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دقیقھ٣٠سال بھ باال          مدت بازی: حدود ٨: بازیکنانسننفر١٠تا ٣تعداد بازیکنان: 

محتویات بازی:

کارت مسیر٤٤کارت عملیاتی          ٢٧کارت قطعات طال             ٢٨طال         یجوینده٧خرابکار      ٤

ایده و ھدف بازی:
ھایی عمیق در دل کوھستان حفر کنند و کنند تونلی طال ھستند و سعی میکنند؛ یا جویندهھا را بازی میبازیکنان، نقش کوتولھ

خواھند جلوی راه جویندگان طال سنگ بیندازند! اعضای ھر گروه (وقتی کھ یکدیگر را بیابند... یا خرابکار ھستند و میگنج را 
کنند) باید یکدیگر را حمایت کنند. اگر گروه جویندگان موفق شوند مسیری بھ گنجینھ باز کنند، تیمی شناسایی میعنوان ھمبھ

قاپند! بعد از رسد! اما اگر جویندگان موفق نشوند، خرابکارھا جوایز را میخرابکارھا ھیچ نمیو بھ گیرندقطعات طال را جایزه می
ی بازی است...ترین قطعات طال را در اختیار داشتھ باشد، برندهدور بازی، بازیکنی کھ بیش٣

:سازیآماده
عملیاتی و...ھای ھای مسیر، کارتبندی کنید: کارتھا را با دقت دستھانواع کارت

ی بازی برگردانید:ای را باید بھ جعبھھای کوتولھی کارتتعداد جویندگان و تعداد خرابکارھا، بستگی بھ تعداد بازیکنان دارد. بقیھ
جوینده ٤خرابکار و ٢نفره: ٥* بازی جوینده  ٤خرابکار و ١نفره: ٤* بازی جوینده ٣خرابکار و ١نفره: ٣* بازی 
جوینده٦خرابکار و ٣نفره: ٨* بازی جوینده  ٥خرابکار و ٣نفره: ٧* بازی جوینده ٥خرابکار و ٢نفره: ٦* بازی 
ھا!ی کارتنفره: ھمھ١٠* بازی جوینده ٧خرابکار و ٣نفره: ٩* بازی 

کرده و خوب بُر بزنید. ھر بازیکن، یک کارت مخلوطنظر، کارت جوینده و کارت خرابکار را باھم بھ تعداد مورد
روی خودش، روی میز پیشِ -پُشت بھ-کھ نقش خود را شناخت (جوینده یا خرابکار)، کارت را از اینگیرد و پسمی

ماند (بازھم بدون کس نباید از نقش دیگران باخبر باشد). کارتی کھ اضافی است و باقی میگذارد (ھیچبازی می
شود.بھ آن نگاه کند)، تا آغاز دوِر بعدی، از بازی بیرون گذاشتھ میکھ کسیآن

ھای ھدف، از کارتیکی». کارت ھدف«٣ھست (با تصویر یک نردبان) و » کارت آغاز«کارت مسیر، یک ٤٤در بین 
با ھمراه- پایین روبھ- ھای ھدف را بُر بزنید و خورند! کارتدھد و دوتای دیگر، بھ سنگ میمکان گنج را نشان می

وخم، از کارت آغاز تا کارت ھدف و مطابق با تصویر زیر بچینید. در جریان بازی، مسیری پُرپیچ- باال روبھ- کارت آغاز
شده در شکل زیر نیز برود:ترسیم» ٩در ٥«تواند فراتر از الگوی گیرد. توجھ داشتھ باشید کھ این مسیر میشکل می

سایر کارتھای مسیر را با کارتھای عملیاتی مخلوط کرده و خوب بُر بزنید... 
نیز سپس بھ ھر بازیکن، تعدادی کارت بدھید (تعداد کارت برای ھر بازیکن 

بستگی بھ تعداد بازیکنان دارد):
پایینروبھ-کارت ھدف 

کارت                       کارت آغاز٧ی عرض اندازهفاصلھ بھ

ی طول یک کارتاندازهفاصلھ بھ

پایینروبھ-کارت ھدف 

گیرد.کارت می٦نفره: ھر بازیکن، ٥تا ٣* در بازی
گیرد.کارت می٥نفره: ھربازیکن، ٧تا ٦در بازی *

