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مترجم :نیما مسقدی
 ،Inisدر دوران اوج سِلتهای باستان اتفاق میافتد ،زمانی که فرقی میان تاریخ و افسانه وجود نداشت.
بازیکنان ،در نقش سردارانی هستند که قبایل خود را از ایرلند به یک جزیره تازه کشف شده در آن سوی دریا هدایت میکنند .آبادانی جزیره
شروع میشود ،نواحی اطراف جستجو میشوند ،منابع با ارزش از معادن استخراج میشود و قلعهها و عبادتگاهها جهت حفاظت از جان انسانها
ساخته میشوند.
رامشگران ،افسانههای خدایان و قهرمانان خود را بازگو میکنند ،کاهنان در نقش مشاور قرار میگیرند و صنعتگران زبده ،تمدن سلتی را جاودانه
خواهند ساخت.
اما در این میان ،هر یک از سرداران معتقد است که او برحقترین فرد برای پادشاهی این جزیره است .تنها زمان مشخص خواهد کرد که کدام
سردار به جایگاه رفیع  ،Ard-Riپادشاه واال مقام قلمرو جدید ،خواهد رسید.
بازی  2تا  4نفره ،با مدت زمان  06دقیقه
اجزای بازی
 81عدد سازه شامل:
 8عدد مرکز حکومت
 1عدد قلعه
 9عدد عبادتگاه
 76عدد کارت شامل  86عدد کارت اقدام 87 ،عدد کارت مزیت 03 ،عدد کارت روایت حماسی و  4عدد کارت مرجع قوانین
 87عدد کاشی مناطق
 81عدد توکن و نشانگر شامل  8عدد نشانگر  8 ،Brennعدد نشانگر دسته کالغها 4 ،عدد نشانگر ادعای تاج و تخت 1 ،عدد توکن  Deedو 8عدد نشانگر فستیوال
 41عدد فیگور قبایل ( 81عدد از هر رنگ)
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هدف بازی
بازیکنان هر یک مدعی پادشاهی سرزمین جدید هستند و بر سر این موضوع رقابت میکنند .در هر راند از بازی ،صالحیت بازیکنان برای رسیدن
به این مقام بررسی خواهد شد .جهت کسب صالحیت ،شما باید بیشترین شرایط پیروزی را داشته باشید:


حداقل در  7منطقه حضور داشته باشید.



حداقل بر  7قبیله دیگر سروری کنید.



حداقل در مناطقی که شما حضور دارید ،مجموعا  7عدد عبادتگاه وجود داشته باشد.

مروری بر بازی
هر راند از بازی شامل  1فاز است.
اولین فاز بازی ،فاز گردهمایی است .در این فاز ،صالحیت بازیکنان برای پیروزی بررسی میشود ،روئسای مناطق مشخص میشوند و کارتهای
اقدام انتخاب خواهند شد.
فاز بعدی ،فاز فصل است .در این فاز بازیکنان کارتهای خود را بازی میکنند.
نکته مهم :در بازی  ،Inisتنها راه انجام هر نوع اقدام در بازی (قرار دادن قبیله جدید در صفحه ،جا به جا کردن قبایل ،ساخت عبادتگاه و )...
بازی کردن کارت است .به همین دلیل ،اینکه چه کارتهایی را در فاز گردهمایی انتخاب کنید ،نکته بسیار مهمی برای رسیدن به پیروزی است.
معرفی اجزای بازی

مناطق
هر منطقه جدید ،همیشه باید در مجاورت حداقل  1منطقه دیگر قرار بگیرد .زمانی
که یک منطقه جدید در صفحه قرار داده شد ،کارت مزیت متناظر با آن منطقه را از
دسته کارتهای مزیت جدا کنید و به رو در کنار صفحه بازی قرار دهید.
قبایل
هر فیگور نمایانگر یک قبیله است .هر بازیکن  81فیگور همرنگ در اختیار دارد .شکل
و شمایل فیگورها با هم متفاوت است ،اما کارایی تمام آنها یکسان است .اگر هر 81
فیگور یک بازیکن در زمین بازی باشد ،تا زمانی که برخی از آنها را به انبار خود
برنگرداند ،حق استخدام فیگور جدیدی را ندارد.
سازهها
دو نوع سازه در بازی وجود دارد :قلعه و عبادتگاه .محدودیتی برای تعداد سازههای
قرار گرفته در یک منطقه وجود ندارد .در صورتی که بازیکنی قصد قرار دادن یک نوع
سازه در یک منطقه را داشته باشد ،اما از آن نوع سازه در انبار بازی وجود نداشته
باشد ،بازیکن حق انجام این کار را نخواهد داشت .سازهها متعلق به هیچ بازیکن خاصی نیستند.
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قلعهها
قلعهها به بازیکنان این امکان را می دهند که در زمان بروز درگیری ،از قبایل خود محافظت کنند .در هر قلعه ،فضایی برای قرارگیری یک قبیله
در زمان بروز درگیری وجود دارد (صفحه  80را ببینید) .یکی از قلعهها از سایر آنها بزرگتر است :این قلعه نمایانگر پایتخت است (صفحه  6را
ببینید).
عبادتگاه
عبادتگاهها برای رسیدن به یکی از شرایط پیروزی ،ضروری هستند.
توکنها و نشانگرها
Brenn
تا زمانی که پادشاه مشخص شود Brenn ،رهبر موقت خواهد بود .در شروع بازی Brenn ،به صورت تصادفی
انتخاب خواهد شد و در هر فاز گردهمایی ،این نشان به بازیکنی داده میشود که رئیس پایتخت باشد .از جمله
وظایف  ، Brennبرگزاری گردهمایی به شکلی منظم است و در پایان بازی ،در صورت تساوی ،بازیکنی که این
نشان را در اختیار داشته باشد ،در اولویت خواهد بود.
دسته کالغها
این توکن ،جهت چرخش نوبتها را مشخص میکند :ساعتگرد یا پاد ساعتگرد .در هر فاز گردهمایی ،این توکن
توسط  Brennبه شکل یک سکه پرتاب خواهد شد (صفحه .)9

