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*اجزاء بازي* 

4ينقشه»Small World «)2ناسب براي یکی)روي دوهصفحنفره5یا 4، 3، 2هاي از بازي؛ هرکدام م

*نترلِ روند بازيبراي کُبرگه، براي بازیکنان و یکی، 5؛ي قوانین بازيي چکیدهبرگه6*

14از انقراضاي؛ رنگی، در دورانِ فعالیت و خاکستري، پسنژادهاي افسانهپرچم!

)!کنیدي یک پرچم خالی، براي نژادي که خودتان خلق میاضافه(به

 :(سمت راست) از انقراضپسو (سمت چپ)تفعالیها؛ در دورانِ آمازونمثال

168شدهقبایلِ گمتوکنِ 18و اي توکنِ نژادهاي افسانه

 :(باال، از چپ)لف8ها () کوتوله15ها (آمازون20(ها اسکلت)13ها (موشینه)10هیوالها ()11ها () ا (
10(ها اورك) 10(ها انسان) 11(ها هابیت) 11(ها غول(پایین، از چپ): *)11ها (تریتون)18(هاجادوگر(

)18(شدهفراموشقبایل *)10رها (ساح) 10(ها ترول
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20 ِکنیدمیخلقکه خودتان ايویژهنیروي، برايخالیي یک نشانِاضافهبه(ویژهيهانیروتاي یکنشان! (

910*قلعه 6*کوهستاني ترول(النهخمهد(

1ردوگاه ا5*ي زمینیحفره2*قهرمان2*ژدهاا

1091"ي سکّه35و "3"ي سکّه20،"5"ي سکّه24، "10"يسکّه30ي پیروزي (سکّه"(

1 تاس1ِ*نشانگرِ نوبتقُواتقویت
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*سازيآماده* 
هایی فرهحر دبندي کرده و قطعات را دسته؛دارنده خارج کنیدنگه، تمامی قطعات را از صفحات آغازِ نخستین بازيازپیش

ي اصلی است، قرار گرفته و که داخلِ جعبهي کوچکیجعبهکه براي هر گروه تعبیه شده، قرار دهید. برخی قطعات، در 
را ببینید). 15ي تر، تصویر صفحهشوند (براي توضیحات کاملي اصلی چیده میجعبهيهاقطعات، در حفرهسایرِ

بگذارید؛ تعداد بازیکنانِ مناسب براي هر ناسب را در وسط میز بازيمSmall World ««ي به تعداد بازیکنان، نقشهبسته
است. ، مشخّص شدهنقشهباالي -ي سمت راست نقشه، با عددي در گوشه

شود. بازي، ردیف نوبت براي کنترلِ روند بازي استفاده میاز ). 1بگذارید (ردیف نوبترا در نخستین خانه از نشانگرِ نوبت
ي به نقشهردیف (نوبت هشتم، نوبت نهم یا نوبت دهم، بستهاین ي به آخرین خانهنوبت،در پایانِ نوبتی که در آن، نشانگرِ

یافت.انتخابی) برسد، پایان خواهد

-ي اصلی خارج کرده و در کنارِ نقشه، در، از جعبهاَشهاي داخلي توکني اصلی را با همهداخل جعبهي کوچکجعبه
. )2(ي بازیکنان بگذاریدرسِ همهدست

-شان باال باشدرنگیِشکلی که طرفبه-"روبه"برداشته و -شکل تصادفیبه-را پرچم 5بر بزنید؛ را هاي نژادها پرچم
). 4انتخابی بگذارید (يهاپرچمردیفشکل یک ستون، در پایینِ مانده را بهباقیهايپرچم). 3در کنارِ نقشه بچینید (

پرچم5ِبه سمت چپِ برداشته و -شکلِ تصادفیبه-نشان را 5هاي نیروهاي ویژه را نیز بر زده و ترتیب، نشانهمانبه
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-افهمانده اضباقیهايپرچمشکل یک ستون، به سمت چپِ ستونِ مانده را نیز بههاي باقیانتخابی، اضافه کنید. نشان
(ترکیبی از پرچمِ نژاد و نشانِ » نشان-پرچم«6شماپایینی،ستونِي نشان ویژهوپرچمبا احتسابِ ). اکنون،5کنید (

)!5، 4، 3(تان داریدحاضر و آماده، در میز بازيقدرت ویژه)

). قبایل 6شده بگذارید (ي فراموششود، یک توکنِ قبیلهدیده می»شدهقبایل فراموش«در هر کجاي نقشه که نماد 
اکاناند ولی کمهاست در سراشیبیِ انقراض افتادهاي هستند که مدتهاي ازیادرفتههاي تمدنمانده، باقیشدهفراموش

. سکونت دارنداز مناطقِ نقشه (در آغازِ بازي) در برخیها، تعدادي از آن

).7شود، یک توکن کوهستان بگذارید (در هر کجاي نقشه که نماد کوهستان دیده می

يخزانه«ي بازیکنان گذاشته و رسِ همهدر کنارِ نقشه و در دستها را سکّهي بقیه). 8بدهید ("1"ي سکّه5به هر بازیکن 
د ي نهاییِ بازي خواهنها، وجه رایجِ بازيِ شما خواهند بود و نقشی مهم در تعیین برندهاین سکّهرا تشکیل دهید. »پیروزي
داشت. 