گیرد.کارت می٤نفره: ھر بازیکن، ١٠تا ٨* در بازی 
ھای ھدف عنوان بانک، در کنار کارتھا را بھی کارتبقیھ

د.ی بازیکنان بگذاریو در دسترِس ھمھ

ی طول یک کارتاندازهفاصلھ بھ

پایینروبھ-کارت ھدف 

ای اضافی بگذارید. کارت کوتولھدر کنار تک- پایینروبھ- شکل یک ستون ھای قطعات طال را بُر زده و بھکارت
کند.ھای ساعت ادامھ پیدا میبازیکن، بازی را آغاز کرده و بازی در جھت حرکت عقربھترینجوان

چگونگی بازی:
کند؛ یعنی:ھایش را بازی میاز کارتھر بازیکن، در نوبتش، اول یکی

کند...وخم اضافھ میبھ راه پُرپیچ،یا یک کارت مسیر- 
گذارد...روی یک بازیکن دیگر مییا یک کارت عملیاتی را پیشِ - 

گذارد...شده میھای باطلروی ستون کارت- پایین روبھ-یا نوبتش را رد کرده و یک کارت را - 

شدهھای باطلبانک و کارت

شده و نوبت بھ بازیکن ترتیب، نوبت او تمام ایندارد. بھسپس، بازیکن، کارت باالیِی بانک را برای خود برمی
.رسدبعدی می

دارند؛ از اینجا بھ بعد، یک نوبت بازی عبارت پس از اینکھ بانک خالی شد، بازیکنان دیگر کارت جدید برنمینکتھ: * 
خواھد بود از بازی کردِن یک کارت یا رد کردن (با باطل کردِن یک کارت).

بازی کردِن یک کارت مسیر:
ھای مسیر، راھی را از کارت آغاز تا کارت قدم، کارتبھقدم

دھند. یک کارت مسیر، ھمیشھ باید در کنار ھدف شکل می
ی بازی ھست، قرار کارت مسیری کھ از قبل روی صفحھ

ی جھات، مسیر، باید در ھمھھای روی کارت بگیرد. تمام راه
ند، ابودهی بازی کھ از قبل در صفحھی مجاورشھابا راه

توان از وسط در متصل و منطبق باشد و ھیچ کارتی را نمی
صفحھ قرار داد (در شکل مشخص است). جویندگان طال باید 

پیوستھ از کارت آغاز تا کارت ھدف بسازند و ھممسیری بھ
نگذارند این اتفاق بیفتد! ولی نباید این کار خرابکارھا فقط باید 

را طوری انجام دھند کھ خیلی سریع لو بروند!



روی خوِد بازیکن یا و قرار گرفتن پیشِ » رو شدن«ھای عملیاتی با کارت:بازی کردِن یک کارت عملیاتی
توانند بھ یکدیگر کمک کرده یا مانع ھا، بازیکنان میبھ امکانات مختلف کارتبا توجھ شوند.از حریفان، بازی میروی یکیپیشِ 

د.نھای ھدف کسب کنی کارتد یا اطالعاتی دربارهنوخم خارج کنرا از راِه پُرپیچمسیر یکدیگر شوند، یک کارت 

کھ آن تا وقتیروی بازیکنی گذاشتھ شود، آن بازیکن،ھا پیشِ از این کارتاگر یکی
تواند سایر تواند یک کارت مسیر را بازی کند. البتھ میجا باشد، نمیآنکارت
تواند کارت ابزار شکستھ می٣ھایش را بازی کند. در ھر زمان معین، حداکثرکارت
کھ روی ھر بازیکن باشد؛ ولی از ھر نوع ابزار فقط یک کارت. فقط درصورتیپیشِ 

تواند یک روی بازیکن نباشد، او میپیشِ ،در آغاز نوبت،ھیچ کارتی از این دست
کارت مسیر بھ راه اضافھ کند.