ادعای تاج و تخت
زمانی که بازیکنی پیش نیاز یکی از شرایط پیروزی را داشته باشد ،یکی از این توکنها را برمیدارد تا
مشخص شود که یکی از مدعیان تاج و تخت است .در فاز گردهمایی ،فقط بازیکنانی که توکن ادعای تاج
و تاخت داشته باشند در بررسی صالحیت پیروزی شرکت داده خواهند شد (صفحه  9را ببینید).
Deed
این توکنها از طریق انجام اقدامات یا بازی کردن کارتهای روایت حماسی کسب خواهند شد .از اسناد میتوان برای رسیدن
به شرایط پیروزی استفاده کرد و یک توکن چند منظوره حساب میشوند( .صفحه  86را ببینید).

فستیوال
زمانی که کارت اقدام فستیوال در فاز فصل بازی شود ،از این توکن استفاده خواهد شد.
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کارتها
هر کارت یک نوع (اقدام ،مزیت و روایت حماسی) ،یک عالمت زمانبندی (فصل یا  )triskelو یک تاثیر دارد .محتویات کارتهای دست هر
بازیکن از سایر بازیکنان مخفی است ،اما تعداد و نوع آنها (از طریق مشاهده پشت کارتها) جزو اطالعات مخفی بازی نیست .بعد از بازی کردن
کارت ،آن کارت در دسته کارت سوخته قرار میگیرد.


زمانبندی (عالمت گوشه سمت چپ – باالی کارت)
دو عالمت وجود دارد که مشخص می کنند یک کارت چه زمانی قابل بازی است .هر کارت ،حداقل یکی از این دو عالمت را داراست،
و برخی از کارتها هر دو عالمت را دارند.

این کارتها در فاز فصل توسط بازیکن دارنده کارت بازی میشوند.

این کارتها دارای زمانبندی مشخصی هستند که فقط در همان زمان مشخص شده میتوان آنها را بازی کرد.


نوع کارت (با رنگ کارت مشخص میشود)
کارتها سه نوع هستند :اقدام (سبز رنگ) ،مزیت (زرد رنگ) و روایت حماسی (قرمز رنگ) .بر اساس نوع کارت ،طریقه به دست
آوردن آن متفاوت است:

کارتهای اقدام
در فاز فصل ،کارتهای اقدام به شما اجازه انجام اقدامات مهمی مثل استخدام قبایل جدید یا ساخت عبادتگاه جدید خواهند داد.
روش تصاحب :این کارتها در شروع هر راند و در فاز گردهمایی توسط بازیکنان انتخاب میشود.
اجازه نگهداری :این کارتها را نمی توان از یک راند برای راند بعد نگه داشت .اگر بازیکنی تمام کارتهای اقدامش را در فاز فصل بازی نکند،
آن کارتها سوزانده شده و برای راند بعدی به همراه سایر کارتهای اقدام بُر خواهد خورد.
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کارتهای مزیت
روش تصاحب :در فاز گردهمایی ،رئیس هر منطقه ،کارت مزیت متناظر با آن منطقه را دریافت خواهد کرد.
اجازه نگهداری :زمانی که کارت مزیت در دست بازیکن قرار بگیرد ،تا پایان آن راند و زمانی که تصمیم به بازی کردنش بگیرد ،در اختیار آن
بازیکن خواهد بود .حتی اگر اتفاقاتی بی افتد که باعث شود ریاست منطقه از آن بازیکن گرفته شود ،کارت مزیت منطقه تا پایان راند همچنان در
دست آن بازیکن خواهد ماند (و میتواند آن را بازی کند) .این کارتها را نمیتوان از یک راند برای راند بعد نگه داشت ،اما ممکن است یک
بازیکن در دو راند متوالی یک کارت مزیت را در اختیار داشته باشد ،البته به شرط اینکه ریاست آن منطقه همچنان در اختیار او باشد.

کارتهای روایت حماسی
این کارتها خدایان و قهرمانان سلتیک را فرا میخوانند و آنها الهام بخش قبایل خواهند شد تا کارهای بزرگ و خارقالعادهای انجام دهند.
روش تصاحب :این کارتها در اثر اتفاقات خاصی مثل بازی شدن کارت اقدام " "Bardیا ساخت یک عبادتگاه جدید به شما داده خواهند شد.
اجازه نگهداری :این کارتها را میتوان از یک راند برای راند بعد نگه داشت.
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مثال:
کارت  Master Craftsmanهر دو عالمت زمانبندی را دارد .عالمت فصل مربوط به تاثیر سمت
چپ کارت و عالمت  Triskelمربوط به تاثیر سمت راست کارت است .در صورتی که بازیکن
بخواهد از تاثیر سمت راست کارت استفاده کند ،تنها تحت شرایط و زمانبندی مشخص شده بر
روی کارت میتواند این کار را انجام دهد که در این حالت یعنی " :بعد از بازی کردن یک کارت
روایت حماسی".

