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سال به باال8نفر، با سنین 4تا 2یک بازی برای 
.این دفترچه را پیشنهاد می کنیم9برای اولین مرتبه ی بازی، ما چیدمان پیشنهاد شده ی خود در صفحه ی 

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"
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وکرینو. ایکسدانلد: طراح
سال به باال8بازیکن با سنین 4تا 2برای 

اقامتگاهیماهرانهساختنباراخودپادشاهیبازیکنان
درطالمیزانبیشترینآوردندستبههدفباو،هایشان

.کنندمیخلقبازیانتهای
میزانآوردندستبهشرایطپادشاهییسازندهکارت3

.کنندمیتعیینرانیازموردطالی

هدف بازی

اجزای بازی

.  قطعه صفحه ی بازی متفاوت8• ،نشان گر طال4•
هر رنگ برای یک بازیکن

کاشی بازیکن شروع کننده1•

کارت ناحیه 25•

چمنزار 5 گلستان5 جنگل5 دره5 صحرا5

شش100ازکهاندازیچشم:جلو
لتشکیمختلفهایناحیهدرضلعی

.استشده

طالامتیازشمارشمسیر:پشت
بازیانتهایارزیابیبرای

کارت متفاوت سازنده ی پادشاهی10•
این. عدد از این کارت ها در هر بازی استفاده می شوند3تنها 

.کارت ها شرایط به دست آوردن طال را تعیین می کنند

یصفحهدرپادشاهییسازندههایکارتازیکهرازدقیقیتوصیف
"پادشاهییسازندههایکارت"قسمتبه)داردوجودراهنمااین7

.(کنیدنگاه

کاشی توضیحات مختصر مکان ها 8•
بیان کننده ی اعمال خاص هر مکان

کاشی مکان28•

معبد2 مزرعه4 مسافرخانه4 برج4

بندر2چراگاه4طویله4واحه4

:ناحیه ی متفاوت بر روی هر صفحه ی بازی وجود دارد9

نوع ناحیه مناسب ساخت و ساز5

چمنزار دره صحرا گلستان جنگل

نوع ناحیه غیرقابل استفاده برای ساخت و ساز4

قصر آب کوهستان مکان متفاوت8

عدد به رنگ هر یک از بازیکنان40–اقامتگاه 160•

دفترچه راهنمای قوانین بازی1•
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چیدمان

وکنید،انتخابدلخواهبهرابازییصفحهیقطعه8ازعدد1-4
زیرمثالشکلمثلمستطیلیکهبگذاریدهمکنارطوریراهاآن
.دهندتشکیلرا

هررویمکانکاشیتوضیحاتکارت-2
در).بگذاریدصفحهآنکنارراصفحه

چهاربهمربوطتوضیحاتکاشی4مجموع
صفحههایقطعهکناروانتخابرامکان
.(دهیدقراربازی

ضلعیششهررویبر-3
ها،بردرویشدهچاپمکان

نوعهمانازاضافهکاشیدو
.دهیدقراررامکان

برراناحیههایکارتیهمه-4
دسترسدرپشتبهراهاآنوزده

.بگذاریدبازیکنان

یسازندههایکارتیهمه-5
هاآنازعدد3وزدهبرراپادشاهی

ورکرده،انتخابتصادفیطوربهرا
.اریدبگذبازییصفحهکناروکنید

بازیاجزایتوزیع
:کنیدپخشرازیرمواردبازیکن،هررنگاساسبر

رنگآنازاقامتگاه40یهمه
بازیکنهریذخیرههااین

.هستند

طالگرنشانیک

آنوبرداشتهناحیههایکارتازتصادفیکارتیکبازیکنهرعالوه،به
.داردمینگهمخفیبازیکناندیگرازرا

نوبتناولیاو.بدهیدبازیکنترینمسنبهراکنندهشروعبازیکنکاشی
.دهدمیانجامرابازی

نانبازیکهمهسپس.دهیدقراربازیصفحهکناروبرگرداندهرابازییصفحهنشدهاستفادههایقسمتازیکی
.دهندقرارطالشمارشمسیرمشکییخانهرویراخودطالیگرنشان

