
»انگیزقرن: شرقِ شگفت«
+»)انگیزشگفتشرقِ«و » ي ادویهجاده«(ترکیب دو بازي » زار تا دریااز شن«+

»طرّاح: امرسون ماتسوئوچی«
»آذرقنبريکیومرث مترجم: «



وي سبهوجویی براي یافتنِ مسیرهایی تازه ، کشورهاي مختلف را به جست»اَدویه«تجارت پرسود ها پیش، قرن
ي دریا   هاي ناشناخته، بادبان به سینهوجوي سرزمینداشت. این کشورها، در جستبها وااین کاالهاي گران

چنگ     جات دنیا فرابهاترین اَدویهکشیدند. این اَمر، منتهی به کشف جزایرِ مشهورِ اَدویه شد؛ جایی که گران
شدند. این اکتشاف، منجر تر بوده و فقط در همین جزایر یافت مید گرانوزنِ خوجات، از طالي هماین اَدویهآمد.می

نام گرفت...»عصر اکتشاف«این دوران، ... نهایت، جنگ!هاي بعدي... و درها و رقابتشد به اردوکشی

هاي ي سرزمینهاي ناشناختهوجوي شگفتیسفري دریایی در جستدر این روزگارِ ثروت و کامیابی، شمایید و 
دست گرفته و برايخود، کنترلِ جزایرِ اَدویه را دري کشور عنوان بازرگان و دریانورد و نمایندهشما باید بهشرقی. 

خواهد کشاند...» دورشرقِ«ملّت خود، افتخار و ثروت کسب کنید. این سفر، پاي شما را به 

سازيچیدمان ابتدایی و آماده

صورت به-کاشی 1شان مرتّب کنید؛ سپس از هر دسته، »ي تجارتنشانه«اَساسِرا بر) A» (هاي بازارکاشی«)1
گر نخستین ا!مانده را بر بزنیدهاي باقیر، کاشیتَسپس!داشته و از بازي خارج کنیدبر-اتّفاقی و کامالً غیرگُزینشی!

ي خود را نقشه«) سرِهم کنید؛ اگر نه، به بخش Bرا مطابقِ اُلگوي تصویرِ باال (» نقشه«کنید، بار است که بازي می
!مراجعه کنید-در پایان همین راهنما-» بسازید!

)! Cبگذارید (» نقشه«ي را مطابقِ تصویر، در چهار گوشه» کاشی بندر«4)2

ها در کنارِ نقشه ) را بر زده و ستونی از آن)E(»کاشی بندر متروکه«؛ بجز »VPهايکاشی(«» هاي امتیازکاشی«)3
داشته و از روي این ستون برکاشی4باشند). سپس » پایینبهرو«ها باید ي بازي) تشکیل دهید (کاشی(صفحه



بندر کاشی «ا و ب)F(برداشتهراستونبااليکاشی5ِتَر،سپس). Dبگذارید (» بنادر«از در یکی» روبه«کدام را هر
و باشند)»پایینبهرو«ها باید(کاشیروي ستون گذاشتهبردوباره را کاشی6) بر بزنید؛ سپس این E(»متروکه

. بگذارید» نقشه«کنارِ ستون را نیز در

و              4، 5، 6ي هاي ویژهاز کاشینیز بندي کنید. ستونی شان دسته) را بر اَساسِ نوعG» (هاي امتیاز ویژهکاشی«)4
گیرد).امتیازي در رأس ستون قرار می6تشکیل دهید (کاشی -از بزرگ به کوچک-امتیازي 3

د دارد، باید را در خو» Eastern Wonders«يی که نوشتهطرف) بدهید؛H» (ي بازيصفحه«به هر بازیکن، یک ) 5
اي که فحهکند. صرا تعیین می» ي بازيآغازکننده«، تازگی یک سفر دریایی داشتهباشد. بازیکنی که به»باالبهرو«

