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یک رقابت تجاری در شرق دور 
و باالتر10در سنین بازیکن5تا 3برای 

دادیکاراده،بابومیمردماستعمار،قدرتیسایهدر.اندبردهسربهاسپانیاامپراطورییسلطهزیرسال250برایفیلیپینجزایرواست،1821سال
و،یشمابریشم،،جوزیادویهازراخودچوبیعجیبهایقایقسیاهبازارتاجراناین.اندانداختهراهبهآسیایقارهساکنینبادریاییمخفیستدو

باناخداها؛نیستقطعیگذاریسرمایههیچدرموفقیت.کنندواردمانیلشهربهمخفیانهراهامحمولهاینتاشوندمیدریاعازموانباشتهجینسنگ
ازتوانندنکههاییقایقانتظاردرهمدریاییدزدانها،سختیاینیهمهبرعالوه.بپردازنددریاایندرسفربهخیالآسودهتوانندنمیخودهایقایق

.اندکردهکمینکنند،فرارهاآنچنگ
سرمایهادزیبسیارخطرباال،سوداینودارند،شهراینسیاهبازارهایدربسیاریقیمترسندمیمانیلبهکهکاالهاییها،سختیاینیهمهوجودبا

رشوهراهنماهابهشوند،مطمئنکاالهاآوردندستبهازتاکنندمیتالشخودهمدستانکمکبهسیاهبازارهایفروشنده.کندمیتوجیهراگذاری
ایندر.وندشمطمئنمختلفموانعبرابردرخودبارانتقالموفقیتازوبیندازند،تأخیربهرادیگرانباررسیدنوکردهکمکهاآنباربهتادهندمی

.زنندمیجیببهراهاغارتاینسودمخفیانهخودوکنندحملهسیاهبازارهایقایقبهتاکنندمیاستخدامرادریاییدزدانثروتمند،تاجرچندمیان

:اجزای بازیاجزای بازی و توضیح قسمت های مختلف صفحه بازی-1شکل 

صفحه ی نشان دهنده 4
کاال4برای بار 

(کاال4هم رنگ با )تاس4

کاالهانشانگر ارزش 4

، یلیپینسکه از واحد پولی 79
پسو

صفحه ی بازی1

رنگ5مهره ی همدست ها در 20

ق را قبل از اولین مرتبه بازی، سه قایسه قایق تخت
.مطابق شکل زیر سر هم کنید

مسیرهای 
دریایی بازار سیاهجدول 

دفتر بیمه

راهنمای 
بزرگ

راهنمای 
کوچک

دزدان دریایی

کشتی سازی

اهبندرگ

بازیبهکلینگاهی
سمتبههاقایقوشوند،میزدهبارقایق3رویبرکاالهاسفر،هردر.شودمیانجام(شودمیگفتهدریاییسفرهاآنبهکه)دورچندینطیدربازی

میبندرسرئیتنهاکهچرااست،برخوردارباالییاهمیتازدفتر.شودمیگذاشتهحراجبهبندررئیسدفترسفر،هرابتدایدر.افتندمیراهبهمانیل
همچنین.دهدمیراندیگبهنسبتمزیتیبازیکنانبعضیبهکهکنند،آغازراخودسفرکجاازهاقایقوشوندزدهبارکاالهاییچهکهبگیردتصمیمتواند

.بخردبعدیمراحلدرراگذاریسرمایهیکازجدیدیسهماستقادرکهاستکسیتنهابندررئیس
.کنندمیاستخدامسفرطولدرپولآوردندستبهبرایهمدستانیبازیکنانیهمهکرد،عملخودوظایفبهبندررئیسکهزمانی

.یابدیمافزایشسیاهبازاردربرسند،مانیلبهکهکاالهاییارزش.آورندمیدستبهسودخودموفقهایهمدستازایبهبازیکنانسفر،هرانتهایدر
.استبازییبرندهباشدکردهکسبراثروتبیشترینکهبازیکنی.شودمیتمامبازیبرسد،30بهسیاهبازاردرکاالیکارزشکهزمانی
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(example )

:سازیآماده
یبازیصفحهکناربندرپولصندوقعنوانبهراماندهباقیهایسکه.کندمیدریافتپسو30بازیکنهر

.بگذارید
.دبرگردانیجعبهبهرااستفادهبدونهایمهره.کندمیدریافتراخودرنگهمهمدستیمهرهسهبازیکنهر
.کندمیدریافتهمدست4بازیکنهرنفره،3بازیدر

.اندشدهنوشتهقرمزکادرداخل3یصفحهدرنفره3بازیبهمربوطقوانیندیگر
دادننشانبدونراهاآنوکردهدریافتسهم2بازیکنهرشدند،زدهبرخوبیبهسهمهایکارتکهاینازپس

بهوکردهجداکاالنوعحسببرراماندهباقیهایسهمیهمهحال.کندمینگاهمخفیانهبازیکنان،دیگربه
.(2aشکل)بگذاریدبازییصفحهکنارترتیب

شکل).بگذاریدسیاهبازارجدولدر0یخانهرویراکاالهاارزشنشانگرچهار•
2b)

.بگذاریدبازییصفحهکنارراهاتاسوکاالها،بارصفحاتها،قایق•

موارد زیر را بازیکنهر 
:تحویل می گیرد

پسو30•
سهم2•
همدست 3•

4: نفره3در بازی )
(همدست

های سهم باقی مانده را بر اساس کاال ها مرتب کارت : 2aشکل 
.اریدکرده و مثل تصویر نشان داده شده کنار صفحه ی بازی بگذ

جدول بازار سیاه در ابتدای بازی: 2bشکل

:بازیانجام
.شودمیانجاممتوالیسفرچندینطیدربازی

:شودمیبازیزیرترتیببهسفرهر
.شودمیگذاشتهحراجبهبندررئیسدفتر-1
.شوندمیاجرابندررئیسدفتراعمال-2
وهمدستگذاشتن)=کنندمیحرکتتاسریختنباهاقایقوشدهگذاشتهنظرموردجاهایدرهاهمدست-3