.گردانیدبازجعبهبهرابازیایندراستفادهبیاجزاییهمه

روند بازی

خودیهناحیکارت(اوستنوبتاکنونکهبازیکنی)فعالبازیکن
میراخودهایاقامتگاهسپسوکردهبازیخودجلویدررو،بهرا

.سازد

نوبتردبازیکنهر.یابدمیادامهدورچندینبازی.دهندمیانجامراخودنوبتبهمربوطکارهایبازیکنان،گردساعتجهتدرادامهوکنندهشروعبازیکنازآغازبا
:دهدمیانجامرازیرکارهایخود

توضیحات کاشی مکان کارت . 2

کاشی های مکان. 3

قطعه های صفحه بازی. 1
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اجباریعمل

یذخیرههایاقامتگاهازاقامتگاهسهبایدبازیکنخود،نوبتدر
کارتبهمربوطیناحیهدرخالیهاییضلعیششرویبرراخود
اختسقوانیناساسبردقیقابایدبازیکن.بسازدخودشدهبازی
.(کنیدنگاه6صفحهبه)کندعمل

کارت ناحیه
ذخیره 
بازیکن

.استاجباریعملازمثالییدهندهنشانتصویراین
ازپسیکیاقامتگاه3وشدهانجامبایدحتمااجباریعمل:کنیدتوجه

.شوندساختهدیگری

طرف دارای 
تصویر

طرف دارای 
توضیح عمل 
اضافه با شکل

اضافیعمل

جمعنقشهرویازرامکانهایکاشیبازیکنانبازی،جریاندر
.کنندمیآوری
میبازیکنانبهراایاضافهاعمالانجامیاجازهمکانهایکاشی
را(کاشیهراضافهعمل)اضافهعملهرتوانندمیبازیکنانودهند

.دهندانجامخودنوبتطولدرباریک
لعمازبعدیاقبلرااضافهاعمالازیکهرتواندمیبازیکنیک

.دهدانجامخوداجباری
جاجابهحتییاوجدیدهایاقامتگاهساختیاجازهاضافهاعمال
.دهندمیراموجودهایاقامتگاهکردن

یامایلودادندانجامراخوداجباریعملبازیکنانکهآنازپس
رویراخودیناحیهکارتنبودند،دیگریاضافیعملانجامبهقادر

یدستهازجدیدکارتیکوگذاشتهشدهبازیهایکارتدسته
هنگخوددستدرمخفیانهراآنوکشندمینشدهبازیهایکارت

.دارندمی

وبتنطیدررامکانیکیاضافهعملدهندنشانکهاینبرایبازیکنان
ازبعداست،مکانآنبهمربوطکهرا،خودکاشی،انددادهانجامخود

،خودنوبتپایانازپسوچرخاندهآنتصویردارایطرفبهعملانجام
.چرخانندمیتوضیحدارایطرفبهراهاکاشیآن

هپشتشدنتمامازپس:کنیدتوجه
کارتیهمهنشده،بازیهایکارت
دبعبهاینازوزدهبرراشدهبازیهای

.برداریدکارتجدیدیپشتهایناز

Player’s supply

انمککاشیومکانضلعیششخانه

ازد،بسمکانضلعیششیککناردررااقامتگاهیبازیکنیکوقتهر
صورتدررا،مکانضلعیششآنرویهایکاشیازیکیبالفاصله

هکنحویبهگذارد،میخودجلویراکاشیاینسپس.داردمیبروجود،
عملازاستفادهامکانبعدنوبتازوباشد،باالروبهآنعکسدارایطرف

.داردرامکانایناضافی

ذخیره بازیکن

ریافتدمکانیکاشیهیچبازیکنباشد،نماندهباقیآنکاشیمکان،یکرویبراگر
.کندنمی
دراگرد،باشداشتهمشابهمکانکاشیدوتنهاتواندمیبازیکنیک:کنیددقتلطفا
هساختاقامتگاهبازیصفحهقسمتهردرموجودمشابهمکانضلعیششدوهرکنار

.باشد

.وردآدستبهمکانکاشییکتنهاتواندمیمکان،یخانههرازبازیکن

داشتهمکانآنکناردراقامتگاهیکهوقتیتارامکانکاشییکبازیکن
جایبهمکانآنکنارازراخوداقامتگاهآخریناگر.داردمینگهباشد

زاوبرداشتهخودجلویازرامکانآنکاشیبایدکند،جاجابهدیگری
.کندخارجبازی

قصرضلعیششیخانه

گاهاقامتیکحداقلکهقصریخانههرازایبهبازیکنانبازی،انتهایدر
.آورندمیدستبهطالسهباشند،ساختهآنکناردرراخود =طال 3

تگاهاقامیکازبیشبازیکناناگرحتی
ند،باشساختهقصریخانهیککناردر

میدستبهقصرخانهآنازطال3تنها
آورند،
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.