گیرد.تعلّق می» آغازکننده«)، به بازیکن Iرا در خود دارد (نشان

جهت ترتیب، در(بهدارندمیخود بررنگ آن را براي) همK» (پایگاه«20) و J» (قایق«کدام، یک بازیکنان، هر)6
ي خود »صفحه«هاي یک از خانهروي هر» پایگاه«هر بازیکن، یک ؛ )همه، بازیکن آغازکنندهازگرد و اولساعت

). Lگذارد (می

هاي آغازینِ خود راکدام، ادویهوسط میز بازي بگذارید. بازیکنان، هر) را درM» (ي آغازینهاي ادویهژتون«)7
گهی پشت بر زین، گهی زین به !همه، بازیکن آغازکنندهازگرد و آخرجهت پادساعتترتیب، درانتخاب کرده (به

دهند. قرار می»هاي بازارکاشی«) را نیز روي یکی از J) گذاشته و قایق خود (Nخود (ي»محموله«در ) وپشت!!
!برگردانید»جاتاَدویهبانک«مانده را به ي باقیهاي ادویهژتون

*****

یک نوبت بازي
رترتیب، دکند (بهبازي می» نوبت«شود. هر بازیکن، در هر دور، یک بازي می» دور«در چند » انگیزشرق شگفت«

توانند قایق خود را حرکت داده و ). بازیکنان، در هر نوبت، میهمه، بازیکن آغازکنندهازگرد و اولجهت ساعت
انجام دهند:» یک عملیات«سپس 

جاییجابه

توانید ). سپس میA(ببرید»مجاور«هاي کاشیقایق خود را به یکی از رایگان و بدون هیچ پرداختی،بهتوانیدمی
اي که روي کاشیاَش بر) و گذاشتنB(انتخاب خودتان)ي خودتان و بهبا هزینه کردنِ یک ژتون ادویه (از محموله



توانید به براي خرج کردن داشته باشید، می» ادویه«که جاییتا. )C(ادامه بدهید» جاییجابه«، به در آن هستید
.. جایی ادامه بدهید.این جابه

اَش جاییبماند و جابهآن هست (هستند)،رويهاي) دیگري اي که قایق (یا قایقروي کاشیبخواهداگر قایق شما
ي خود) بپردازید. اگر ژتون کافی براي هر قایق، یک ژتون (از محمولهباید به صاحبِپایان برساند،جا بهرا همان

اي بگذارید (شهر هرت که توانید قایق خود را روي چنین کاشینفع نداشته باشید، نمیي افراد ذيپرداخت به همه
نیست)!

جات توانید ادویهجود باشد، میهاي ادویه موشود، ژتوناي که قایق شما در آن مستقر میاگر روي کاشیعوض، در
ي خود بگذارید. را براي خود برداشته و در محموله

را ها)شوید، هم قایق باشد و هم ژتون، اول باید باجِ سبیلِ صاحب قایق (یا صاحبان قایقجا که مستقر میاگر آن
ها را بردارید و بعد بپردازید!!که اول ژتوننه این-بپردازید 

*****

ها را انتخاب کنید:توانید یکی از این عملیاتجایی)، میجایی (یا بدون جابهانجام جابهازپس

یک کاشی بازار!روي،یک عملیات بازرگانی-

یک کاشی بندر!روي،یک عملیات بندرگاهی-

جا که شد!!هرچینی،خوشهیک عملیات -

*****

بازار

). Bآن کاشی بسازید (روي» پایگاه«توانید یک چیز، میهرازپیش) باشد، Aیک کاشی بازار (روياگر قایق شما 
د! آن کاشی نداشته باشیرويیک کاشی بازار، پایگاه بسازید که پایگاه دیگري رويتوانید البته به شرطی می



آنروي،ازاي هر پایگاهی که از قبلژتون به1یک کاشی بازار، عبارت است از رويي گذاشتنِ یک پایگاه هزینه
یک روي،ازاي هر پایگاه). واضح است و مبرهن که ساختنِ یک پایگاهژتون به2نفره: 2هاي کاشی هست (در بازي

