
 

 داروغه ناتینگهامقوانین بازی 

 

 :محتویات جعبه بازی

 216  :کاالی  12کاالی قاچاق )به رنگ قرمز( و  60کاالی قانونی )به رنگ سبز(،  144کارت کاال؛ شامل

 سلطنتی )به رنگ قرمز با یک آرم طالیی و نشان داروغه در پایین کارت(

 110  :سکه به ارزش  17 -طال5سکه به ارزش  42 –طال 1تا سکه به ارزش 39سکه طال در چهار مدل

 طال 50سکه به ارزش  12 –طال 20

 1 نشان داروغه 

 5  استند حجره تجار 

 5 پاکت حمل محموله تجار 

 برگه قوانین بازی 

 

 های کاال:کارت

 به فروش برسانند.وارد کرده و توانند در بازار ناتینگهام دهد که تاجران میهر کارت، کاالیی را نشان می

دهد که هر در گوشه سمت راست باالی هر کارت، ارزش آن کاال نوشته شده است. این عدد امتیازی را نشان می

 کند.حجره خود، کسب میتاجر در صورت داشتن آن در 

دهد که دهد. این عدد مقدار طالیی را نشان میعدد گوشه سمت راست پایین هر کارت، عدد جریمه را نشان می

 بازرسی پرداخت کنید. مرحلهز باید در شما در صورت نیا
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 48  طال ارزش دارند. 2کارت سیب که هر کدام 

 36  طال ارزش دارند. 3کارت پنیر که هر کدام 

 36  طال ارزش دارند. 3کارت نان که 

 24  طال ارزش دارند. 4کارت مرغ که هرکدام 



 

 :موارد زیر است لکاالی قاچاق در بازی وجود دارد که شام کارت 60همچنین 

 22  طال ارزش دارند. 6کارت فلفل که هرکدام 

 21 طال ارزش دارند. 7الکلی! که هرکدام  کارت مشروبات 

 5  طال ارزش دارند. 9کارت کمان که هرکدام 

شوند. این کاالها با یک نتی نامیده میتا کارت قاچاق دیگر نیز وجود دارند که کاالهای سلط12مضاف بر اینها، 

 ادهاستفها فقط در بازی پیشرفته این کارت اند.بنر طالیی و نشان داروغه در قسمت پایینشان مشخص شده

 شوند. می

 

 اندازی بازی:راه

نها را در جلوی خودش قرار گیرد و آحمل محموله تاجر می پاکتتاجر و یک  حجره هر بازیکنی یک استند

طال  50دهد. یکی از بازیکنان را به عنوان بانکدار انتخاب کنید. بانکدار به هر بازیکن )از جمله خودش( می

د دهد. او بایها با بانک را انجام میی، بده بستاندارد و در طول بازدر بانک نگه میها را دهد. بانکدار بقیه پولمی

 های شخصی خودش قاطی نکند.های بانک را با پولحواسش باشد که پول

کارت  12شود در اولین دور، بازی را به صورت کالسیک انجام دهید. )بدون کاالهای سلطنتی(. پیشنهاد می

ن های کاال را بر زده و به هر بازیککاالهای سلطنتی را کنار گذاشته و به جعبه بازی برگردانید. سپس بقیه کارت

 شت( بدهید.کارت )به پ 6

 گوییم(ها را به پشت در وسط میز قرار دهید. )به این مکان انبار میبقیه کارت

ها، کارتهای هم در سمت راست انبار قرار دهید. )به این کارت )به رو( پنج کارت از انبار رو کنید و آنها را روی

 گوییم(مصرف شده سمت راست می

های مصرف شده ها، کارتت چپ انبار به رو بگذارید. )به این کارتپنج کارت دیگر از انبار رو کنید و در سم

 گوییم.( سمت چپ می

ها را در های موجود در این ستونتواند کارتهای مصرف شده وجود دارد. هر بازیکن میبله، دو ستون ار کارت

 هر زمان از بازی که خواست نگاه و بررسی کند.



شود و نشان داروغه را دریافت جیبش باشد، داروغه می ر آن لحظه دردر نهایت، بازیکنی که پول بیشتری د

فر را به کشی یک نکند. اگر پول دو نفر با هم برابر بود یا هیچ کس پول نداشت، به صورت تصادفی یا با قرعهمی

 عنوان داروغه انتخاب کنید.

