
 

 :هفدهم قرن

 استکشاورزی  برایسختی  زمان

 خود ساده چوبی های خانه مردم .شود می احیا متمدن جهان. شد ریشه کن نهایت در ،جوالن می داد ها قرن که طاعون میالدی، 1670 سال حدوددر  مرکزی، اروپای

 قحطی. کنند می زندگی سبزیجاتبا  ومی پزند  نان ارزن، خمیر از مردم. دنشو برداشت و کاشت ،هشد شخم زده باید ی زراعیها زمین. دهند می گسترش و داده ارتقا را

 (.دهیم می ادامه آن بههم  هامروز که عادتی) بخورند بیشتری گوشت که است کرده تشویق را آنها نیز گذشته های سال

 ایده اصلی بازی

 



  

  "چوب" ای قهوه ساختمانی منبع توکن 30

  "شتخ" رسی ساختمانی منبع توکن 24

  "سنگ"سیاه ساختمانی منبع توکن 16

  "نی" سفید ساختمانی منبع توکن 14
 

 سفید گوسفند 18

 سیاه وحشی گراز 15

 ای قهوه گاو 13

 "غله"توکن زرد  24

  "جاتسبزی" نارنجیتوکن  16

 زرد کننده بازیکن شروعتوکن  1

 :هر بازیکن مختلف های رنگ در

 حصار 15×  4

 اصطبل 4×  4

 آدمک 4×  5

 (بازیکن هر برای یکی) مزرعه بزرگ صفحه 4

 بازی بزرگ صفحه 1

 کالن های ارتقاء برای تامین صفحه 1

در یک - وگیری  امتیاز کلی مرور یک با) توسعه صفحه بازی 2

 (نفره چند بازی برایفضای انجام کار  -حالت

 چوبی اجزاء

 بازی اتصفح

 نشانگرها کاشی ها
 زمین کشاورزی/  یچوب اتاقکاشی  23

 یسنگ/  اتاق خشتی کاشی 16

 بازی برای یکی)تنوع در بازی  کاشی 2

 4 و 3 های بازی برایی دیگر نفره، 2

 (نفره
های   بازی برای "جانبی کار"کار  فضای کاشی 1

انجام   فضاهای از کلییک بررسی  با) کارت بدون

 در پشت آن( کار

 

  "غذا 1"نشانگر  36

  "غذا 5" نشانگر 8

 برای)رنگ  زرد پیشنهاد نشانگر 3

 (اگریکوالی ساآ رعد مقدمه

 کاال کاشی 10

 با) مختلف کاالهای برای

 (گدایی در دو طرف نشانگرهای

 

 6 تا 1 مراحل برای محل انجام کار کارت 14

 قرمز "بهسازی بزرگ"کارت  10

 زرد "اشغال" کارت 48

 نارنجی "کوچک بهسازی" کارت 48

 دفترچه امتیاز گیری 1

 اجزاء سازماندهی برای شفافنایلونی  کیسه 10

 ای صفحه 12 دفترچه قوانین این

 ای صفحه 12 پیوست یک

 انتخاب را آن حصار 15 و اصطبل چهار ،آدمک  پنج ،رنگ یک

 .کنید

 و شما مانده باقی نفر سه .دهید قرارخود  چوبی اتاق هر در را نفر یک .بگیرید مزرعه صفحه یک

( های) رنگ اجزاء. )مخزن شخصی شما را تشکیل می دهند نیتاها اصطبل و ها نرده همچنین

 آن به - دهید قرار بازی ی جعبه در را باقیمانده مزرعه (های) صفحه همچنان و نشده استفاده

 .(ندارید نیازی ها

 کارت 120

 و همچنین ...

 چینش بازی

 

 چینش بازی

 

 نمایه شخصی هر بازیکن

 

 .کنیم می دنبال را آخر صفحه دررا  انفرادی بازی قوانین و در نهایت داد خواهیم توضیح رانفره  4-2 برایبازی  قوانین ما در ابتدا 

 ی



 

 زمین زراعی و اتاقهای  کاشی

 صفحه بازی و محل های انجام کار

 

 های کاشی ستون. دهید قرار بازی صفحه کنار دررا  سنگی/  آجری اتاق های کاشی ستون

 دیگرنیمه  و باال به رو چوبی های اتاق وجه با ی رانیم کنید، تقسیم قسمت دو به را چوبی اتاق

 .دهید قرار باال به رو زمین زراعی های کاشیوجه  با را

توسعه  بازیکنان، تعداد به توجه با. دهید قرار بازی زمین وسط در را بازی صفحه

 باال به رو مناسب سمت با بازی صفحه به را آن و بردارید را درست بازی صفحه

 متصل کنید.

 بازی برای بازی صفحه این

 .است نفره 3

 این. شودب شروع بازیکن کدام بازی با که کنید تعیین تصادفی طور به

 .گیرد می غذا 3 دیگر بازیکن هرو  غذا 2 بازیکن

 .به این صورت در می آید نفره 2 بازی برای یک بازی صفحه

 مشاغل و بهسازی ها

 بزرگ های بهسازی
. دهید قرار در صفحه بازی شده تعیین فضاهای در را( "بزرگ") قرمز بهسازی های

 .دارد وجود پز و پخت اجاق دو و شومینه دو که باشید داشته توجه لطفا

 کوچک های ارتقا
 بدهید. کارت هفت بازیکن هر و به را با هم مخلوط کنید نارنجی بهسازی های

 مشاغل
 با توجه به تعداد استفاده های مورد کارت تعداد دهنده نشان ،رنگ زرد شغل کارت چپ سمت در مربع نماد

 کارت. می باشد بازیکن 4 برای [4] و است، 4-3 بازیکنان برای+[ 3] بازیکن، 4-1 برای+[ 1] .است بازیکنان

با  را باقیمانده های کارت. بگذارید بازی جعبه در استفاده شوند را نباید بازیکنان تعداد به توجه با که هایی

 .بدهید کارت هفت بازیکن هربه   وهم مخلوط کنید 

 
 های محل انجام کار کارت

 و محل انجام کار را با هم مخلوط کنید کارت14

 این. کنید مرتبشان  پشت عدد براساس را ها آن

 باید شما که شود منجر ستون 6 تشکیل به باید

 از نزولی صورت به دیگر یک باالی درآن ها را 

 مرحلههای  کارت بنابراین، دهید. قرار باال به پایین

الی آخر  و 2 مرحله کارت های باالی در باید 1

 قرار گیرند.