از روند؛ کھ عبارت است از برداشتِن یکیھا برای تعمیر ابزار شکستھ بھ کار میاین کارت
ھای ھا روی یک کارت از کارتروی بازیکن. آنھایی کھ در باال نشان داده شده، از پیشِ کارت
صورت، ھرروی یکی از حریفان بازی خواھد شد. درھای پیشِ از کارتروی شما یا یکیپیشِ 

ھای باطلھ قرار ھردو کارت (کارت تعمیرات و کارت ابزار شکستھ) روی ستون کارت
خوانی داشتھ باشد؛ مشخص است کھ کارت تعمیرات باید کارت ابزار شکستھ ھمگیرند. می

توان تعمیر کرد!میمثالً یک کلنگ شکستھ را فقط با یک کلنگ سالم

ھای تعمیرات، تصویر دو ابزار ھست. اگر چنین کارتی بازی روی برخی از کارت
تواند یک ابزار شکستھ را تعمیر کند، نھ ھردو را. شود، فقط می

توانند بازی شوند کھ کارت ابزار ھای تعمیرات فقط وقتی مینکتھ: اصوالً کارت
از بازیکنان قرار داشتھ باشد.یکیروی ی منطبق بر آن، پیشِ شکستھ

This card,the rock-fall,a playerputs down in front of himself. Hemaythen take a path card ofhischoice(exceptstart and goalcards)out of the mazeof pathways,putting it and the rock
fallcard face downon the discardpile. A saboteur can thus interrupt a path from the start card towards a goalcard;a gold-digger can take out a dead end,providing a new chance for a path.Gaps created in this waycan be filledwith fitting path cardsin the following turns.

ھای مسیر از کارتگذارد. سپس او یکیروی خودش می، ھر بازیکنی پیشِ »ریزش«این کارت، کارت 
» ریزش«ھمراه خود کارت وخم خارج کرده و این کارت را بھاز راه پُرپیچانتخاب خودش)(بھرا

تواند مسیر را تخریب کند و ر، با این کار مییک خرابکاگذارد.شده میھای باطلروی ستون کارت
را بھ وجود بیاورد. فواصل ن راه تواند یک مسیر بستھ را باز کند و امکان تکمیل شدیک جوینده می

بازی پُر شوند.توانند در دورھای بعدیِ آمده بر اثر چنین حرکتی میوجودبھ

ھی بھ ھای ھدف را بردارد و نگااز کارتآرامی یکیتواند بھوقتی بازیکنی این کارت را بازی کند، می
پیوندد. شده میھای باطلآن بیندازد و سپس آن را سر جایش بگذارد. خود این کارت، بھ ستون کارت

ی گنج است و ارزش ساختِن راه را دارد یا نھ...دھندهداند کھ آیا آن کارت ھدف، نشاناکنون او می

کارت ھدف
پایینروبھ

کارت ھدف
گنج

نوبت:رد کردنِ 
از کند، یعنی یکینوبتش را رد میزی کند،ھایش را بااز کارتاگر بازیکنی نخواھد یا نتواند یکی

شده ھای باطلستون کارتروی - کھ بھ کسی نشان بدھد اینبدون - ھای دستش را کارت
پایین باشند. در طول شده باید روبھھای باطلھای ستون کارتی کارتی مھم: ھمھنکتھگذارد.می

؛ در این ھیچ کارتی در دستش نداشتھ باشد،بازیکنیک بازی، ممکن است لحظاتی پیش بیاید کھ 
کند.را رد مینوبتش -باطل کردِن کارت بدون البتھ- حالت نیز او 

پایان یک دور بازی:
از بازیکنان، با قرار دادِن یک کارت مسیر، موفق شود یک راه کامل کھ یکیوقتی

کمشده از دستِ (تشکیلبسازدھای ھدفارتاز کاز کارت آغاز تا یکی،بدون قطع
میکند:» رو«، آن کارت ھدف را کارت مسیر)٧
رسد.اگر کارت ھدف، کارت گنج بود، دوِر بازی بھ پایان می*
کند. کارت ھدِف یدا میده باشد، بازی ادامھ پاگر بھ سنگ خور*
شده کنار آخرین کارت مسیِر بازیدر - روبھطور ھمان- شده » رو«

متصل باقی بماند.»راه«کھ شکلیبھ- گیرد قرار می

را طوری قرار داد کھ شده»رو«بسیار بعید است ولی اگر نتوان کارت ھدِف نکتھ:
توان مسیرھا را ناپیوستھ رھا کرد.ئاً میپیوستھ باقی بمانند، استثناھمی مسیرھا بھھمھ

علت نداشتِن کارتی کھ بتوانند بازی ی بازیکنان بھاگر بانک کارت خالی شده باشد و ھمھھمچنین 
رسد.بھ پایان مینند، نوبت خود را رد کرده باشند نیز دوِر بازی ک