اَش را با اي براي شما نخواهد داشت! براي ساختنِ یک پایگاه، هزینههیچ هزینه» هاخالی از سایرِ پایگاه«کاشی 
پ چسمت» کاشی پایگاه«پرداخته و سپس آخرین » بانک«ه ي خودتان)، بهاي انتخابیِ خودتان (از محمولهژتون

)، برداشته و Cمحلّ ساخت پایگاه مطابقت دارد (» کاشی بازار«يهاَش با نشانهاز ردیفی که نشاني خود راصفحه
شی کاD( ،1(تان خالی شده بودهايستوناز یکیگذاريِ پایگاه، اگر از جايروي آن کاشی بگذارید. در نهایت، پس

ي خود بگذارید... از بانک برداشته و کنار صفحهانتخاب خودتان)(بهامتیاز ویژه

*****

هاي امتیاز ویژهکاشی

ت حرک» تریک کاشی بیش«رایگان و بدون هیچ پرداختی، قایق خود را توانید بهجایی، میدر هنگام جابه
بدهید... 

واحد ارتقاء بدهید. این کاشی، در پایان 1هاي خود را از ادویهاز ساختنِ پایگاه، یکیتوانید بالفاصله پسمی
امتیاز نصیبِ شما خواهد کرد...2نیزبازي

کرد...(خواهند)نصیبِ شما خواهد» امتیاز«در پایان بازي، 

امتیاز     1نیزشود. این کاشی، در پایان بازيتان مینصیبنیزژتون قرمز 1، »چینیخوشه«با انجام عملیات 
نصیبِ شما خواهد کرد...

...خواهد داشتها در خود گرفتنِ ژتونبربراي دراضافهي خانه3ي شما، »محموله«



، در بانک گذاشته و در مقابل، یک ژتونِ )(مثالً ي خود، یک ژتون از محموله»ارتقاء«براي انجام یک نکته:* 
را براي خود بردارید... )فلفل(مثالً باالتردرجهیک

*****

مربوط به آن کاشی را انجام دهید.بازرگانیِتوانید عملیاتباشید، مییک کاشی بازار داشته روياگر پایگاهی 
شده در پایین هاي مشخّصشده در باالي پیکان را به بانک پرداخته و در عوض، ژتونهاي مشخّصتوانید ژتونمی

که آنشرطبه-توانید یک معامله رایک عملیات بازرگانی، شما میپیکان را از بانک، براي خود بردارید. در طولِ
سرِهم تکرار کنید!بار پشتچند-ي خود داشته باشیدهاي الزم را در محمولهژتون

دهد با دهد که به او اجازه میي خود دارد و عملیاتی را انجام میژتون زرد (زنجبیل) در محموله9» تام«:* مثال
2، 1ژتون زرد بدهد و 9یا 6، 3تواند ). او میBاي (گل میخک) دریافت کند (ژتون قهوه1)، Aژتون زرد (3دادنِ 

اي بگیرد... ژتون قهوه3یا 

*****

رندب

در شدههاي مشخّصتوانید کاشیِ امتیازِ موجود در آن بندر را با پرداخت ژتوناگر قایق شما در یک بندر باشد، می
ود ي خپشت، در کنارِ صفحهدریافت کنید. کاشی امتیاز را برداشته و به-به بانکي خوداز محموله-آن کاشی

ي کاشیِ قبلی را شدههاي امتیاز برداشته و جاي خالیبگذارید. سپس یک کاشی امتیاز از روي ستون کاشی
گر هیچ یعنی فعالً دی-شود تلقّی مید، این بندر، متروکه اشب»بندر متروکه«اگر این کاشی جدید، کاشی پر کنید.