 

 بازیشروع 

نقش داروغه را بازی خواهد کرد و مابقی بازیکنان  شود. در هر راند، یک بازیکن،بازی در چند راند برگزار می

 تاجر خواهند بود.

 شود:هر راند به پنج مرحله زیر تقسیم می

 مرحله بازار .1

 توسط تجار ی محمولههامرحله پرکردن پاکت .2

 مرحله خوداظهاری .3

 مرحله بازرسی .4

 پایان راند .5

مرحله قبلی باید  3کند و در طول بازی میتوجه کنید که داروغه فقط مرحله بازرسی و مرحله پایان راند را 

 آنها را بپاد! و حواسش به بازیکنان دیگر باشد

دهد و نفر سمت چپی داروغه جدید خواهد در پایان هر راند، داروغه نشان خود را به بازیکن سمت چپ خود می

افت )در بازی سه نفره تا زمانی بود. بازی تا زمانی که هر بازیکن دوبار نقش داروغه را بازی کنند؛ ادامه خواهد ی

 که هر بازیکن سه بار نقش داروغه را بازی کند(



 

 هبازی سه نفر

 در بازی سه نفره، دو نکته متفاوت است:

 روی آن قرار دارد را از +« 4»هایی که عالمت ها را بر زده و پخش کنید؛ تمام کارتقبل از این که کارت

کارت  5کارت فلفل،  4کارت نان،  36ها شامل: تمام ید. این کارتبازی کنار گذاشته و به جعبه برگردان

های سلطنتی انجام کارت شود. اگر بازی را به صورت پیشرفته و باکارت ابریشم می 3الکلی و  مشروبات

 دارند باید کنار بگذارید. +«4»دهید نیز چند کارت را که عالمت می

  داروغه شود ادامه دهید. سه باربازی را با قوانین عادی تا زمانی که هر بازیکن 

 

 مرحله اول: بازار

های دیگری از انبار هایی که الزم ندارید را از بازی خارج کرده و کارتتوانید کارتدر این مرحله، شما می

 ر جور کنید.برای مبادله در بازا بردارید. به امید این که یک سری کاالی یک دست

کند. هر گرد ادامه پیدا میبازی با بازیکنی که در سمت چپ داروغه قرار گرفته، شروع شده و به صورت ساعت

های تو دستش، بیرون بگذارد کارت را به پشت از کارت 5تواند حداکثر تا تاجر یک نوبت دارد که در نوبتش می

 ای بازی شده چپ و راست( بردارد.هکارت )از انبار یا کارت6و پس از آن تا حداکثر 



های بازی شده در چپ و راست کارت بردارید. این های انبار یا کارتتوانید از کارتهمانطور که گفته شد شما می

 خواهید باید اول دو کارت رویی آن را بردارید.های بازی شده را میبه این معنی است که اگر کارت سوم از کارت

های بازی شده سمت چپ و راست را بردارید و های مورد نظر خود از کارتهمیشه اول کارتشما باید توجه: 

 های انبار کارت بردارید.روی کارت سپس از

ی را که از دست خود بیرون گذاشته بودید )به رو( بر روی یها. آن کارتبرداشتیدهای خود را بعد از این که کارت

این که در سمت چپ بگذارید یا راست به انتخاب شما بستگی دارد و آزاد های بازی شده بگذارید. بقیه کارت

 است.

های بازی شده، راه خوبی برای پیدا کردن کاالهایی که است که به آنها نیاز راهنمایی: کارت کشیدن از کارت

برداشتن از  شود داروغه بفهمد شما در حال جور کردن چه کاالیی هستید. با کارتدارید اما این کار باعث می

 توانید او را گیج کنید و فریبش دهید.انبار می

 

های بازی شده سمت چپ که خواهد دومین کارت از کارت، دو تا کارت مرغ در دستش دارد. او میفریدونمثال: 

گذارد. بعد دو کارت از روی مرغ است را هم بردارد. برای این کار او سه کارت  خودش را از دستش بیرون می