.(تاسریختن
.شودمیپخشآمدهدستبهسود-4
.یابدمیافزایشکاالهاارزش-5

.شودمیگذاشتهحراجبهبندررئیسدفتر-1
در.(دهدمیانصرافیا)کندمیآغازپسو1پیشنهادحداقلباراحراجبازیکنترینمسناول،سفربرای

دهد،صرافانکنندهآغازبازیکناگر.کندمیآغازراحراجبودبندررئیسقبلدوردرکهبازیکنیبعدی،سفرهای
.کندمیپیداادامهگردساعتجهتدرترتیبهمینبهکاروکند،میآغازاوچپسمتبازیکن
ایکندمیارائهباالتریپیشنهادیاخودنوبتدربازیکنهروکند،میپیداادامهگردساعتجهتدرحراج

بابعدااندتونمیدهد،انصرافباالترپیشنهادیدادنازسفریکابتدایحراجدربازیکنیکاگر.دهدمیانصراف
ادامهاشندبدادهانصرافنفریکجزبهبازیکنانیهمهکهزمانیتاحراج.بازگرددحراجهمانبهباالترپیشنهادی

(تاسدادهپیشنهادهمراقیمتبیشتریننهایتدرکه)بازیکناین.یابدمی
صندوقبهرا(پیشنهادباالترین)خودپیشنهادآخریناو.استحراجیبرنده
شنهادپیبازیکنیهیچاگر.استبندرجدیدرئیساکنونوپردازدمیبندرپول

میراتسمایندیگربارقبلی،سفردربندررئیسنکند،ارائهحراجبرایقیمتی
.پذیرد
.کنددپیشنهاخودپرداختتوانازبیشترقیمتیتواندنمیبازیکنیهیچ
تاکندمسدودراخودهایسهمازدلخواهتعدادیتواندمیبازیکنیک

.(کنیدنگاه"وامگرفتن"قسمتبه)آورددستبهراخودپیشنهادپرداختبراینیازموردپول
.دهدمیانجامراخوددفتربهمربوطکارهایبندررئیس-2

:بندررئیس
بخرد،سهمیکتواندمی)الف
شد،خواهندمنتقلبارهاکدامبگیردتصمیمباید)ب
.بگذاردآبدرخودنظرموردمکاندرراهاقایقباید)پ

نبیشتریکهبازیکنی
دهد،پیشنهادراقیمت
.شودمیبندررئیس
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سهمیکخریدن(الف
پولقصندوبهراسهمیهزینهاو.برداردبازییصفحهازرادلخواهکاالییکازسهمیکتواندمیبندررئیس
.دهدمیقرارخودینشدهمسدودهایسهمکنارپشتبهراسهموپرداختهبندر

.باشدمیپسو5حداقلوشده،تعیینکاالآنفعلیارزشاساسبرکاالیکازسهمیکقیمت

b) Load goods

سهمهروپسو10جوزسهمهرقیمتحاضرحالدر-3شکل
ربازادرارزشیحاضرحالدرجینسنگ.باشدمیپسو20ابریشم

پسو5بایدآنازسهمهرخریدبرایبندررئیسامانداردوسیاه
پسو5سیاهبازاردرآنفعلیارزشکهیشمکاالیمثلبپردازد،

.است

کاالهازدنبار(ب
باراهقایقازیکهررویبرراکاالیکبندررئیساکنون

برهاتنشودنمیزدهبارکاالکدامکهاینتعیین.زندمی
(4شکل).اوستیعهده

.نزنداربراابریشمکاالیکهاستگرفتهتصمیمبندررئیس-4شکل

آبدرهاقایقدادنقرار(پ
برای.ندکتعیینراهاآنحرکتآغازمکانبایداکنوننتیجهدر.بگذاردآبدرراقایقسهبایدبندررئیسحال

بندرگاهبهو.اندشدهگذاریشماره13تا0ازآنهایخانهکهداردوجودبردرویبردریاییمسیریکقایقهر
.رسندمیهدف

یرمسیکرویراقایقدوتواندنمیهرگزامادهد،میقرارمسیرهاازیکیرویبرراقایقهربندررئیس•
.بگذارد

خانهشاملکهشروع،هایموقعیتازیکیدرراقایقبایددهد،میقرارمسیریکدرراقایقیککهزمانی•
ازتربیشیشمارهباهاییخانهدرراقایقیهیچنبایداو.دهدقرارنظرموردمسیردرشوند،می5تا0های

.(اندشدهگذاریعالمتقانوناینرویبرتأکیدبرای5تا0هایخانه)دهدقرار5
یخانهسههایشمارهمجموع.(ببینیدرا5bو5aهایشکل)کهداشتخاطربهبایدحالاینبا•

باشد9برابردقیقابایدشروع

خانهشماره3جمع-5aشکل
9برابربایدهاقایقشروعهای
یمقایقیکمثالبرای.باشد
دردیگری،4یخانهدرتواند

2یخانهدرقایقآخرینو،3
.بگیردقرار

میبندررئیس-5bشکل
هخاندرراهاقایقازیکیتواند

بهدهد،قرار0یشمارهی
مجموعهمچنانکهاینشرط
قایقدوشروعهایخانهعدد

5هایخانه)باشد9برابردیگر
.(4و

هاقایقکردنجاجابهوهادستهمدادنقرار-3
.استهمراههاقایقجاییجابهدوریکبایکهرکهباشد،میهادستهمدادنقرارازدورسهشاملفازاین
یبترتهمینبهفازاینورسدمیهاقایقجاییجابهازدوراولینبهنوبتهادستهمدادنقراراولدورازبعد

.یابدمیادامه
قراردوراولینازبعد.داردوجودهاقایقجاییجابهدور3وهادستهمدادنقراردور4نفرهسهبازییکدر

