
»: دنیاي جدید)3(قرن«
»طرّاح: امرسون ماتسوئوچی«

»آذرقنبريکیومرث مترجم: «



هاي بسیاري را شد؛ تجارت ادویه، امپراتوريترین تجارت دنیا محسوب میمهم، »اَدویه«تجارتها پیش، قرن
ارِکنووجوي گوشهرا به جستد؛ مردان بسیاري شانکينابودبه خاكهاي بسیاري رابنیان گذاشت و امپراتوري

ي خاکی فرستاد و باعث اکتشاف دنیاهایی جدید شد...ي کُرهناشناخته

سازيچیدمان ابتدایی و آماده

برداشته و F1یا D1 ،E1هاي همراه یکی از صفحهرا بهC1و A1 ،B1هاي )، صفحهA» (هاي مکانصفحه«از بین )1
ي بازي برگردانید).هاي اضافی را به جعبه)(صفحهBي بازي را شکل دهید (صفحهشان، هم گذاشتنبا کنارِ

چپ خود سمتي پایینرا در گوشه» ي سفیدستاره«هایی را که نشان ي آن، همه»هاي امتیازکارت«از بین )2
اَساس تعداد بازیکنان، کارت پایین، باید برنفره به3هاي ي بازي برگردانید. در بازيدارند، حذف کرده و به جعبه

راست ي پایین سمترا در گوشه» 4=«یا نشان » +3«هایی را که نشان ي کارتنفره، همه2هاي حذف کنید: در بازي
!دار را از بازي خارج کنید»4=«هاي ي کارتنفره، همه3هاي خود دارند، از بازي خارج کنید. در بازي



شکلبگذارید (به-روبه-یک از بندرهاي صفحه، یک کارت و در باالي هرزده هاي امتیاز را برسپس کارت
ها باید کارت-شده بگذارید کارت چیده4شکل یک ستون، در کنار هاي امتیاز را نیز بهي کارت). بقیهCتصادفی)(

).Dرو باشند (به

را در خود دارند، به جعبه برگردانید.                 »III«یا »I«هایی را که نشان ي کاشی، همه)E» (جایزههاي کاشی«از بین )3
)؛ تعداد Fه بگذارید (یز، یک دسته کاشی جاهاي مخصوصیک از خانههردرزده و برمانده راي باقیهجایزکاشی 17

هاي است. کاشیدر هر خانه قرار بگیرند، در همان خانه نوشته شده-تصادفیشکلبه-هایی که باید کاشی
ي بازي برگردانید.مانده را نیز به جعبهباقی

را در خود » اکتشاف«هایی که نشان مکانیک از تصادفی، در هرشکل). بهGرا بر بزنید (» کاشی اکتشاف«10)4
يوشتههایی که نیک از مکاننفره، در هر3نفره و 2هاي بگذارید. در بازي-روبه-دارند، یک کاشی اکتشاف 

مانده را بگذارید.هاي اکتشاف باقیخود دارند، یکی از کاشیرا در » 2-3«

يتهوشهاي داراي نبگذارید روي مکاني بازي برگردانید؛ده را به جعبهمانکاشی اکتشاف باقی2نفره، 4هاي در بازي
باز بماند.» 2-3«

باشد اي حتماً باید صفحهها یکی از این صفحهتصادفی)؛شکل(به) بدهیدHي بازي (به هر بازیکن، یک صفحه) 5
گذارند روي خود میهاي خود را طوري پیشِ. بازیکنان، صفحه) را در خود داردگرِ بازیکن آغازکننده (که نشان
کند.را دارد، بازي را آغاز میگرِ آغازکننده . بازیکنی که نشانشان باال باشدAکه روي 

ها را در تا از آن6دارد؛ آدمک مربوط به آن رنگ را براي خود برمی12تخاب کرده و هر بازیکن، یک رنگ را ان)6
)؛ از این Jگذارد (عنوان ذخیره در کنار صفحه می) و بقیه را بهIتا)(7نفره: 2هاي ي خود گذاشته (در بازيصفحه
شود استفاده کرد.ها فعالً نمیآدمک

