
 دانند می همه از طرفیبسازد؟  پوسیده اش آجر با را قلعه کل خواهد می منعموی لجوج  آیا! باشد درست تواند نمی این"

 "!اند زیباتر و تر مناسب خیلی من روشن یگرانیت تخته سنگ های که

 چیز همه از بیش باید ها آن بنابراین ،اند چیز همه تر ازباال من آهک سنگ های برج "!است احمقانه کامال ،ایدان "هیسس 

 !خشت های زننده عموزاده الچان بیش خصوص به - شوند برجسته

 .یابد می ادامه مک کیلت  خانه در نزاع

 ".داشت خواهد هزینهاین برایت  بگذاری، من های برج روی بر را خودرج های ب تو اگر ایدان"

 اهمیت آنچه و شود می تقسیم ما خانواده اقامت محل سهام اساس بر ما امالک از حاصل درآمد ،ی نمی دهماهمیت من "

 "!است برج باالی در که است کسی دارد،

 .دنکن می کار به شروعت به سرع  همگی سپس "!خواستید خودتان خوب، خیلی"

 ...، روی هم ساخته شده و شده تکمیل های برج

 بازی هدف
 می سازند: قلعه کیلت را خود اسکاتلندی قبیلهآبا و اجدادی  اقامت محل ،زنجیروارصورت  به بازیکنان

 خودتان برای را ساخت موقعیت های بهترین کنید سعی کار این انجام در . شماتوسط شما می چرخند صفحه بازی اطراف در را ساختمان های کارت

 کنند، می رشد ها برج که همانطور. فراهم کنید قطعاتشان ساختن در جهت بازیکناندیگر  برای را یهای فرصت موذیانه با یک حرکت. انتخاب کنید

 .یابد می افزایش شان همساخت های هزینه

بزرگ و  ممکنباشند و تا جای  مشاهده قابل ی که از نمای باالهای برج بدست آورید. را خود های برج از منطقه یک مالکیت که است این شما هدف

 اسکاتلندی آداب که همانطور - و ببرید باال را خود درآمد ،شود می توزیع بازیکنان میان شما قبیلهسکه های دوکات  که بار هربزرگتر ساخته شوند. 

 .است برندهباشد  داشته بازی پایان در را پول بیشترین . کسی کهکنید خرج هم از آن کمی – ایجاب می کند

 دو کارت 6 و رنگ تک کارت 4کارت ساختمانی ) 01

 رنگ(

 (رنگ 4 عدد در 06) طبقه 4

  "نشان خانوادگی 2 "برچسب  8

  "نشان خانوادگی 0 "چسب بر 02

برچسب های هر رنگ را  اول، بازی از قبل

 بچسبانید. طبقه پنج برای

 

 )سکه( دوکات کیسه 15

 41 ،01 ارزش با کدام هر کارت 5)

 دوکات( 51 یا

 بنا استادمهر  0

 (دوکات و موم و مهر: هطرف دو)

 :سکه 59

20 x 1 یدوکات 

14 x 2 یدوکات 

12 x 5 یدوکات 

8 x 10 یدوکات 

5 x 20 یدوکات 
 سقف 2

 صفحه بازی 0

 بازی اجزای
 



 چینش بازی
  و کنید انتخاب را رنگ یک

 بر می دارد را رنگدو  این طبقه 02 و کند می انتخاب را رنگ دو بازیکن هر نفره، دو بازی در را بردارید. رنگ آن طبقه 61 تمام. 

 61 بردارید. (با هر ترکیب دلخواهی) سکه 

حه فبا کمی فاصله از ص ،مانده باقی های سکه با همراه و، آن ها را مرتب کنید (تایی 51 ،41 ،01 مقادیر) دوکات کیسهکارت های  ارزش به جهتو با

 رتغیی را خود پول زمان هردر  توانید می آن در شما کهمحلی است  جااین همچنین. دهد می بازی را بانک تشکیل پول، مخزن این. بازی قرار دهید

 .]خرد کردن پول یا برداشتن پول درشت[ دهید

 این مربوط به ساختمان کارت 4 همچنین .کنید می بازی است، انتخاب نشدهکه  رنگک از ی ای طبقه 06 یک ست بدون شما نفره، سه بازی در

 .کنید حذفاز بازی  را رنگ

 .دهید قرار صفحه بازی کنار در را سقف 2

 بازی شروع

 .است شده چاپبر روی آن  کارت 4 عکس که دهید قرار بازیای از صفحه  لبه در را ساختمان رنگ تک کارت 4 شما اول،

 .ه قرار دهیددش داده نمایش کارت 0 در محل را ساختمان رنگ تک کارت 3 نفره، سه بازی در