 ،(سنگ و نی ،آجر چوب،) ساختمان منابع ،(گاو و وحشی، گراز گوسفند،) حیوانات همه

دسترس مخزن اصلی در  عنوان بهرا  غذایی نشانگرهای و( سبزیجات غالت و) محصوالت

 .دهید قرار همه بازیکنان

برای  را ها آن. می شوند الزم گاهی تنها شان پشت در گدایی نشانگرهای با کاال های کاشی

 .دهید قرار میز کنار درزمان های مورد نیاز، 

 پیشنهادی های کاشی
 بچه و تجربه بی بازیکنان با بازی برای زرد پیشنهادی کاشی سه

 شما معموال(. ببینید را پیوست اول صفحه) وجود دارد کوچک های

 .ندارید نیازی آن ها به

 همچنین .است آجر 3 و 2 ترتیب به شومینه هزینه

 می باشد. آجر 5 و 4 ترتیب به آشپزی های اجاق

 کاشی های تنوع در بازی  و "جانبی کار"

 "کار جانبی" از استفاده چگونگی مورد در را ضمیمه 8 و 1 صفحات لطفا

 بازی در را آن ها شما. دهید قرار بررسی مورد تنوع در بازی، کاشی دو و

 .ندارید نیاز پایه



 

 محل آن توسط ی کهاقدامات و دهید می قرار محل انجام کار یک دقیقا در را خود آدمک های از ییک شما دور، هر در. می شود انجام مرحله 14 در اگریکوال بازی

 .اند شده داده نشان بازی صفحه در قابل انجام، اقدامات. دهید می انجام را می شود ارائه

  ، تمامیبازیکنان همه که زمانی تا ]و این روال ادامه دارد[انجام کار قرار می دهید  فضای یک در آدمک خود را یک دقیقا ساعت، های عقربه جهت در و نوبت به شما

 مورد دور هر در آدمک یک توسط تواند می تنها کار مانجا فضای هر زیرا ،گرفت خواهید قرار یکدیگر راه سر لزوما شما دهند. قراررا در صفحه بازی  خودآدمک های 

 .دنداده اند، آدمک خود را از روی صفحه بازی بر نداری قراربازیکنان آدمک های خود را  همه که زمانی تا. گیرد قرار استفاده

 به نحوی می تواند امتیازات زیادی را در بر داشته باشد. این که کنید آوری جمع غذا تان مزرعه توسعه منظور به و خود خانواده برایکه  است این شما هدف
 

. بگیرید یک دید اولیه نسبت به مزرعه خود پیدا کنید و ببینید که به چه صورتی می توانید امتیاز توانید می زیر شرح به

 هترمطالعه کردید را ب تازه که آنچه بتوانید تا دباز گردی صفحه دو این به منظم طور به توانید می قوانین، خواندن هنگام

 .کنند نمی معرفیاست،  نشده داده توضیح دیگر جای در که را قوانینی صفحه دو این. ببینید

 این گونه باشد: تواند می بازی پایان درشما  مزرعه صفحه

 ،بزنید شخم را زمین ها باید شما است کننده خسته کشتکار 

شما می  نهایت در. را بکارید ها آن و دیآور دستبزراعی  محصوالت

 توانید محصوالت خود را برداشت کنید.

 این در. می کنید اتاق شروع با دو تنهاکارتان را  شما

 اند. شده اضافه بازی طول در دیگر اتاق دو مثال،

غالت  های زمین توانید می شما

 اما سبزیجات داشته باشید، و

تا زمانی که شما  خالی های زمین

چیزی در آن ها بکارید، خالی می 

 مانند.

 را خود مزرعه توانید می شما

 کشت خانه، ساخت طریق از

 توسعه حیواناتپرورش  و

 یک منطقه قطعات. دهید

 یکدیگر مجاورت در باید

 ها زمین اتاق، به اتاق :دنباش

مرتع  به مراتع و زمین ها به

 .متصل باشند

 برای فضا یک دارای اتاق هر

 که این دلیل. است نفر یک

 وجود خانه این در نفر پنج

طی   در که، است این دندار

 فضا بودکم بازی، اتمام

 .ندارد اهمیتی

 های اتاق با ابتدا درکه  خانه این

 اکنون هم ،بود شده ساخته چوبی

 های اتاق با بازسازی بار پس از دو

درخشد. یک جای می  سنگی اش

دارای امتیاز  این مانند شیک

 زیادی است.

 حیوان 1 دقیقا توانید می شما

این روند  –داشته باشید  خانگی

توضیحات . )است آن ظرفیت کننده تعیین مرتع یک اندازه تا پایان بازی بهبود نمی یابد.

 .(را به بعد موکول می کنیم حیوانات مورد در بیشتر

 و مراتع در باید حیوانات اکثر

 .شوند نگهداریها  اصطبل

 بررسی کلی

 افتد می شما مزرعه صفحه در اتفاقی چه



  

 .است برندهرا داشته باشد،  امتیاز نتری بیشتر را او مزرعه که یبازیکن بازی، پایان در

 می را امتیاز دهی قوانین). است به همان بخش مربوط امتیازات مجموع پرانتز وندر شماره .دنده میمی گیرید توضیح  امتیازرا که برای آن  آنچه شما به زیر موارد

 .(ببینیدضمیمه  12 تا 11 صفحات در بیشتر جزئیات با و 12 صفحه در یدتوان

 (8) .ارزش دارد امتیاز 2 خانه یک در یسنگ اتاق هر
 (3. )دارند امتیاز ارزش 3 زمین زراعی 4

موجود  سبزیجات غالت و کل مقدار برای شما

 می امتیاز تان مزرعه و مخزن شخصی در

 ارزش امتیاز 1 غله هر 3 جدول، طبق. گیرید

 (2. )دارد ارزش امتیاز 1 سبزی 1 و دارند

 نظر صرف) دارد ارزش امتیاز 1 مرتع هر

 (2(. )اندازه از

 1 مرتع یک در اصطبل هر

 (1) دارد. ارزشامتیاز 

 (3) .دارند ارزش امتیاز 3 وحشی گراز 6 (4) .دارند ارزش امتیاز 4 گوسفند 8

 امتیاز ارزش 3آدمک  هر

 (15. )دارد

 فضای هر برای امتیاز 1 شما

 خود مزرعه در نشده استفاده

 (2-. )دهید می دست از

فرار  حیوانات از نوع هر برای شما

 می دست از را امتیاز 1 کرده

 (گاو برای 1-) .دهید

 (گاو برای 1-)

مشاغل . هستند رمزق بزرگ های بهسازی هستند، نارنجی ،کوچک های بهسازی. دارد وجود کارت نوع 3. کند می متفاوت را اگریکوال بازی هر که است چیزی ها کارت

 .می باشندرنگ  زرد هم

 گیری باال:امتیاز  مثالدر ادامه . دارد وجود دیگر مثال سه اینجا در

 .دارد ارزش امتیاز 35 مزرعهاین  کل، در

 شده چاپ ارزش به توجه با شما

 ،بزرگ و کوچک های بهسازی در

 1 بافندگی .گیرید می امتیاز

 ارزش امتیاز 2 نجاری و امتیاز

 (3. )دارد

 به که را اضافی اتامتیاز ها کارت برخی

 می ارائه هستند، وابسته خاصی شرایط

 گوسفند برای جایزه امتیاز بافندگی .دهند

 .دارند ارزش امتیاز 2 گوسفند 8. می دهد

 باقی چوب شما تا دهد می اجازه نجاری

جایزه  به امتیاز را خود مخزن در مانده

. دارند ارزش امتیاز 2 چوب 5: تبدیل کنید

(4) 