*هدف بازي* 
؛کنندبسیار زیادي در سرزمین شما زندگی مینژادهاي ) براي همه، جا نیست! کوچکدنیاي(»Small World«در 

!ددنیا را در دست بگیریاَند تا با تشکیل یک امپراتوريِ قدرتمند در آن، حکومتسرزمینی که اجدادتان به شما سپرده

ه گرفتنفوذ را تحتجوار هاي این نژاد، مناطقِ همها و مهارترا انتخاب کرده و با استفاده از ویژگیها»نشان-پرچم«از یکی
هاي توکنتان (شما با قرار دادنِ لشگریان!تر!هاي ضعیفهمسایهنابوديِ بهايمعموالً به-ورید دست بیاهاي پیروزي بهو سکّه

زاي هر منطقهجوار، بههاي همتان) در مناطق مختلف و فتحِ سرزمیننژادتان فتح کرده باشید، سکّه اي که در پایان نوبتا
شوید تمدنِ خود را تَرك کرده و و شما مجبور میدهفرتوت شازحد بیششما »نژاد«با گذشت زمان، آورید. دست میبه
ک یي، این است که بدانید کی باید امپراتوريِ خود را منقرض کرده و بر موجِ وزکلید پیردنبالِ تمدنی دیگر بگردید. به

دست یابید!»Small World«ري کامل درسوار شوید تا به برتتازهامپراتوريِ 

*آغازِ بازي* 
!کند!اَش را بازي می، بازي را آغاز کرده و اولین نوبتها)هاي الف(مثل گوشتیزتر استهایش از همه نوكکنی که گوشبازی

ود.شنوبت بعدي آغاز میي بازیکنان، یک نوبت بازي کردند، که همهکند. وقتیگرد ادامه پیدا میبازي، در جهت ساعت

رتیب ادامه تهمینکند. سپس بقیه نیز بهجلو برده و نوبت بعديِ خود را بازي میبازیکنِ اول، نشانگرِ نوبت را یک خانه به
بازي کرده و سپس بازي خودنوبت آخرین ي ردیف رسید، هر بازیکن، که نشانگرِ نوبت به آخرین خانهوقتیدهند.می
ي بازي خواهد بود. آورده باشد، برندهدست هاي پیروزي را بهترین سکّهبازیکنی که بیشرسد. پایان میبه
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** نخستین نوبت
:اَشهر بازیکن، در نخستین نوبت

دارد.را براي خود برمیهانشان-پرچماز ) یکی1

کند.مناطقی را فتح میمنطقه یا ) 2

آورد. دست می) تعدادي سکّه به3

*»نشان-پرچم«انتخابِ یک :1* 
کند. بهاي هر ستون پایینی) را براي خود انتخاب مینشانِ-پرچمموجود (با احتسابِ نشان-پرچم6از بازیکن، یکی

)در باالي ردیف قرار داردکه(نشان-پرچمشود. اولین تعیین میهانشان-پرچم، براَساسِ جایگاهش در ردیف نشان-پرچم
کنی که اگر بازیاَش! یعنی اینباالدستهاينشان-پرچممساوي خواهد بود با تعداد دیگر، نشانِ-پرچمرایگان است. بهاي هر 

باالتر بگذارد! هاينشان-پرچماز بر روي هریک"1"ي را بردارد، باید یک سکّههانشان-پرچماز این بخواهد یکی

عنوانِرا به»پیشهتاجرهاياسکلت«خواهد بازیکنی که می
هاينشان-پرچماز نژاد آغازینِ خود انتخاب کند، روي هریک

را براي خود باالي اسکلت، یک سکّه گذاشته و اسکلت
دارد... برمی

ر برايي بهایی که بازیکنانِ دیگواسطهباشد (به،که بازیکن انتخاب کردهي»نشان-پرچم«روي بر،تعدادي سکّهاز قبل، اگر 
نتخابیِ انشانِ -پرچمدر هر صورت، باید بهاي ،ها نصیبِ بازیکن خواهند شد. البته اواَند)، سکّهخود پرداختههاينشان-پرچم

بپردازد. -تر توضیح داده شدترتیب که پیشهمانبه-خود را 

هاي ، توکنو نشان ویژهپرچمروي اعدادي مجموعِاندازهروي خود گذاشته و بهپیشِ"روبه"خود را نشانِ-پرچمبازیکن، 
کند. نژاد متناسب را دریافت می
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هاي این نژاد هستند که تنها توکني اولیه،ها)، این توکنهاجادوگرها یا طورِ معمول و بجز موارد خاص (مثل اسکلتبه
کار بگیرید. این بازي بهطولتوانید درمی

-بدهد اما در هرتر را در طول بازي، به شما بیشهاي ژاد، امکانِ داشتنِ توکنروي یک نیک نیروي ویژه یا نیممکن است
روي صفحه دارد، دیگر نخواهد برجادوگرتوکن 18بازیکنی که مثالً! ساز شودتواند مشکلها میحال، محدویت تعداد توکن

استفاده شوند!هایش قابلتوکنازکه برخیزمانیش استفاده کند تا جادوگرتوانست از نیروي 

ا بهاي نژاد متناسبانتخابیِ بازیکن و توکننشانِ-پرچم
8= 2+ 6: نشان-پرچمي این و نشان ویژهپرچم

 تر را پایینهاي)نشان-پرچم(یا نشان-پرچم،کار، اوکند؛ براي اینرا بازسازي میهانشان-پرچمدر پایان، بازیکن، ردیف
باالییِ ستونِ پایینی را نیز برداشته و آخرین جايِنشانِ-پرچمد. کننشانی را که برداشته، پر می-پرچمباال کشیده و جايِ 

ها موجود باشد. نشان-پرچمدر ردیف نشان-پرچم6کنید. همواره باید خالیِ ردیف را با آن پر می

ها نشان-بازسازيِ ردیف پرچم
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*فتحِ یک یا چند منطقه: 2* 
نصیبِ هاي پیروزي راکنند؛ فتحِ این مناطق، سکّهبراي فتحِ مناطقِ مختلف نقشه استفاده می،هاي نژادبازیکنان، از توکن

بازیکنان خواهد کرد. 

*نخستین فتح* 
ناطقی که اَند از معبارتمناطقِ مرزياتفاق بیفتد. مرزيمناطقِاز نخستین لشگرکشیِ هر بازیکن در نقشه باید در یکی

انورد، درینژاد (حتی اگر آن دریا را یکشودنتهی میي صفحه مهلبقرار دارند که به دریاییمجاورتي صفحه یا در هدر لب
اشغال کرده باشد.)