در محل هایی  ،لبه صفحه بازی بعدیهای  ردیف در ساعت های عقربه جهت در سپس،. نیدمخلوط ک را رنگ دو مانساخت های ارتک آن، از پس

 ردیفیک  در ربا دو از بیش رنگ هر. محل ها قرار دهید ایندر  باال به روو  بکشید بیرونکه عکس کارت درج شده است، به تعداد آن ها کارت 

 !باشد داشتهن وجود کارت

 

روی هم  رنگی اش یکی از وجه هایو ( رو به باال و همانند شکل)که هر کارت را این  از قبلباید  ،کند پخش راها  کارت است قرار که بازیکنی :نکته

 تصادفی است.رنگ و وجه آن ها  و چینش کارت ها. خالی استمحل کارت ها مطمئن شود باید  ،بچیند

 بازی دورهای 
از  دوری اصلهبا فرنگ شما  ،(داردقرار در لبه صفحه بازی به رو  و که به تنهایی دو رنگی )کارتاست که در کنار صفحه بازی  یکارت تکدر اگر 

 ادامه می یابد. ساعت گردبه صورت  ها نوبت. سپس و نوبت اول را بازی کنید را بردارید بنا استاد مهرشما باید لذا ، باشدصفحه بازی 

صفحه بازی  از کارت این در رمزق رنگ .است شده گذاشته کارت تک یک عنوان به( گراز و قوچ با) قرمز و تیره خاکستری کارت ،b0 و a0 تصاویر در

 .شود می شروع قرمز رنگ بازیکن با بازی نتیجه، در. است دور

 :است اقدام دو این از متشکل شما بازی نوبت
 .کنید جابجا را ساختمان کارتیک  .6

 کنید ایجاد بازیکنان همه برای( درآمد) دوکاتی روز یک است ممکن شما کار، این انجام در. 

 .می سازد طبقه یک ،است شده داده نشان شده جابجا کارت روی بر شگرن که یبازیکن هر .2

 کنند می دریافت بانک از پول ن برجساخت از پس بازیکنان کردید، شروع را دوکاتی روز یک شما آن، از قبل اگر. 

 .بازی می کند را خود نوبت اکنون او ؛می دهید خود چپ بازیکن سمت به( باال سمت به موم و مهر سمت با) را استاد بنا مهر شما آن از بعد

 نفره 3مثال بازی : b6 شکل نفره 4و  2مثال بازی : a6 شکل



 کنید جابجا را ساختمان کارت یک .1

)حرکت  کنید اجابججلو  رو به فضا یک حداقل، ساعت های عقربه جهت در و بازیصفحه  هلبدر  ،خود انتخاب را به ساختمان کارت یک

 قراریک ردیف  باالی در که را کارت یک که نیست الزم. شده باشد داده نمایش کارت ایندر  کننده جابجا بازیکن رنگکه  نیست نیازی) .دهید(

 .(دهید حرکت دارد

 .دنباش داشته وجود یکدیگر کنار در درست ،(خالی یفضاها) گاف چندین حتی است ممکن: توجه

 :2شکل 
 . نیست انتقال قابل "عقب" هی رو بکارت هیچ

 (ساعت های عقربه جهتخالف  در یعنی)

 :کنید رعایت را قانون 0 این باید کارت، یک انتقالحین  در

 در کارت یکحداقل  باید باشد، قرار داشته ردیف یک در ییتنها به که طوری به دهید قرار )جلویی( پیشین موقعیت در را کارت یک اگر. 0

 خود داشته باشد. گیهمسای

 .باشدن کارت 4 از بیش شامل کارت ردیف هر. 2

 :a4شکل 

 کارتنباید  شما نتیجه، در

 حال دری که ردیف به را یپنجم

 اضافه، است کارت 4 شامل حاضر

 .کنید

 :b4شکل 

 ردیف هر نفره سه بازی در

 از متشکلباید  کارت

 باشد. کارت 3 حداکثر

 (.شود نمی محاسبه کارت ردیف عنوان به آنها میان خالی فضاهای) باشد داشته وجود کارت ردیف 5 از بیش نباید هرگز. 0

 :5شکل 

 چنین در را یکارتنباید  شما نتیجه، در

ها را  کارت ششم د که ردیفگذاریب محلی

  .کند تولید

 ردیف 4 حداکثرنباید از  نفره سه بازی در

 تجاوز کنید. کارت

 a3شکل  b3شکل 



 انتقال هنگام چرخاندن: رنگ دو های کارت

 ،جابجایی  از قبلمثال: 

 به روشن خاکستری رنگ

 از پسبود،  بازی سمت

دور از آن قرار  جابجایی،

 گرفته است.