هایی  بهسازی برای امتیاز 9 تا به شما تواند میبروگارت . باشند داشته ارزشمندی های امتیاز توانند می نیز ها شغل

 صفر(. )نیست کافی مورد این در نجاری و بافندگی داشتن تنها متاسفانه. دهدب ،دارید بازی درکه 

 تالش باالتر و 40 نمرات برای تجربه با بازیکنان. شود می شمرده محترم کند می بازی بار اولین برای را اگریکوال که کسی برای امتیاز 30

 .کنندب

البته ) گیرم می نظر در حالت بهترین به عنوان من که است یامتیاز این. است عمدی مثال این در 42 نهاییامتیاز 

 (.نمی ساختم را آن من اگر

 باشید داشته دهی امتیاز جدول بهرا  نگاه یناول

 مشاغل وها  بهسازی



 

انجام   فضاهای در را خود در آن آدمک های شما که است زمانی کار فاز. دنشو می بازی دیگری از پس یکی که تشکیل می شود فاز چهار از بازی مرحله 14 از یک هر

 .شود می شروعها  سازی آماده از برخی با دور هر. دهیدمی  قرارخاصی  اقدامات انجام کار جهت

 دور، هردر . ندا شده چاپ بازی صفحه روی بر قبلاز  انجام کار، فضاهای اکثر

 رتکا ستون باالی از کارت یک: شود می بازی وارد جدید انجام کار فضای یک

بازی  نآدر  که یدور محلی که با شماره در را آن و انجام کار بکشید فضای های

 شغل " کاشی پشت در که مروری. )می کنید مشخص شده است، قرار دهید

انتظار  ،بازی از مرحله هر در توانید می که گوید می شما بهوجود دارد  " جانبی

 (انجام کاری را داشته باشید. فضای کارتچه 

 ارتک اثرات طریق از که باشد داشته وجود دور آن فضای در کاالتعدادی  اگر

 ببل

چاه  شما که هنگامی

 هر در باید ،ساختید

 فضای پنج از یک

 غذا 1 ،های بعددور

 .دهید قرار

. کنید دریافت را کاالها ینامی توانید  اکنون هم شما ،(کنید مراجعه 11-10 صفحات به) گرفته اند قرارجا  آن درخاصی 

 حتی ،رار دهیدق رنگدر آن را مقابل پیکان اُخریی  چاپ شده یکاالانجام کار،  فضای هر در شده داده نشان مقداربه  ،سپس

 .شوند می نامیده "انباشته فضاهای" فضاها این. باشند مانده باقی قبل دورهای از یی همکاالها اگر

 چوبی که از 3 به چوب جدید 3 مثال، این در

 .است شده اضافه قبلی باقی مانده، دور

 آدمک های همه بازیکنان همه که زمانی تا دهید، قرار انجام کار فضای یک در را آدمک یک ، دقیقا(ساعت های عقربه جهت در و) ، آغاز می شودشروع بازیکنبا  زیبا

انجام  فضای هر. )کنید استفاده نآ از دور تا پایان این توانید نمی دیگر باشد، شده اشغال انجام کاری فضای اگر. دهند، به همین روال ادامه دهید قرار بازی در را خود

 را متعددی اقدامات ام کار، انج فضاهای از برخی. دهید انجام مربوط به آن محل را اقدام بالفاصلهسپس، .( شود استفاده دور هر در آدمک یک توسط تواند می تنها کار

 .کنید استفاده در آن موجود اتاقدام از یکی حداقل اجرای بدون انجام کار فضای یک از توانید نمی شما. دهند می ارائه

آدمک های آن ها تمام شده است،  که بازیکنانی. باشند داشته دیگران به نسبت بیشتری آدمک های است ممکن بازیکنان برخی پیش می رود، بازی که همانطور

 .باقی مانده است، باید نوبت خود طبق روال، در جهت عقب های ساعت اجرا کننددیگر هیچ نوبتی نخواهند داشت. دیگر بازیکنان که هنوز آدمک هایشان 

 در را مشابهی قداماتا پایدار، انجام عمل فضاهای.  قائل می شویمانباشته، تمیز  فضاهای و پایدار انجام کار فضاهای بین ما

 .دهند می ارائه االهاک از مختلفی مقادیر دور هر در و شود می آوری کاال جمع انباشته،  در فضاهای. دهند می انجام مرحله هر

 از را کاالها تمام می کنید، استفاده انباشته فضای یک از وقتی

 دهید. قرار خود مخزن در را ها آن و بردارید آن فضا

قابل اجرا هستند  دهند که به هر ترتیبی انجام را متعددی اقدامات توانند می پایدار انجام کار فضاهای برخی

 را اقدام اولین دبای شما .(" و بعدا")با ترتیب مشخصی هستند  ناقداماتشا انجام مندنیاز مابقی(. "یا/  و")

 .دهید انجام را دوم اقدامتوانید  می شما آن از پس تنها دهید؛ انجام

 از پس تنها اینجا، در

 توانید می بازسازی،

 .بسازید ارتقاء یک

 خود های خانه به را ها آن ،ادندد قرار آدمک هایشان را در صفحه بازیکنان همه که هنگامی

 .دیبازگردان

 ایدارپ انجام کار فضاهای تمام از یدقیق توضیح توانید می شما ضمیمه، 6 صفحه در

 می کزتمر انجام کار فضاهای تأثیرات روی ما ن،وانیقدفترچه  این در. کنید پیدا

 .دهیم می توضیح را ها آن و کنیم

 کلی بخش در که را اهدافی کنید می سعی شما کار، فاز در

 سه شد، ذکر قبال که همانطور. دهید انجام کردیم، مرور

 اشم اما نکنید، غفلت آن از نباید که دارد وجود مهم حوزه

  نهخا: به سراغ آن ها بروید توانید می بازی مختلف نقاط در

 پرورش خانواده، روی ریزی برنامه عالوه به سازی

 اینها درباره بعدا بگذارید. غالت کشت و حیوانات

 .کنیم صحبت
 با دورآن  که دهد می نشان بازی صفحه در نماد این

 .یابد می پایان محصول برداشت یک

 جاتسبزی و غالت شما آن در که محصول خاتمه می یابد برداشت بابازی  دورهای از برخی

می  ورشپر را خود حیوانات و خواهید کرد تغذیه را خود خانواده ،می کنید برداشت را خود

 .است شده داده توضیح 9 صفحه در بیشتری جزئیاتمحصول با  برداشت. دهید

 روال بازی

 فاز آماده سازی. 1

 . فاز کار2

 کار فاز مورد در بیشتر اطالعات

 . فاز بازگشت به خانه3

 . برداشت 4

 و بعدا



 