توسط یکی از به،در بندري دیگر،جا به بعد، اگر یک کاشی امتیازگیرد. از اینکاشی امتیازي در آن قرار نمی
اشی کبه آن بندر منتقل شده و یک کاشی امتیاز جدید، جایگزینِ»بندر متروکه«تصاحب شد، کاشی بازیکنان، 

!شودمی-ي قبلیدر بندر متروکه-» بندر متروکه«



چینیخوشه

ي خود اضافه کنید! ) از بانک برداشته و به محمولهژتون زرد (2

*****

مولهمحودیتمحد
رده ها را انتخاب کتان، ژتون ادویه داشته باشید، باید تعدادي از آنمحمولهاز گنجایشِ اگر در پایانِ هر نوبت، بیش

،محمولهاکثر گنجایشِ هر تان مطابقت داشته باشد. حدمحمولهتان با گنجایش هايژتونو بسوزانید تا تعداد 
ژتون است.10

*****

پایان بازي
شود!! بازي، با تمام شدنِ هرگاه یکی از بازیکنان، چهارمین کاشیِ امتیاز خود را تصاحب کند، پایانِ بازي آغاز می

هاي ي خانهشدهآشکارارقامِهاي امتیازِ خود، رسد. سپس بازیکنان، امتیازات کاشیدورِ جاري، به پایان می
کنند (هر ژتون، شان را حساب میمانده در محمولهي باقیاي ادویههشان و ژتونهاي امتیاز ویژهشان، کاشیصفحه

بازي خواهد يترین امتیاز را داشته باشد، برندهکند). بازیکنی که بیشامتیاز نصیبِ بازیکن می1هاي زرد، بجز ژتون
ي بازي خواهد بود.بود. در صورت تساوي، بازیکنی که آخرین نوبت را بازي کرده، برنده

*****

ي خود را بسازید!نقشه
-در صورت امکان-شود میل خود سرِهم کنید. پیشنهاد میرا مطابقِ»ي بازينقشه«توانید اي که شدید، میحرفه

باشد.متّصلکاشی دیگر 2هبکم دستهر کاشی را طوري به نقشه اضافه کنید که 

*****



+»)انگیزشرقِ شگفت«و » ادویهي جاده«(ترکیب دو بازي » زار تا دریااز شن«+
...ي قرن پانزدهم میالديمیانهزمان: 

افتتاحِ مسیرهاي دریاییِاست. دهانهاي پررمزورازِ تازه، بازرگانان را به جزایر اندونزي کشتکاپو براي یافتنِ ادویه
است. ردهکتر از این بازار پرمنفعتبیشبراي دریافت سود گیر وارد رقابتی نفسرا بازرگانانسوي آسیا، بهپرسرعت

..رود.، اکنون رو به متروکه شدن میساخته شدههااروپاییدستکه در سالیان دور، به»ي ادویهجاده«

پس!عنوان بازرگانانی پیشرو، بهترین فرصت تمامِ عمرِتان را در اختیار دارید تا به ثروت و شهرت برسیدبهشما، 
بازرگانی خود را در این سرزمین رویاییِ سرشار از ي شبکهخود را بنا کنید وهاياهها را بکشید، پایگبادبان

تشکیل دهید...»هاي شرقیشگفتی«

سازيچیدمان ابتدایی و آماده

)Century: Spice Road(»ي ادویهقرن: جاده«قطعات بازي 

»دست آغازین«دریافت کرده و »Spice Road«بازي آغازِهاياز مجموعه کارت»آغازکارت«2هر بازیکن، )1
را به جعبه برگردانید.آغازهاي کارتي بقیه. )A(دهد را تشکیل میخود



کارت از بانک کشیده و در B( .4(تشکیل بدهید »بانک کارت«را بر زده و یک ماندهباقی»بازرگانیهاي کارت«)2
.)C(یک ردیف، در سمت چپِ بانک بچینید 

)Century: Eastern Wonders(»انگیزقرن: شرقِ شگفت«قطعات بازي 

صورت به-کاشی 2شان مرتّب کنید؛ سپس از هر دسته، »ي تجارتنشانه«اَساسِرا بر) D» (هاي بازارکاشی«)3
سپس کاشی از بازي خارج شود). 8(در مجموع باید !داشته و از بازي خارج کنیدبر-اتّفاقی و کامالً غیرگُزینشی!