دارد. سپس سه کارت خود را که بیرون های انبار برمیهای بازی شده سمت چپ و یک کارت از روی کارتتکار

 گذارد. )به رو(های بازی شده سمت راست میگذاشته بود روی کارت

 



 

 

 توسط تجار ی محمولههامرحله دوم: پر کردن پاکت

درون پاکت زار ناتینگهام به فروش برسانید را خواهید در بایی که میهاهای کاال، شما کارتمرحلهدر این 

 دهید. خودتان قرار می

 از تو دست خودتان را داخل پاکت بگذارید. توانید از یک تا پنج کارت کاال شما می

 توانید هیچ کارتی داخل پاکت نگذارید یا بیشتر از پنج کارت قرار دهید.شما نمیتوجه: 

 دهید.ا چه کارتی راداخل پاکت قرار میمشا بازیکنان دیگر متوجه نشوند که مواظب باشید که داروغه ی

خواهید داخل پاکت بگذارید. در پاکت را بسته و آن را در مقابل ها را میزمانی که مطمئن شدید که کدام کارت

 آن را ندارید. های داخلبندید دیگر حق عوض کردن کارتخود روی میز قرار دهید. از زمانی که در پاکت را می



 

دهد. سپس خواهد تجارت سیب کند. او چهار کارت سیب را که در دستش بوده در پاکت قرار می، میمیثممثال: 

را هم رد کند اما اجازه قرار خواهد یک کارت ابریشم خود کند. او میاو یک کارت تیر و کمان را هم اضافه می

 کارت در پاکت را ندارد. 5بیشتر از  دادن

 

 خوداظهاری حله سوم:مر

در این مرحله شما باید اظهار کنید که قصد دارید چه کاالیی را وارد بازار کنید. البته شما آزاد هستید که دروغ 

 بگویید. در حقیقت، شاید شما در طول بازی مجبور باشید که چندین بار دروغ بگویید!

های ادامه دهید. هر بازیکن تاجر باید تو چشماز بازیکن سمت چپ داروغه شروع کنید و به صورت ساعتگرد 

داروغه نگاه کند و به او بگوید که قصد دارد چه کاالهایی را وارد بازار کند. زمانی که در حال خوداظهاری هستید 

 باید پاکت کارتهای خود را به داروغه بدهید.

 تواند محتویات پاکت را در این مرحله ببیند!مهم: داروغه نمیتوجه 

توانید بزنید ولی باید سه قانون زیر را رعایت خواهید وارد بازار کنید میهر نوع حرفی در مورد کاالیی که می شما

 کنید:

  خواهم فالن کاالی توانید بگوید می)یعنی نمی هستید. کاالی قانونیشما فقط مجاز به اظهار کردن

 غیرقانونی را وارد کنم(

  توانید بگویید سیب و پنیر )یعنی نمی کاال هستید. ک نوعیشما باید فقط مجاز به اظهار کردن

 خواهم وارد کنم(می

  های داخل پاکت را درست بگویید.کارت تعدادشما باید حتما 

کارت به  4او گفته «. کارت مرغ است 4در پاکت من »گوید: کند و میهای داروغه نگاه می، به چشمماندانامثال: 

تواند دروغ بگوید( اما همه آنها مرغ نیستند. در در پاکت وجود دارد )تعداد را نمیکارت  4این خاطر که واقعا 

فقط دو کارت مرغ دارد. دو کارت دیگر او پنیر و ابریشم است. ابریشم کاالی قاچاق است پس در  مانداناحقیقت، 

تواند او فقط میم هستم. تواند بگوید که در حال وارد کردن ابریشحال او باید در مورد آن دروغ بگوید و نمی

تواند بگوید که سه یا پنج کاال دارد. چون او باید در هر اظهار به ورود کاالهای قانونی کند. او همچنین نمی



تواند بگوید که دو کارت پنیر و دو کارت های داخل پاکت را درست بگوید. همچنین او نمیصورت تعداد کارت

 تواند یک نوع کاال وارد کند.مرغ داخل پاکت است. چون او فقط می

 