میانجامهاقایقجاییجابهدوراولینسپس.شودمیانجامهادستهمدادنقراردومدورها،دستهمدادن
.گیرندمیصورتهمسرپشتنفره4بازییکمثلدورهاآن،ازپسو.شود
:هادستهمدادنقرار

یخانهیکدرراخودهمدستانازیکیبازیکنهرگرد،ساعتجهتدرحرکتسپسوبندررئیسازشروعبا
هب:استثنا)پردازدمیبندرصندوقبهراخانهآنرویشدهدادهنشانپولودادهقرارهاهمدستدلخواهخالی

.(کنیدنگاه"بیمهپرداخت"قسمت
در.هدندقرارخالییخانهیکدرخودنوبتدرراهمدستیکهبگیردتصمیمتواندمیبازیکنیکزمان،هردر

.بودواهدنخهاآنبهمربوطهایخانهدرخودهمدستانگذاشتنبهقادرسفراینانتهایتابازیکناینصورتاین
مسافران"عنوانبهراخودهمدستانتواندمینباشد،هموامگرفتنبهقادروباشدنداشتهپولیبازیکنیکاگر
نگاه"طرفبیمسافران"و"وامگرفتن"هایقسمتبه)دهدقرارخالیهایخانهازیکیدررایگانبه"طرفبی

.(کنید

کیتواندمیبندررئیس
.کندخریداریسهم

کاالیارزش=قیمت
رویسهمبهمربوط
باسیاه،بازارجدول
.پسو5میزانحداقل

االکسهبایدبندررئیس
دررایکیوزدهباررا

.بگذاردباقیساحل

هایخانهبندررئیس
راقایقسهبرایشروع
مجموع.کندمیتعیین
شروعهایخانهیشماره

هیچ.باشد9برابرباید
درتواننمیراقایقی

یشمارهباهاییخانه
.دادقرار5ازبیشتر

قرارمیاندریکعمل
جاجابهودستهمدادن
مجموعدر)قایقکردن

.(بار3کدامهر

ناولیازقبل:نفره3بازی
قایقدادنحرکتمرتبه

همدادنقراردوردوها،
)=دهیدانجامراهادست

همدادنقراردور4
جابهدور3ها،دست
.(هاقایقجایی

دستهمدادنقراردور
همدست1بازیکنهر:ها
میخالیخانهیکدررا

رئیسازدوراین.گذارد
.شودمیآغازبندر
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port

pilot island

داد؟قرارتوانمیکجاراهاهمدست
:دهندقرارزیرهایمکاندرراخودهایهمدستتوانندمیبازیکنان

:(هاقایقیعرشهروی)کاالها
.داردوجودخانهچهاریشمبرایوهاهمدستمخصوصیخانهسهجوزوابریشم،،جینسنگبرای

راقیمترینکمتباخالییخانهبایدبگذارد،زدهبارکاالیسهازیکیقایقرویبرراهمدستیبخواهدبازیکنیکگاههر
کهرطیشبهدهد،قرارکاالیکقایقرویراهمدستچندینتواندمیبازیکنهر.کندانتخابکاالآنبهمربوطقایقدر
جدیدیهمدستتوانندنمیهستند،گرفتنپهلوحالدرکههاییقایق.باشدماندهخالیجایقایقآنرویبراونوبتدر
.(گذاشتهاآنیعرشهرویبرجدیدیهمدستتواننمی)بپذیرندرا
دربتواندبازیکننتیجهدرتارسند،میمقصدبندربهکههاییقایقرویبرهمدستداشتن:عملاینازهدف

.(کنیدنگاه"سودهاتقسیم"بخشبه)آورددستبهسهمیآمدهدستبهسودهای
ازیکنبوداشت،نخواهدوجودشدنشریکبرایسودیهیچنرسد،مقصدبندربهشدهانتخابقایقاگر:عملاینخطر
.آوردنخواهددستبهچیزیهیچخود،همدسترویبرگذاریسرمایهعوضدر

:سازیکشتیکارگاهوبندرگاه
ایهخانهبرعالوه.داردوجودهاهمدستبرایخانهیکسازی،کشتیکارگاهوبندرگاهیخانههرکناردر

سازییکشتکارگاهیابندرگاهخالییخانههررویبرراخودهمدستانتوانندمیبازیکنانها،قایقروی
(قایقهررویبرهاهمدستهایخانه)کاالهابهمربوطهایخانهبهمربوطشرایطهمچون.دهندقرار
تیکشکارگاهیاوبندرگاهکناردرموجودخالیجاهایرویبرراخودهمدستچندتواندمیبازیکنیک

.دهدقرارسازی
میهاآنبهباریتخلیههنگامدرهاقایقکههاییخانهرویبرهمدستداشتن:عملاینازهدف

کانماینبههاقایقرسیدنوسفرانتهایدربازیکنها،خانهایندرهمدستداشتنصورتدر.رسند
.(دکنینگاه"سودهاتقسیم"قسمتبه)کندمیدریافتراخانههرباالیشدهنوشتهدستمزدها
ازایدرچیزیهیچبازیکننرسد،بازیکنتوسطشدهانتخاببندربهقایقیهیچاگر:عملاینخطر

.آوردنمیدستبهخودگذاریسرمایه

:راهنماها
ازیکیرویبرراخودهمدستخواهدمیبازیکنیککهزمانی.داردوجودهاهمدستبرایخانهدوراهنمایجزیرهدر

ترگراناولیکهکند،انتخابرایکی"کوچک"و"بزرگ"راهنمایهایخانهبینازبایددهد،قرار(خالیی)هاخانهاین
.داردبیشتریدرآمدامااست
خودبندرگاهبههنوزکههاییقایقبهدارندفرصتراهنماهاها،قایقحرکتسومدورازقبل:عملاینازهدف

توانندمین،اندرسیدهخودبندرگاهبهسومدورازقبلکههاییقایق.بیندازندعقبراهاآنیاکنندکمکاندنرسیده
.(کنیدنگاه"دهندمیانجامراخودکارراهنماها"قسمتبه)بگیرندقرارراهنماهاتأثیرتحت

باشدنداشتهدنبالبهرابازیکندلخواهینتیجهراهنماهاکارتأثیراستممکن:عملاینخطر.