 خانواده برای ریزی برنامه و سازی خانه

 را خود انوادهخ خواهید می اگر. دارید نفر دو برای فقط هایی اتاق با چوبی خانه یک شما بازی، شروع در

 را خود خانه باید ابتدا ،یابد افزایش انجام دهید دور هر توانید می که را اقداماتی تعداد تا دهید افزایش

 درن ها را آ توانید می شما که - نی و چوب - ،مانی داردساخت منابع به نیاز خود این. دهید گسترش

 .پیدا کنید "نیزار" و "جنگل" مانند انباشته فضاهای

 اتاق کردن اضافه

 الزم های هزینه پرداخت با و کنید استفاده "مزرعهتوسعه " انجام کار فضای از

 وبیچ اتاق کاشی. دهید انجام را " ساخت اتاق " اقدام ،نی 2 و چوب 5: ساخت

 .دهید قرارخود دیگر اتاق های  مجاورت در را آن و بردارید را

 اتاق یک ساختمانبیشتر  جزئیات

 نداشته وجود شما مزرعه صفحه در اتاق یک برای قانونی فضای اگر

 .کنید اضافه را دیگری اتاق هیچ توانید نمی شما باشد،

ی هر تعداد دیگری به از پس یکی توانید می شما واحد، اقدام یک در

 توانید اتاق بسازید.که می 

 انجام کار فضای

 "مزرعه توسعه"

عیت های بیشتر به نسبت جم اتاقداشتن  "اتاق با تنها خانواده افزایش جمعیت" انجام عمل نیاز پیش

 عمل کهگری آدمک دی کنار در خود مخزن از را آدمک یک دهید،می  انجام را اقدام این که وقتی. استخانواده 

 در را جدید دمکآ گردند،می  بر خانه به شما آدمک های که هنگامی دور، پایان در. دهید قرار ،دهد می انجام را

 رشد. داشت یدخواه اضافی نوبت یک شما بعدی دور از. کند می اشغال را اتاق یک آدمک هر: دهید قرار خود اتاق

 دسترس در (شود می بازی «فرزند آرزوی» انجام کار فضای کارت که زمانی به بسته) 7 یا 6 ،5 دورهای در هخانواد

 .گیرد می قرار

 بازسازی

 نماد نفر دو این

 کودک و مادر

 .هستند

 1 و سقف برای نی 1 پرداخت با دوباره را خود خانه توانید می شما بعدها،

 باید اشم ،این کار برای. )کنید سنگی خانه یک به تبدیل اتاق، هر برای سنگ

 .(آن ها بچرخانید دیگر سمت به را اتاق های کاشی

 

 
 .شدند آجری های اتاق جایگزین سنگی های اتاق این

  اتاق تمامی باید بازسازی می کنید، شما که هنگامی

 اتنه ندارید اجازه شما. تعمیر کنید را خود های خانه

 .کنید بازسازی را خود خانه از بخشی

 جزئیات بیشتر بازسازی

 می استفاده "مزرعهعه توس" انجام کار فضای از که زمانی: کنید اضافه خود خانه به را آجری های اتاق توانید می کنید، می زندگی آجری خانه یک در که هنگامی

 بپردازید. نی 2 و سنگ 5 سنگی خانه ها باید برای ساختبعد کنید، پرداخت جدید اتاق هر برای را نی 2 و آجر 5 باید کنید،

 نهایی مراحل در انجام کار فضای های کارت

 .ودش می بازی وارد دوم بازسازی فضای بازی، نهایی دور در خانواده رشد بیشتر جزئیات

 بازسازی" انجام کار فضای

 حیوانات های توانایی "مزرعه

 بخشد  می نیز بهبود را شما

 .(کنید بعدی نگاه بخش به)

 خانه تا دهید انجام ار "نوسازی" اقدام توانید می ،محل آن در. می شود بازی وارد «خانه بازسازی» انجام کار فضای ،7 یا 6 ،5 دورهای در

 در شده چاپ پیش از چوبی های اتاق از یک هر روی بررا  آجری اتاق کاشی یک .کنید تبدیل ارزش با آجری خانه یک به را خود چوبی

 پشت تعمیر منظور به را نی 1 باید شما ،کار این برای. آجری تعویض کنید های اتاق با را دیگراضافه  چوبی اتاق هر و دهید قرار خود مزرعه

  .کنید پرداختآجر برای هر اتاق  1 و همچنین بام

 .اتاق هر در رس 1 عنوان به

 انجام کار ضایف ،13 یا 12 دور درآورید.  بدست می یزیادامکانات  تان خانواده رشد برای شما بازی، پایان در

 کند می همفرا را "اتاق بدون حتی خانواده رشد" اقدام کارت، این. شود می بازی وارد "فرزند فوری آرزوی"

 .دهید رشد اتاق یک ساختن بدون را خود خانواده دهد می امکان شما به که

 افراد از یکی بسازید، جدید اتاق یک "اتاق بدون حتی خانواده رشد" اقدام از بعد اگر

 شدر" اقدام توانید پس  از آن نمی لذا .جای می گیرد اتاق آن در سرعت به شما

 .ندارید کافی اتاق شما زیرا دهید، را انجام "اتاق با خانواده



  

 حیوانات پرورش

 حیوانات توانید می شما. باشد داشته شما خانواده تغذیه در مهمی نقش تواند می حیوانات پرورش

 حیوانات همه کنید می استفاده از این فضاها یکی از وقتی. کنید دریافت انباشته فضاهای از را

 بردارید. راآن  درون

 جای خود مزرعه در را آن ها باید شما جای دهید. نشخصی تا مخزن در را خود حیوانات توانید نمی سادگی به شما ساختمان، منابع و زراعی محصوالت خالف بر

 .دارد وجود این موضوع با مقابله برای مختلفی های گزینه. فرار می کنند حیوانات صورت این غیر در .دهید

 شود. می بازی وارد 11 یا 10 دور در "گاو بازار" و ،9 یا 8 دور در "بازار گرازها" ،4 و 1 دورهای بین "بازار گوسفندان" فضای

. 