، کنیده بازي می. اگر اولین باري است ک) بر بزنیدE/ کاشی4(»هاي دریاکاشی«همراه مانده را بههاي بازارِ باقیکاشی
را خلق »ي خودتاننقشه«توانید اي هستید، میاگر حرفه). Fي قبل سرِهم کنید (تصویرِ صفحهرا مطابق »نقشه«

کنید! 

) قرار دهید. G(»نقشه«هاي در گوشه-ي قبلصفحهمطابق تصویرِ-را»کاشی بندر«4)4

نقشه ها در کنارِ از آنی) را بر زده و ستون»بندر متروکه«بجز کاشی ؛»VPهايکاشی«(»هاي امتیازکاشی«) 5
از روي ستون برداشته و»کاشی امتیاز«4. باشند)»پایینبهرو«ها باید (کاشیبازي) تشکیل دهیدي (صفحه

همراههبکاشی را 5این ستون برداشته واز روي کاشی5سپس ).Hبگذارید (»بنادر«در یکی از »روبه«کدام را هر
ها باید بر روي ستون بگذارید (کاشیدوباره ) را Jکاشی (6این تَر،) بر بزنید؛ سپسI(»بندر متروکه«کاشی 

باشند).»پایینبهرو«

و4، 5، 6يویژههاياز کاشینیزبندي کنید. ستونیشان دسته) را بر اَساسِ نوعK(»هاي امتیاز ویژهکاشی«)6
گیرد).امتیازي در رأس ستون قرار می6تشکیل دهید (کاشی -از بزرگ به کوچک-امتیازي3

را در خود دارد، باید »From Sand to Sea«يی که نوشتهطرف) بدهید؛L(»ي بازيصفحه«به هر بازیکن، یک )7
اي که فحهکند. صتعیین میرا» ي بازيآغازکننده«، تازگی یک سفر دریایی داشتهباشد. بازیکنی که به»باالبهرو«
گیرد.تعلّق می»آغازکننده«)، به بازیکن Mرا در خود دارد (شانن

؛ به ترتیب، در جهت دنداررنگ آن را براي خود برمی) همO(»پایگاه«16) و N(»قایق«یک کدام،هر،انبازیکن)8
).Pگذارند (شان میي صفحهخانه16خود را در هايِبازیکنان، پایگاه.همه، بازیکن آغازکنندهازو اولگردساعت

خود را هاي آغازینِادویهکدام،هر،انبازیکن) را در وسط میز بازي بگذارید.Q(»آغازینيادویههايژتون«)9
) گذاشته Rخود (ي»محموله«در ،)!همه، بازیکن آغازکننده!ازآخرو گردپادساعتترتیب، در جهت (بهانتخاب کرده



»بانک«مانده را به باقیي ادویههاي دهند. ژتونهاي بازار قرار می) را نیز روي یکی از کاشیNو قایق خود (
برگردانید.

*****

یک نوبت بازي
ممکن را انجام دهید:عملیات4توانید یکی از تان میدر نوبت

هاي سمت چپِ آن، یک ژتونِ، باید ابتدا روي هر یک از کارتبازرگانیبراي خرید یک کارت ) خرید یک کارت:1
خود اضافه کنید. »دست«خودتان) بگذارید و سپس کارت را به يمحمولههاي موجود درژتون(از ادویه

واضح و مبرهن است که اگر آخرین کارت سمت چپ را بردارید، مجبور نیستید هیچ ژتونی خرج کنید!نکته:

ي در کنارِ صفحه»روبه«را آنی که در دست دارید، هایبازي کردنِ یکی از کارتبراي کردنِ یک کارت:) بازي 2
اَند:نوع3ها بر کارتخود گذاشته و تأثیرش را در بازي اعمال کنید. 