.

.اقامتگاه ساخته شده به عنوان عمل اجباری و یا عمل اختیاری اعمال می شوند( سه)این قوانین به ساخت هر یک از -قوانین ساخت

1-
فادهاستقابلیناحیهیخانههررویبراقامتگاهیکتوانمیتنها

.ساخت(بازیکنبرایاستفادهشرایطواجد)

،بازییصفحهرویضلعیششهربه:کنیددقت
.شودمیگفتهناحیهیخانهیک

2-
توانمیناحیهانواعاینهایخانهرویبرتنهاراهااقامتگاه
.جنگلوگلستان،صحرا،دره،چمنزار،:ساخت
طولدریاوآغازدرکهنادرواستثناییموارددرجزبه:استثنا

اشد،بنداشتهوجودایاستفادهشرایطواجدیخانهبازیکننوبت
کنبازییناحیهکارتبامنطبقکهایخانههیچدیگرعبارتبه

باشد،هنداشتوجودبسازداقامتگاهآنرویبربتواندبازیکنوبوده
دونبکارت.داردمیبرجدیدیناحیهکارتیکبالفاصلهبازیکن

کهزمانیتابازیکننیاز،صورتدر.شودمیخارجبازیازاستفاده
کارتکشیدنروندباشد،نیاوردهدستبهاستفادهقابلکارتیک

.کندمیتکرارراجدید

چمنزار دره صحرا

انگلستجنگل

3-
نارکدرراجدیداقامتگاههرامکان،صورتدربایدبازیکن،همیشه

.بسازدخودموجوداقامتگاهیک

عملرایبوبایداجباریعملبرایبازیکننباشد،ممکنکارایناگر
اقامتگاهساختبرایجدیدخالییخانهیکتواندمیاختیاری

برایهگزینچندبازیکنعملنوعبهبسته.کندانتخابخودجدید
:داردوجودانتخاب

یهاکاشیاضافیعملیابازیکناجباریعملعمل،ایناگر(الف
کارتبامنطبقایخانهبایدبازیکنباشد،طویلهیاومعبدمکان
.کندانتخابخودیناحیه

یاومزرعه،واحه،مکانهایکاشیاضافیعملعمل،ایناگر(ب
اشیکاینبهمربوطیناحیهدرایخانهبایدبازیکنباشد،بندر

.کندانتخابمکان

باشد،برجمکانکاشیبهمربوطاضافیعملعمل،ایناگر(پ
ازیبیصفحهیکنارهدرخالیمناسبیخانههرتواندمیبازیکن

.کندانتخابرا

.این تصویر مثالی از دو مکان قابل انتخاب برای ساختن اقامتگاه جدید است

کنارردتواندنمیبازیکنآنطیدرکهاستاجباریعملیکازمثالیتصویراین
.بسازدچیزیخودفعلیهایاقامتگاه

پایان بازی و امتیاز شماری نهایی

.ودشکاملبایدبازیازدوراینوجوداینبا.رسدمیپایانبهبازیبسازدراخودهایذخیرهازاقامتگاهآخرینبازیکنیککهوقتی
.دهدمیانجامراخودنوبتدرنظرموردکارهایکهبودخواهدنفریآخرینکننده،آغازبازیکنراستسمتبازیکنبنابراین

.دکنمیمشخصطالامتیازشمارشمسیررویراخودطالیمجموعوکردهمحاسبهراخودآمدهدستبهطالیمیزانبازیکنهراکنون
شوندمییبررسبازیکنانازیکهربرایدیگریازپسیکیپادشاهییسازندهکارتسهکننده،آغازبازیکنازشروعباوترتیببه•

.شودمیتعیینهاآنازیکهرازآمدهدستبهطالیمیزانو
هرازایبهطال3)کردهمحاسبهاستساختهقصریخانهکنارکههاییاقامتگاهازایبهآمدهدستبهطالیمیزانبازیکنهرسپس•

