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را کشف کنید!شدهشهرهاي گم

: ي خاکیترین و اسرارآمیزترین نقاط این کُرههاي خود، مسیرهایی بسازید براي کندوکاو در دورافتادهبا استفاده از کارت
کنانی که بازی!اسرارآمیز و حتی کف اقیانوسیفشانآتشبارانیِ آمریکاي مرکزي، صحراي مصر، هايجبال هیماالیا، جنگلسلسله
بار 3بازیکنی که بعد از !بندي نیز بکنندبر روي موفقیت طرح اکتشافی خود شرطتوانند تر و جسورتر هستند، میشجاع

..ي بازي خواهد بود.را داشته باشد، برندهترین امتیازات بازي کردن، بیش

Lost-اند. اما اشتباه نکنیدقوانین بازي بسیار سادهنکته: Citiesل، بهپیچیدهرسد!نظر میتر از آنی است که در نگاه او

اجزاء بازي

بازیکن یک

بازیکن دو

.گیرندها قرار میهاي سوخته، در آنهاي کارتدستهکه بینید را میخانه)5(از صفحههایی خانه، باالدر تصویر:ي بازيصفحه-

کارت بازي:60-

رنگ مختلف)5در /استروي آن نوشته شده-10تا 2از -کارت اکتشاف (ارزش هر کارت 45*

کارت)3(از هر رنگ، بندي کارت شرط15*



سازيآماده

گیرند.ها قرار میهاي سوخته، در آنهاي کارتدستهخانه است که 5صفحه، داراي ي بازي را بین دو بازیکن قرار دهید. صفحه-

عنوانِ را بهماندههاي باقیها نگاه کنید). کارتکه به آنکارت بدهید (بدون آن8کارت بازي را بر زده و به هر بازیکن، 60-
ي بازي بگذارید.پایین، کنارِ صفحه، روبههاي کشیدنیکارتيدسته

بار بازي کنید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید و امتیازات خود را ثبت کنید.از یکخواهید بیشمیاگر -

هدف بازي

شان برا نصیترین امتیازاتهاي اکتشاف، بیشاز کسرِ هزینههدف هردو بازیکن، شکل دادن مسیرهاي اکتشافی است که پس
هايهاي مختلف (هر رنگ، جداگانه)، اکتشافات را ترتیب دهید. ارزشِ عدديِ کارتستونها در شما باید با چیدمان کارتکند. 

ستون بندي در ابتداي ستون، ارزشِهاي شرطتوانید با قرار دادنِ کارتباید از کارتی به کارت دیگر، افزایش بیابد. می،یک ستون
شوند.ي هر بازیکن، امتیازشماري میهاهاي موجود در ستونرا چندبرابر کنید. در پایان بازي، کارت

ترتیب بازي

هایش را فقط دردهند. هر بازیکن، کارتنوبت، بازي را ادامه میکند؛ سپس بازیکنان، بهترین بازیکن، بازي را آغاز میمسن
دهد.سمتی از صفحه که متعلق به اوست، قرار می

جدید تنها بعد از این کار، اجازه خواهید داشت که یک کارت .بازي کنیدخود را هاياز کارتدر نوبت خود، ابتدا باید یکی
بکشید.

هاي دست خود را انتخاب کنید. حاال دو انتخاب دارید:از کارتیکییک کارت:بازي کردنِ

هاي خود قرار دهید...از ستون) یک کارت، در یکی1

اید کارت براي این کار، بقبلی، استفاده کنید.هاي از ستونتوانید از کارت، براي آغازِ یک ستون جدید یا براي گسترشِ یکیمی
بگذارید.رنگ با کارتي همهاي سوختهکارتيطرف خودتان و در پایینِ خانهدر-روبه-را 

فه کنید.ها اضاي ستونانتهاتوانید به هاي بعدي را فقط میکارت

تر باشد.اید، بیشدهید، باید از کارت قبلی که در آن ستون قرار دادهارزشِ هر کارت جدیدي که در یک ستون قرار میمهم:
راحتی دیده شود.د که رقمِ روي هر کارت، بهگذاریهاي یک ستون را طوري روي هم بهاي کارتلبه



قرار بنديتوانید در یک ستون، چندین کارت شرطرار بگیرد. مییک ستون قآغازتواند در فقط میبنديکارت شرطیک 
فه بندي به آن ستون اضاتوانید کارت شرطکه اولین کارت عددي را در یک ستون قرار دادید، دیگر نمیمحض آنبدهید ولی به