:دریاییدزدان
یهخانکند،استفادهدزدانقایقازکهکسیاولین.داردوجودهمدستانگذاشتنبرایخانهدودریاییدزدانقایقدر

دررادخوهمدستتواندمیبازیکنباشد،شدهپرناخدابهمربوطیخانهاگر.شدخواهددزدانناخدایوگرفتهراجلویی
یناشرطبه.دهدقرارخانهدوهردرراخودهایهمدستتواندمیبازیکنیک.باشدناخدادستیاروگذاشتهدومیخانه

.باشندخالیاونوبتدرهاخانهکه
هشماریخانهدرهاقایقحرکتدومدورانتهایدرکهشوندقایقیسوارتوانندمیدریاییدزدان:عملاینازهدف

غارتباشدکردهتوقف13یخانهدرحرکتسومدورانتهایدرکهراقایقیهرتوانندمیوباشد،کردهتوقف13ی
.(کنیدنگاه"رسندمیراهازدریاییدزدان"قسمتبه)کنند

رویبرخودگذاریسرمایهازایدرچیزیهیچبازیکننرسد،13یشمارهیخانهبهقایقیهیچاگر:عملاینخطر
.آوردنمیدستبههاهمدست

:بیمه
پولیهیچدهدقرارخانهایندرراخودهمدستیککهبازیکنی.داردهاهمدستبرایخالییخانهیکبیمهدفتر

.کندمیدریافتبندرپولصندوقازپسو10بالفاصلهاماکندنمیپرداخت
پسو10بازیکننگیرد،پهلوسازیکشتیکارگاهدرقایقیهیچها،قایقحرکتدورسهازبعداگر:عملاینازهدف

.داردمیبرخودبرایرابیمهپول
عالوه.پردازدبراتعمیریهزینهبایدبیمهمأموربگیرد،پهلوسازیکشتیکارگاهدرکهقایقیهربرای:عملاینخطر

نگاه"مهبیپرداخت"قسمتبه)بپردازدهمرااندبودهسوارهاقایقآنرویکههمدستانیسودبایدبیمهمأموراینبر
.(کنید

قایق دزدان دریایی

بندرگاه

کارگاه کشتی سازی

قایق های بار زده شده

جزیره راهنماها

دفتر بیمه
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:حرکتدورهای
.یزدرمیراشدهزدهبارکاالهایبارنگهمتاسسهبندررئیس
ادامتددر-دلخواهترتیببه–راکاالهاازکدامهرقایقسپس
هب)بردمیجلوقایقآنتاسعددیاندازهبهوقایقهرمسیر
.(کنیدنگاه6شکل

گاهبندربهماندهباقیحرکتامتیازهایباقایقیکهرگاه•
رد.شوندمیگرفتهنادیدهامتیازهااینبرسد،خودمقصد
یازهایامتبعضیازتواندنمیبندررئیسدیگریحالتهیچ

.کندنظرصرفقایقیکحرکت
.دکنحرکتخوددریاییمسیررویبرفقطبایدقایقهر•

.نیستمجازهاقایقبرایمسیرتغییر
دستازمسیرطولدرراخودکاالهایتوانندنمیهاقایق•

.کنندعوضیاداده

ایقهوه"جوزتاس"-6شکل
.دهدمینشانرا4عددرنگ

املحقایقبندررئیسبنابراین
بندرگاهسمتبهخانه4راجوز

قایقاو.دهدمیآنمقصد
.بردمیجلوخانه2راابریشم

بهحرکت3بایشمحاویقایق
2ورسدمیخودمقصدبندرگاه
تهگرفنادیدهماندهباقیحرکت

.شوندمی

:هاقایقجاییجابهدور
همتاس3بندررئیس
زدهبارکاالی3بارنگ
اساسبروریختهراشده
هاآنقایق،هرتاسعدد

حرکتجلوسمتبهرا
.دهدمی

یخانهازکههاییقایق
گاهبندربهکنندعبور13

.رسندمیخودمقصد
:موفقسفرهای

مقصدبندرگاهبهکند،عبور13شمارهیخانهازکهقایقیهر
دربرسدمانیلبهکهقایقیاولین.رسدمیمانیلدرخود

سومقایقوBبندرگاهدردومقایق.شودمیگذاشتهAبندرگاه
هیچدر.(کنیدنگاه7شکلبه)گیرندمیپهلوCبندرگاهدر

.دادقرارراقایقدوتواننمیبندرگاهی

دومدوردریشمقایق-7شکل
یخانهدرورسیدمانیلبه

دوردر.کرداشغالراAبندرگاه
یممانیلبهدیگرقایقدوسوم

وترتیبهیچبدونهاآن.رسند
CوBهایبندرگاهدراولویتی

نایازیکیاگر.گیرندمیپهلو
،بودنرسیدهمانیلبهقایقدو

ماندمیخالیCبندرگاهیخانه
یهخرابکشتییخانهبهقایقو

Aواردسازیکشتیکارگاهدر
.شدمی

خرابههایکشتی
انیلمبهجاییجابهدورسهازپستوانندنمیکههاییقایق

قرارازیسکشتیکارگاهدربایدوبینندمیآسیببرسند،
دورهایدرراخودحرکتکههاییقایق:استثنا)شوندداده

تأثیرتحترسانندمیپایانبه13یخانهرویبر3و2
زادریاییدزدان"قسمتبه).گیرندمیقراردریاییدزدان

یکشتکارگاهدراستممکنو(کنیدنگاه"رسندمیراه
بهواندنتقایقیکتنهاکهزمانی.(نهیابگیرندقرارسازی
دومین.گیردمیقرارکارگاهAیخانهدربرسد،مانیل

کشتیکارگاهBیخانهواردبرسدمانیلبهنتواندکهکشتی
انیلمبهنتوانندکشتیسههرکهصورتیدروشده،سازی