.کندمیاضافهخودامتیازبهراآنو(هااقامتگاهمجاورقصریخانه
هاآنویدهر،بازیکندوطالیمیزانشدنمساویصورتدر.استبازییبرندهباشد،آوردهدستبهراطالمیزانبیشترینکهبازیکنی

.کنندمیتقسیمراخودپیروزیوشدهپیروز

عمل 
اجباری
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کارت های سازنده پادشاهی

طال1

طال1

طال1

طال4طال4

طال4طال4 طال0

طال0

طال1

طال1

طال1

طال1

طال1

خط افقی 
خط افقی 

طال6

طال0

طال0

طال1

طال1

طال12

طال12

طال6

طال0

طال0

طال3

کارتوجودصورتدر:(بندریاضافهعملمورددر)کنیدتوجه
.دکنننمیدریافتطالییآبداخلهایاقامتگاه،"گیرانماهی"

ماهی گیران معدنچیان

تاجرانکارگران

کاشفان شوالیه ها

راهبان اربابان

شهروندانکشاورزان

ابافقیردیفیکازبیشبازیکناگر:کنیدتوجه
یبراتنهاباشد،ساختهرااقامتگاهتعدادبیشترین
.کندمیکسبطالردیفیکهایاقامتگاه

کنند،مساویهااقامتگاهبیشترینداشتننظرازبازیکنچنداگر
چنداگرهمچنین.کنندمیدریافتطال12بازیکناناینیهمه

همهند،کنمساویهااقامتگاهبیشتریندومجایگاهسربربازیکن
.کنندمیدریافتطال6بازیکناناینی

Settlement)اقامتگاهمجموعه:کنیدتوجه Area)=ازگروهی
بازیکنیکبهمتعلقمجاورهایاقامتگاه

بازیکنارزیابی جداگانه امتیازها برای هر 

نبازیکهایاقامتگاهتعدادکمترین
سمتپایینیقطعهدرنارنجی
اوبرایطال12هاآن.هستندراست

.(3×4)آورندمیدستبه

Settlement)اقامتگاهمجموعه:کنیدتوجه Area)=ازگروهی
بازیکنیکبهمتعلقمجاورهایاقامتگاه

تعدادکمتریندارایبازیزمینازقطعهدواگر:کنیدتوجه
سبکطالقطعهیکازتنهابازیکنباشند،بازیکنهایاقامتگاه

کارتازطالکسبوآمدنحساببهکشاورزبرای.کندمی
تهساخاقامتگاهیکحداقلقطعههردربایدبازیکنکشاورزان،

.باشد
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Extra action: Build one additional settlement from your personal supply. 

 

Extra action: Move one of your existing settlements. 

 

 

. قوانین ساخت را مثل معمول اجرا کنید–مکان عمل های اضافی کاشی های 

.بسازیدخودتانذخیرهازاضافهاقامتگاهیک:اضافیعمل

معبد
یناحیهکارتبامنطبقیناحیهدرایخانهرویبراضافهاقامتگاهیک
هساختموجودهایاقامتگاهمجاورتدربایدامکانصورتدر.بسازیدخود
.شود

مزرعه
دربایدامکانصورتدر.بسازیدچمنزاردرایخانهرویبراقامتگاهیک

.شودساختهموجودهایاقامتگاهمجاورت
.یدکننظرصرفعملاینازباشد،نماندهچمنزاررویبرخالییخانههیچاگر

واحه
رتمجاودربایدامکانصورتدر.بسازیدصحرادرایخانهرویبراقامتگاهیک

.شودساختهموجودهایاقامتگاه
.دکنینظرصرفعملاینازباشد،نماندهصحرارویبرخالییخانههیچاگر

برج
زاکدامهردرایخانه.بسازیدبازیصفحهیلبههایخانهرویاقامتگاهیک

مجاورتدربایدامکانصورتدر.کنیدانتخاباستمناسبکههاناحیه
.شودساختهموجودهایاقامتگاه

مسافرخانه
کیلتششمااقامتگاهسهحداقلازکهصافیردیفامتداددراقامتگاهیک

(آنبودنقطرییاعمودییاافقی)ردیفاینراستای.بسازیداست،شده
ساختنیازموردشرایطدارایبایدشدهانتخابیخانه.ندارداهمیتی