جزئیات کارتها

 8رنگ پشت کارتها ،نوع آنها را مشخص میکند
 1کارت روایت حماسی
 1عنوان کارت

 0کارت مزیت

 4کارت اقدام

 7زمانبندی ( Triskelو/یا فصل)

 1عالئم  9ساخت و ساز

 83حرکت

 6تاثیر(ات)

 88استخدام

 81این عالمت مشخص میکند که بازی کردن این کارت ممکن است باعث بروز درگیری شود
 80یادآور زمانبندی
 84کارتهایی که فقط در بازی  4نفره استفاده میشوند
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نحوه چینش بازی







در بازی  1یا  0نفره ،کارتهای اقدامی ( )8که دارای عالمت  4در گوشه سمت راست – پایین خود هستند را از بازی خارج کنید .این
کارتها فقط در بازی  4نفره استفاده میشوند.
هر بازیکن یک رنگ را انتخاب کرده و  81فیگور قبیله ( )1مربوط به آن رنگ را دریافت میکند و در انبار خود قرار میدهد.
توکنهای  ،)0( Deedادعای تاج و تخت ( )4و نشانگر فستیوال ( )1را در نزدیکی فضای بازی قرار دهید.
کارتهای روایت حماسی ( )7را بُر بزنید و به پُشت در یک دسته قرار دهید.
کاشیهای مناطق ( )6را بُر بزنید و به پُشت در نزدیکی فضای بازی قرار دهید.
به تعداد بازیکنان ،کاشی منطقه ( ) 1بکشید و آنها را به رو و چسبیده به هم در مرکز فضای بازی قرار دهید .هر کاشی باید به دو
کاشی دیگر متصل شده باشد .کارتهای مزیت ( )9مربوط به این کاشی های مناطق را پیدا کنید و به رو در نزدیکی فضای بازی قرار
دهید به شکلی که همه بتوانند آنها را ببینند .بقیه کارتهای مزیت ( )83را در یک دسته به پُشت قرار دهید.



نشانگر  )88( Brennرا به شکل تصادفی به یکی از بازیکنان بدهید.



کسی که نشانگر  Brennرا دریافت کرده ،یکی از مناطق بازی را به عنوان پایتخت انتخاب میکند و پایتخت پالستیکی ( )81و یک
عدد عبادتگاه ( )80در آن قرار میدهد.



کسی که نشانگر  Brennرا دریافت کرده ،توکن دسته کالغها ( )84را شبیه به سکه پرتاب میکند .توکن به هر سمتی که بر زمین
نشست ،نحوه چرخش نوبتها در شروع بازی ،به همان شکل تعیین خواهد شد.



با شروع از  Brennو چرخش در جهتی که توکن دسته کالغها مشخص کرده ،هر بازیکن در نوبت خودش یکی از قبایل خود را در
یکی از مناطق بازی قرار میدهد ،تا زمانی که هر بازیکن  1قبیله در صفحه قرار داده باشد.
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سناریو اکتشاف
پیشنهاد ما این است که در بازی اول خودتان ،سناریو اکتشاف را بازی کنید .قوانین بدون تغییر باقی میماند ،اما روش چینش بازی به این
شکل خواهد بود:
.8

.1

به جای اینکه در شروع بازی کاشیهای مناطق را به شکل تصادفی انتخاب کنید ،از این مناطق استفاده کنید:
-

بازی  1نفره Valley :و Cove

-

بازی  0نفره Cove ،Valley :و Plains

-

بازی  4نفره Plains ،Cove ،Valley :و Hills

قبل از ساختن دسته کاشیهای مناطق ،این کاشیها را پیدا و جدا کنیدGates of ،Forest ،Misty Lands ،Meadows :
 Highlands ،Tir Na Nogو  .Mountainsآن ها را با هم بُر بزنید و در یک دسته به پُشت قرار دهید تا زیری ترین کاشیهای
دسته کاشی را تشکیل دهند.

 .0بقیه کاشیهای منطقه را بُر بزنید و در باالی این دسته کاشی قرار دهید.

رئیس یک منطقه
ریاست مفهوم مهمی است که در بسیاری از تاثیرات بازی استفاده میشود .بازیکنی که بیشترین قبیله را در یک منطقه داشته باشد ،رئیس
آن منطقه است .در صورت تساوی ،آن منطقه بدون رئیس خواهد بود.
مثال :در منطقه  4 ،The Moorقبیله سبز رنگ 0 ،قبیله آبی رنگ و  1قبیله سفید رنگ وجود دارد .بازیکن سبز رنگ بیشترین قبیله را در
این منطقه دارد ،پس رئیس این منطقه بازیکن سبز رنگ است.

روش انجام بازی

بازی در تعدادی راند انجام میشود ،و هر راند شامل  1فاز است:
.1

فاز گردهمایی Brenn :مشخص خواهد شد ،شرایط پیروزی بررسی خواهد شد ،ترتیب نوبتها مشخص میشود ،روئسای مناطق
کارتهای مزیت مربوطه را دریافت میکنند و بازیکنان کارتهای اقدام را انتخاب خواهند کرد.

 .2فاز فصل :اصلی ترین بخش بازی ،که در آن بازیکنان با بازی کردن کارت ،اقدامات و تاثیرات متنوعی انجام خواهند داد.
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فاز  :1گردهمایی
شش گام ذیل را به ترتیب انجام دهید:
کارهای مربوط به روئسا
.1

مشخص شدن Brenn
رئیس پایتخت ،به عنوان  Brennبرگزیده خواهد شد و نشانگر  Brennرا برمیدارد .در صورتی که پایتخت هیچ رئیسی نداشته باشد،
نشانگر  Brennدر دست بازیکنی که آن را در اختیار دارد خواهد ماند ،حتی اگر آن بازیکن هیچ قبیلهای در پایتخت نداشته باشد.
تغییر  Brennتنها در این لحظه از بازی امکانپذیر است و در طول فاز فصل Brenn ،ثابت خواهد ماند.