پس از  را آن باید ،جابجا کردید را رنگ دو کارت یک شما اگر

  :انجام این کار بچرخانید

 بازیصفحه  سمت به جابجایی از قبل که( رنگ) کارت سمت

 باید دور از آن قرار گیرد. جابجایی، از پسبود، 

 این ،شود کارت بدون یفرد یک باعث تشکیل جابجایی اگر

 ،روزاین  اجرای برای. اجرا شود یدوکات روز شود می باعث

 باال به رو سکه های آن سمت که طوری را استاد بنا مهر

 باشد بچرخانید.

 

ن تمام ساخت عمل که شود می اجرا زمانی تنها یدوکات روز

 رجوع شود. 6در صفحه  "یدوکات روز"به بخششود. 

 اجرا می شود! دوکات روز ؟ یکخالی ردیف

 کارت از جابجاییمثال: 

 و روشن خاکستری

 می باعث تیره خاکستری

 بدون ردیفیک  شود

ایجاد شود. در  کارت

روز دوکاتی اجرا نتیجه 

بازیکنان درآمد می شود و 

  .کسب می کنند

 یدبساز طبقه یک. 2
 که: کند می تعییناست  شده جابجا ی که تازهکارت

 و سازد می چه کسی طبقه .0

 شود ساخته تواند می این طبق جاییدر چه  .2

، قادربه و ...(ملزومات ساخت )پول  فقدان دلیل بهدر زمانی که شما  گرم! هستید ساختن به ملزم شما

 ساخت نباشید.

 ندارید معافیت این از شما ساختمانی های سایت
 

 ؟می سازد کسی چه

 .است شده داده نشان شده منتقل کارت روی بر شرنگ که یبازیکن هر

 حذفجابجا یا  هرگز شد، داده قراردر صفحه  طبقه یک که هنگامی. دهد می قرار بازیصفحه  در( کنگره بدون یا با) را خود هایطبقه  از یکی او

 .شد نخواهد

 :می سازند زیر به ترتیب بازیکنان باشد، شده جابجا رنگ دو کارت یک اگر

 ،دارد؛ قرار بازی لبه سمت به حاضر حال در او کارت رنگ که یبازیکن اول 

 دور است. بازی لبه از حاضر حال در او کارت رنگ که بازیکنی سپس 

 .(ببینید باال در را زرد متن کادر! بچرخانید انتقال گامهن در را رنگ دو های کارت که نکنید فراموش بنابراین،)

 شود؟ ساخته دتوان می کجا در برج

 برج بسازید. است، شده متصل به آن یافته نتقالتازه ا کارت که ردیفی فضاهای در توانید می فقط شما

 :کنید انتخاب آزادانه زیر گزینه دو بین توانید می شما

  بسازید برج رایگان صورت به یطبقه ا ،خالی فضای اولین در 

 .روی برج دیگری طبقه بسازید 

 



 بسازید ) در راستای کارتی که به تازگی انتقال یافته است( برج .  در اولین فضای خالی، به صورت رایگان6

در خیلی از فضاهای این ردیف، از قبل شروع به ساخت شده است. بازیکن 

که  Oقرمز نمی خواهد روی برج دیگری بسازد، لذا باید در فضای خالی 

 را بسازد.نزدیکترین فضا به کارت جابجا شده است، برجش 

قرمز نمی خواهد که روی برج اولین فضای این ردیف خالی است. بازیکن 

 برجش را بسازد.  O خالی محل دیگری بسازد، لذا باید در )اولین(

 . روی برج دیگری طبقه بسازید2

)در ردیفی که هم راستای کارت  که از قبل شروع به ساخت کرده است برجی رویی خواهید از این اقدام استفاده کنید، باید یکی از طبقات خود را وقتی م

همان میزان به  و به بشماریدتمام طبقاتی که روی هم ساخته شده اند را . بپردازیدبرای این کار، شما باید بهای آن را  .قرار دهید تازه جابجا شدهاست( 

در زمان  داشته است سکه بدهید. اگر این یکی از طبقات شما باشد، چیزی نمی پردازید.باالترین طبقه را در آن برج  قبل از طبقه گذاری شما،بازیکنی که 

 محاسبه قیمت، وجود نشان خانوادگی هیچ اهمیتی ندارد.