*فتحِ یک منطقه* 
توکن 1+توکن نژاد 2لشگري شاملِ به آن منطقه اعزام کند:(!)لشگريچنینک منطقه، بازیکن باید بتواندبراي فتحِ ی

ي ازاي هر قبیلهاضافه بهتوکن1+ي ترول موجود در آن منطقه ازاي هر اردوگاه، قلعه، کوهستان یا دخمهاضافه به
!توان فتح کردها را نمیدریاها و دریاچهدر آن منطقه باشند.،هاي رقبا که از قبلشده یا هر توکن از توکنفراموش

ها اردوگاه*ها دخمه*ها قلعه*ها کوهستان

توسط که به-ها براي ورود به صفحه از طریقِ این تپه
بازیکن باید-اندشده اشغال شدهقبایل فراموش

توکن نژاد هزینه کند...3
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ارد. این ذبگشدهي فتحدر داخلِ مرزهاي منطقه،کار بردههایی را که براي فتح بهفتحِ یک منطقه، بازیکن باید توکنرايب
ا آرایش ییِ دوباره سازماندهي سازماندهیِ دوباره، در همین منطقه بمانند (بخش ها باید تا پایانِ این نوبت و تا مرحلهتوکن

).ببینید11يرا در صفحهمجدد 

کم یک آغازِ یک فتحِ تازه، باید دستبراي ،، هر بازیکنهانژادازییکیا نیروي /ي ویژه وهانیروازیامتیازِ یکازگذشتهنکته:
توکن نژاد در اختیار داشته باشد.

*هانشینیخسارات دشمن و عقب* 
باید آن بازیکنمحضِ فتح،اشغال کرده باشند، بهاز فتحِ یک منطقه، آن را هاي یکی دیگر از بازیکنان، پیشاگر توکن

خود برگردانده و:"دست"هایش را به توکن

همیشه از بازي خارج کند!هایش را سوزانده و براياز توکنیکی-

جود وعنوان آخرین حرکت این نوبت، به یکی دیگر از مناطقی که در اشغالِ خود دارد (در صورت هایش را بهي توکنبقیه-
!چنین مناطقی)، بفرستد

ه اي باشد (باشند) کجوارِ منطقهشوند، همها) فرستاده میهاي بازیکن، به آن (آناي (مناطقی) که توکنالزم نیست منطقه
ازیکن، بتوسط دیگران فتح شدند و ي مناطقِ یک بازیکن بهاند! اگر در یک نوبت بازي، همهها از آن بیرون رانده شدهتوکن

او باید دوباره از اول شروع کرده و در نوبت بعدي، دوباره از نخستین جا بفرستد، هیچ جایی نداشت که لشگریانش را به آن
!فتح آغاز کند

تنها، ! اگر این توکنِشوداي که فقط یک توکن محافظ در آن است، فتح شود، توکن از بازي بیرون گذاشته میاگر منطقه
شده باشد نیز همین اتفاق خواهد افتاد (بخش سراشیبیِ انقراض نژاد منقرضیک توکنِشده یاوشي فرامتوکنِ یک قبیله

ببینید). 31ي را در صفحه

است؛ دهي خودش اشغال ششدهمنقرضاز نژادهاي از یکییتوسط توکنند که بهاي را بکُتواند قصد منطقهبازیکن مینکته:
ندتر اش، سودمال و تازهکند که براي نژاد فعاي را فتح میدهد ولی احتماالً منطقهرا از دست میاین توکن خودکار: او،ایناب

است. 

کنند. جا شدن نیستند و در حکمِ مدافعانی براي فاتحِ خود عمل میها قابلِ جابهکوه

*فتوحات بعدي* 
د را فتوحات خو-اي مورد نیاز را در اختیار داشته باشدهتا جایی که توکن-تواند ، میاش رسیدهبازيبازیکنی که نوبت

ترتیب که گفته شد، ادامه داده و مناطق جدیدي را فتح کند.همانبه
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که جوار باشند مگر آناند، همهتوسط نژاد فعالِ بازیکن اشغال شداز مناطقی که از قبل بهي مناطقِ بعدي باید با یکیهمه
!ي غیر از این به بازیکن بدهنداژه، اجازهاز نیروهاي وییکی

، قصد مزارعِ هااسکلتها، آمیزِ تپهاز فتحِ موفقیتپس
کنند! هاي همسایه را میالف

*با پرتاب تاسقُوافتح / تقویتآخرین تالش براي * 
که آنشرطنداشته باشد؛ بهی براي فتحِ جدیدکافتوکنممکن استدر نوبت خود، "آخرین تالش"ي بازیکن، در مرحله

این نوبت، اقدام به فتواند بهبازیکن میبرایش باقی مانده باشد، نشدهاستفادهیک توکنِکم دست تحِ عنوانِ آخرین حرکت
د. ریزبار تاس مییکي مورد نظر، بازیکناز انتخابِ منطقهپس!توکن براي فتحِ آن کم دارد3اي کند که حداکثر منطقه

ي ممکن را ترین منطقهیفاز ریختنِ تاس صورت گرفته باشد. بازیکن مجبور نیست ضع، پیش"انتخاب منطقه"حتماً باید 
را نیز فتح کند. (از لحاظ تدافعی) تر اي قويانتخاب کند چون ممکن است با کمک تاس بتواند منطقه

انتخاب شده،،اي که براي آخرین تالشاَش، براي فتحِ منطقهماندههاي) باقیاگر مجموعِ عدد تاس و عدد توکن (یا توکن
هاي توکنيصورت، بازیکن، همهاش را به این منطقه بفرستد. در غیرِ اینماندههاي باقیتواند توکنکافی باشد، بازیکن می