 

 فضای چند یا یک شما تا دهد می اجازه "حصار ساخت" اقدام

 هر. کنید مرتع ایجاد یک ی خود ببندید وها حصار بارا  مزرعه

 تواند می تنها مرتع هر. دارد خود مخزن در حصار 15 بازیکن

 نوع آن از حیوان 2 حداکثر و کند نگهداری را حیوان نوع یک

 مزرعه جای می گیرد. ضاییک ف هر در

 با را مرتع یک ظرفیت توانید می شما

 برابر دو آن، در اصطبل یک ساخت

 مخزن در اصطبل 4 بازیکن هر. کنید

 .دارد خود

 می مرتع یک از خارج در یک اصطبل

شما . دارد نگه را حیوان 1 دقیقا تواند

 .اطراف آن حصار بکشید توانید می بعدا

 در دلخواه( نوع هر) حیوان 1 دقیقا توانید می شما

 .دارید نگه تان خانگی حیوان عنوان به خود خانه

 در. هزینه دارد چوب 1 می کشید، "حصار ساخت "عمل  حین در شما که حصاری هر. کنید استفاده "حصار کشی" انجام کار فضای از ،کشی مراتع حصار برای

 هر در را خود مرتع اولین توانید می شما ،باشندموجود  همسایه و خالی فضاهای که زمانی تا. تا جایی که می توانید حصار بکشید توانید می شما واحد، اقدام یک

 که شود ها حصار ساختزمانی نیاز به  است ممکن. باشد موجودمرتع  یک مجاورت در باید می سازید، آن از پس که مرتعی گونه هر. بسازید خود مزرعه یکجا

 .دیکن را ایجاد محصور کامال مرتع یک فقطبخواهید 

  برای آن ها به اشتراک گذاشته می شود. مجاور مرزی مراتع حصار

 داخل در هایی حصار کردن اضافه را با فعلی مرتع یک توانید می دهید، می انجام را "حصار ها ساخت" اقدام شما که هنگامی

 کنید. تقسیم آن را به چند قسمتمرتع 
موضوعی  لحاظ به اگر حتی) شود نمی محسوب حصار عنوان به اتاق های کاشی لبه 

 .است صادق نیز زمین زراعی کاشی های برای امر همین(. این حس را ایجاد کند
 کرد. تخریب ساخت، از پس ها حصار می توان

انجام  فضای همان این. )یک اصطبل بسازید ،چوب 2 هر به ازای پرداخت توانید می "مزرعه توسعه" انجام کار فضای در "اصطبل ساخت" اقدام از استفاده با

 (کنید مراجعه 7 صفحه به دهد، می را ها اتاق ایجاد امکان شما به که است کاری

 این فضا. بسازید مزرعه فضای هر در اصطبل یک حداکثر توانید می شما

 .نباشد پوشیده کاشی یک توسط است ممکن

 مراتع و مزارع ها، اتاق سایر متصل به ترتیب به باید مراتع و مزارع ها، اتاق

 .شود نمی اعمال ها اصطبل روی قاعده این. باشند

 را آن ظرفیت 2×  1 مرتع این در اصطبل دو

این  حیوان، 4 فقط جای به. کنند می برابر دو

 نوع از یک حیوان 16 تا تواند می اکنون مرتع

 .دارد نگه را

 زندگی در کشاورزی صنعت همانند

چندان  امتیاز گیری برای امر این واقعی،

 معقول نیست.
 دیگری ساخته می شوند.  از پس یکی آن ها اصطبل ها را با هم نمی سازید بلکه شما

 اصطبل هر(. ببینید را 11-10 صفحات) دهند اختصاص اصطبل یک به را ویژه ای توانایی توانند می خاصی های کارت

 .باشد خاص توانایی یک حداکثر است ممکن

 انباشته برداشتید، فضایاز  که یحیوانات مستقیم طور به توانید می ،دارید (کنید نگاه 10 صفحه در پز و پختاجاق  و شومینه به)        نماد با بهسازی یک شما اگر

 .دهید قرار خود مزرعه در را ها آن ابتدا نیستید مجبور شما مورد، این در. کنید تبدیل غذایی مواد به

 . هرجابجا کنیدآن ها را ( اتحیوان قوانین به توجه با) زمان هر در توانید می که هستند شما مزرعه در چیزهایی تنها شما حیوانات :زمان هر اجرا دراقدامات قابل 

مخزن اصلی  به را دیگری کاالی هر همچنین و حیوانات توانید می شما زمانی، هر در. هستند حرکت غیرقابل( ها اصطبل و احصار ه ،مزارع ها، اتاق) یدیگر چیز

 برگردانید.

 زمین کاشی یک آوردن دست به برای "زمین زدن شخم" اقدام به نیاز شما ،اول. دارد سازی آماده کمی به نیاز زراعت

 از نقطه هر در را خود زراعی زمین کاشی اولین، استموجود  خالی فضای که ییجا تا توانید می شما. زراعی دارید

 موجودزراعی  زمین یک مجاورت در باید دهید می قرار آن از بعد کهزراعی  زمین کاشی هر .دهید قرار خود مزرعه

محل، اقدام  این. است دسترس در ابتدا از "گندم بذر" انجام کار فضای. دارید محصول بذر یک به نیاز شما دوم،. باشد

 .کند می فراهم را "گندم ]بذر[ 1گرفتن "

 .کنید می دریافت خود عرضه در دانه 1 شما آن طی در

: در همسایگی متصل

 انجام کار فضاهای

 دانه گندم" و "زراعت"

" 

 گزینه های دامداری حیوانات

 حصار کشی بیشتر جزئیات

 ساخت اصطبل بیشتر جزئیات

 زراعت



   

 قرار خواهند گرفت. دسترس در کشتمحصول قابل  یندوم عنوان به سبزیجات بازی، طول در بعدا

 بین کهفاده کنید در محل مناسب است "کاشت"از عمل  توانید می باشید، داشته تان مزرعه در و زمین کشت نشده خودکاشته نشده در مخزن  تصوالشما مح اگر

 و بگذارید خالی ین زراعیزم یک در بردارید و خود مخزن از را سبزی 1 یا غله 1 ،ی خواهید عمل کاشت را انجام دهیدم که وقتی. می شود بازی وارد 4 و 1 هایدور

 می باقی شما مزرعه در حصولم برداشت زمان تا محصوالت این(. کنید نگاه تصویر به) کنید اضافه ها آن باالی در مخزن اصلی بردارید و از را دیگر سبزی 1 و غله 2

 هر در تعداد از زمین های زراعی کشت نشده خود، محصول بکارید. توانید می ،"کاشت" واحد عمل یک در. مانند

 .کنید انتخاب را هستند مخزن تان در که محصوالتی تمام توانید می ،کاریدمی محصولی  شما که هنگامی

 بکارید. را آن نیستید رمجبو شما. در نظر گرفته می شود کرده رشد کامال محصول یک عنوان به کنید، می دریافت "هابذر" انجام کار فضای یک از که محصولی بذر هر

 بمانند. خالی توانند می زمین های زراعی ]بعضی از  [ .نیستید خالی تمام زمین های کاشت به مجبور ،می کاریدمحصولی  شما که هنگامی

 (.یجاد کنیداخالی  فضای اتاق، ساخت کاشی جهت مثال، برای) کنید حذف خود مزرعه از کاشی را دیگر نمی توانید آن ،زمین زراعیدادن کاشی  قرار از پس

 امتیاز طول در حال، این اب(. ببینید را بعدی بخش) ندارید دسترسی زراعیتان هستند، زمین های در که محصوالتی به نزدید، برداشت دست به اقدام  که زمانی تا شما

 (.ببینید را 12 صفحه) شماریدب را خود های زمین موجود در محصوالت بازی، پایان گیری در