 مرحله چهارم: بازرسی

 ها را بازرسی کند.تواند پاکتمیدر این مرحله، داروغه 

ها را بررسی خواهید کرد. شما کنید. باید تصمیم بگیرید که کدام پاکتزمانی که شما نقش داروغه را بازی می

 ی را بررسی نکنید.ها را بررسی کنید یا این که هیچ پاکتتوانید همه پاکتمی

قبل از این که یک پاکت را بررسی کنید ممکن است که به یک تاجر مشکوک شده و به او اخطار بدهید. آن 

تواند به شما پیشنهاد رشوه بدهد تا از بازرسی کردن پاکتش صرف نظر کنید. این رشوه تاجر اگر بخواهد می

 تواند باشد. مثل: هرچیزی می

 طال 

  که در حجره خودش دارد.کاالهای قانونی 

 .کاالهای قاچاقی که در حجره خودش دارد 

 ش وجود دارد.امحموله کاالهای قاچاق یا قانونی که در پاکت 

  در آینده جبران خواهد کرد!»وعده این که» 

 های موجود در دستش را به عنوان رشوه به داروغه بدهد.هیچ کدام از کارتتواند نمیتاجر توجه: 

وانید تداروغه تصمیم قطعی خودش را برای بازرسی کردن یا نکردن از محموله شما نگرفته است، میتا زمانی که 

 توان رشوه را تغییر داد.میزان رشوه را کم و زیاد کنید اما وقتی داروغه تصمیم گرفت دیگر نمی

بگیرد که رشوه شما را قبول تواند تصمیم داروغه میهایتان را زدید؛ هایتان را کردید و چانهبعد از این که بحث

کند و اجازه بدهد که محوله شما بدون بازرسی عبور کند )پاکت شما را بدون بازرسی به شما برگرداند( یا این 

 که رشوه را قبول نکند و پاکت شما را بازرسی کند.

 

طال و دو  5داروغه صبر کن. من حاضرم که »گوید: مثال: داروغه قصد بازرسی پاکت محسن را دارد. محسن می

داروغه نگاه مشکوکی به محموله او « ام بدهم و در عوض تو محموله من را بازرسی نکنکارت سیب از حجره



دارد و اش برمیدو کارت سیب از حجرهطال و  8کند و محسن قبول می« تا طال 8نش کُبُ»گوید: اندازد و میمی

 گرداند.دهد. داروغه پاکت محسن را بدون باز کردن به او برمیبه داروغه می

 

داخل پاکت را به دیگر بازیکنان  کاالهای قانونی هایاگر داروغه به محموله شما اجازه عبور داد. شما باید کارت

 نشان دهید.

نها را به رو در مقابلتان قرار دهید. آشود. همه کاالهای مجازی که در پاکت شما بوده به حجره شما اضافه می

 توانند در هر مرحله از بازی آنها را دیده یا بشمرند.همه بازیکنان می

ید اه وارد کردهکاالهای قاچاقی را ک تعدادماند. شما فقط کاالهای قاچاقی که در پاکت شما بوده، مخفی باقی می

 در حجره خود قرار دهید. به پشتهای کاالهای قاچاق را گویید. کارتآنها را نمی نوعکنید ولی اعالم می

 

 اگر داروغه محموله شما را بازرسی کند؛ دو اتفاق ممکن است بیفتد:

 داروغه بایدایداگر شما حقیقت را گفته باشید و در پاکت دقیقا همان چیزی باشد که شما اظهار کرده . 

های شما به شما طال پرداخت کند. به ازای مجموع اعداد جریمه کارتبه خاطر تهمتی که به شما زده، 

 تان اضافه خواهد شد.کاالهای قانونی شما نیز به حجره

 اید های داخل پاکت شما با آن چیزی که در خوداظهاری بیان کردهاگر شما دروغ گفته باشید و کارت

اید به حجره شما اضافه . همه کاالهایی که شما در موردشان حقیقت را گفته1ه باشد: تفاوت داشت

هر کاالیی که در مورد آن دروغ گفته باشید؛ مصادره خواهد شد. داروغه آنها را گرفته و بنا  .2شوند. می

خاطر . شما باید به 3دهد. های بازی شده قرار میبر میل خودش در قسمت سمت راست یا چپ کارت

کاالهای مصادره خود به داروغه جریمه پرداخت کنید. این جریمه با مجوع عدد جریمه روی هر کارت 

 که در پایین آن نوشته شده برابر است.