برداشته وشده در کارت را از بانکهاي مشخّصتوانید ژتوناگر یک کارت ادویه بازي کنید، میهاي ادویه:کارت-
.خود بگذارید)يمحموله(در ي خود اضافه کنیدبه محموله

بسته به تعداد-ي خود را هاي محمولهتوانید یکی از ژتوناگر یک کارت ارتقاء بازي کنید، میهاي ارتقاء: کارت-
)!میخکگل به چاي و از چاي به فلفل ، از فلفلبه (از یک یا چند بار ارتقاء دهید-هاي روي کارتپیکان

شده در باالي هاي مشخّصبهاي الزم (ژتونتوانید ستد بازي کنید، میواگر یک کارت داد: ستدودادهاي کارت-
ي شده در پایین پیکان را از بانک برداشته و به محمولههاي مشخّصعوض، ژتونپیکان) را به بانک پرداخته و در

-ي خود داشته باشیدهاي الزم را در محمولهکه ژتونبه شرط آن-توانید یک معامله را میخود اضافه کنید. شما 
!سرِهم تکرار کنیدبار پشتچند

ي »چیدهروبه«هاي ) و/یا از کارتAجایی، یک یا چند کارت از دست خود (براي انجامِ یک جابهجایی:) جابه3
هر کارتی بگذارید.)C(ي خود»چیدهپشتبه«ي هاي سوخته) برداشته و در ستون کارتBتان (سمت راست صفحه

ا در مقایسه ب(هاي همسایه ببریدتان را به یکی از کاشیدهد قایقکه در این عملیات بسوزانید، به شما اجازه می
راثالً اگر بخواهید قایق خود. م)بپردازیدنیزرا تانجاییاي نخستین جابههب، شما باید »انگیزقرن: شرقِ شگفت«



انتخاب ، بهترتیبهري خود، به»چیدهروبه«هاي کارت (از دست خود و/یا از کارت3جا کنید، باید کاشی جابه3
خودتان) بسوزانید.

اَش جاییهاي) دیگري روي آن هست (هستند)، بماند و جابهاي که قایق (یا قایقاگر قایق شما بخواهد روي کاشی
ي خود) بپردازید. اگر ژتون کافی براي پایان برساند، باید به صاحبِ هر قایق، یک ژتون (از محمولهجا بهرا همان

اي بگذارید (شهر هرت که توانید قایق خود را روي چنین کاشینفع نداشته باشید، نمیي افراد ذيهمهپرداخت به 
عملیات را انجام دهید:2توانید یکی از این جایی) میجا کردنِ قایق (یا انصراف از جابهپس از جابهنیست)!

ر!یک کاشی بازاروي،بازرگانییک عملیات -

یک کاشی بندر!، رويیگاهیک عملیات بندر-

روي آن کاشی » پایگاه«توانید یک چیز، میهراز) باشد، پیشAاگر قایق شما روي یک کاشی بازار (:بازار) 1-3
بسازید که پایگاه دیگري روي آن کاشی نداشته توانید روي یک کاشی بازار، پایگاه ). البته به شرطی میBبسازید (

ازاي هر پایگاهی که از قبل، روي ژتون به1ي گذاشتنِ یک پایگاه روي یک کاشی بازار، عبارت است از باشید! هزینه
ازاي هر پایگاه). واضح است و مبرهن که ساختنِ یک پایگاه، روي ژتون به2نفره: 2هاي آن کاشی هست (در بازي

ا اَش راي براي شما نخواهد داشت! براي ساختنِ یک پایگاه، هزینههیچ هزینه» هاخالی از سایرِ پایگاه«کاشی یک 
چپ سمت» کاشی پایگاه«پرداخته و سپس آخرین » بانک«ي خودتان)، به هاي انتخابیِ خودتان (از محمولهبا ژتون
برداشته و )،Cمحلّ ساخت پایگاه مطابقت دارد (» بازارکاشی «ي اَش با نشانهي خود را از ردیفی که نشانهصفحه