 " گندم دانه" و "زراعت" انجام کار فضاهای: در همسایگی متصل

 در 9 یا 8 دور در سبزیجات

 بذر" انجام کار فضای

قرار  دسترس در "سبزیجات

 .می گیرند

زمین زراعی  هر کاشت، از پس

 گندم 3 حاوی جدید گندم

سبزیجات  زمین هر و است

 .باشد می سبزی 2 شامل جدید

کمی کند خواهد  برداشت، از پس برداشت

 های زمین تمام مطمئن شوید که اما بود،

 هر از محصول 1 باید شما برداشت در هر: خالی می کنید را زراعی خود

 .دهید قرار خود مخزن در را آن و زراعی بردارید زمین

 

 از را محصول 1 شما برداشت، هر ابتدای در

 بر می دارید خود زمین های زراعی از یک هر

 شکل به) دهیدمی  قرار خود مخزن در را آن و

 (.کنید نگاه

 مرحله سه محصول برداشت هر. است شده داده نشان صفحه بازی  در           نماد توسط که دارد وجود محصول برداشت یک ،14 و ،3 ،11 ،9 ،7 ،4 های دور پایان در

 .شوند می اجرا ترتیب به که دارد

 محصول برداشت ری ازخوددابه  مجاز شما. دهید قرار خود مخزن در را آن و بردارید محصول 1 دقیقا خود زمین های از یک هر از باید شما

 .آنها از یکی از حتی – نیستید خودزراعی 

  ماش اگر: استثنا. دارد غذا 2 به نیاز است بازیون در که آدمکی هر

( است م ندادهانجا هیچ اقدامی کنون تا که) "نوزاد" آدمک ،رشد داده اید دور در همان را خود خانواده

 .رنددا ارزش غذا 1 شما مخزن درموجود  سبزیجات و از غالت یک هر. دارد غذا یک به نیاز تنها
شما می توانید با آرد غالت 

 ... حلوا درست کنید

 ... و سبزیجات خام بخورید.

 اما دهید بیشتر می کنند، انجام توانید می که را اقداماتی تعداد اضافی آدمک های بینید، می که همانطور

 .دهند می نیز افزایش غذا را به نیاز

 "بازیکنان سفر" و "مزد روز کارگر " ،"ماهیگیری"انجام کار  فضاهای از  را غذایی مواد توانید می شما

 .کنید دریافت

 غذایی بیشتری از محصوالت میزانمی توانید به  را داشته باشید،       و              های  بهسازی شما اگر

 .شود می پرداخته آن به بعدی بخش در که استفاده کنید

 نمی ارائه هیچ غذایی تنهایی به ها آن. شوند تبدیل غذا به         بهسازی طریق از توانند می تنها حیوانات

 .دهند

 ازمج نفره 4 بازی در تنها "مسافرت بازیکنان" انباشته فضای

 است.

 خود خانواده تغذیه برای کافی اندازه به غذا اگر

. کنید از نشانگر گدایی استفاده باید باشید، نداشته

 گدایی نشانگر 1واحد کمبود غذایی  1 به ازای هر

 امتیاز گیری به طول گدایی در نشانگر هر. بردارید

 باشید، اشتهد مشابه یک نوع از حیوان 2 حداقل اگر. دهید پرورش را خود حیوانات باید خانواده، تغذیه از پس ها آن شر وجه از هیچ به و دهد می امتیاز -3 شما

 را جدید یوانح این بتوانید زمانی که فقط اما .بر می دارید مخزن اصلی از را نوع آن از حیوان یک دقیقا شما

 شما.( یستن ورشمحل برای پر یک در والد حیوانات حضور به نیازی. )کنید می دریافتآن را  کنیدگذاری  جای

 برداشت ره در .ممنوع هستید پرورش مرحله طی در، غذا به نوزاد یا والدین حیواناتاز تبدیل  صریح طور به

 .کنید دریافت نوع هر از حیوان 1 حداکثر توانید می شما ،محصول

 باشید مطمئن باید شما شد، نخواهید خالص

 .کنید تغذیه را خود مردم توانید می که

 زراعت مورد در بیشتر اطالعات

 برداشت محصول

 فاز زمین زراعی

 فاز تغذیه

  تغذیه فاز مورد در بیشتر اطالعات

 حیوانات پرورش فاز



  

 بزرگهای  بهسازی

 .است شده داده نشان زرد دایره یک در عدد یک توسط دارند. این امتیاز

 برای شده تعیین فضای " بزرگ بهسازی " انجام کار فضای 

 ،"خانه بازسازی" کار فضای در. است بزرگ های بهسازی ساخت

 .است جایزه یک فقط بزرگ بهسازی یک ساخت

اینکه این کارت را به  برای. کنید پیدا آن راست سمت باال گوشه دررا  بهسازی کارت ساخت یک هزینهشما می توانید 

 .کنید پرداختدر آن را  شده داده نشان هزینه باید شما ،بگذارید نمقابلتاصورت رو به باال در 

 :دنکن تبدیل غذا به را کاالها که است این بزرگ های بهسازی اصلی هدف

 محصوالت به تبدیل ساختمانی منابع ،می شوند پخته غالت ،شده طبخ سبزیجات و حیوانات

 .شوند می مبادله غذا برای سپس که شده دستی صنایع

 :است بزرگ بهسازی ترین ارزان شومینه

 آجر هزینه دارد. 3و دیگری  2 یکی

 سبزیجات و حیوانات تبدیل برای ،بار هردر  ها آن. است یدیگر از ارزانتر ها آن از یکی که دارد وجود پز و پخت اجاق دو و شومینه دو

 از تر موثر کمی پخت و پز های اجاق). شده است مشخص کارت روی بر غذایی مواد تبدیل کاالها به ارزش .شوند می استفاده غذا به

 .(ترند گران اما هستند، ها شومینه

 هیچ پرداخت بدون پز، و پخت اجاق یک به را شومینه یک توانید می دهید، می انجام را "بزرگ بهسازی" اقدام که هنگامی

 .تبدیل کنید اضافی، ساختمان منبع

 چپ سمت در          کنید، دارای نماد تبدیل غذا به را سبزیجات و حیوانات دهند که می اجازه شما به که هایی کارت تمام

 پایین خود هستند.