 

دهید این را به خاطر داشته باشید که در صورت مصادره شدن راهنمایی: زمانی که به داروغه پیشنهاد رشوه می

صرفد که مقدار بیشتری به ها میها طال پرداخت کنید. بعضی وقتریمه روی کارتکاالها باید به اندازه عدد ج

 داروغه رشوه بدهید و در عوض او را راضی کنید که پاکت شما را بازرسی نکند!

 



سه کارت در داخل پاکت خود گذاشته و در خوداظهاری خود اعالم کرده که سه سیب داخل پاکت مینا، مثال: 

او مشکوک نشده و بدون گرفتن رشوه اجازه عبور محموله او را داده است. مینا، پاکت خود را باز دارد. داروغه به 

شود که دروغ گفته و عالوه بر دو کارت سیب، یک کارت کاالی قاچاق هم داشته است. او دو کند و معلوم میمی

کارت قاچاق را بدون این که  کند و یککارت سیب را در که در موردشان راست گفته، به حجره خود اضافه می

 دهد.اش قرار مینوع کاالی آن را مشخص کند به پشت در حجره

 

مثال: صادق، همانطور که از اسمش پیداشت انسان صادقی است. داروغه به اشتباه به او مشکوک شده و بعد از 

رد. در این حالت داروغه شود که او همانطور که گفته بود چهار مرغ در پاکتش دااش مشخص میبازرسی محموله

طال )دو طال برای هر مرغ( به خاطر تهمتی که به صادق زده به او پرداخت کند. عالوه بر این صادق، چهار  8باید 

 کند.کارت مرغی را که در پاکت داشته به حجره خود اضافه می

 

کند که چهار کارت سیب در پاکتش نازنین، چهار کارت در پاکتش دارد. او در خوداظهاری اعالم میمثال: 

شود که فقط یک وغه متوجه میپذیرد. بعد از بازرسی دارنمیهست. داروغه به او مشکوک شده و رشوه را هم 

یک  چون نازنین در مورد است. بوده !کارت سیب در پاکت بوده و کارتهای دیگر یکی پنیر و سه تا نوشابه الکلی

تواند آن یک کارت را به حجره خود اضافه کند. اما او در مورد سه کارت دیگر دروغ کارت سیب راست گفته، می

دهد. حاال نازنین داروغه آنها را در محل کارتهای مصرف شده قرار میگفته، پس آن کاالها مصادره خواهند شد. 

 های نوشابه الکلی(پرداخت کند. )دو تا برای پنیر به اضافه چهارتا برای کارتباید به داروغه ده طال جریمه 

 

 مرامنامه قاچاقچیان:

 های شما باید شرافتمندانه باشد. فقط دو استثنا وجود دارد:به صورت عادی، همه معامله

 که مربوط دهید. در صورتی به دیگران می« جبران کردن و حال دادن در آینده»هایی که در مورد قول

 توانید بعدا زیرش بزنید.به همان مرحله بازرسی که در حال انجام است نباشد؛ الزام آور نیستند و می

 کنند در پاکتشان وجود دارد. البته تاجرها ممکن است به داروغه کاالیی را رشوه بدهند که ادعا می

. اگر داروغه این رشوه را قبول توانند در مورد محتویات پاکتشان دروغ بگویندمشخص است که آنها می

تواند آن رشوه را بگیرد که آن کاال در پاکت کند و اجازه عبور محموله را بدهد؛ فقط در صورتی می

 وجود داشته باشد و اگر تاجر دروغ گفته باشد الزم نیست که رشوه را بپردازد.