 باالتر است.در آن ( متعلق به کسی است که طبقه اش محلهر ساختمان )

 است گرا خاکستری رنگ

 بازی سمت به

 است روبرو آن جابجایی، از پس

 مدیره هیئت از دور

چون بازیکن نارنجی قصد دارد  مثال:

بسازد. او باید به طبقه ای  0روی برج 

بازیکن قرمز که باالترین طبقه این برج را 

 سکه بدهد. 0دارد، 

 ها سقف

ساخت و ساز کنید. بازیکن بعدی باید بالفاصله یک سقف روی طبقه ای که تازه ساخته  ،یکسانساختمانی در یک فضای  و در هر دور بازی، در بازی دو نفره

این منظور، او یک سقف استفاده  برای] یعنی سقف ها روی برجی قرار می گیرند که در همین دور، دوبار روی آن طبقه ساخته شده است. [است قرار دهد. 

روی برج ها گذاشته شوند، بازیکنان می توانند به ی که هنوز روی برجی قرار نگرفته است( به کار می گیرد. فقط زمانی که هر دوسقف نشده را )یعنی سقف

 د )و بر روی برج دیگری بگذارند(. روی سقف ها نمی توانید طبقه ای قرار دهید.نانتخاب خود یکی را جابجا کن

 که سقفی روی آن باشد متعلق به همه بازیکنان است.ی ساختمان

 است گرا خاکستری رنگ

 بازی سمت به

 است روبرو آن جابجایی، از پس

 مدیره هیئت از دور

 :6aشکل  :6bشکل 



 دوکاتی روز
برقرار می شود. در  یدوکات روز یکی ساختمان ن اعمالیافت پایان محض به گرفت، شکل خالی کارت ردیف یک( کارت یک) جابجایی ازپس  که زمان هر

 .شود می پرداخت سکه )دوکات( بازیکنان به بانک از زمان این

 .کند تعیین راخود  یساختمانمنطقه  ترین ارزش باباید  بازیکن رهابتدا  منظور، این برای

 :شود می تعیین زیر صورت به یساختمان منطقه ترین ارزش با

 هم شامل این قضیه  مجاورهای  سقف. دهند می تشکیل را یساختمان منطقه یک هستند، متصل عمودی یا افقی طور به که شما رنگ ی ازهای برج

 ا و غیر متصل نیز به تنهایی یک منطقه ساختمانی در نظر گرفته می شود.تنه برج یکمی شوند. 

   خود دریافت کنید. ارزش ترین منطقه ساختمانی با سقفِو  نشان خانوادگی، برج هربه ازای  یک سکه  

 کنید مین دریافت( ارزش یکسانی داشته باشند آنها اگر حتی) دیگر ساختمان مناطق ازکدام هیچ برای یچیز دیگر شما. 

 چیزی دریافت نمی کنید شما ،نداشت وجود هیچ سقفی در صفحه بازی و ی برجی نبودباال در طبقات شما از یک هیچ اگر. 

 ترین با ارزش برای فقط او(. A + B) است یساختمان منطقه دو دارای بازیکن خاکستری تیره

 نشان خاندان(. 0برج +  2سکه ) 5(: A) : کند میاز این دو، سکه د یافت  منطقه

 :کنند می دریافت را مقادیر این بازیکنان دیگر اساس، این بر

 (سقف 0 برای) سکه 0: نارنجی

 (سقف 0 یا برج 0 برای) سکه 0: قرمز

 (نشان خاندان 0+  سقف 2+  برج 4 برای) سکه 7: روشن خاکستری

 یساختمان منطقه ترین ارزش با رنگ، هر برای. می کنید سکه دریافت )برای دو رنگ( خود یساختمان همنطقهر دو  برای شما نفره، دو بازی در

 محاسبه می شود.

 .گردانید باز را آن وجه مهر و موم طرف به را استاد بنا مهر آن، از پس

 بازی پایان
 .نمی شود بازی دیگرینوبت  هیچ بسازد، را خود برج آخرین بازیکنان از یکی اینکه محض به

 :مجاز هستند ادامه در آنچه

 باشد پیوسته وقوع به در آخرین نوبت که صورتی در تنها اما - دیگر دوکاتی وزر یک. 

 بازی پایان در بازیکنان تمام گرفتن پاداش. 

 نهایی پرداخت
 .آورد می دست بهها  برج باالی دراش  خانوادگیهای نشان  و شبرج هر برای سکه یک بازیکن هر

 برنده
له قلعه کیلت یقبجدید است برنده بازی است و به عنوان رئیس  سکه بیشترین دارای این لحظه در که بازیکن

صورتی که در . شود می برنده است، ساخته را طبقه بیشترینکه ی بازیکن ،زمان تساوی درمعرفی می شود. 

 .اشتد خواهد وجود قبیله جدید رئیس یک از بیش همچنان تساوی برقرار بود،

 

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