 .2بررسی پیروزی
بررسی کنید که آیا بازیکنی به شرایط پیروزی رسیده است یا خیر .شرایط پیروزی در صفحه  86توضیح داده خواهد شد .بازیکنان
باید تمام توکنهای ادعای تاج و تختی که در اختیار دارند را به انبار بازی برگردانند.
 .3برداشتن کارتهای مزیت
رئیس هر منطقه ،کارت مزیت متناظر با آن را برخواهد داشت .در صورتی که یک منطقه رئیس نداشته باشد ،کارت مزیت آن منطقه
به رو در فضای بازی خواهد ماند.
مثال :در پایتخت  8قبیله نارنجی و  8قبیله سفید رنگ وجود دارد .چون هیچکس نسبت به دیگران در این ناحیه برتری عددی ندارد ،پس این
منطقه رئیس نخواهد داشت .با وجود اینکه بازیکن آبی رنگ هیچ قبیلهای در این منطقه ندارد ،توکن  Brennرا پیش خود نگه میدارد.

الهامات
 .4توکن دسته کالغها را پرتاب کنید
نکته مهم :هر جا در بازی به "بازیکن بعدی" یا "به ترتیب نوبت" اشاره شد ،منظور ترتیبی است که بر روی سمت رو شده توکن
دسته کالغها وجود دارد.

چرخش پاد ساعتگرد
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آمادهسازی فصل
 .5تقسیم کارتهای اقدام
در بازی  4نفره Brenn ،هر  86کارت اقدام را بُر می زند و به شکل تصادفی یکی از آنها را به پُشت در کنار فضای بازی قرار میدهد.
سپس به هر بازیکن  4کارت خواهد داد .در بازی  0نفره ،به همین شکل عمل میکند ،اما به دلیل حذف شدن کارتهای دارای عالمت
 4در گوشه سمت راست – پایین در زمان چینش بازی ،تنها  80کارت اقدام در بازی وجود دارد .برای بازی  1نفره ،به بخش "قوانین
بازی  1نفره" در صفحه  89رجوع کنید.
 .0انتخاب کارتهای اقدام (بازی  3و  4نفره)
 .8هر بازیکن به  4کارت اقدامی که در اختیار دارد نگاه میکند ،یکی را نگه میدارد و  0کارت دیگر را به بازیکن بعدی ،طبق جهت
مشخص شده توسط توکن دسته کالغها میدهد.
 .1حال ،هر بازیکن  8کارتی که نگه داشته بود را به  0کارتی که دریافت کرده اضافه میکند و از بین تمام آن  4کارت 1 ،کارت را
نگه میدارد و  1کارت دیگر را به بازیکن بعدی میدهد.
 .0در نهایت ،هر بازیکن  1کارتی که نگه داشته بود را به  1کارتی که دریافت کرده اضافه میکند و از بین تمام آن  4کارت0 ،
کارت را نگه میدارد و  8کارت دیگر را به بازیکن بعدی میدهد.
در پایان فاز گردهمایی ،هر بازیکن  4کارت اقدام در دست خواهد داشت و ممکن است کارتهای مزیت و روایت حماسی هم داشته باشد.
توجه :روش انتخاب کارت در بازی  Inisنسبت به اکثر بازیهایی که دارای مکانیزم  card draftingهستند متفاوت است .به عنوان مثال،
در بازی  Inisشما میتوانید کارتی که در گام  8نگه داشته بودید را در گام  1به بازیکن بعدی پاس بدهید .به این شکل شما آزادی عمل و
انتخابهای بیشتری دارید تا در صورتی که کارتهای مراحل بعد بهتر بودند ،آنها را نگه دارید.
فاز  :2فصل
 Brennفصل را با بازی کردن اولین کارت شروع می کند ،که حتما باید یک کارت فصل باشد .سپس ،بازیکن بعدی حق انتخاب یکی از موارد
ذیل را دارد:


بازی کردن یک کارت فصل



پاس دادن



برداشتن یک توکن ادعای تاج و تخت

بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و هر بازیکن در نوبت خود یکی از این سه انتخاب را انجام میدهد تا زمانی که تمام بازیکنان یکی پس
از دیگری نوبت خود را پاس دهند ،که در این صورت فاز فصل به پایان میرسد و یک راند دیگر با فاز گردهمایی آغاز میشود.
نکته :پاس دادن نوبت انتخابی مفید است که به شما اجازه میدهد تصمیمات خود را به تاخیر بیاندازید و کارتهایتان را برای موقعیت
مناسب حفظ کنید – اما این انتخاب میتواند همراه با ریسک باشد .اگر شما پاس دهید و تمام بازیکنان بعد از شما نیز تصمیم به پاس دادن
بگیرند ،فصل تمام میشود و همه بازیکنها باید کارتهای اقدام خود را بسوزانند.
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بازی کردن یک کارت فصل
میتواند یک کارت اقدام

کارت فصل

 ،مزیت

یا روایت حماسی

باشد .بازیکن کارت را بازی میکند ،تاثیر مشخص شده را

اعمال میکند و سپس کارت را میسوزاند:


کارتهای اقدام

به پُشت در یک دسته سوزانده می شوند .بازیکنان تنها زمانی مجاز به مشاهده محتویات این دسته کارت سوزانده

شده هستند که تاثیر یک کارت این مجوز را صادر کرده باشد ،مثال کارت اقدام "."Druid


کارتهای مزیت



کارتهای روایت حماسی

بازی شده به پُشت در نزدیکی فضای بازی قرار میگیرند به شکلی که پُشت آنها قابل مشاهده باشد.
به رو در یک دسته سوزانده می شوند ،و بازیکنان مجاز هستند هر زمان که خواستند ،محتویات این

دسته کارت سوزانده شده را مشاهده کنند.
یادآوری :کارتهای  Triskelرا فقط در زمانبندی مشخص شده بر روی کارت میتوان بازی کرد .این کارتها در پاسخ به یک اقدام بازی
میشوند .این کارتها بر اساس نوع سوزانده میشوند ،درست مثل کارت های فصل (بخش بازی کردن یک کارت فصل در قسمت باالیی را
مشاهده کنید).
نکات مهم!