بھ دست آوردِن طال:
درستی تشکیل شده باشد، گروه جوینگان طال، این دور را بھ،کارت مسیر) از کارت آغاز تا کارت گنج٧کم اگر راه (با دستِ 

نفره بازی میکنید، فقط١٠(البتھ اگر کھ کسی نبیندشکلیپایین و بھروبھ-بھتعداد بازیکنان، کارت قطعات طال بکشیداند. بُرده
کارت بکشید). ٩

ھای طال را بھ سپس کارتند. کھای طال را برداشتھ و یکی را برای خود انتخاب میبازیکنی کھ موفق شده بھ گنج برسد، کارت
کار، تا تمام این کند. دھد و او نیز یک کارت برای خود انتخاب میھای ساعت میدر خالف جھت حرکت عقربھی بعدی جوینده

از بقیھ طال بھ دست خواھند آورد.کند. طبیعی است کھ برخی از جویندگان، بیشھای طال ادامھ پیدا میی کارتشدِن ھمھ
روی خود داشتھ باشد، در صورت قانون اختیاری: جویندگان طالیی کھ کارت خرابکاری (کلنگ، گاری یا فانوس شکستھ) پیشِ 

آورند. این اند، طال بھ دست مید. فقط بازیکنانی کھ از خرابکاری در امان ماندهنبری، ھیچ سھمی از طالھا نمانشیروزی تیمپ
قانون تأثیری بر کار خرابکارھا ندارد!

خرابکارھا، پیروِز این دور نوبت خود را رد کرده باشند،،ی بازیکنانھمھھا خالی شده و گنج پیدا نشده باشد یا بانک کارتاگر
کھگیرد (نھ اینقطعھ طال، کارت قطعات طال می٤یاندازهبھدر مجموع . اگر فقط یک خرابکار در بازی باشد، انداز بازی شده

دام خرابکار، ھرک٤گیرند.قطعھ طال، کارت طال می٣ی اندازهخرابکار باشند، ھرکدام بھ٣یا ٢اگر کارت قطعات طال بگیرد).٤
نفره ممکن است) بازیکنان ھیچ طالیی بھ دست ٤نفره و ٣ھای کس خرابکار نباشد (کھ در بازیقطعھ طال. اگر ھیچ٢

دور از دید دیگران نگھ دارند.،ھای طالی خود را تا آخر بازیبازیکنان باید کارتآورند. نمی

آغاز یک دور جدید:
ھای ھدف، مثل آغاز بازی، دوباره شود. کارت آغاز و کارتوقتی کھ طالھا تقسیم شدند، دور جدید بازی آغاز می

ی کارت اضافھای کھ در دور قبل مورد استفاده قرار گرفتھ بودند بھھای کوتولھشوند. کارتروی میز چیده می
ھای مسیر و شوند. کارتورند و بین بازیکنان پخش میخدوباره مخلوط شده و خوب بُر می،ی اضافیکوتولھ
مانده، بانک ھای باقیبین بازیکنان پخش کنید و با کارت،د متناسبھای عملیاتی را نیز مخلوط کرده و بھ تعداکارت
ھا را تشکیل دھید.کارت

ی ھای طالکارتدارند.اند، برای خود نگھ میھای طالیی را کھ قبالً بھ دست آوردهمشخص است کھ بازیکنان، کارت
د.نشوگذاشتھ میی اضافیپایین، در کنار کارت کوتولھروبھشکل یک ستونِ مانده دوباره بھباقی

کند.، دور جدید را آغاز میکارِت دور قبل را بازی کردهبازیکنی کھ آخرینچپِ تسمی ھمسایھ

پایان بازی:
ترین شمارند. بازیکنی کھ بیشھای طالی خود را میشود. بازیکنان، قطعات طالی روی کارتدور، بازی تمام می٣از پس

ی بازی رندهطور مشترک بھھا بی آنی بازی است. اگر دو یا چند بازیکن مساوی بودند، ھمھقطعھ طال را داشتھ باشد، برنده
ھستند.

»سرزمین ذھن زیبا«ت ای از شرکارائھ
آذرمترجم: کیومرث قنبری

www.LBMind.com /     @LBMind     /     021-88482038


