا2را بهگرازوگوسفند

شمابهنیهمچن.تبدیل کنیدغذا3به
2را بهچوب1وغله1تبدیلامکان

.می دهدغذا

آن دیتوانینمشماو این در حالی باشد که [محل انجام کار بردارید کیازرایواناتیحاگر
به مخزن راحیوانات اضافیجاي دهید یا تبدیل به غذا کنید، لذا باید]ها را در مراتع خود

.دیبازگرداناصلی 

:دیبساززیر را يهاارتقاء ازیکیدیتوانیم،محل انجام کارنیادرشما 
.اجاق آجريایوپز،وپختاجاقنه،یشومکی

یی باالگوشه درمطابق با آنچه در راآننهیهزومحل انجام کار مربوط به آن قرار دهیددرراخودآدمک هايازیکی،کاشی ارتقاءکیساخت يبرا
.دیبگذاردیگرتانهايیکاشکنارخود و در مقابلدر راآنودیکنانتخابرامربوطهیکاشسپس.دیبپردازسمت راست آن درج شده است،

.شان درج شده استراستسمتباالگوشهدر،ارتقاءکاشی هاي يهانهیهز

.آجر هزینه ساخت بر می دارد3این اجاق آجري، 

اجاق وپزوپختاجاق هاي ها،نهیشومکهدیباشداشتهتوجهلطفا
.هزینه هاي ساخت متفاوتی دارند)آجري(یخشتيها

و غذاهبواناتیحتبدیلباتا دنکنیمکمکبه شما پزوپختاجاقونهیشوممانندییهاارتقاء
یملیتبدغذابه،آنپختنبهازینبدونغالت رايبادابیآس.دیکنهیتغذراخودمردمپخت نان،

.کند

شومینهاجاق پخت و پز

ارتقاء ها

.ودشساختهتواندیمارتقاءکیتنهااقدامهردراما.دو بار بسازیدرایک کاشی ارتقاءدیتوانیمشما



یمفراهماست،شدهدادهقرارآنهادرکه راکاشی ارتقائیفقطمحل هاي انجام کارنیا
.کنند

این محل هاي انجام کار برداشته شود، آن ازارتقاءیکاشاگر
.بودخواهد دهیفایبمحل دیگر

.البته

.امتیاز ارزش دارد1در پایان بازي هر کاشی ارتقاء 

کارهایی که در هر زمان می توانید انجام دهید

:داردوجود)اقدام(عمل نوعدويبازنیادر
دیدهانجام،دیدهیمقرار،محل انجام کارکیدرراآدمکییوقتدیتوانیمکهیاقدامات.
دیدهانجامآدمککیدادنقراربدون،)دیبخواهکهزمانهر(وقت هردردیتوانیمکهیاقدامات.

استفاده از یک کاشی ارتقاء )در هر زمان(
استفاده از آدمک بهمجبورشما،کاشی ارتقاءازاستفادهيبرا. دیکناستفاده، ساختازپسیحت،یزمانهردرآنازدیتوانیمد،یدارشما کاشی ارتقاءاگر

.دیستینهایتان
.داردوجودختلف در بازي مکاشی ارتقاءهشت

ارتقاء هاي باالي صفحه بازي

. بپزیدنانوتبدیل کنید غذارا بهخود واناتیحکهدندهیماجازهشمابه پزوپختاجاق هاي وهانهیشوم
.بپزندنانتوانندیمتنهاآجري)اجاق هاي(يهاکوره

شومینه

استشدهدادهنشانآندرکههمانطورزمان دلخواهی، هردرتادهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا
.دیکنتبدیلغذابهراواناتیح، 

.بپزید) غذابراي (نان2،چوب1وغله1با استفاده ازدیتوانیمنیهمچنشما

اجاق پخت و پز

آندرکههمانطوردلخواهی،زمانهردرتا دهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا
.دیکنتبادلبه غذاراواناتیح،استشدهدادهنشان
.بپزید) غذابراي (نان 3،چوب1وغله1در ازايدیتوانیمنیهمچنشما

اجاق آجري

براي (نان 5،چوب1وغله1در ازاي استفاده کردن  ازتادهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا
.بپزید) غذا