بهکوچکباال و ازبهپایین): ازKبندي و مرتب کنید (دستهصفحه کنار را در)هاي رنگیمکعبکاال (هاي ژتون)7
اي).بزرگ: ذرت (زرد)، گوشت (قرمز)، تنباکو (سبز) و خَز (قهوه

کنند:دریافت میژتونشان، به ترتیب نوبتتوجهبابازیکنان، ) 8



زردژتون4زرد / بازیکن دوم: ژتون3بازیکن اول: 

قرمزژتون1زرد و ژتون3زرد / بازیکن چهارم: ژتون4بازیکن سوم: 

*****

یک نوبت بازي
جهت ترتیب، درکند (بهبازي می» نوبت«شود. هر بازیکن، در هر دور، یک بازي می» دور«در چند » دنیاي جدید«

انجام دهند:راعملیاتاینی از توانند یک). بازیکنان، در هر نوبت، میهمه، بازیکن آغازکنندهازگرد و اولساعت

نیاز انتخاب کنید. هاي موردهاي صفحه را با گذاشتن آدمکیکی از مکانکار: 

ي خودتان برگردانید.بازي به صفحههاي خود را از صفحهي آدمکهمهتجدید قُوا: 

کار

که هیچ کاشی اکتشافی یا         هایی رایک از مکانتوانید هري بازي را انتخاب کنید؛ میهاي صفحهیکی از مکان
هاي خودتان در آن نباشد، انتخاب کنید. سپس:آدمکیک از هیچ

نیاز را در آن مکان بگذارید... وهاي موردالف) آدمک

هاي) آن مکان را اجرا کنید... ب) عملیات (عملیات

****

الف) گذاشتن آدمک در یک مکان

نیاز، به این هاي موردشده بگذارید. تعداد آدمکخود برداشته و در مکان انتخابي نیاز را از صفحههاي موردآدمک
: شودمیشکل مشخّص 



ي عددي که نوشته شده، آدمک در آن بگذارید.اندازهاگر هیچ آدمکی در آن مکان نبود، به-

، ترتعداد آدمک + یک آدمک بیشهاي یکی از رقبا در آن مکان باشد، باید با گذاشتن همان اگرچندتا از آدمک-
هاي رقیب را از آن مکان بیرون بیندازید.آدمک

بگذارد... اما اگر بخواهد Aآدمک در مکان 1اَش ، باید از صفحهرا انتخاب کندAبخواهد مکان تاماگر :مثال* 
شان برگرداند!رنگ را به صاحبآدمک آبی3آدمک در آن گذاشته و 4را انتخاب کند، باید Bمکان 

یاز نتر از تعداد موردهایی کمممکن است بتوان مکانی را با آدمک» بومیانهايهاي کمککارت«لطف به* نکته:
نیز تصاحب کرد.

*****

هاي) یک مکانب) اجراي عملیات (عملیات

مربوط به آن مکان را انجام هاي) هاي خود را در مکانی گذاشتید، باید بالفاصله عملیات (عملیاتکه آدمکپس از آن
دهید:

نوع مکان اصلی در بازي داریم:4

کنید.دریافت میي اصلی (بانک)هایی مشخّص را از ذخیرهژتونها، شما هاي تولید: که در آنمکان

دهید.واحد ارتقاء می1خود را کاالهايها، شماکه در آنهاي ارتقاء: مکان



بانکي خود را با کاالهایی مشخّص از ها، کاالهایی مشخّص از ذخیرهآنستد: که در وهاي دادمکان
کنید.ستد میوداد

هاي امتیاز یا هاي خود، براي دریافت کارتژتوني : جایی که با ارائه)بندرهاهاي بندرگاهی (مکان
کنید. ه اقدام میجایزهاي کاشی

مراجعه کنید!)(در انتهاي همین متن»ي راهنمابرگه«تر، به تر و دقیقبراي اطالعات بیش

*****

تجدید قُوا
هاي خود را    ي آدمکعوض باید همههاي صفحه را انتخاب کنید، دریک از مکاناگر نخواستید یا نتوانستید هیچ

ي خود برگردانید.از روي صفحه جمع کرده و به صفحه

*****

ودیت محمولهمحد
ه و ها را انتخاب کردداشته باشید، باید تعدادي از آنکاالژتونتان، هذخیراز گنجایشِ اگر در پایانِ هر نوبت، بیش

ژتون10،هذخیراکثر گنجایشِ هر تان مطابقت داشته باشد. حدهذخیرتان با گنجایش هايژتونبسوزانید تا تعداد 
است.