سازیکشتیکارگاهCیخانهدرکشتیآخرینبرسند،
هیچدرتواننمی.(کنیدنگاه8شکلبه)شودمیگذاشته

.دادقرارراخرابهکشتیدوکارگاههایخانهازیک

حاملقایقتنها-8شکل
.تاسرسیدهمانیلبهابریشم

هبنتوانستنددیگرقایقدو
یخانهبهحتییاومانیل

هربنابراین.برسند13شماره
کارگاهBوAهایخانهبهدو

.شوندمیبردهسازیکشتی

طولدرکههاییکشتی
خانهبهجاییجابهدور3
واردرسند،نمی13ی

سازیکشتیکارگاه
یخانهسه.شدخواهند

AوBوCازیکهردر
وبندرگاههایناحیه
ایبرسازیکشتیکارگاه

جاآنبهکههاییقایق
.داردقراررسند،می

راهاققایحرکتبرگذاشتنتأثیرفرصتراهنماهاها،قایقجاییجابهسومدورآغازازقبلدقیقا:کنیدتوجه
.(کنیدنگاه"دهندمیانجامراخودکارراهنماها"قسمتبه)دارند

.رسندمیراهازدریاییدزدان
حملهقایقآنبهدریاییدزدانشود،متوقف13شمارهیخانهرویبرجایی،جابهدورهایازیکیانتهایدرقایقیکهرگاه

.کنندمی
.شوندمیسوارآنیعرشهبردریاییدزدانکند،توقف13شمارهیخانهدرجاییجابهدومدورازبعدقایقیاگر(الف
.کنندمیغارتراآندریاییدزدانکند،توقف13شمارهیخانهدرجاییجابهسومدورازبعدقایقیاگر(ب

دریاییدزدانطرفازبرسد،13شمارهیخانهبهراهنماهاتأثیرتحتوجایی،جابهدوریکانتهایجزبهزمانیدرکهقایقی
رسیدنزماندردزدیهیچاگر.(کنیدنگاه"دهندمیانجامراخودکارراهنماها"قسمتبه)گرفتنخواهدقرارحملهمورد
.گیردنمیقرارحملهموردقایقنباشد،دریاییدزدانقایقدر13شمارهیخانهبههاقایق
(ببینیدرا9شکل)قایقیکیعرشهبردریاییدزدانشدنسوار(الف
یانهخهیچاگر.کندمیمنتقلقایقآنرویخالییخانهیکبهراخوددزدبازیکنقایق،یکیعرشهبهشدنسواربرای
.(ببینیدرا9شکل)شوندآنسوارتوانندنمیدزداننباشد،قایقرویبرخالی

دنشسوارازیا)شدسواراوکهاینازبعد.شودسواراولتواندمی(دریاییدزدانقایقجلویییخانه)دریاییدزدانناخدای
قایقیعرشهبهنشدنیاشدنسواربارابطهدرگیریتصمیم.داردراشدنسواریاجازهدومدریاییدزد،(کردخودداری

خودقایقدرآینده،درقایقیک"غارت"امیدبهاستممکنکدامهر.داردبستگیدزدانخودبهتنهاترتیببهحمله،مورد
.(کنیدنگاه"غارت"قسمتبه)بمانندباقی

هاتن:عرشهبهشدنسوار
جاییجابهدومدورازبعد

توانمی!افتدمیاتفاق
یخانهیکدررادزدان
.دادقرارقایقرویخالی

یخانهدرکههاییقایق
شوند،متوقف13شماره
دریاییدزدانتوسط

میغارتیاوتسخیر
.شوند
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قایقیکسواردریاییدزدانناخدایکهزمانی
وهشدناخداجایگزینبالفاصلهدزددومینشود،

دزدانقایقدرجلویشدهخالییخانهبه
برمدودورازبعدقایقچندیناگر.شودمیمنتقل

دتواننمیدزدانباشند،ایستاده13یخانهروی
ققایاماشوند،قایقکدامسوارکهکنندانتخاب
.شدباداشتهخالیایخانهبایدحتماشدهانتخاب

جابهدومدورازپس-9شکل
ویشمهایقایقدویهرجایی،

13یخانهرویبرجینسنگ
دزدانناخدای.اندشدهمتوقف
هاقایقسوارگیردمیتصمیم

خانهیکتنهاکهجاآناز.شود
قایقدرهمآنوخالی،ی

اواست،ماندهباقیجینسنگ
یخانه.شودمیقایقاینسوار
باقیقایقیهیچرویبرخالی

هبدومدزدبنابرایناست،نمانده
وشدهمنتقلجلویییخانه

.شودمیناخدا
دروجودمییافتهتغییرقانونازاستفادهباتوانندمیبازیکنان:کنیدتوجه

.دهندافزایشنوعیبهرادریاییدزدانقدرتدفترچه،انتهای

.(ببینیدرا10شکل)هاقایقکردنغارت(ب
.شودمیگرفتاردریاییدزدانچنگدرشود،متوقف13شمارهیخانهدرجاییجابهسومدورازپسکهقایقیهر
.شوندمیبرگرداندهخودیکنندهاستخدامبازیکنبهوشدهبرداشتهقایقرویهایهمدستیهمه•
.(نیدکنگاه"سودهاتقسیم"قسمتبه)کنندمیدریافتبندرپولصندوقازراشدهغارتقایقهرازحاصلدرآمددزدان•
اگر.شودادهفرستسازیکشتیکارگاهیابندرگاهبهقایقکهگیردمیتصمیمقایقهربرایجداگانهدزدانناخدایسپس•

نگاه"الهاکاارزشافزایش"قسمتبه)یابدمیافزایشسیاهبازاردرشدهغارتکاالیارزشبفرستد،بندرگاهبهراقایقی
.(کنید