از سجا و پدر هر صورت، نوبت این بازیکن در همینفرستد. از مناطقی که از قبل اشغال کرده، میاش را به یکیماندهباقی
رسد. پایان میمورد، به2این از انجامِ یکی

لطف یک تاسِ خوب،به
شوندموفق میشدههاي تضعیفکلتاس

در آخرین تالش خود،
ها را فتح کنند!این کوه
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*آرایشِ مجدد سپاه* 
از جا کرده و به هریکهایی را که در صفحه دارد، آزادانه جابهتواند توکنپایان رسید، او میبهکه فتوحات بازیکناز اینسپ

ایش هاز توکنکم یکیکه دستشرط آند)، ببرد؛ بهنجوار باشهماطق،منر اشغالِ خود دارد (الزم نیست اینمناطقی که د
د. اَش باقی بمانکنترلناطقِ تحتاز مدر هریک



این آرایشِ مجدد، شاملِ یک توکن اسکلت اضافه دهد. اَش، آرایش مجدد میکنترلهایش را در مناطقِ تحتبازیکن، اسکلت
توکن اضافه، 1ها: ي اسکلتنیروي ویژهشود (ها، نصیبِ بازیکن میي نژاد اسکلتخاطرِ نیروي ویژهکه به-شود نیز می

در این نوبت فتح شده باشد).کهي غیرخالی منطقه2ازاي هربه

*هاي پیروزيدست آوردنِ سکّهبه:3* 
غال هایش روي نقشه، اشاي که با توکنازاي هر منطقهپایان رسیده و او، بهنوبت بازیکن بهپس از تالش براي آخرین فتح، 

وهاي ي نیرواسطهتري نیز بههاي بیشسکّهتواند چنین میبازیکن همکند. ي پیروزي دریافت میسکّه از خزانه1کرده، 
ش دریافت نماید. اَویژه یا نیروهاي نژادي

سکّه 3، هاي تاجرپیشهاسکلتمنطقه، 3با اشغالِ 
ي سکّه براي نیروي ویژه3ي اضافهبه؛کنندمیدریافت 
اي که ازاي هر منطقهي اضافه، بهسکّه1شان (تجارت

اشغالِ خود دارند!) تحت
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ماندگانِ یها، باقهایی از نژادهاي دیگر نیز در صفحه داشته باشد. این توکنرفت بازي، هر بازیکن ممکن است توکنبا پیش
ببینید)! 13ي شان کند (بخش سراشیبیِ انقراض را در صفحهتر تصمیم گرفته که منقرضشنژادي هستند که او پی

کنند. البته نیروهاي سکّه نصیبِ بازیکن می1در حالِ انقراض هستند نیز هرکدام هاي مناطقی که در اشغالِ این توکن
بقِ که صراحتاً طمگر آن(توانند سودهاي اضافه را نصیبِ بازیکن کنند دیگر کارآمد نبوده و نمی،نژادهاي در حالِ انقراض

کار را بکنند)!!اینبتوانندي راهنما، ص صریحِ کتابچهنَ

از میزان رقبا،تادهند تشکیل میدور از چشم دیگراني خود را هم گذاشته و خزانههاي خود را رويبازیکنان، سکّه
شوند. در صورت نیاز، در هر لحظه از بازي، بازیکنان خبر باشند. امتیازات نهایی، تا پایانِ بازي افشا نمیبیهاي آنمایهسر
هاي خود را خُرد کنند!ي پیروزي، پولهاي خزانهتوانند با استفاده از سکّهمی



ي ها یک منطقهجا که تریتونها را در اختیار دارد، از آنآن، فعال است؛ بازیکنی که نشینههاي تپي تریتوننیروي ویژه
ال هاي تاجرپیشهي اسکلتنیروي ویژه! کندي اضافه دریافت میسکّه1اند، اي را اشغال کردههتپي همان بازیکن، دیگر فع

کند سکّه دریافت می1اند، ردههایش اشغال کاي که اسکلتازاي هر منطقهبازیکن به!اندها منقرض شدهنیست زیرا اسکلت
هاي اضافه نیست!!ري از سکّهولی خب

*هاي بعدي* نوبت
کند. گرد ادامه پیدا میجلو برده و بازي، در جهت ساعتنخست، نشانگرِ نوبت را یک خانه بههاي بعدي، بازیکنِدر نوبت

:دهداز این کارها را انجام میحاال هر بازیکن، در نوبت خود، یکی

دهد...مینژاد خود را افزایش یا از طریقِ فتوحات تازه، قلمروِ

گیرد...میکنترل نژاد خود را منقرض کرده و نژادي دیگر را تحتیا 

ببینید).11ي هاي پیروزي را در صفحهدست آوردنِ سکّهکند (بخش بههاي پیروزي دریافت میسپس بازیکن دوباره سکّه
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*طریقِ فتوحات تازهگسترشِ قلمرو از * 

*لشگریانِ خود را آماده کنید!* 
ها را از بازي خارج کرده و براي توکن باقی گذاشته و سایرِ توکن1اشغالِ خود دارد،طقی که تحتاز منابازیکن، در هریک

گیرد.کار میفتوحات تازه به

*فتح کنید!* 
وارد به بازي که فقط شاملِ نژادهاي تازه-) گفته شد، بجز قانون نخستین فتح 8ي تر (در صفحهي قوانینی که پیشهمه
باید رعایت شوند. -شودمی

*ترك کردنِ یک منطقه* 
اگر بازیکنی .توانند براي فتحِ مناطق تازه، مورد استفاده قرار بگیرندگردند، میدست بازیکن برمیهایی که بهفقط توکن

ا کنترلِ خود راز مناطقِ تحتي مناطق یا برخیتصمیم بگیرد که همهتواند یتري را آزاد کند، مبیشهاي بخواهد توکن
ي اي نیز نصیبِ او نخواهند کرد. اگر بازیکنی، همهشده دیگر متعلّق به او نبوده و سکّهکامالً خالی کند؛ این مناطقِ خالی