 
 

 اگر اما .(کنید مراجعه 9 صفحه به)به ازای هر کدام تبدیل کنید  غذا 1 بهاز مخزن خود  را جاتسبزی و غالت توانید می زمان شما هر در

 غذا 2 شود، می پخته شومینه یک طریق از که گندمی هر: استفاده کنید "پخت نان"بدست آورید، باید از اقدام  بیشتری غذای بخواهید

 تولید می کند. غذا 3 پخته شوند، پز  و پخت اجاق طریق ازهر گندمی که  و

 و شومینه بر عالوه. خود هستند راست سمت پایین در     دارای نماد   بپزید نان که دنده می اجازه شما به که هایی بهسازی

 بالفاصله سازید، می را ها اجاق این از یکی شما که هنگامی. هستند نماد این دارای نیز یسنگ و های آجری کوره پز، و پختاجاق 

، فقط کنید می استفاده پخت برایفقط از غالت  حاضر حال در که صورتی در ترجیحا،. )را برآورده خواهید کرد " نانپخت  " اقدام

 را عمل این "غالت از استفاده" کار فضای.( بسازیدکوره  اجاق 

 .کند می برآورده

 

 " اقدام و باشید داشته یک اجاق آشپزی آجری و پز و پخت کوره دو هر شما اگر

 هر و کنید تبدیل غذا 5 به را غله توانید  اولین می را انتخاب کنید، " پخت نان

 .کنید تبدیل غذا 3 به اضافی را غله

 شما به ها بهسازی این ،محصول برداشت هر در. استفاده می شود سبد بافی از نی کارگاه و)خاک رس(  گری از آجر سفال ،در نجاری از چوب 

 ،(کنید مراجعه 12 صفحه به) گیری پایان بازی امتیاز طول در. کنید تبدیل غذا 3 و 2 ،2 به را نی و آجر چوب، 1 ترتیب به که دهد می اجازه

 .کنید مبادله جایزه یها امتیاز برای را خود مخزن در موجود منابع که دهند می اجازه شما به آنها

 امتیاز 3 و چوب، 6-5 برای جایزه امتیاز 2باقی مانده،  چوب 4-3 برای امتیاز جایزه 1 نجاری گیری پایان بازی، امتیاز طول در

 چوب باقی مانده در مخزن تان به شما می دهد. بیشتر یا 7 برای جایزه

. کند می آماده غذا یکبرای صاحب خود  دور، 5 برای. است ، چاهبزرگ بهسازیدهمین 

 هایدورمحل  5 از یک هر در غذا 1( امکان صورت در) ،یدساخت را آن شما که هنگامی

 این آغاز در. دهید قرار ،است نشدهیده پوشمحل انجام کار  کارت با که بازی صفحه بعدی

 .کنید دریافت دورآن  فضای از را غذا ،ها دور

ضمیمه ، می توانید اطالعات  2شما در صفحه 

دریافت  بزرگهای  بهسازیبیشتری را در مورد 

 کنید.

 پز و پخت های اجاق و ها شومینه

 پز و پخت اجاق و شومینه مورد در بیشتر اطالعات

 کوره ها

 دستی صنایع

 چاه

 بدست  بزرگ بهسازی شما یک که هنگامی .دارید دسترسی آنها همه به شما. دارد وجود بازی در بزرگ بهسازی 10

  امتیازی ارزش بزرگ بهسازی های .کنید استفاده بازی بقیه برای آن از توانید می ،آوردید

آن  توانید می شما. کنید استفاده خود مخزن موجود در غالت از چگونه که بگیرید تصمیم توانید می شما ،"غالت از استفاده" انجام کار فضای در

 .کنید تبدیل غذایی مواد به را آن بهسازی            از استفاده با را آن یا و( ببینید را 9 صفحه) زمین زراعی بکارید یک در را ها



  

 را ها آن شما که زمانی تا مشاغل و کوچک بهسازیکارت های . گیرد میرو به باال قرار  صورتپشتیبانی به  در صفحه کالن های بهسازی

 دست در کارت یک که زمانی تا. آید می در اجرا به کارت پایین متن که زمانی یعنی ند. بازی شدنشو می داشته نگه تاندست در کنید، بازی

 .ندارد بازیدر اثری  وجه هیچ به باشد، شما

 بازی طول در شما. است حاکم نوانیق دفترچه بر همیشه کارت روی بر چاپ شده متن: دنده تغییر را قوانین دنتوان میشده  بازیهای  کارت

 بهترین استفاده را بکنید. دارید اختیار در از ابتدا که شغلی 7 و کوچک بهسازی 7 از باید شما بنابراین .یدکش نمی یه ااضاف کارت هیچ

 صنایع دستی

 می بازی را کارت این شما که هنگامی: مثال عنوان به جزئیات صنایع دستی

 آجر، 3 غله، 2 بازیکنان تعداد به بسته بالفاصله کنید،

 .کنید می دریافت گوسفند 2 یا نی 2
 توانید می برخورد کردید، a / b / c شرایط از با برخی شما اگر" مانند دارای اصطالحاتی کارت یک اگر

A / B / C  اغلب ،(کنید نگاه 10 صفحه در "دستی صنایع های ساختمان"به  همچنین) "را بگیرید 

 بیشتر جزئیات برای. )شود می مرتبط C به c و B به A، b به a برخورد می کنید: زیر موارداز  با یکی

 .(ببینید را ضمیمه 6 تا 3 شوند، صفحات می استفاده اصطالحاتی که اغلب دیگر مورد در

 بزرگ بهسازی یک شما آیا که کنید انتخاب توانید می دهید، می انجام را "کوچکیا  بزرگ بهسازی" اقدام که هنگامی

 هنگام دررا  دادن بهبود کوچک بهسازی توانید می همچنین شما. کنید می بازی را کوچک بهسازی یک یا می سازید

 خود خانواده رشد حال در یا و( کنید نگاه 12 صفحه به) "جلسه محل"کار  ی انجامفضا از شروع کنبازی نشانگر گرفتن

 .کنید بازی (ببینید را 7 صفحه) "ی فرزندآرزو"کار  انجام فضای در

 از برخی حال، این با .کرد پیدا ی کارتباال راست گوشه سمت در را ساخت هزینه توان می بزرگ های بهسازی در

برطرف شود، شما قادر به بازی  شرط پیش این اگر تنها: داشته باشند شرط پیش یک است ممکن کوچک های بهسازی

نه اینکه آن را بازی  ،چیز خاصی را داشته باشیدمی گویند که شما باید  فقط نیازها پیشکردن این کارت خواهید بود. 