کارگاه سبد بافی

کاشی هاي ارتقاء در صفحه بازي
3نی را به1تادهدیمامکاناین راشمابه،محصولبرداشتهردر ارتقاءکاشینیا

.استفاده کنیدآناز برداشتهردربارکیفقطدیتوانیمشما. تبدیل کنیدغذا
موجود نی2هربه ازايازیامت1اجازه دریافت شمابهکاشی ارتقاءنیا،يبازانیپادر
.دهدخودتان می ) ذخیره(مخزن در

انیپادر: کنیدافتیدرامتیاز آنازچگونهکهدهدیمنشانهایکاشيرودرج شدهریتصو
.داردارزشازیامت1،نیجفتهر،يباز

گرىکوزهکارگاه

نجاري

عوض غذا2باراآجر1تادهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا،محصولبرداشتهردر 
.استفاده کنیدآناز برداشتهردربارکیدیتوانیمفقطشما. کنید

درموجود آجر2هربه ازايازیامت1اجازه دریافت شمابهکاشی ارتقاءنیا،يبازانیپادر
.خودتان می دهد) ذخیره(مخزن 

آسیاب بادي

.عوض کنیدغذا2باراچوب1تادهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا،محصولبرداشتهردر 
.استفاده کنیدآناز برداشتهردربارکیدیتوانیمفقطشما

خودتان ) ذخیره(مخزن درموجود چوب2هربه ازايازیامت1اجازه دریافت شمابهکاشی ارتقاءنیا،يبازانیپادر
.می دهد

انبار

.تبدیل کنیدغذا2بهراغله1تادهدیماجازهشمابهکاشی ارتقاءنیا،محصولبرداشتهردر 
.استفاده کنیدآناز برداشتهردربارکیدیتوانیمفقطشما

خودتان می ) ذخیره(مخزن درموجود غله2هربه ازايازیامت1اجازه دریافت شمابهکاشی ارتقاءنیا،يبازانیپادر
.دهد

ء ذخیره کاشی ارتقانیادرراخودماندهیباقغالت وین،آجر،چوبدیتوانیمشما،يبازانیپادر
.مشابه دریافت خواهید کرديکاال3هرامتیاز به ازاي 1شما. کنید

تنانیحلواي تن

تان واناتیحکه دیبگذاردیتوانیمفقطشماپز،وپختاجاق اینهیشومبدون! ستینصادقواناتیحيبرانیا: شدنروشنيبرافقط
. کنیدکشترا غذادیتوانینمکهدیباشداشتهتوجهنیهمچن. گی کنندزنددر مزرعه شما بدون اینکه هیچ فایده غذایی داشته باشند،

.دیباشداشتهازینآنبهواقعانکهیامگرد،ینکنتبدیلغذابهراخودهغلنیبنابرا

توزیع مجدد حیوانات

.ستینآدمکدادنقراري بهازینفوقاقداماتدر کلیه:يادآوری
برداریدارتقاءیکازنسخهدومی توانیدشما.
شما. تان را مصرف کنید) مخزن(موجود در ذخیره تغالدیتوانیمفقطشما

.کنیدبیکار خاصرا صرف ه هستندمزرعی که هنوز در غالتدیتوانی نم

)در هر زمان(
به(دیکناستفادهبهترخودمراتعواصطبليفضاازدیبتوانتادیکن) باز آرایی(عیتوزمجددادلخواهی،زمانهردرراخودمزرعهدرواناتیحدیتوانیمشما

.کردخواهندفرارهاآنغیر این صورتدر . در مراتع هم سان سازي کرده ایدراخودواناتیحآن تمامازپسکهدیشومطمئنفقط). دیکننگاه7صفحه

پایان یک دور

فاز برگشت به خانه

قراراتاقکیدررانفرنیچندباشدالزماستممکن،يبازانیپادر
.نداردشمايبراي پیامدچیهنیا. دیده

يبازاز روي صفحهراهاآن. بر می گردندخانهبهماهمه آدمک هاي شابد،ییمانیپاکارفازکهیهنگام
.دیدهقرار) درون اتاق هایشان(خودخانهدروبردارید