دریاییدزدانناخدایاگر
قایقیکیعرشهبه

دومدزدشود،وارد
بهتبدیلبالفاصله
.شدخواهدجدیدناخدای

هجابسومدورازبعدقایقیککههنگامی
دزدیوشودمتوقف13یخانهرویجایی

بهقایقنباشد،دریاییدزدانقایقرویبر
دهشمنتقلبندرگاهدرخالییخانهاولین

دخومقصدبندرگاهبهکهقایقیهمچونو
.شودمیفرضباشدرسیده

دورازبعدجوزحاملقایق-10شکل
شدهمتوقف13یخانهرویسوم
قایقرویهمدستانیهمه.است
نانبازیکبهسودیهیچکسببدون

.شوندمیبرگرداندهخودصاحب
کهراجوزقایقسوددریاییدزدان

سیمتقخودبینباشدمیپسوبرابر
پولپسو12کدامهربهوکنندمی

.شودمیدادهبندرپولصندوقاز

نوبتازپستنها:غارت
دزدان.دهدمیرخسوم
شدهغارتکاالهایسود

.شوندمیشریکهمبارا

میتصمیمدزدانناخدای
راشدهغارتقایقگیرد

کارگاهیابندرگاهبه
.بفرستدسازیکشتی

.دهندمیانجامراخودکارراهنماها
برخودتأثیرازتوانندمیراهنماها(هاقایقحرکتدورآخرینازقبلدقیقاو)هاهمدستدادنقرارازدورآخرینانتهایدر

.گذارندبتأثیریاندرسیدهمانیلبهقبالکههاییقایقرویبرتوانندنمیراهنماها.کننداستفادههاقایقجاییجابهروی
خانهیکیاندازهبهراقایقیکتواندمیاو.کندمیعملابتدا(پسو2قیمتبایخانهرویبرواقع)"کوچکراهنمای"•

.کندجاجابهعقبیاجلوبه
او.دکنجاجابهخانهیککدامهرراقایقدویاخانهدوراقایقیکتواندمیاو.رسدمی"بزرگراهنمای"بهنوبتسپس•

جاابهجکوچکراهنمایتوسطکهراقایقیتواندمیاو.بگیردتصمیمقایقهربردنجلویاعقبوکاراینمورددرباید
.کندانتخابکردنجاجابهبراینیزبودشده

میقراربندرگاهخالییخانهاولیندرورسیدهخودمقصدبندرگاهبهقایقدهد،عبور13یخانهازراقایقیراهنمایکوقتی
.گیرد
میحملهجاییجابهدورازبعدتنهادریاییدزدان)افتدنمیخاصیاتفاقکند،13یخانهواردراقایقیراهنمایکوقتی
.(کنند

جاییجابهدورآخرینازقبل.استرسیدهپایانبههاهمدستدادنقراردورآخرین-11شکل
.دکنناستفادهخودتأثیرازدهدفرصتراهنماهابهتاکندمیتوقفبندررئیسها،قایق

هبجوزقایقاکنونچون.ببردجلوخانهیکراجوزقایقگیردمیتصمیم"کوچکراهنمای"
راهنمای"وگذاردمیبندرگاهخالییخانهاولیندرراآنکوچکراهنمایاسترسیدهمانیل
شمیقایقگیردمیتصمیم"بزرگراهنمای".بودنخواهدقایقایندادنحرکتبهقادر"بزرگ

دزدانکهجاآناز.ببرد13یخانهبهوجلوخانهیکراحینسگقایقوعقبخانهیکرا
.کنندحملهجینسنگقایقبهتوانندنمینیستند،فعاللحظهایندردریایی

داد،راخودشانکاریاجازهراهنماهابهکهاینازبعدتنهابندررئیس•
.زدبریتاسجاییجابهسومدوردرهاقایقکردنجاجابهبرایتواندمی

خودقدرتازاستفادهعدمیااستفادهمورددرجداگانهطوربهراهنماهر•
رهازتواندمیکوچکراهنمایمثال،برایبنابراین،.گیردمیتصمیم

.ندکاستفادهخودتأثیرازبزرگراهنمایحالاینباودهد،انصرافکاری

بههآمددستبهسودهایسازی،کشتیکارگاهیاوبندرگاهدرهاقایقیهمهدادنقراروجاییجابهسومدورپایانمحضبه
.شوندمیپرداختبازیکنان

:حرکتسومدورازپیش
میکوچکراهنمای•

بهراقایق1تواند
جابهخانه1یاندازه

.کندجا
میبزرگراهنمای•

بهراقایق1تواند
2یاخانه2یاندازه
بهکدامهرراقایق

جابهخانه1یاندازه
.کندجا
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سودهاتقسیم-4
:دکننمیدریافتراخودموفقیتازناشیسود،انددادهقرارموفقهایموقعیتدرراخودهمدستانکهبازیکنانیاکنون

درآمدیکند،توقف13یخانهدرجاییجابهسومدورازپسقایقیکهصورتیدرتنهادریاییدزدعنوانبههمدستان•
بینمساویصورتبه(کشتیباررویشدهنوشتهمقدار)راهاآنسودوکردهغارتراهاقایقایندزدان.داشتخواهند

.ردآومیدستبهراشدهغارتهایقایقسودتماماوباشد،دزدانقایقرویبردزدیکتنهااگر.کنندمیتقسیمخود
.(کنیدنگاه10شکلبه)گردندمیبرخودبازیکنانبهخالیدستبودند،شدهغارتقایقرویقبالکههمدستانی

رویبر.دکننمیکسبسودبرسدمانیلمقصدبندربههاآنقایقکهصورتیدرتنهازدهبارهایقایقرویبرهمدستان•
12شکلبه)کنندمیتقسیمهمبینمساویطوربهقایقآنرویهمدستانکهاستشدهنوشتهبارآنسودبار،قایقهر

دورهسطولدریعنی)شودفرستادهسازیکشتیکارگاهبهودیدهآسیبکهقایقیرویهمدستانیهمه.(کنیدنگاه
.گردندمیبرخانهبهخالیدست(نرسندبندرگاهبهجاییجابه