اَش باید از قوانینِ نخستین فتح پیروي کند (نخستین فتح، فتحِ بعديرك (خالی) کند، براي کنترل خود را تَمناطقِ تحت
)! 8ي صفحه

*سراشیبیِ انقراض!* 

ز خود تر یا دفاع ابیشبراي گسترشِو توانیشده و دیگر انگیزهفرتوتازحد هرگاه بازیکن فکر کند که نژادش بیش
ي هانشان-پرچماز تواند نژاد خود را رها کرده و در آغازِ نوبت بعدي، با انتخابِ یکیمیندارد، ها در برابرِ تهدیدات همسایه

دیگري را براي خود انتخاب کند. نژادرس، در دست

راه آن ي همو نشان نیروي ویژهافراشته!!)حالت نیمه(بهورو کردهنژاد کنونیِ خود را پشتپرچمِبراي این منظور، بازیکن، 
ه این بکه در راهنما، صراحتاً چیز دیگري (راجعکند زیرا این نیروي ویژه دیگر فعال نیست مگر آنمیخارجبازي یز از را ن

). ي بعددر صفحه"روح"ي یروي ویژهشان ننمثالً وص) گفته شده باشد (خصنژاد به

را هایشي توکنورو کرده و بقیهشتدر نقشه پش رااَکنترلاز مناطقِ تحتهاي موجود در هریکاز توکنچنین یکیاو هم
فرستد!ي بازي پس میاز بازي خارج کرده و به جعبه



14

هاي اگر بازیکن، از قبل، توکنشده در صفحه داشته باشد. تواند یک نژاد منقرضدر هر لحظه از بازي فقط می،هر بازیکن
ورو کند، ي تازه را پشتشدههاي منقرضکه توکناز آنفاصله و پیششده را در صفحه داشته باشد، باید بالیک نژاد منقرض

ها را از بازي خارج کند. آن

-شدهفضایی خالیي این ردیف (اگر شدهخالیفضايترین ها یا در پایینپرچمشده، در پایینِ ردیف نژاد تازه منقرضپرچمِ
ي فتح شدنِ آخرین واسطه(بهدر حال انقراض توکنِ یک نژادگیرد. همین اتفاق در صورتی که آخرین باشد) قرار می

افتد. نیز میاَش) از روي صفحه پاك شودمنطقه

نون اما اکبودند! هاي تاجرپیشه، بسیار قدرتمنداین اسکلت
شان پرچمها از صفحه رانده شده و هاي آنماندهآخرین باقی

گیرد... ها قرار مینشان-ردیف پرچمدر زیرِ ستونِ پایینی 

پایان بهماري از امتیازشپساَش بالفاصلهاي را فتح کند؛ نوبتتواند منطقهشود، نمیبازیکن، در نوبتی که نژادش منقرض می
اي سکّهاما هیچ کندسکّه دریافت می1اند، اَش اشغال کردهشدههاي نژاد منقرضاي که توکنازاي هر منطقهاو بهرسد.می

!ص صریحِ راهنماي بازي، چیز دیگري باشد!که نَکند، مگر آناش دریافت نمیبابت نیروي نژادش یا نیروي ویژه

رس را براي خود انتخاب خواهد کرد. او سپس طبق قوانینِ هاي در دستنشان-پرچماز اَش، یکیبازیکن، در نوبت بعدي
اش زههاي نژاد تااین است که بازیکن، هم از توکن-که البته تفاوت مهمی است-نوبت نخست عمل خواهد کرد. تنها تفاوت 

.کندسکّه دریافت می-اندکه روي صفحه باقی مانده-اش شدههاي نژاد منقرضو هم از توکن

زمانِ انقراضِ تریتونز آن،شوندمیها از صفحه خارج هاي آناست. توکنرسیدهنشین فراههاي تپي انهنشهایی که بهبج
ه ي متّصل بورو شده و نیروي ویژهها پشت. پرچمِ آنماننداند، در صفحه میکه از قبل اشغال کردهايانقراض در هر منطقه

شود! آن نیز از بازي خارج می
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ه نداشتوجود جدیدهاينشان-پرچمتشکیلِبرايکافیيندازهادر موارد معدودي که ممکن است کاشی نیروي ویژه به
هاي سوخته را بر زده و یک ستون جدید تشکیل بدهید. باشد، کاشی

*پایان بازي* 
ها سکّهيود را بازي کردند، همهخي بازیکنان، نوبت آخرِي ردیف نوبت رسید و همهبه آخرین خانه،که نشانگرِ نوبتوقتی
ر صورتدي بازي خواهد بود. ترین امتیاز (سکّه) را کسب کرده باشد، برندهشوند. بازیکنی که بیششده و شمارش می"رو"

!را بر روي صفحه داشته باشد، برنده خواهد بودشده) ترین توکن (فعال + منقرضتساوي، بازیکنی که بیش

*ضمیمه* 

*ها و قطعاتدهیِ توکن* سازمان
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خارج ،ي پالستیکی را از کف جعبههاي نگهدارنده خارج کردید، صفحهها و قطعات را از صفحهي توکنکه همهاز آنپس
ي پالستیکی را روي مقواها قرار داده و شده را در کف جعبه قرار دهید؛ سپس صفحهي خالیکرده و مقواهاي نگهدارنده

ها و راهنماهاي بازي و که نقشهترتیب، وقتیبدیندر آن بچینید. ها و قطعات بازي را مطابقِ شکلها و سکّهتوکن
ها ریزش نخواهند داشت.پالستیکی بگذارید و درِ جعبه را ببندید، قطعات و توکني هاي قوانین را روي صفحهچکیده