.باشد

.کنیدجاجابهراخودشدهساختهقبالهایاقامتگاهازیکی:اضافیعمل

طویله
ردایخانهبهراخود(شدهساختهقبال)موجودهایاقامتگاهازیکی

دردبایامکانصورتدر.کنیدمنتقلخودیشدهبازیکارتیناحیه
.شودساختهموجودهایاقامتگاهمجاورت

بندر
بیآیخانهیکبهراخود(شدهساختهقبال)موجودهایاقامتگاهازیکی

ختهساموجودهایاقامتگاهمجاورتدربایدامکانصورتدر.کنیدمنتقل
.استآبیهایخانهدراقامتگاهساختنراهتنهااین.شود

چراگاه
یاافقی)راستخطیکراستایدرخانهدوراخودموجودهایاقامتگاهازیکی

ازیدتوانمی.کنیدمنتقلاستفادهقابلیخانهیکبهوجاجابه(قطرییاعمودی
هایاقامتگاهیاومکان،قصر،کوهستان،آب،حتیناحیه،نوعهردرایخانهروی
شمایهااقامتگاهازیکیمجاورتدرالزامانبایدمقصدیخانه.بپریددیگرانیاخود
.(شودنمیاعمالموردایندرسازوساخت3شمارهقانون)باشد
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چیدمان پیشنهادی برای اولین بازی شما

خانه،مهمانهایمکاندارایکهصفحهیقطعه1-4

هستندمزرعهوواحه،چراگاه،

صلمتهمبهبازیشکلمستطیلیصفحهتشکیلبرایزیر،شکلمطابقرا
.کنید

کناررامکانهربهمربوطتوضیحاتکاشی-2
داراییصفحهیقطعه

.بگذاریدمکانآن

رویبررامکانکاشیدو-3
.دهیدقرارمکانآنیخانه

وزدهبرراناحیههایکارتیهمه-4
.دهیدقراربازیکناندسترسدر

کارتسه-5
پادشاهییسازنده

هشوالیگیران،ماهی
راتاجرانوها،

وربهوکردهانتخاب
بازیصفحهکنار
.دهیدقرار

.انندممیباقیتغییربدونبازیدیگرمراحلتمام

.دبسازیمکانیککناردرراخوداقامتگاهاولینباید-1

راهنمایی در مورد ساخت اولین اقامتگاه هاچند 

ازتوانیدمیوآوریدمیدستبهمکانکاشییکصورتایندر
هایانتخابکاراین.کنیداستفادهآنازخودبعدینوبتآغاز

.دادخواهدشمابههایتاناقامتگاهساختنبرایبیشتری
نساختبرایزیادیهایانتخابها،ناحیهازیکهرکارتداشتنبا

.داشتخواهیدمکانیککناردرخوداقامتگاهاولین

5نبیازتواندمیاوشدهپیشنهادچیدماناساسبروداردراگلستانیناحیهکارتمت:مثال
.کندانتخابخوداقامتگاهاولینساختبرایرایکیبازی،صفحهرویبرمکان

نکمتریکناردرراخوداولاقامتگاهسهکنیدسعیباید-2
.بسازیددیگرهایناحیهممکنتعداد

اولاقامتگاهسهمت:مثال
یکمجاورتدرتنهاراخود
(جنگل)دیگریناحیهنوع

.استساخته

اهاقامتگساختبهشدنمجبوراحتمالساز،وساختگونهاینبا
رتسریعودهید،میکاهشرااولیهایاقامتگاهکناردربعدیهای
.دکنیسازوساختبازییصفحههایقسمتدیگردرتوانیدمی

دراواولیههایاقامتگاهکهجاییآناز.دارداختیاردررادرهکارتخوددومنوبتدرمت:مثال
ازسوساختدرهیناحیههردرخوددومنوبتدرتواندمیاونیستند،ایدرهیناحیههیچکنار
.سازدمیواحهیککناردرراخودهایاقامتگاهاو.کند

(wom_aa_1371@yahoo.com)اردشیریامیر:فارسیبهترجمهوکرینودونالد:طراح.زیباذهنسرزمینشرکتتوسطشدهارائه
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