!کنید

را بسوزانید...هاي خودکارتازی) یک2

ي بگذارید ي بازهاي دست خود را بر روي صفحهاز کارتکارتی را به ستونی اضافه کنید، باید یکیتوانید خواهید یا نمیاگر نمی
هاي دسته از کارت5رنگ با خودش قرار بگیرد. به این ترتیب، در طول بازي، ي همهاي سوختهي کارتاین کارت باید در خانه-

ر روي یکدیگر قرار بگیرند بنابراین فقط کارت باالیی هر دسته، ها باید بشود. کارترنگ مختلف) تشکیل می5سوخته (از 
رویت خواهد بود. قابل

ي دسته5هاي باالییِتوانید این کارت را از بین کارتمیبراي دست خود بکشید.،یک کارت جدیدکشیدنِ یک کارت:
هاي کشیدنی انتخاب کنید. البته اجازه ندارید االییِ ستون کارتکارتی سوخته باشد) یا کارت بگرلبته اهاي سوخته (اکارت

.رسدکه یک کارت کشیدید، نوبت شما به پایان میاید! بعد از ایندر همین نوبت سوزاندهکارتی را بردارید که خودتان 

پایان بازي و امتیازشماري

رسد.را برداشت، بازي به پایان میکشیدنیهاي کارتاز بازیکنان، آخرین کارت ستونِکه یکیآنعد ازب

شان نگاه هکه بآنبدون-هاي کشیدنی را ي ستون کارتماندههاي باقینزدیک به پایان بازي، بازیکنان با توافق یکدیگر، کارت
ي بازي را حدوداً محاسبه کنند.ماندههاي باقیتا بتوانند نوبتندشمارمی-کنند

هايي کارتارزش همهمجموعبراي این کار،د.نشوهر بازیکن، امتیازشماري میهايهاي کارتکه به پایان رسید، ستونبازي 
ي اکتشاف، کسر کنید. عنوانِ هزینهامتیاز، به20، هر ردیفمجموع از یک ستون را محاسبه کنید. 

!دشونمیاین رنگ شاملِ حال ي اکتشافی نیز هیچ کارتی بازي نکرده باشید، هزینه،هااز رنگاگر از یکیمهم:

کنید. 4یا 3، 2در آن ستون را ضربيآمدهدستي بهجهنتی، هستبندي در یک ستون اگر یک، دو یا سه کارت شرط

یچاگر از یک رنگ خاص، هاه داشته باشد.همرم امتیازات منفی براي شما بهتواند هم امتیازات مثبت و هبنابراین، یک ستون می
نصیبِ شما نخواهد شد.از آن رنگ، نیز بازي نکرده باشید، ستونی هم تشکیل نشده و قاعدتاً امتیازي کارتی

امتیاز 20اش، بنديهاي شرطاز تعداد کارتو فارغهاکارتباشد، عالوه بر مجموع ارزشتر کارت یا بیش8هر ستونی که شاملِ 
کند.اضافی را نصیبِ بازیکن می



بازیکنی که کارت بدهید.8ها را بر زده و به هر بازیکن، ارتک-بازي بعديبراي-را یادداشت کرده و دوباره هر بازیکناتامتیاز
کند.، بازي بعدي را آغاز میکسب کردهرا اتترین امتیازبیش

ي بازي است.ترین امتیاز را دارا باشد، برندهبازیکنی که بیش، سومبازياز پایانبعد

وانسته چهار ستون را تشکیل بدهد:بازیکن، ت:ي امتیازشمارينمونه



گري یچ کارت دیجا که هاز آنکند. دوبرابر می)چه مثبت و چه منفی(بندي، ارزش ستون راکارت شرطتوضیح ستون سفید:
شود!دوبرابر می،ي اکتشافنیست، فقط هزینهسفیددر ستوندي) بن(بجز کارت شرط

توانید یک اکتشاف را به سرانجامی مطلوب برسانید، همان بهتر که بینید، اگر نمیر که در این نمونه میطونهماي مهم:نکته
ر رنگش را به تعداد کافی دهاي همبندي را نیز بهتر است در صورتی بازي کنید که هم کارتهاي شرطآغازش نکنید!کارتاصالً 

براي گسترش آن ستون وجود داشته باشد.ناسبهم زمان ماختیار داشته باشید و 
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