هاي کاالودیت ژتونمحد
هر آیتمِ توافقیِ دیگري، توانید ازمیشد، ، خالی کاالاز ظروف هیچ محدودیتی ندارد! اگر یکی(بانک) کاالهامخزن 

براي پر کردنِ آن استفاده کنید!

*****



پایان بازي
شود!! بازي، با تمام شدنِ امتیاز خود را تصاحب کند، پایانِ بازي آغاز میرتمین کاهشتاز بازیکنان، هرگاه یکی

کنند:خود را محاسبه میرسد. سپس بازیکنان، امتیازات دورِ جاري، به پایان می

+هاي امتیازشان... امتیازات کارت

+اند... دست آوردهاي که بههجایزهاي امتیازات کاشی

+اند... دست آوردههاي امتیاز خاصی بهي کارتواسطهکتشافی که بههاي اامتیازات کاشی

امتیاز).1= رنگزردشان (هر ژتون غیرمانده در ذخیرههاي باقیژتون

ي بازي خواهد بود. در صورت تساوي، بازیکنی که آخرین نوبت ترین امتیاز را داشته باشد، برندهبازیکنی که بیش
ي بازي خواهد بود.برندهرا بازي کرده، 

*****
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*ي راهنمابرگه*
هاي اصلی:مکان

ي خود اضافه کنید.شته و به ذخیرهژتون برداشده در مرکز مکان،ي عدد نوشتهاندازهبه: هاي تولیدمکان

هاي کاالي خود را ارتقاء یکی از ژتونشده در مرکز مکان، -تصویرازاي هر ژتون خاکستري بههاي ارتقاء: مکان
تون را یک ژتوانید باالتر بردارید. میی از یک سطحژتونعوض،برگردانده و درانکبنظر را به ژتون مورد:ببخشید

بار ارتقاء دهید.چند

بار) انجام دهید. کم یک خواهید (دستبار که میچندشده در مکان را هردادهي نشانمعاملهستد:وهاي دادکانم
هاي عوض، ژتونفرستاده و دربانکي خود به شده در باالي پیکان را از ذخیرهدادههاي نشاندر هر معامله، ژتون

براي خود بردارید.بانکشده در پایین پیکان را از دادهنشان

ها را انجام دهید:دو عملیات یا هر دوي آنتوانید یکی از ایندر بندرها میهاي بندرگاهی (بندرها):کانم



اگر -بندر را يهباالترین کاشی جایزالف)
هايبرداشته و در یکی از خانه-بوداَشامکان

ي ه در صفحهجایزهاي خالی مخصوص کاشی
ه در جایزستون کاشی 2خود بگذارید. اگر 

ها رابندر بود، کاشیِ باالییِ یکی از ستون
ي مخصوص خانه3ي انتخاب کنید. اگر همه

تان پر بود، ه در صفحهجایزهاي کاشی
!!ي دیگري برداریدهجایزتوانید کاشی نمی

نکارت امتیاز باالي بندر را تصاحب کنید؛ براي ایب) 
بانکشده در کارت را به هاي خواستهکار، ژتون

ي خود بپردازید. سپس کارت امتیاز را در کنار صفحه
هاي امتیازي دیگري نیز دارید، بگذارید. اگر کارت

ي باالیی هم بچینید که فقط لبهها را طوري رويکارت
ها مشخّص باشد. پس از برداشتنِ یکی از کارت

ها را به چپ کشیده و ي کارت، بقیههاي امتیازکارت
ي دستهسپس جاي خالیِ به وجود آمده در سمت چپِ 

کشید، پر کنید.میکه ها را با کارت جدیديکارت

نماد دنیاي 4ي یکی از دهندهکارت امتیاز، نشانهر 
اي یا دائمی را نصیب شما ی لحظهمنفعتجدید است و 

