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*طرّاح بازي: راینر کنیتسیا / مترجم: مریم قاسمیه* 

يببرد: به معبد ممنوعههاي مخفی دنیاهایی در گوشهرا به ماجراجوییهاي خود چنان استفاده کنید که شمااز کارت
..کوه.ر دلعصر حجري و شهر مخفی ديشده زیر دریا، خانهغرقسنگی مخروبه، شهريحلقهکوهستانی،

ی با شهامت کافياندازهترین شهرت را به دست بیاورید، و اگر بهکه بیشریزي کنید شما چنان باید براي مسیرهاي خود برنامه
اجراجوییمد: شما تنها کسانی نیستید که یا مراقب باشام.. بندي کنید.هاي خود شرطماجراجوییتوانید روي موفقیت می،باشید

ریزي درستی کرده و از منابع خود عاقالنه استفاده برنامهکنید و به چه اندازه طال دارید؟چه مسیرهایی را دنبال می! کنیدمی
..برنده خواهد بود.،آوري کندتري را جمعشهرت بیش،بازیکنی که بتواند تا پایان بازي! کنید



بازي:ءاجزا

رنگ)5کارت در 1از هر کدام 10-6از هر کدام دو کارت و 5-2(ماجراجویی کارت 65

کارت بازیکن شروع کننده

عدد)3رنگ از هر کدام 5کارت شرط بندي (15

کارت)2رنگ از هر کدام 5کارت شروع شرط بندي (10

سکه طال36

آمادگی بازي:

پشت رو بگذارید.سپس به هر بازیکن دو کارت شروع شرط بندي بدهید و مطمئن شوید کارت شروع شرط بندي را بر زده و10
استفاده را به جعبه بازي برگردانید..کارت هاي بالباشدکه دو کارت هر بازیکن با هم متفاوت 

کی از دسته ها دسته کم وبیش مساوي تقسیم کنید.ی4کارت شرط بندي را باهم بر زده و به 15و ماجراجوییکارت 65حال 
سکه را به طور مساوي بین بازیکنان تقسیم کنید.36دسته دیگر را کناري بگذارید.سپس 3را وسط میز گذاشته و 

ي:هدف باز

همیشه شامل یک سري کارت ،هایتان است.یک سفرماجراجویی ابی به بیشترین شهرت از طریق یدست ،هدف شما در بازي
در شروع هر یا باید مساوي باشد و یا صعودي.بازي می شود، در یک سري ی کههاي همرنگ است.ارزش عددي میان دو کارت



را افزایش دهید.در پایان بازي، براي مشخص ماجراجویی سري، شما می توانید کارت هاي شرط بندي را بازي کنید تا ارزش آن 
را که حداقل یک کارت در آن است محاسبه نمایید.ماجراجوییارزش هر باید ،شدن برنده

روش بازي: 

بازیکنی که نزدیکترین جشن تولد را دارد، کارت شروع را دریافت کرده و بازي را آغاز می کند و سپس بازي در جهت عقربه 
.یا مزایدهکارتین دو کار را انجام دهد: رو کردنهاي ساعت ادامه پیدا می کند.هر کس در نوبت خودش دقیقا باید یکی ازا

:کارترو کردن

به نوبت به رو شده اند، آن اولین کارت دسته کارت هاي وسط را رو کرده و در کنار دسته قرار دهید.اگر کارت هاي دیگري هم 
نامیده می شود.ویترین،ها را در کنار هم بچینید.این کار

است کارتی رو شود که هیچ کس از آن نتواند استفاده کند.این کارت ها باید به صورت پشت روبه نکته: در طول بازي، ممکن 
جعبه برگردانده شوند.شما نباید کارت دیگري را به عنوان جایگزین این کارت ها رو کنید.

مزایده:

قیمت گذاري نمایید.سپس در جهت عقربه هاي ساعت یا هر یک ،، شما باید حداقل یک سکهویترینبراي شروع مزایده یک 
ازبازیکنان قیمت باالتري را پیشنهاد می دهند و یا نوبت خود را رد می کنند.اگر نوبت خود را رد کنید، از بازي خارج می 

ید و یا خارج شوید.مزایده شوید.اگر در مزایده شرکت کردید و دوباره نوبت به شما رسید باز هم می توانید یا در مزایده بمان
برنده مزایده خواهد ،آخرین فردي که پیشنهاد داده باشدزمانی پایان می پذیرد که همه نوبت خود را رد کنند ودر این صورت 

بود و باید مبلغ را وسط میز بگذارد و بدین ترتیب ذخیره سکه به وجود می آید.

کارت ها دسترسی داشته باشد.این بازیکن ممکن است...ویترینواند به می ت،فردي که باالترین مبلغ را پیشنهاد می دهد

، وهاي خود اضافه کندماجراجوییکارت ها برداشته و به ویترین...به هر اندازه که بخواهد از 

...یک کارت را پشت رو کرده و به جعبه بازي برگرداند.



،کارت ها باقی می ماند تا مزایده بعديویترینبازي خارج شود در هاي شما اضافه شود و نه ازماجراجویی هر کارتی که نه به 
شکل بگیرد.

ها کارتویتریندر نهایت، کسی که باالترین قیمت را ارائه دهد باالترین کارت از دسته کارت هاي وسط را به رو کرده و در 
باشد کارت شروع بازي را دریافت کرده و بدین هر کس سمت چپ این فرد نشستهقرار می دهد.با این کار مزایده پایان می یابد.

ترتیب دور جدید بازي آغاز می شود.

نکته: به بیان دیگر، اگر کسی که مزایده را برنده می شود همانی نباشد که آن را شروع کرده است، پس نوبت هاي بازي تغییر 
می کند چرا که بازي با نفر بعد از برنده مزایده ادامه می یابد.