)در هر زمان(
.دیکنتبدیلغذا1بهراغله1دلخواهی،زمانهردردیتوانیمشما



.دیکنپررنگی رافلشدارايانجام کاريفضاهاودیدهحرکتجلوواحد بهکیرادورنشانگر سپس

دیگري نشان کنیبازهیچ اگر. نفر اول است،خروسنشان دارايکنیباز
نزد همچنانگذشت بدست نیاورد، این نشانخروس را در دوري که

روند نیا.نگه می داردنفر اول او را در مقام باقی می ماند و کنیبازهمان
محل انجام کار با نشان درراآدمککیدیگريکنیبازکهیزمانتا

.د داشتهخوادهد ادامهقرارخروس

یعمليفضا

رايباز،کردحرکتاز روي نماد          شمارنده دور بازيزمانهر
ریزدرمطابق با آنچه قایدقرامحصول برداشتروال ودیکنمتوقف

.اجرا کنید،داده شده استحیتوض

برداشت محصول

.دارد)فاز(مرحلهسهباید اجرا شود و 14و،4،7،9،11،13دورهايازپسمحصولبرداشتبرنامه 

فاز مزرعه. 1

زاد و ولد حیوانات. 2

و در مقابل خود دیبردارزمین هاي زراعیتانازکیهرازغلهکی. درو کنیدغالت راخودمزرعهازابتدا
همانجا يبعدبرداشتزمانتارازراعی وجود دارند ) هاي(دیگري که در آن زمین غالت.هیددقرار

.)دیکندایپیدسترسها آنبهدیتوانینمشمازمان،آنتا. (بگذارید

یک محل دررانفر2شمااگر.داردغذا2بهازینفردهر. دیکنهیتغذراخودخانوادهدیباشماسپس
نیاز به فقط براي همین دورآدمک جدید [. دارندغذا3به ازینغذا 4يجابههاآند،یدارانجام کار

].غذا نیاز پیدا می کند2پس از آن او هم به .غذا دارد1
.

اما . دارديشتریبارزشنانپختاگرچه : يادآوری
غذا 1غله را به 1از مخزن خود شمااستممکن
. دیکنتبدیل

زمانهردرخودارتقاء يهاکاشی ازشما می توانید کهدیباشداشتهادیبه
هیتغذيبرادیتوانیمهمهنوزشمانیبنابرا. هیتغذمرحلهدریحت، دیکناستفاده
ازاي درشماکهآنجااز. تبدیل کنیدغذابهراواناتیحایویپزید خود نانخانواده

دیشومطمئندیبااقعاود،یدهیمدستازراازیامت3گدایینشانگرربرداشتن ه
.دیداریکافيغذاکه

ازاي برداشتن درشما يبازانیپادر
دستازازیامت3گدایینشانگرره
.دیدهیم

نشانگر1دیباد،یبپردازبراي تغذیه خانواده خود یکافيغذادینتوانشمااگر
.برداریدغذایک کمبود هره ازايبگدایی

نیز وکنید)درو(برداشتراخودباید غالتشمامدت،نیاطولدر
هیتغذراخودخانوادهدیباشمانیهمچن.زاد و ولد می کنندشماواناتیح
.دیکن



با،نیوالدواناتیححتی اگر نجایادر
گرازکیکنند شماینمیزندگهم
.دیکنیمافتیدر
.

زاد ولد حیوانات. 3
شمااگر.ابندییمپرورششماواناتیحت،ینهادر

داشته وانیحازنوعکیازيشتریبایدوتعداد 
دریافت می نوعآنازیاضافوانیحکیقایدقباشید،
طبق قانون هم سان [رانوزادنیادیباشما. کنید

جایگذاري کنید و یا ]بودن کلیه حیوانات یک مرتع
.دیکنآزادآن را

در کجاي شماواناتیحستینمهم
در . کنندیمیزندگتانمزرعه
حتی اگر از یک نوع حیوان اینجا،

،چندین جفت داشته باشید
افتید دریجدحیوان 1چنانهم

1جفتهردرنه ازاي (دیکنیم
حیوان دیتوانینمشمااگر). حیوان
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