کند.می

ي عدد اندازهعالوه، هر کارت امتیاز، در پایان بازي، بهبه
شده در پایین کارت، امتیاز نصیب بازیکن نوشته

کند.می



هاي امتیاز:کارت

-شاني باال سمت راستدر گوشه-جدید کدام، داراي یکی از نمادهاي دنیاي که هراَندنوع4هاي امتیاز بر کارت
هستند:

را در شدهی استفاده کنید که نماد مشخّصکانهرگاه از مبومیان (دائمی):هايمکهاي کارتک
شود. اگر چند کارت با یک نماد تر میهایی که باید در این محل بگذارید، یکی کمتعداد آدمکدهد، میدایره نشان 

ک کم یبار باید دستشود. البته هرتر میازاي هر کارت، یکی کمنیازتان بههاي موردباشید، تعداد آدمکداشته 
آدمک بگذارید.

را در دایره نشان شدهی استفاده کنید که نماد مشخّصکانهرگاه از مهاي ابزار (دائمی):کارت
کنید. اگر چند کارت با یک نماد دریافت می، بالفاصله ژتون مشخّص راکاندهد، پیش از انجام عملیات آن ممی

کنید.کدام، یک ژتون دریافت میازاي هرداشته باشید، به

تانذخیرهشده را از مشخّصهاي کارت را که برداشتید، آدمکاي):(لحظهترهاي بیشآدمک
ه توانید به صفحنمیمکی هم باقی نمانده باشد، آدتاني خود بگذارید. اگر آدمکی در ذخیرهبرداشته و در صفحه

توانید از این نوع کارت بردارید).حال میهر(ولی دربفرستید

ي اصلی برداشته و یک کاشی اکتشاف از صفحهکارت را که برداشتید،اي):(لحظهاکتشاف
داد، بالفاصله آن را بردارید. با برداشتنِ کاشی ي فوري را نشان میهجایزروي خود بگذارید. اگر کاشی، یک پیشِ

توانند از آن استفاده کنند.ي بازیکنان میکنید که همهاي را باز میاکتشاف از صفحه، محلّ تازه

هاي اکتشاف:کاشی)يامتیازات ویژه(هاي جایزه

بردارید.(بانک) ي اصلی شده را از ذخیرههاي مشخّصي فوري: ژتونهجایز

ي خود اضافه کنید.ي خود به صفحهیک آدمک از ذخیرهي فوري:هجایز



امتیاز.3ه در پایان بازي: جایز

ه.جایزهاي ه در پایان بازي: یک نماد دنیاي جدید اضافی در هنگام امتیازشماريِ کاشیجایز

:هجایزهاي کاشی

طور جداگانه براي هر کاشی بهه، ملزوماتی دارند! در هنگام امتیازشماري در پایان بازي، جایزهاي کاشیترِبیش
ازاي هر بار، امتیازي را که در پایین کاشی کنید. بهتأمینتوانید میبار بررسی کنید که ملزومات هر کاشی را چند

کنید.نوشته شده، دریافت می

هاي امتیاز و در اید)(در کارتاید (جمع کردهآوردهدستشده که بهازاي هر نماد دنیاي جدید مشخّصبه
گیرید.امتیاز می2هاي اکتشاف)، کاشی

هاي امتیاز اید)(در کارتاید (جمع کردهآوردهدستشده که بهنماد دنیاي جدید مشخّصازاي هر جفتبه
گیرید.امتیاز می3هاي اکتشاف)، و در کاشی

شود که در هایی میي آدمکد. این، شامل همهامتیاز بگیری1اید، دست آوردهآدمکی که به2ازاي هر به
آیند). حساب نمید، بهیي خود دارهایی که در ذخیرهرید (آدمکي اصلی داي خودتان یا در صفحهصفحه

مسلّم)!وگیرید (مفتامتیاز می3

است:دست آوردهنماد دنیاي جدید به7تامدر پایان بازي، مثال: 



کنند:اَش میامتیاز نصیب18مجموع، ي او، درهجایزهاي کاشی

*****

*****
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