*Small Worldي نژادها و نیروهاي ویژه* 
وجود دارند. »Small World«نیروي مختلف در 20نژاد و 14

کار گرفته شوند. هاي کافی دارد تا با نشان نیروهاي ویژه بههر نژاد، پرچم مخصوص به خود و توکن

کند.هر نشان نیروي ویژه، منفعتی را نصیبِ نژادي که با آن پیوسته است، می

ذاشته گدر صفحه "تپشبه"که منقرض شدند، رار گرفته و وقتیدر صفحه ق"روبه"که نژادشان فعال باشد، ها، وقتیتوکن
شوند.می

ي متّصل به آن، باهم جمع آمده از نشان ویژهدستآمده از پرچمِ یک نژاد فعال و امتیازات بهدستهمواره امتیازات به
ي دیگري گفته شده باشد)!!که در مواردي ویژه، صراحتاً نکتهشوند (مگر آنمی

شده) در شده یا یک توکن نژاد (فعال یا منقرضفراموشيیلهتوکن قبکم یکشود که دستتلقّی میغیرخالیاي منطقه
تلقّی خالیشده یا توکن نژاد در آن نباشد، ي فراموشاي که داراي یک کوهستان باشد ولی توکن قبیله. منطقهآن باشد

شود.می

*نژادهاتوضیحات*
وي رکنید، برهایی که با انتخابِ هر نژاد، دریافت میتعداد توکنجا، منافعِ هر نژاد براي شما شرح داده خواهد شد؛ در این
است. نوشته شدهآن،پرچمِ

*هاآمازون* 
) +4توانند براي فتح مورد استفاده قرار بگیرند، نه براي دفاع کردن؛ این نکته با عدد (هاي آمازون، فقط میتوکن از توکن4

ي هر تعداد توکنی که اضافهکنید (بهتوکن آغاز می10است. بنابراین شما نوبت اول خود را با روي خود پرچم نیز ذکر شده
ي هي آرایش مجدد (صفحتان، دریافت کنید). در پایانِ هر مرحلهي متّصل به پرچمي نشان نیروي ویژهواسطهممکن است به

توکن باقی بگذارید؛ شما فقط 1کم هر منطقه، دستدر-در صورت امکان-و توکن را از صفحه خارج کنید4)، 11
توکن استفاده کنید. 4) در آغازِ نوبت بعدي، از همین 11ي سازيِ دوباره (صفحهتوانید براي آمادهمی
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*هاکوتوله* 



تان خواهد کرد. این نیرو ي اضافه نصیبسکّه1تان، هاي شما اشغال کنند، در پایان نوبتي معدنی که کوتولههر منطقه
ها نیز برقرار خواهد بود. حتی در زمانِ انقراضِ کوتوله

*هاالف* 
هاي وکني تي بازي برگردانید، همهکه یک توکنِ الف به جعبهجاي آناز مناطقِ شما را تسخیر کرد، بهکه دشمن، یکیوقتی

). 9ي : صفحهات دشمنآماده در دست نگه دارید (خسارالف را براي آرایشِ دوباره در پایانِ نوبت آن بازیکن، 

*هیوالها* 
از انقراض مانند. برعکسِ سایرِ نژادها، هیوالها، پساز انقراض، بر روي صفحه باقی میپسهاي هیوالي شما، ي توکنهمه

از همیشه به فتوحات خود ادامه دهند! ولی این فتوحات باید در ابتداي نوبت شما صورت بگیرند، پیشتوانند مثلنیز می
تان به سایرِ نژادهاي فعال خودتان حمله ید با هیوالهايتوانهر فتح دیگري با استفاده از هر نژاد فعال دیگري! شما حتی می

کنید، البته در صورت تمایل!

*هاغول*

تر از تعداد توکن کم1هزینه کردنِاند را باکه فتح کردهي کوهستانیجوار با منطقهي همتوانند هر منطقهها میغول
توکن غول، مورد نیاز هست!1کم البته در هر صورت، دستمعمول، فتح کنند. 

ها ** هابیت
از         اي وارد شوند. در هریکتوانند از هر منطقهها براي ورود به نقشه، ملزم به ورود از مناطقِ مرزي نیستند و میهابیت

نیروهاي ،بگذارید تا در برابرِ تهاجم دشمنان"ي زمینیحفره"کنید، یک توکن تان فتح میهايي اولی که با هابیتمنطقه2
د، ها را ترك کنیکمک آنشده بههاي شما منقرض شوند یا شما، مناطقِ فتحنژادي و نیروهاي ویژه مصون شوند! اگر هابیت

قِ مربوطه خارج کنید (که بالطّبع، دیگر مصونیتی نیز در کار نخواهد بود).هاي زمینی را از مناطباید حفره
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ها *انسان* 



امتیاز اضافه، نصیبِ شما خواهد کرد. 1تان، هاي شما باشد، در پایان نوبتکنترلِ انساني زراعی که تحتهر منطقه

ها *اورك* 
امتیاز اضافه، نصیب شما خواهد کرد. 1هاي شما در یک نوبت، فتح کنند، در پایان نوبت، ي غیرخالی که اوركهر منطقه

ها *موشینه* 
است!تعداد زیادشان، شانویژگی خاصاي ندارند!ها توانایی ویژهموشینه

ها ** اسکلت
تان در این نوبت، اشغال هايي غیرخالی که اسکلتمنطقه2ازاي هر )، به13ي سازيِ دوباره (صفحهآمادهيدر مرحله

توکن اضافه برداشته و در پایان نوبت، به لشگریان خود اضافه کنید! 1اند، کرده

ها *جادوگر* 
(که ادوگرجاز رقبا به یک یکیهاي فعالِ از توکنتوانند با تبدیلِ یکیهاي شما میجادوگراز بازیکنان، بار در نوبت یکییک