 .کنید
. دارند امتیاز بازی پایان در بزرگ های بهسازی همه و کوچک های بهسازی بیشتر

 همانند. دارد ارزش امتیاز چند که گوید می شما بهها  کارتاین  روی زرد نماد

 های بهسازی از برخی ،(کنید نگاه 10 صفحه به) دستی صنایع های ساختمان

 .داشته باشند پاداش امتیاز مختلفی مقادیر دنتوان می کوچک

 زمینه پس رنگ بزرگ های بهسازی

 پس کوچک های بهسازی دارند؛ قرمز

 دارند. رنگ نارنجی زمینه

 نیاز شرط، پیش این

 در شغل 2 حداقل به

 دارد. شما مقابل

 امتیاز 1 نساجی. به شما می گوید که چقدر امتیاز می گیرید        جایزه امتیاز نماد

 .کند می فراهم گوسفند سه هر برای را جایزه

 دارد. ارزش امتیاز 1خود نساجی 

 را آن های دستورالعمل ،کردید بازی ی از آن ها رایک شما که هنگامی: هستند مسافرتی های کارت ،کوچک های بهسازی از برخی

 سمت به پیکان یک با ها کارت این. اضافه کند خود دست کارت های به را آن کهبدهید  چپ سمت در بازیکن به را آن و دهید انجام

 .ه انددش داده نشان چپ

 1 که دهد می اجازه شما به "بازار ایستگاه" اساسا

 کنید. عوض سبزی 1 با را غله

ی انجام فضا در. دهید قرار خود مقابل دربه رو  را آن و کنید بازی خود دست از را شغل کارت یک دقیقا تا دهد می امکان شما به «ها درس» انجام کار فضاهای

 بازی آن از بعد که اضافی شغل هر. است رایگان می کنید، بازی ی کهشغل اولین "مزد روز کارگر" باالیدر  "ها درس" کار کار 

 .دارد غذا هزینه 1 کنید

 آن در ی کهشغل هر نفره، سه بازی یک در. دارد وجود اضافیی  "درس ها" انجام کار فضاییک  بازیکن، 4 و 3 با بازی در

 هزینه غذا 2 شغل هر آن از پس ،دارند را هزینه غذا یک اول شغل دو نفره، 4 بازی در ؛دارد هزینه غذا 2بازی شود  فضا

 هزینه به نیاز کههستند  شغل چند. )دنشو می نامیده "غالتاش هزینه" ها هزینه اینخواهد داشت.  دارد

 .(ندا شده داده توضیح کارت روی متن در که دارند اضافی

 
 های بهسازی و مشاغل مورد در بیشتر جزئیات

 شده ضمیمه آورده 3 تا 2 صفحات در کوچک

 .است

 چالش به را بازیکنان کارت این. است خاص نوع خانه مباشر، یک کارت

 چالش این که هرکسی. بسازند بیشتر های اتاق با ای خانه تا کشد می

 می بازیکن چندین) کند می دریافت جایزه امتیاز 3 شود، برنده را

 .(شدن، این متیاز را دریافت کنند برنده صورت در توانند

 کوچکهای  بهسازی

 مشاغل



 

 بازیکن شروع کننده

 به شدن تبدیل برای .کند نمی تغییر خودکار بعدی، به طور  دور به دوریک  در گذر شروع بازیکننشانگر 

 ازی بازیکن هیچ اگر. )فضا. کنید ستفادها "جلسه محل"فضای انجام کار  از باید شما ،کننده شروع بازیکن

 (.ماند می باقیاش فعلی  دارندهنزد  بازی شروع نشانگر نکند، استفاده آن

فضای  از استفاده هنگام

 ،"جلسه محل"انجام کار 

 ارتقاء یک توانید می

 بازی کنید. نیز جزئی

 ،وجود دارد بازی دیگر صفحه سمت در ی که جدول. رسد می پایان به نهایی برداشت از بعد مردهچها دور پایان در بازی این

 .غذا جز چیزیبرای هر  اساسا: کنید می دریافت چگونه امتیاز بازی پایان در که دهد می نشان

 2 زمین زراعی کاشی 3 ، امتیاز 1 زمین زراعی کاشی 2 منفی ، امتیاز 1 زمین زراعی کاشی 1-0 که دهد می نشان اول خط

 .را محاسبه کنید حیوانات و سبزیجات ،غالت مراتع، اتامتیاز توانید میبه همین صورت  الی آخر امتیاز ارزش دارند. و امتیاز

 که باشید داشته خاطر به که است مهماین  .کنید آشنا دقیق مقادیر با را خود بازی هنگام در توانید می شما

 .دهید می دست از امتیاز 1 شما ،مزرعه در نشده استفاده فضای هر برای

 در های موجود بهسازی برای ،آدمک هایتان برای خود،شده  بازسازی خانه برای توانید می شما این، بر عالوه

 .کنید دریافت امتیاز ،حصار کشی شده های اصطبل برای همچنین و تان مقابل

 .ببینید ضمیمه صفحات آخرینرا در  دقیق قواعد. خاص آن کارت امتیاز به همراه خواهند داشت عبارت به ها بستگی کارت روی کاالهای خواه نا خواه

 زمین زراعی عنوان به  خود که کارتی هر در و خود های کاشی در خود، مخزن در موجود غالت تمام می کنید، همحاسب را سبزیجات و غالت که امتیاز هنگامی

 .بشمارید شود، می شناخته

 .شود بیان از این غیر اینکه مگر شمرده می شوند. کنند، می فراهم آن ها برای "اتاق" که هایی کارت روی بر آدمک های حاضر و حیوانات

  .پیدا کنید ضمیمه صفحات آخرین در یدتوان می را امتیاز گیری مباحث همه از مفصلی شرح

 باشد، تساوی برقرار هنوز اگر. می شکند را تساوی ،دارد اختیار در را بیشتری ساختمان منابع که یبازیکن ،تساوی صورت در .است بازی برنده امتیاز بیشترین با بازیکن

 .بگذارندپیروزیشان را به اشتراک  بازیکنان

 برنده و بازی پایان

 گیری امتیاز جزئیات

 قطعات تعداد

 بازی تک نفره

 هر قطعه اگر .هستند نرده شما 15 و اصطبل چهار آدمک، پنج دارند، محدودی تعداد عمدا که اجزایی تنها

 کاشی 2تعبیه استفاده کنید.  یا کاال کاشی از ،تمام شود است دسترس در بازیکنان همه برایکه  دیگری

 بعامنکاشی  5 و( نوع هر برای نشانگر یک) اتحیوانتا برای  4 ،تا برای غالت 3 ،جاتسبزی برای کاال

 چهار" توانند می حیوانات وجود دارد. (نوع هر برای نشانگر یک) یساختمان

 مرتع دو گانه این. باشند "برابر

 است وحشی گراز 4 شامل

 نشان کاال کاشی این

 این در سبزی 2 دهنده

 است. زمین زراعی

: زیر های استثنا باالبته  یکی پس ا دیگری بازی کنید. نوبت ها را ،نفره 2 بازی قوانین به توجه باخواهید کرد.  شروع غذا را بدون بازی شما انفرادی، بازیکن عنوان به

 جنگل " انباشته فضای درتا  3 جای به چوب 2 دور فقط هردر (. دارند نیاز غذا 1 فقط همچنان نوزادان) دارند تغذیه مراحل در غذا 3 به نیاز شما بزرگسال آدمک های

 در را "ها کمپین" همچنین. )کنید حذف بازی از را آن ،دبعدی می دهید بازی کردی بازیکن به معمول طور به که را مسافرتی کارت یک اینکه از پس. قرار دهید "

 بازی وارد محل های انجام کار های کارت که ترتیبی حتی و کنید انتخاب را خود دست های کارت توانید می دارید، دوست اگر.( کنید مشاهده نیز ضمیمه 10 صفحه

 .کنیدشوند را خودتان مشخص  می

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