 

گیرد که از این فرصت یم تصمیم میداروغه تهدید کرده که محموله مریم را بازرسی خواهد کرد. مرمثال: 

طال  20من به تو »دهد: استفاده کند تا حال احسان )تاجر دیگری( را بگیرد. او این پیشنهاد را به داروغه می

کنم. در صورتی که تو بدون بازرسی محموله من را رد کنی و محموله احسان را بازرسی کنی و پرداخت می

گیرد و محموله او را کند. طالها را از مریم میداروغه قبول می« ی.هرچقدر هم که رشوه داد قبول نکن

کند. حاال داروغه باید طبق قولش، محموله احسان را بازرسی کند و رشوه او را قبول نکند. زیرسبیلی رد می

 نیست.« ای برای آیندهوعده»چون این قول در همین مرحله قابل اجراست و 

اگر تو در این دست محموله من »حسان معامله دیگری با داروغه انجام دهد: حاال فرض کنید در دست بعد. ا

و فرض کنید که « کنمشوم محموله تو را بازرسی نمیرا بازرسی نکنی، من در دست بعد که داروغه می

تواند تصمیم بگیرد که به قولش وفادار غه شد، میوداروغه قبول کند. اما وقتی که در دست بعد احسان دار

 شد یا نه!با

 

 مرحله پنجم: پایان راند

کرد نوبتش تمام شود؛ نشان داروغه را به نفر سمت چپ خود زمانی که بازیکنی که نقش داروغه را بازی می

های توی دستشان دارند تا دوباره تعداد کارتتمام بازیکنان از انبار کارت برمیشود. دهد و او داروغه میمی

داروغه شش کارت از دست قبل دارد. راند بعدی دوباره از مرحله اول یعنی بازار تا شود. توجه کنید که 6

 شود.شروع می

 

 بازی بدون طال:

های ممکن است که شما در طول بازی همه طالهای خود را از دست بدهید. شما باید از با دادن کارت

)چون طلبتان را صاف کنید.  باشد؛ هایتانبدهی که حداقل ارزشش برابر با تان،کاالهای مجاز داخل حجره

تان کارت بدهید.این مشکل خودتان ها متفاوت است؛ ممکن است مجبور شوید بیشتر از بدهیامتیاز کارت

 است و فرد طلبکار ملزم به پرداخت بقیه پول نیست(

تان را رو کرده های کاالهای قاچاق داخل حجرهاگر شما به میزان کافی، کاالی قانونی ندارید، شما باید کارت

 کند.گیرد آن را به حجره خود اضافه میو به طلبکار بدهید. کسی که این کارت را می



ها پرداخت هایتان دادید؛ بقیه بدهیاگر همه طالها و کاالهای قانونی و قاچاق خود را برای پرداخت بدهی

 در نظر گرفته خواهند شد. شده

 است.ت شده ساین یک کمک برای تاجرهای برشک

 

 های انبارتمام شدن کارت

های بازی شده سمت راست و پنج کارت از روی هر کدام از کارتهای انبار تمام شد؛ در صورتی که کارت

 های انبار )به پشت( قرار دهید.چپ بردارید و بر بزنید و در جای کارت

 

 پایان بازی

)در بازی سه نفره، وقتی هر  شود.بازی تمام میوقتی که تمام بازیکنان دو بار نقش داروغه را بازی کردند؛ 

های را در کارت دستشانهای مانده در در پایان راند آخر، تمام بازیکنان تمام کارت بازیکن سه بار داروغه شد(

 ها هیچ امتیازی برای آنها ندارد.دهند. این کارتبازی شده قرار می

 رو کنید و امتیاز خود را بنا بر قوانین زیر جمع بزنید:های کاالهای قاچاق خود را پس از آن، تمام کارت

 .جمع امتیاز تمام کاالهای قانونی و قاچاقی که در حجره شما قرار دارد 

 .جمع تمام طالهایی که برایتان باقی مانده است 

  شود()جلوتر توضیح داده می کنید.یک کاال کسب می« ملکه»یا « پادشاه»جمع امتیازاتی که به عنوان 

 سی که بیشترین امتیاز را به دست آورده باشد بازی را برده است.ک

نفر امتیاز برابر داشتند؛ بازیکنی که امتیاز کاالهای قانونی او بیشتر باشد بازی را برده است. اگر باز  یا چند اگر دو

 هم مساوی شدند، بازیکنی که امتیاز کاالهای قاچاق او بیشتر است بازی را برده است.