مانده ي باقی نجادوگرشود)، یک منطقه را فتح کنند. اگر در جعبه، هیچ توکن از جعبه برداشته شده و به بازي اضافه می
قه طشود، باید تنها توکنِ موجود در مناَش میشما، جایگزینجادوگرِباشد، فتحی نیز در کار نخواهد بود! توکنی که توکنِ 

شکل یک توکن نژاد داخل یک قلعه یا یک همینشود؛ بهاَش، توکن تنها محسوب میه دخمهراهمباشد (یک توکن ترول به
رقیب يهاي شما باشد. توکن سوختهجادوگراز مناطقِ شوند) و منطقه نیز باید مجاورِ یکیکوهستان نیز تنها محسوب می

ن توکن، یک الف باشد، بازهم از بازي خارج خواهد شد.ي بازي برگردانید. اگر ایرا به جعبه

ها ** تریتون
تر از معمول، توکن کم1ي ساحلی (مناطق مجاورِ دریا یا دریاچه) را با هزینه کردنِ توانند هر منطقههاي شما میتریتون

مورد نیاز هست!تریتونتوکن 1کم فتح کنند. البته در هر صورت، دست ،
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ها ** ترول
واحد 1دخمه، قدرت دفاعی شما را در منطقه، ي ترول بگذارید. کنند، یک دخمهتان فتح میهاياي که ترولدر هر منطقه

ر مانند. اگها نیز در منطقه میاز انقراضِ ترولدهد (درست مثل یک توکن ترول اضافه در منطقه) و حتی پسافزایش می
طقه را فتح کرد، توکن دخمه را از منطقه خارج کنید.از رقبا، منمنطقه را ترك کردید یا یکی

رها *ساح* 



امتیاز اضافه، نصیبِ شما خواهد کرد. 1تان، رهاي شما باشد، در پایان نوبتساحکنترلِ ي جادویی که تحتهر منطقه

* پرچم خالی *



توانید نژاد مخصوص خود را خلق کنید. مراقب باشید، این کار نیاز به تجربه، مهارت و دقت بسیار زیادي دارد تا شما می
روي پرچم ننویسید زیرا ممکن است توکن بر10تر از ویژه مراقب باشید عددي بزرگهم نخورد! بهتوازن و تناسبِ کار به

را از -که عددي مشابه با عدد پرچم جدید دارد-ها از پرچمجدید، بازي کنید، یکیکم بیاورید! اگر خواستید با این پرچم 
کار ببرید!هاي این نژاد جدید بهعنوان توکنبا آن را بههاي متناسببازي خارج کرده و توکن

* نیروهاي ویژه *
ي دیگري ذکر شده باشد)! عدد داخلِ که صراحتاً نکتهشوند (مگر آنشده نمیهاي منقرضاین نیروها معموالً شاملِ توکن

کنید. نشان) دریافت می-تان (پرچماي است که با اتّصالِ نشان به پرچمهاي اضافهي قرمز روي هر نشان، تعداد توکندایره

*Alchemistکیمیاگر / * 
کنید. ي اضافه دریافت میسکّه2نِ هر نوبتی که نژادتان هنوز منقرض نشده، در پایا
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*Berserk/ هافسارگُسیخت* 
نتخاب ي مورد نظر خود را ااز فتوحات خود، از تاس تقویت قُوا استفاده کنید! ابتدا تاس بریزید؛ منطقهتوانید براي هریکمی

هاي هاي مورد نیاز براي فتح منطقه را (منهاي عدد تاس) در منطقه بگذارید. اگر تعداد توکنکنید؛ سپس تعداد توکن
کم معمول، براي اقدام به فتح، داشتنِ دسترین تالش شما در این نوبت خواهد بود! طبقتان کافی نباشد، این آخماندهباقی

یک توکن ضروري است! 

*Bivouacking/ نشینگاهاُردو* 



هنگام دفاع، یک توکن از مناطق خود بگذارید. هر اردوگاه، بهتوکن اردوگاه را در یکی5سازيِ دوباره، ي آمادهدر مرحله
). ها نجات دهدجادوگري مخصوص تواند یک توکن نژاد تنها را از شرّ حمله(بنابراین یک اردوگاه میشوداضافه محسوب می

توانید اردوگاه را جمع افزایش داد. در هر نوبت میتوان چند اردوگاه را در یک منطقه گذاشت و قدرت دفاعی منطقه رامی
-ازد،شوشان میتهاجمی که به منطقهها هرگز طیاید، منتقل کنید. اردوگاهتازگی فتح کردهاي که بهکرده و به منطقه

خارج ها از بازين توکنبا منقرض شدنِ نژاد مربوطه، اییابند. ها در پایان نوبت بازیکن، آرایشِ دوباره میآنروند: دست نمی
شوند.می

*Commandoتکاور / * 
توکن، 1کم تر از معمول، فتح کنید. البته در هر صورت، دستتوکن کم1اي را با هزینه کردنِ توانید هر منطقهشما می

مورد نیاز هست!

*Diplomatمدار / سیاست* 
نید. کعنوان متّحد خود انتخاب میاید، بهاز نژادهاي فعالی را که در این نوبت مورد هجوم قرار ندادهتان، یکیپایان نوبتدر

د را توانید در هر نوبت، متّحد خوتواند به شما حمله کند! میشما اکنون در صلح هستید و این نژاد، تا پایان این نوبت، نمی
هاي گیرند (بنابراین هیوالتأثیرِ این قدرت قرار نمیشده تحتهاي منقرضیمان خود بمانید! توکنعوض کنید یا بر سرِ پ

توانند بازهم به شما حمله کنند)!!شده میمنقرض
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*Dragon Masterاژدهاسوار / * 
از اشغالِ را فتح کنید. پسايهاي رقیب، فقط با یک توکن، منطقهتوانید بدون توجه به تعداد توکنبار در هر نوبت، مییک