امکان بازی کردن هر تعداد کارت  Triskelدر پاسخ به یک اقدام وجود دارد.



کارت ” “Geisکه تاثیر یک کارت اقدام را خنثی میکند را فقط میتوان بعد از اینکه بازیکن فعال اقدام خود را کامال مشخص
کرد (اینکه کدام قبیله را هدف قرار میدهد ،از چه منطقهای قصد حرکت دارد و  )...بازی کرد.



کارت  Triskelکه در آن مشخص شده باشد "بعد از بازی کردن یک کارت فصل 8 "...را فقط زمانی میتوان بازی کرد که تاثیرات
آن کارت فصل به صورت کامل اجرا شده باشد ،که شامل هر درگیری ایجاد شده توسط آن کارت فصل هم میشود.

پاس دادن نوبت
بازیکن هیچ کارتی بازی نمیکند و نوبت خود را رد میکند .در صورتی که دوباره نوبت به او برگردد ،میتواند به شکل عادی کارت بازی کند.

…After you play a season card
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برداشتن یک توکن ادعای تاج و تخت
بازیکن باید حداقل یکی از شرایط پیروزی را کسب کرده باشد و در حال حاضر توکن ادعای تاج و تخت نداشته باشد .در این صورت یک توکن
ادuای تاج و تخت از انبار بازی برمیدارد و در مقابل خود قرار میدهد .این توکن تا فاز گردهمایی در مقابل بازیکن میماند ،حتی اگر در ادامه
بازی آن بازیکن تمام شرایط پیروزی را از دست بدهد و هیچ یک را را نداشته باشد.
مثال
بازیکن نارنجی در نوبت خودش تصمیم می گیرد که یک توکن ادعای تاج و تخت بردارد ،چرا که او یکی از شرایط پیروزی را داراست (در
مناطقی که او حضور دارد ،حداقل  7عبادتگاه وجود دارد) .در فاز گردهمایی بعدی ،این بازیکن جزو بازیکنانی است که شرایط پیروزی آنها
بررسی خواهد شد.

شرایط خاص
اگر یک بازیکن ،هیچ قبیلهای در کل مناطق بازی نداشته باشد
اگر زمانی که نوبت شما میشود ،هیچ قبیله ای در کل مناطق بازی نداشته باشید ،باید در صورتی که توکن  Deedدر اختیار دارید ،یکی از
آنها را بسوزانید .سپس ،چه توکن  Deedسوزانده باشید چه نسوزانده باشید ،دو قبیله خود را از انبارتان بردارید و در مناطق دلخواه قرار
دهید .حال می توانید نوبتتان را به شکل عادی بازی کنید :یا یک کارت فصل بازی کنید ،یا پاس دهید یا یک توکن ادعای تاج و تخت بردارید.

یادآوری :قرار دادن یک قبیله
زمانی که در کارت بازی شده عبارت "قرار دادن یک قبیله" ذکر شده باشد ،باید آن قبیله را از انبار شخصی خودتان بردارید و در صفحه قرار
8

دهید ،و نه از انبار شخصی دیگران.

یادآوری:
در صورتی که نشانگر فستیوال در پایان فصل در یکی از مناطق بازی باشد ،باید آن را از منطقه بردارید و در کنار فضای بازی قرار دهید.

Place 1 clan
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پایان فصل
هر زمان که تمام بازیکنان یکی پس از دیگری نوبت خود را پاس بدهند ،فصل به پایان میرسد .بازیکنان کارتهای روایت حماسی را نگه میدارند،
اما باید تمام کارت های اقدام را بسوزانند .در صورتی که بازیکنی کارت مزیت مربوط به یک منطقه را در اختیار داشت ،اما دیگر رئیس آن منطقه
نبود ،باید کارت مزیت آن منطقه را در کنار منطقه بازی و به رو قرار دهد.
درگیری

درگیری زمانی شکل میگیرد که یک یا چند قبیله شما به یک منطقه وارد شوند که در آن منطقه قبایل
سایر بازیکنان حضور داشته باشد .همچنین ،اثرات برخی از کارتها حتی بدون جا به جا شدن قبایل نیز
موجب بروز درگیری میشوند .زمانی که قبیلهای در یک منطقه "قرار داده میشود" (مثل کارت اقدام
" ) "New Clansموجب بروز درگیری نمیشود.
به عنوان یک یادآوری ،کارتهایی که موجب بروز درگیری میشوند دارای یک عالمت در گوشه سمت
راست-باالی کارت هستند:
زمانی که درگیری ایجاد شود ،بازیکنی که به آن منطقه وارد شده است "آغازگر" مینامیم .زمانی که
درگیری در اثر بازی شدن یک کارت ایجاد شده باشد ،بازیکن "آغازگر" در کارت مشخص شده است.
سپس قبایلی که در آن منطقه حضور دارند باید بهترین روش برای حل اختالفات میان خود را پیدا کنند
– یا به شکل خصمانه یا به شکل صلح آمیز .به محض بروز درگیری ،بازیکنان باید قبل از ادامه دادن آن
راند ،درگیری را حل و فصل کنند .در صورتی که یک تاثیر موجب بروز چندین درگیری شود (مثل کارت اقدام " ،) "Migrationبازیکن آغازگر
باید مشخص کند که کدام درگیر ی ابتدا حل و فصل شود .بعد از حل و فصل اولین درگیری ،او باید درگیری بعدی را مشخص کند و به همین
ترتیب تا زمانی که تمام درگیریها حل و فصل شوند.
حل و فصل درگیری
هر درگیری در دو گام حل و فصل خواهد شد:
 .8قلعهها
.1