رتیصودرتنهاسازیکشتیکارگاه/بندرگاهدرهمدستان•
کنارخالیجایدرقایقیککهآورندمیدستبهسودی

نگاه13bو13aهایشکلبه)بگیردپهلوهاآنیخانه
ردداشتنقرارسودمیزانهمدستهریخانهباالی.(کنید

هایخانهازآمدهدستبهسود.استشدهنوشتهخانهآن
بهسود.شودمیپرداختبندرپولصندوقازبندرگاهکنار

توسطسازیکشتیکارگاهکنارهایخانهازآمدهدست
درو(بیمهدفتردرهمدستدارایبازیکن)بیمهمسئول
یمپرداختبندرپولصندوقازبیمهمسئولنبودصورت

کارگاهوبندرگاهخالیجاهایکنارهمدستانیهمه.شود
.گردندمیبازخانهبهخالیدستسازیکشتی

The insurance pays

ابیشمبارقایق-12شکل
خودرویبرهمدستسه
رد.رسیدمانیلساحلبه

یکهمدستهرنتیجه
راسودپسو36سوم

نبازیک.کندمیدریافت
همدستدوچونقرمز
وپسو24داردقایقروی

یکتنهاکهزردبازیکن
بهپسو12داردهمدست

دریافتقایقاینخاطر
.کنندمی

قایقدوچون-13aشکل
دهرسیمانیلبندرگاهبه

پسو6نارنجیبازیکن،اند
پسو8قرمزبازیکنو

کنبازی.کنندمیدریافت
رهرسیدنرویبرکهآبی
رطشبندرگاهبهقایقسه

،باختراشرطبود،بسته
هبسودیهیچنتیجهدرو

کنارخودهمدستخاطر
.گیردنمیبندرگاه

قایقتنها-13bشکل
درجینسنگحاوی
لوپهسازیکشتیکارگاه
نبازیکشدباعثوگرفت

دستبهپسو6آبی
مشکیبازیکن.بیاورد

کارگاهکناردرهمدستی
خانهکناردررااواما.دارد
Bفرض)استدادهقرار

قایقدوکهاستکرده
،(شدخواهندکارگاهوارد

بهسودیهیچنتیجهدر
.آوردنمیدست

:سودهاتقسیم 

سوددریاییدزدان(الف
راشدهغارتهایقایق

مساویطوربهوگرفته
ندکنمیتقسیمهمبین

بندرصندوقازپول)
.(شودمیپرداخت

گذاشتههمدستان(ب
بارهایقایقرویشده
کاالهایسودشده،زده

رابندرگاهبهرسیده
کنندمیدریافت

میراپولبندرصندوق)
.(پردازد

گذاشتههمدستان(پ
راگبندرگاه،کناردرشده

پهلوجاآندرقایقی
راهشدنوشتهسودبگیرد

کنندمیدریافت
میراپولبندرصندوق)

.(پردازد

گذاشتههمدستان(ت
یکشتکارگاهکنارشده

آندرقایقیاگرسازی،
سودبگیردپهلوجا

یمدریافتراشدهنوشته
نآپولبیمهمأمور.کنند

کسیاگر.پردازدمیراها
نباشد،بیمهمأمور

ارهاآنپولبندرصندوق
.پردازدمی

رتعمیهزینهبیمهمأمور
ردگرفتهپهلوهایقایق

همشرایطیدرراکارگاه
کارگاهدرهمدستیکه

میباشدنداشتهقرار
بهپولایناما.پردازد

یمپرداختهبندرصندوق
.شود

بیمهپرداخت
بپردازدراآنیهزینهبایدبیمهمسئولآسیب،تعمیربرای.استدیدهآسیببگیرد،پهلوسازیکشتیکارگاهدرکهقایقیهر

.پردازدمیزیرافرادبهرابیمهیهزینهاو.(کنیدنگاه14شکلبه)
کهاییجکناردرهمدست)باشدداشتهسازیکشتیکارگاهدرواقعشدهپریخانهکناردرهمدستیککهبازیکنیبه•

.(استگرفتهپهلودیدهآسیبقایقیک
.بپردازدبندرپولصندوقبهراهزینهبایدباشد،نداشتهقرارکارگاهیشدهپرجایکنارهمدستیهیچاگر•

یمکارگاهکنارهمدستیخانههرباالیشدهنوشتهمیزانبهو(زمیندیگرهایقسمتدر)سودیکمثلبیمهیهزینه
.(کنیدنگاه14شکلبه)باشد

وردهکدریافتراسفرازخودسودابتداتواندمیبیمهمسئول
برایکافیپولاواگر.بپردازدراهاقایقتعمیریهزینهسپس

اینجبرانبرایبایدباشد،نداشتهرابیمههایهزینهپرداخت
.(کنیدنگاه"وامگرفتن"قسمتبه)بگیردوامکمبود

تمامتنپرداخبرایکافیپولوام،گرفتنبا،حتینتوانداواگر
هپرداختخودراتواندمیکهمقداریآورد،دستبهرایهزینه

اینرد.شودمیپرداختهبندرپولصندوقازبیمهپولباقیو
ازشدهپرداختپولبازگرداندنبهمجبوربازیکنشرایط

.باشدنمیبندرپولصندوق

دوهربرای-14شکل
وپهلکارگاهدرکهقایقی
ایدببیمهمأمور،اندگرفته
راتعمیرهایهزینه

بهپسو6او.بپردازد
بهپسو8وآبیبازیکن
پرداختنارنجیبازیکن

چونحال،اینبا.کندمی
مأمورآبیبازیکنخود
بهپسو8فقطاست،بیمه

مینارنجیبازیکن
.پردازد
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:وامگرفتن
وقصندازخود،سهمچندیایککردنمحدودبازمان،هردرتواندمیباشد،داشتهاختیاردرآزادیهایسهمکهبازیکنیهر