در -تان در آن هستکه اژدهايتا وقتی-جا بگذارید. این کار، سرزمین شما را ي مورد نظر، اژدهاي خود را در آنمنطقه
توانید اژدهاي خود را کند. در هر نوبت، میناپذیر میي مختلف، آسیبي رقبا، نیروهاي نژادي و نیروهاي ویژهبرابرِ حمله

اهد ي بازي محو خوتان نیز از صفحهي جدید را فتح کنید. با انقراض نژاد شما، اژدهايي دیگر برده و منطقهمنطقهبه یک
ي بازي برگردانید.شد؛ در چنین حالتی، باید اژدها را به جعبه

*Flyingپرنده / * 
ین مناطق لزوماً نباید به مناطقی که قبالً اشغال ها. ااز مناطق نقشه را تسخیر کنید، بجز دریاها و دریاچهتوانید هریکمی

اید، پیوسته باشند. کرده

*Forestجنگلی / * 



کنید. ي اضافه دریافت میاید، یک سکّهي جنگلی که فتح کردهازاي هر منطقهدر پایان نوبت، به

*Fortifiedساز / قلعه* 



ر قلعه، هکنید، یک توکن قلعه بگذارید.اي که فتح میتوانید در هر منطقهباشند، میسازِ شما، فعالنژاد قلعهتا زمانی که 
چنین توان دفاعی که شما منقرض شده باشید. قلعه همدر پایان نوبت، معادلِ یک سکّه ارزش خواهد داشت، مگر این

منقرض شده باشید! اگر منطقه را دهد (درست مثل یک توکن نژاد اضافه) حتی اگرواحد افزایش می1ي شما را منطقه
قلعه و در مجموع، در 1ترك کردید یا دشمن، منطقه را فتح کرد، توکن قلعه را از بازي خارج کنید! در هر منطقه، فقط 

تواند قرار بگیرد. قلعه می6کلّ نقشه، فقط 
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*Heroicقهرمان / * 
تان در اید، قرار دهید. تا زمانی که قهرمانانمختلفی که اشغال کردهيهطقمن2را در تان نقهرما2تان، در پایان نوبت

که منقرض شدید، وقتیي آنان، امنیت دارد. منطقه باشند، منطقه در برابرِ هجوم رقبا و نیروي نژادي یا نیروي ویژه
شوند.تان از صفحه خارج میقهرمانان

*Hillنشین / * تپه



کنید.ي اضافه دریافت میسکّه1اید، اي که تسخیر کردهي تپهازاي هر منطقهدر پایان نوبت، به

*Merchantتاجرپیشه / * 
کنید.ي اضافه دریافت میسکّه1اید، اي که تسخیر کردهازاي هر منطقهدر پایان نوبت، به

*Mountedسوارکار / * 



تر از معمول، فتح کنید. البته در هر صورت، توکن کم1اي یا زراعی را با هزینه کردنِ ي تپهتوانید هر منطقهشما می
توکن، مورد نیاز هست!1کم دست

*Pillagingغارتگر / * 
تان خواهد کرد. ي اضافه نصیبِسکّه1ي غیرخالی که در این نوبت فتح کنید، هر منطقه

*Seafaringدریانورد / * 
ي خالی منطقه3توانید دریاها و دریاچه را طوري تسخیر کنید که انگار تا زمانی که نژاد دریانورد شما، فعال است، می

ن تان در ایهايمانند و تا زمانی که توکنشما میکنترلشوید نیز این مناطق، تحتکه منقرض میهستند. حتی زمانی
توانند دریاها و دریاچه را فتح کنند.کنید. فقط نژادهاي دریانورد مییازات مربوطه را کسب میمناطق هستند، امت
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*Spirit/ )!روح(ذيروح* 
شان )، شاملِ حال13ي قانونِ منقرض شدن (صفحهشود، ي روح است، منقرض میکه نژاد شما که متّصل به نشان ویژهوقتی
نژاد 2د توانیشده روي نقشه داشته باشند! بنابراین شما میشود و مجبور نیستند در هر زمان، فقط یک نژاد منقرضنمی

ا در روح شمدست بیاورید! اگر سومین نژاد شما نیز منقرض شود، شده در صفحه داشته باشید و منافعِ هردو را بهمنقرض
گز ي شما هرشدههاي منقرضشود. به بیانی دیگر، روحشده از صفحه خارج میاز نژادهاي منقرضصفحه مانده و یکی دیگر

تان از شدهي رقبا، خسارت ببینند) ولی یکی دیگر از نژادهاي منقرضکه بر اثرِ حملهکنند (مگر آنصفحه را ترك نمی
شود.صفحه خارج می

*Stout* تنومند / 
یک نوبت کامل را صرف منقرض که جاي آنشوید، بهاز امتیازشماري، منقرض میشما در پایانِ یک نوبت معمول و پس

شدن کنید!

*Swampنشین / * باتالق



تان خواهد شد. ي اضافه نصیبِسکّه1ي باتالقی که فتح کرده باشید، ازاي هر منطقهدر پایان نوبت، به

*Underworld* زیرزمینی / 



1کم تر از معمول، فتح کنید. البته در هر صورت، دستتوکن کم1ي داراي غار را با هزینه کردنِ توانید هر منطقهشما می
شوند.پیوسته محسوب میهمي مناطق داراي غار، بهتوکن، مورد نیاز هست! ضمناً همه

*Wealthy* ثروتمند / 
گیرید. ي اضافه میسکّه7تان، بار و در پایان نوبت اولفقط یک
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ي خالی ** نشان ویژه



توانید نیروي مخصوص خود را خلق کنید. مراقب باشید، این کار نیاز به تجربه، مهارت و دقت بسیار زیادي دارد تا شما می
روي نشان ننویسید زیرا ممکن است توکن کم بر5تر از ویژه مراقب باشید عددي بزرگهم نخورد! بهتوازن و تناسبِ کار به

بیاورید! 

*****

*****
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