مشخص شدن نتیجه

 .1قلعهها
در این گام ،قبایل میتوانند در قلعههای منطقه درگیری پناه بگیرند .قبیلهای که داخل قلعه قرار گرفته باشد ،ایمن است و به هیچ
وجه در درگیری دخالت داده نخواهد شد .بعد از پایان درگیری ،قبایل قلعهها را ترک خواهند کرد.
با شروع از بازیکن بعد از "آغازگر" و در جهت ترتیب نوبت ،هر بازیکن (به جز آغازگر) میتواند یکی از قبایلی که در منطقه درگیری دارد را در
یک قلعه خالی آن منطقه قرار دهد .ممکن است این کار چند نوبت به طول بیانجامد ،تا زمانی که یا تمام قلعههای آن منطقه پر شوند ،یا اینکه
هیچ بازیکنی دیگر تمایل به اشغال آنها نداشته باشد ،که در این صورت به گام مشخص شدن نتیجه میرویم.
13
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هر قلعه فقط و فقط یک فیگور قبیله را در خود جای میدهد.
قبایل محافظت نشده
در یک درگیری ،هر قبیلهای که در منطقه درگیری باشد و در قلعه قرار نگرفته باشد "محافظت نشده" به حساب خواهد آمد.
یاآوری:
در صورتی که نشانگر فستیوال در منطقه بروز درگیری وجود داشته باشد ،بازیکن آغازگر باید فورا و قبل از گام قلعهها ،یکی از قبایلی که در
آن منطقه دارد را از دست بدهد.

مثال
ترتیب نوبت به این شکل است :سبز ،آبی ،نارنجی و سفید.
سه قلعه در این منطقه قرار دارد .بازیکن سبز رنگ آغازگر است .بازیکن آبی تصمیم میگیرد یکی از قبایل خود را در قلعه قرار دهد .بازیکن
نارنجی نیز همین کار را میکند .بازیکن سفید تصمیم میگیرد که هیچ کدام از قبایل خود را در قلعه قرار ندهد .باز هم نوبت بازیکن آبی
میشود ،که تصمیم می گیرد یکی دیگر از قبایل خود را در آخرین قلعه اشغال نشده قرار دهد .حال حل و فصل درگیری ادامه پیدا میکند.

نکته :قلعه مربوط به پایتخت دقیقا مثل سایر قلعهها عمل میکند.

 .2مشخص شدن نتیجه
با شروع از بازیکن آغازگر و در جهت ترتیب نوبت ،هر بازیکنی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در آن منطقه داشته باشد،
یک مانور انجام میدهد .تا زمانی که درگیری تمام شود ،بازیکنان به انجام مانور در نوبت خود ادامه میدهند.
نکته بسیار مهم! قبل از هر مانور ،بازیکنانی که قبیله محافظت نشده در منطقه داشته باشند ،میتوانند در مورد اتمام فوری درگیری
توافق کنند.
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مانورها
در صورتی که درگیری تمام نشده باشد ،بازیکن باید یک مانور انجام دهد 0 .نوع مانور در بازی وجود دارد:


حمله



عقبنشینی



مانور روایت حماسی

بعد از انجام هر مانور ،که شامل بازی شدن کارتهای  Triskelاحتمالی در پاسخ به آن هم هست ،اتمام درگیری را بررسی کنید .در صورتی که
هیچ قبیله محافظت نشدهای در منطقه درگیری باقی نمانده باشد ،درگیری تمام میشود .اگر حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری
باقی مانده باشد ،درگیری ادامه پیدا می کند .بازیکن بعدی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری داشته باشد ،مانور خود را
انجام خواهد داد و به همین ترتیب تا زمان اتمام درگیری به بازی ادامه میدهیم.
نکته :بازیکنی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری داشته باشد ،باید در نوبت خود یکی از مانورها را انجام دهد .حتی اگر
آن بازیکن دوست داشته باشد که صبر کند و تغییر وضعیت منطقه را زیر نظر بگیرد ،نمیتواند این کار را انجام دهد ،چرا که در هنگام درگیری
پاس دادن نوبت وجود ندارد.

حمله
یکی از رقبا که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری دارد را انتخاب کنید.
حال بازیکنی که به او حمله کردهاید ،یکی از انتخابهای ذیل را انجام میدهد:
سوزاندن یک کارت اقدام :بازیکنی که مورد حمله قرار گرفته ،یکی از کارتهای اقدام موجود در دست خود را انتخاب کرده و بدون اعمال اثر،
آن را میسوزاند.
حذف کردن یک قبیله محافظت نشده :بازیکنی که مورد حمله قرار گرفته ،یکی از قبایل محافظت نشده خود که در درگیری حضور دارد را
از صفحه برمیدارد و در انبار خودش قرار میدهد.
در صورتی که بازیکن انتخاب شده هیچ کارت اقدامی در دست خود نداشته باشد ،چارهای جز حذف کردن یک قبیله محافظت نشده خود ندارد.
عقبنشینی
بازیکن یک یا چند عدد از قبایل محافظت نشده خود را به مناطق مجاور که ریاست آنها را بر عهده داشته باشد منتقل میکند .مانور عقبنشینی
موجب بروز درگیری جدید نمیشود .در صورتی که بازیکن ،رئیس هیچ کدام از مناطق مجاور با منطقه درگیری نباشد ،نمیتواند این مانور را
انتخاب کند.
از بین رفتن یک قبیله
زمانی که یک قبیله از منطقه درگیری حذف می شود ،باید آن را از منطقه بردارید و در انبار صاحبش قرار دهید .او میتواند در ادامه بازی ،از
این قبیله دوباره استفاده کند.
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نکته مهم :در صورتی که بازیکن چند منطقه برای عقبنشینی داشته باشد ،میتواند در مورد تقسیم قبایل خود برای انتقال به آن مناطق به
شکل دلخواه تصمیم بگیرد.
مانور روایت حماسی
برخی از کارتهای روایت حماسی که دارای عالمت Triskel