میخودآزادهایسهمازجداوپشتبهراهاآنبازیکنشده،محدودهایسهمکردنمشخصبرای.بگیردوامبندرپول
مبلغیپرداختبهمجبوربازیکنیکهرگاه.پردازدمیبازیکنبهپسو12بندرصندوقشده،محدودسهمهرازایبه.گذارد
ونقدولپمجموعاگر.بپردازدراخودهایبدهیتابگیردواماستمجبورباشد،نداشتهراپرداختاینبرایکافیپولوباشد
:نباشدکافیبازیکنبدهیپرداختبرایآورددستبهگرفتنوامباتوانمیکهپولی
.کندشنهادپیبندررئیسدفترحراجبرایقیمتیبگیرد،تواندمیکههاییواموفعلیداراییمبلغازبیشتواندنمیاو•
هایسهمیهمهازایبهدیده،آسیبهایقایقیبیمهیهزینهپرداختبرایبایدداشت،عهدهبررابیمهمأمورنقشاگر•

ندربپولصندوقازماندهباقیبدهی.باشدنداشتهگرفتنواموکردنمحدودبرایسهمیکهجاییتابگیردوامخود
.(کنیدنگاه"بیمهپرداخت"قسمتبه)شودمیپرداخت

آزادازپسبازیکن.کردآزادبندرصندوقبهپسو15مجموعبهوامسودواصلپرداختباتوانمیراشدهمحدودسهمهر
هامسهاینبادیگربارنیازصورتدرتواندمیاو.گذاردمینشدهمحدودهایسهمدیگرکناردرروبهراهاآنها،سهمسازی

.بگیردوام

قسمتبه)بپردازدپسو15است،ماندهشدهمحدودهنوزکهاوازسهمیهرازایبهبایدبازیکنبازی،انتهایدر
.(کنیدنگاه"برندهوبازیپایان"

طرفبیمسافران
یکتواندمیاو.شودمیتبدیل"طرفبیمسافر"یکبه،(بگیردوامآنبابتواندکهآزادیسهمو)پولیهیچبازیکنیکوقتی

انهخیهمه.نپردازدپولیهیچوگذاشتهدلخواهقایقیکخالیجاهایازیکهررویبرطرفبیمسافرعنوانبهراهمدست
یهمهدنزجمعازبعداگر.اندبستهاوبرایآورددستبهپولیدیگربارکهزمانیتا(...وبیمه،مأموربندر،رئیس)دیگرهای
رادخوهمدستتواندمیهمچناناوباشد،نداشتهراخالییخانهترینارزانبرایکافیپولهمچنانبازیکنها،واموهاپول
.بپردازدبندرصندوقبهراخودیماندهباقیپولتمامبایدامابگذارد،خانهاینروی

یابدمیافزایشکاالهاارزش-5
اینارزشرگنشانکار،اینانجامبرای.یابدمیافزایشاسترسیدهمانیلدرمقصدبندرگاهبهسفرایندرکهکاالییهرارزش

اندنرسیدهبندرگاهبهکهکاالهاییارزش.(5تا0ازمثالبرای)ببریدباالترخانهیکراسیاهبازاردرکاالهاارزشجدولدرکاال
.ماندمیباقیثابت
تهگذاشبازیصفحهکناروشدهجمعشدهزدهبارکاالهایوهاقایقیهمهبعدی،سفربرایشدنآمادهبرایکار،اینازپس
.شودمیشروعبندررئیسدفترحراجبابعدیسفر.گیرندمیپسراخودهمدستانیهمهبازیکنان.شوندمی

:برندهوبازیپایان
بر)شماردمیراخودپولبازیکنهر.شودمیتمامبازیبرسد،30بهسیاهبازاردرکاالیککمدستارزشکهاینمحضبه

ایناز.زندمیجمع(استسیاهبازارجدولدرکاالآنارزشبرابرسهمهرارزش)خودهایسهمارزشباراآنو(پسوحسب
باقیماندهمبلغ.کندمیکمپسو15(استندادهپسراآنوامهنوزکه)خودیشدهمحدودسهمهرازایبهبازیکنمجموع،

.استبازیکنثروت
.استبازییبرندهومانیلتاجرترینموفقباشدکردهکسبراثروتبیشترینکهبازیکنی

.شوندقایقآنسوارتوانندمیدریاییدزدانباشد،نماندهقایقیرویبرخالیجایاگرحتی:جایگزینحالت
رنگهمبازیکنبهراآنوکردهحذفراعرشهرویهمدستانازیکیشودمیسوارعرشهبهکهبازیکنی

رویخالیجایاگرحالاینبا.گذاردمیهمدستآنجایبهراخوددزدنهایتدروگرداند،میبرهمدست
کهزمانیتنها.شوندپردزدانتوسطخالیهایخانهاینبایدابتداباشد،داشتهوجود13یخانهدرقایقیهر

اگر.دبکنقایقرویساکنهمدستیکجایگزینراخودتواندمیدزدیکنباشد،قایقرویبرخالییخانه
دهشقایقاینسواراوازپیشکهرا،دزدانناخدایجایتواندنمیدومدزدشوند،سوارقایقیکبهدزددوهر

.بگیردبود،

کردنمحدودعوضدر
سهمیک
12صندوقازپسو

میگرفتهبندرپول
.شود

بازپرداخت
15پسو

شدهمحدودسهم
درپسو15منهای

بازیانتهای

شتهنداپولیکهبازیکنی
یکتواندمیباشد،

هزینهبدونراهمدست
دهدقرارایخانهروی

.("طرفبیمسافر")

بهکهکاالهاییارزش
انهخیکبرسند،بندرگاه

سیاهبازارجدولدر
.یابدمیافزایش

یکارزش:بازیپایان
30بهسیاهبازاردرکاال

.برسد
کهبازیکنی:برنده

تهداشراثروتبیشترین
هاضافبهنقدپول)باشد

سهممنهایآزادسهمی
.(شدهمحدود

مانیل
MANILA

دلونسبنوفرانتس : طراح
امیر اردشیری: ترجمه به فارسی

wom_aa_1371@yahoo.com
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