که آخرین کارت دسته کارت وسط رو شود، بازي متوقف می شود.در این وقفه ذخیره سکه به طورمساوي بین بازیکنان وقتی 
ته وسط گذاش،تقسیم می شود.اگر سکه اضافی باقی بماند در محل ذخیره نگه داري می شود.سپس دسته دیگري از کارت ها

بازي را ادامه می دهد. ،شده و بازیکن بعدي

:ماجراجویی هاگسترش 

ویی ماجراجهاي خود اضافه کنید.شما هم می توانید ماجراجویی را به یکی یا بیشتر از ویترینیکی یا بیشتر از کارت هاي 
با چیدن کارتها مقابل خود گسترش دهید.تمام را از قبل داشته ایدکه ماجراجویی هاییجدیدي را آغاز کنید و هم می توانید 

شما تنها کسی هستید که در طول بازي اجازه که مقابل شما قرار دارند کارت هاي شخصی شما به حساب می آیند.کارت هایی 
دارید روي آن ها کارت بگذارید.



شما آغاز می شود.تمام کارت هاي دیگري که به این رنگ ماجراجوییمی گذارید، مقابل خود وقتی اولین کارت از رنگتان را 
شما اضافه شوند.براي این کار، کارت ها را به گونه اي بچینید می توانند به این ماجراجویی،هستند و می خواهید استفاده نمایید

د.نکه اعداد باالي کارت ها قابل خواندن باش

ر، تنها کارت هاي شرط بندي قابل استفاده هستند.شما می توانید بیش از یک پیش از استفاده از کارت هاي شماره دادر شروع،
کارت شرط بندي از رنگتان را استفاده نمایید.

هر کارتی که بخواهید به کارت هاي خود اضافه نمایید، می بایستی ارزشی برابر یا بیشتر از کارت قبلی شما داشته باشد.

براي شما بال استفاده باشند، براي مثال اگر شما یک کارت رت هایی روبه رو شوید که نکته: در طول بازي، ممکن است با کا
موجود شود، شما نمی توانید از این کارت استفاده 3داشته باشید و بعد یک کارت قرمز 8و سپس یک کارت قرمز 4قرمز 

ه قرار مورد استفادتوسط شخص دیگري ی تواند نمایید.اما باید حواستان به کارت هاي سایر بازیکنان باشد و اگر این کارت م
آن را از بازي خارج کنید.،در صورت برنده شدن در مزایده،گیرد

مثال:

.بازیکن بعدي یونس است که باید تصمیم بگیرد آیا مایل است در سکه براي مزایده پیشنهاد می دهد1نوبت سابرینا است و 
می دهد و سکه را پیشنهاد2است و او لو او تصمیم می گیرد که این کار را نکند.بازیکن بعدي دانیامزایده شرکت کند یا نه

سکه را پیشنهاد می دهد، 4سکه پیشنهاد می دهد.حال دوباره نوبت سابرینا شده و او 3سپس نوبت دومینیک است که او 
سکه را پیشنهاد می 5گیرد که ادامه ندهد.دومینیک صمیم مییونس که قبال از مزایده خارج شده و دانیال هم در این نوبت ت

سکه را به 5دهد و سابرینا دیگر ادامه نمی دهد چرا که این مبلغ براي او زیاد است.پس دومینیک برنده مزایده می شود.او ابتدا 
و شرط 2ل دو کارت سفید دارد.حاهایش برمیماجراجویی را براي یکی از 4کارت قرمز 2پرداخت می کند و سپس Aقسمت 

ید به برگرداند و کارت سفو ترجیح می دهد کارت شرط بندي سبز را به جعابندي سبز در نمایش کارت ها باقی مانده است که 
براي مزایده بعدي باقیویترین،قی بگذارد و از آن جایی که خودش نمی تواند از این کارت استفاده کند، این کارت در را با2



می باشد و به این ترتیب مزایده تمام می 7حال او یک کارت از دسته کارت هاي وسط را رو می کند که یک زرد می ماند.
شود.حاال نوبت سابرینا است که دور جدید بازي را شروع کند.

پایان بازي و امتیازبندي

تقسیم نمی شوند.حاال وقت آن، سکه هاي وسط،به محضی که آخرین کارت از آخرین دسته رو شود، بازي پایان می یابد.دیگر
را جداگانه بررسی نمایید.هر ردپا یک امتیاز پیروزي اجوییرماجهر ،رسیده است که امتیازات جمع زده شود.براي این کار

را ماجراجوییکارت شرط بندي ارزش 1را افزایش می دهند.ماجراجوییمحسوب می شود.کارت هاي شرط بندي ارزش یک 
برابر می کند. و به همین ترتیب...3کارت شرط بندي ارزش را 2رابر می کند و ب2

در نظر (victory points)امتیاز پیروزي8کارت شماره دار باشد 4یا بیش از 4که شاملماجراجوییبراي هر ،در نهایت
گرفته می شود.

می شود.نکته: این امتیاز اضافی با وجود کارت هاي شرط بندي چند برابر ن

به حساب می آید.(victory point)سکه طال یک امتیاز پیروزي1همچنین هر 

.شدرا داشته باشد برنده خواهد (victory point)هر کس بیشترین امتیاز پیروزي

مثال:

امتیاز 20=5*4امتیاز، آبی: 0امتیاز پیروزي، زرد: 18=3*6امتیاز پیروزي، قرمز: 10=2*5یاز پیروزي،سفید: تام8سبز: 
امتیاز اضافه هم کسب می کنند.8پیروزي.همچنین سبز و قرمز هر کدام 

بنابراین در مجموع:

8+10+18+0+20+8+8=72