بازرگانیکارت1تان خالی شده بود، گذاريِ پایگاه، اگر ستون نخستپس از جايدر نهایت،روي آن کاشی بگذارید.
بخرید و به دست خود اضافه کنید!! اگر ستون دوم، سوم -که هیچ ژتونی بپردازیدانتخاب خودتان و بدون اینبه-

بازرگانیکارت 1ي خود بگذارید یا هکارت امتیاز ویژه از بانک برداشته و در کنار صفح1تان خالی شده بود، یا چهارم
بخرید و به دست خود اضافه کنید!!-که هیچ ژتونی بپردازیدانتخاب خودتان و بدون اینبه-



د عملیات بازرگانیِ مربوط به آن کاشی را انجام دهید. توانیاگر پایگاهی روي یک کاشی بازار داشته باشید، می
شده در پایین هاي مشخّصشده در باالي پیکان را به بانک پرداخته و در عوض، ژتونهاي مشخّصتوانید ژتونمی

کهآنشرطبه-توانید یک معامله را پیکان را از بانک، براي خود بردارید. در طولِ یک عملیات بازرگانی، شما می
سرِهم تکرار کنید!بار پشتچند-ي خود داشته باشیدهاي الزم را در محمولهژتون

اي هتوانید کاشیِ امتیازِ موجود در آن بندر را با پرداخت ژتوناگر قایق شما در یک بندر باشد، می:بندر) 2-3
ارِ پشت، در کنبهدریافت کنید. کاشی امتیاز را برداشته و-ي خود به بانکاز محموله-شده در آن کاشی مشخّص

یِ ي کاششدههاي امتیاز برداشته و جاي خالیي خود بگذارید. سپس یک کاشی امتیاز از روي ستون کاشیصفحه
نی فعالً یع-شود باشد، این بندر، متروکه تلقّی می» بندر متروکه«پر کنید. اگر این کاشی جدید، کاشی قبلی را

وسط تجا به بعد، اگر یک کاشی امتیاز، در بندري دیگر، بهگیرد. از ایندر آن قرار نمیدیگر هیچ کاشی امتیازي
به آن بندر منتقل شده و یک کاشی امتیاز جدید، جایگزینِ » بندر متروکه«یکی از بازیکنان، تصاحب شد، کاشی 

شود!می-ي قبلیدر بندر متروکه-» بندر متروکه«کاشی 

ي اند) و همهپشت چیده شدهاید (و اآلن بههایی را که قبالً بازي کردهي کارتبراي تجدید قُوا، همه:تجدید قُوا) 4
تان برگردانید.تان را به دستهاي سوختههاي ستون کارتکارت

محدودیت محموله
رده ها را انتخاب کتان، ژتون ادویه داشته باشید، باید تعدادي از آناز گنجایشِ محمولهاگر در پایانِ هر نوبت، بیش
اکثر گنجایشِ هر محموله،             تان مطابقت داشته باشد. حدتان با گنجایش محمولههايو بسوزانید تا تعداد ژتون

ژتون است.10

*****



پایان بازي
شود!! بازي، با تمام شدنِ کنان، چهارمین کاشیِ امتیاز خود را تصاحب کند، پایانِ بازي آغاز میهرگاه یکی از بازی

هاي خانهي امتیازِ خود، ارقامِ آشکارشدههايرسد. سپس بازیکنان، امتیازات کاشیدورِ جاري، به پایان می
کنند (هر ژتون، شان را حساب میه در محمولهماندي باقیهاي ادویهشان و ژتونهاي امتیاز ویژهشان، کاشیصفحه

بازي خواهد يترین امتیاز را داشته باشد، برندهکند). بازیکنی که بیشامتیاز نصیبِ بازیکن می1هاي زرد، بجز ژتون
ي بازي خواهد بود.بود. در صورت تساوي، بازیکنی که آخرین نوبت را بازي کرده، برنده

*****

*****
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