 

بازیکنی که بتواند بیشترین تعداد از یک کاال را به صورت موفقیت آمیز وارد بازار ناتینگهام کند پادشاه آن کاال و 

 شود.شود. امتیاز پادشاه و ملکه شدن بنا بر جدول زیر محاسبه مینفر دوم ملکه آن کاال نامیده می

 



 امتیاز ملکه امتیاز پادشاه نوع کاال

 10 20 سیب

 10 15 پنیر

 10 15 نان

 5 10 مرغ

 

به  و بین آنها تقسیم کنید. )گرداگر دو یا چند نفر به مقام پادشاهی رسیدند؛ امتیاز پادشاه و ملکه را جمع بزنید 

 پایین(. برای نفر دوم امتیازی در نظر نگیرید.

 به پایین( اگر دو یا چند نفر به مقام ملکه رسیدند؛ امتیاز ملکه را بین آنها تقسیم کنید. )گرد

 

فلفل، 2مرغ، 4نان، 1تا پنیر، 6تا سیب،  4اش به پایان رسانده است: مثال: محسن بازی را با این کاالها در حجره

 طال هم دارد. 42تیر و کمان. او  1

شود که او بیشترین تعداد پنیر را در حجره دارد پس او پادشاه بعد از شمارش امتیاز بقیه بازیکنان معلوم می

م ها هاند. پس آنها ملکه مرغاست. همچنین او و یک بازیکن دیگر متفقن، دومین تعداد مرغ را جمع کرده پنیرها

 شود. امتیازات محسن به این ترتیب محاسبه خواهد شد:ها بین آنها تقسیم میاز ملکه مرغهستند! و امیت

 



 

 قوانین بازی پیشرفته:

که پرنس جان دستور داده که فقط توسط خانواده سلطنتی یا  ترین کاالها هستندکاالهای سلطنتی، پرمنفعت

 دوستان وفادار او وارد بازار شوند. به همین خاطر این کاالها نیز در حکم کاالهای قاچاق هستند.

برای انجام بازی به صورت پیشرفته؛ دوازده کارت کاالهای سلطنتی را قبل از بر زدن و شروع بازی به مجموعه 

 کم کاالی قاچاق را دارند.ها حارتکنید. این ک ها اضافهکارت

عنوان  کنند کهشوند و به شما کمک میدر پایان بازی، کاالهای سلطنتی به بقیه کاالهای قانونی شما اضافه می

پادشاه یا ملکه آن کاال را به دست آورید. هر کاالی سلطنتی به اندازه دو یا سه کاالی قانونی محاسبه خواهد شد. 

 دد بر روی کارت کاالی سلطنتی ذکر شده است.این ع

ها باید کنار نفره این کارت 3ذکر شده که برای بازی +« 4»کارت کاالی سلطنتی عالمت  6توجه کنید که روی 

 گذاشته شود.

عادی، مریم لقب  کارت پنیر جمع کرده است. در حالت 10کارت پنیر و کوثر  11مثال: در پایان بازی، مریم 

گیرد. اما یک اتفاق امتیاز می 10گیرد در حالی که کوثر فقط امتیاز می 15یرها را کسب خواهد کرد و پادشاه پن

پنیر محاسبه خواهد شد. با  2شود که کوثر یک کارت پنیر گودا دارد که هر کارتش افتد و معلوم میجالب می

 این حساب او پادشاه شده و مریم ملکه خواهد بود.

 

 توسعه بازی:پیشنهادهایی برای 

 تر خواهد شد. مثال داروغه برای تصمیم اگر برای تصمیم گیری داروغه، زمان در نظر بگیرید بازی جذاب

توانید از تایمر استفاده گیری خود در مورد هر تاجر فقط یک دقیقه وقت داشته باشد. برای این کار می

 دانلود کنید. www.dicetoweressentials.comکنید یا اپلیکیشن بازی را از سایت 

 ه صورت رندوم از بازی خارج کنید.توانید قبل از شروع، ده کارت را ببرای جذاب شدن بازی می 

 خواهد کرد. ترکارت افزایش دهید. این کار بازی را برای داروغه سخت 7های دست تاجرها را به کارت 

 توانید به بازی اضافه کنید. الزم های تبلیغاتی داروغه را که دارای یک بنر آبی رنگ هستند میکارت

 نیست در این حالت هیچ کارتی را از بازی خارج کنید.
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