هستند را میتوان "به عنوان یک مانور"  8بازی کرد .مثل تمام کارتهای

 ،Triskelاین کارتها را هم فقط در زمانبندی و شرایط مشخص شده بر روی کارت میتوان بازی کرد.
 .3پایان درگیری
درگیری زمانی تمام می شود که یا تمام بازیکنان بر سر اتمام درگیری به توافق برسند ،یا دیگر هیچ قبیله محافظت نشدهای در منطقه درگیری
وجود نداشته باشد.
توجه داشته باشید که حتی اگر فقط یک بازیکن دارای قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری باشد ،آن بازیکن باید در مورد پایان درگیری یا
انجام یک مانور ،که احتماال عقبنشینی باشد ،تصمیم بگیرد (او تنها بازیکنی است که برای تصمیمگیری در این مورد باقی مانده) .اگر این بازیکن
تصمیم بگیرد که با بخشی از قبایل خود و نه تمام آنها ،از منطقه درگیری عقبنشینی کند ،باز هم دوباره نوبت او خواهد شد ،چرا که او تنها
بازیکنی است که همچنان در منطقه درگیری قبیله محافظت نشده دارد .البته در این لحظه بهترین کار این است که او درگیری را تمام کند.
زمانی که درگیری تمام شد ،تمام قبایلی که در قلعهها پناه گرفته بودند ،از قلعهها خارج شده و دوباره در منطقه قرار میگیرند.

مثال
ترتیب نوبت به این صورت است :سبز ،آبی ،نارنجی و سفید.
بازیکن آبی مانور حمله را انتخاب میکند و بازیکن نارنجی را هدف حمله خود قرار میدهد.
بازیکن نارنجی کارت اقدامی در دست ندارد ،پس یکی از قبایل محافظت نشده خود را از منطقه درگیری حذف میکند.
سپس ،بازیکن نارنجی مانور عقبنشینی را انتخاب میکند .او  0قبیله محافظت نشده خود را به منطقه  Plainsکه در مجاورت منطقه درگیری
است و ریاست آن را بر عهده دارد منتقل میکند.
حال بازیکن سفید رنگ ،درست قبل از مانور خودش ،از بقیه بازیکنان میخواهد که به درگیری پایان دهند.
بازیکن سبز رنگ موافق است ،اما بازیکن آبی این پیشنهاد را رد میکند ،پس درگیری ادامه خواهد یافت و بازیکن سفید رنگ باید یک مانور
انجام دهد .او مانور حمله را انتخاب میکند و بازیکن آبی را هدف قرار میدهد .بازیکن آبی تصمیم میگیرد یک کارت اقدام از دست خودش
بسوزاند.
حال دوباره نوبت به بازیکن سبز رنگ رسیده است .او به عنوان مانور خود ،یک کارت روایت حماسی به نام " "Ogma’s Eloquenceبازی
میکند ،این کارت باعث اتمام فوری درگیری میشود.
تمام قبایلی که در قلعهها پناه گرفته بودند ،از قلعهها خارج شده و دوباره در منطقه قرار میگیرند.

As a maneuver
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رفع ابهام


بازیکن میتواند به هر منطقهی مجاوری که ریاست آن را برعهده داشته باشد عقبنشینی کند ،حتی منطقهای که آغازگر درگیری
از آنجا به منطقه درگیری وارد شده بود.



در صورتی که بازیکنی با اعمال یک اثر ،قبایل خود را به چندین منطقه متفاوت منتقل کند (مثل کارت اقدام ") "Migration
و با انجام این کار چندین درگیری ایجاد شود ،ممکن است شرایط خاصی به وجود بیاید .در مناطقی که سایر قبایل منتظر تمام
شدن درگیری فعلی هستند ،ممکن است که بازیکن آغازگر تعداد قبیله بیشتری نسبت به بقیه داشته باشد .تا زمانی که آنها منتظر
تمام شدن درگیری فعلی هستند ،بازیکن آغازگر ،رییس آن منطقه در نظر گرفته میشود ،پس میتواند با مانور عقبنشینی ،قبایل
خود را به آنجا منتقل کند ،اما سایر بازیکنان نمیتوانند چنین کاری انجام دهند.

شرایط پیروزی
سه شرط پیروزی در بازی وجود دارد .هر بازیکنی ممکن است هر تعداد از این شرایط را کسب کند .در گام  1از فاز گردهمایی ،یعنی بررسی
پیروزی ،بازیکنانی که نشانگر ادعای تاج و تخت داشته باشند ،از این نظر که چه تعداد از شرایط پیروزی را در آن لحظه در اختیار دارند بررسی
میشوند.
شرایط پیروزی:


سروری بر حداقل  0قبیله رقیب :مجموع تعداد قبایل رقیبی که در مناطق تحت ریاست شما قرار دارند را بشمارید .در صورتی که
تعداد آنها حداقل  7عدد باشد ،شما این شرط پیروزی را دارا هستید.



حضور در مناطقی که مجموعا حداقل  0عبادتگاه داشته باشند :در مناطقی که حداقل یک قبیله در آنجا دارید ،مجموع تعداد
عبادتگاهها را بشمارید (حتی اگر شما رئیس آن مناطق نیستید) .در صورتی که مجموع آنها حداقل  7عدد باشد ،شما این شرط پیروزی
را دارا هستید.



حضور در حداقل  0منطقه :تعداد مناطقی که حداقل یک قبیله در آنجا دارید را بشمارید (حتی اگر رئیس آن مناطق نیستید) .در
صورتی که تعداد آنها حداقل  7عدد باشد ،شما این شرط پیروزی را دارا هستید.

اینکه هر بازیکن چه مقدار به یکی از این سه شرط رسیده است مهم نیست ،بلکه تعداد شرایط پیروزی که دارا هستید مهم است .به عنوان مثال،
اگر دو بازیکن شرط پیروزی "مناطق" را دارا باشند (یک بازیکن در  7منطقه و بازیکن دیگر در  1منطقه حضور داشته باشد) ،هر دو بازیکن
مساوی هستند و این شرط پیروزی را کسب کردهاند.
توکنهای Deed
این توکنها با استفاده از کارتهایی مثل ” “Bardیا " "Master Craftsmanبه دست میآیند .این توکنها را باید در مقابل خود قرار دهید
به شکلی که همیشه قابل رویت باشند .هر توکن  Deedمثل یک توکن "چند منظوره" عمل میکند و میتوان برای رسیدن به شرایط پیروزی،
از آن برای اضافه کردن  8عدد به پیشنیاز یک شرط استفاده کرد .از هر توکن  Deedفقط یکبار و برای کامل کردن یک شرط پیروزی میتوان
استفاده کرد.
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مثال:
بازیکن آبی در  4منطقه حضور دارد و در این مناطق مجموعا  1عبادتگاه وجود دارد.
همچنین او  1توکن  Deedدر اختیار دارد .او فقط میتواند  8شرط پیروزی را کسب
کند :یا شرط حضور در مناطق ( 1+4توکن  ،)Deedیا شرط تعداد کل عبادتگاهها
( 8+1توکن .)Deed
اگر او یک توکن  Deedدیگر داشت ،میتوانست هر دو شرط پیروزی را کسب کند.

پایان بازی
در گام  1از هر فاز گردهمایی (و فقط در این زمان) ،پیروزی بازیکنان را بررسی کنید.
در صورتی که هیچ بازیکنی توکن ادعای تاج و تخت نداشته باشد ،هیچ بازیکن برنده نشده است – حتی اگر بازیکنی در حال حاضر یک یا چند
شرط پیروزی را داشته باشد.
در غیر اینصورت ،شرایط پیروزی هر کدام از بازیکنانی که توکن ادعای تاج و تخت دارند را بررسی کنید :بازیکنی که بیشترین شرایط پیروزی را
داشته باشد برنده است! (این بازیکن باید حداقل یک شرط پیروزی را دارا باشد تا برنده شود).
در صورت تساوی در تعداد شرایط پیروزی میان دو یا چند بازیکن:


اگر یکی از آن بازیکنان نشان  Brennرا در اختیار دارد ،آن بازیکن برنده است.



در صورتی که هیچکدام از بازیکنان نشان  Brennرا نداشته باشد ،برندهای وجود ندارد.

در صورتی که برندهای وجود نداشته باشد ،تمام توکنهای ادعای تاج و تخت به انبار بازی برمیگردند و بازی یک راند دیگر ادامه پیدا میکند.
بقیه فاز گردهمایی را ادامه دهید.
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مثال


بازیکن نارنجی ،آبی و سبز هر کدام یک توکن ادعای تاج و تخت دارند .بازیکنان نارنجی و آبی هر کدام  1شرط پیروزی را دارا
هستند .بازیکن سبز رنگ  Brennاست و فقط ی ک شرط پیروزی را داراست .بازیکنان نارنجی و آبی بیشترین شرط پیروزی را دارا
هستند اما چون هیچ کدام نشان  Brennرا در اختیار ندارد ،پس تساوی شکسته نخواهد شد و هیچ بازیکنی پیروز نمیشود .بازی
یک راند دیگر ادامه پیدا میکند.



در فاز گردهمایی راند جدید ،بازیکنان نارنجی و سبز رنگ ،هر دو یک نشانگر ادعای تاج و تخت دارند .هر دو آنها یک شرط پیروزی
را دارا هستند ،اما بازیکن سبز رنگ همچنان  Brennاست ،پس تساوی به نفع او شکسته میشود .بازیکن سبز رنگ برنده بازی
است.

قوانین بازی  2نفره
در بازی  1نفره ،توکن دسته کالغها به جز برای اعمال اثر  Gates Of Tir Na Nogمورد نیاز نیست .به یاد داشته باشید که کارتهای اقدامی
که در گوشه سمت راست-پایین آنها عالمت  4وجود دارد را حذف کنید ،چرا که در بازی  1نفره استفاده نمیشوند.
در فاز گردهمایی ،گام  1و ( 7قوانین انتخاب کارت) را به شکل ذیل جایگزین کنید:


تمام کارتهای اقدام را بُر بزنید و یکی از آنها را به شکل تصادفی و به پُشت کنار بگذارید.



بازیکنی که نشانگر  Brennرا در اختیار دارد ،سه کارت را به پُشت به هر بازیکن میدهد.



هر بازیکن به  0کارتی که دریافت کرده نگاه میکند ،یکی را نگه میدارد و  1کارت دیگر را به رقیب خود خواهد داد.



حال هر بازیکن به  0کارتی که در دست دارد نگاه میکند 1 ،کارت را نگه میدارد و  8کارت باقیمانده را به رقیب خود میدهد.



هر بازیکن  0کارتی که در اختیار دارد را در مقابل خود به پُشت قرار میدهد.



باز هم  Brennبه هر بازیکن  0کارت اقدام دیگر به پُشت خواهد داد.



فرآیند باال را دوباره تکرار کنید تا  0کارت دیگر هم انتخاب کنید.

در پایان ،هر بازیکن  7کارت اقدام خواهد داشت که در دو مرحله آنها را انتخاب کرده است.
عبارات مهم بازی
قبیله :یک فیگور.
رئیس :بازیکنی که بیشترین قبیله را در یک منطقه داشته باشد .در صورت تساوی در تعداد قبایل ،هیچ کس رئیس آن منطقه نیست .رئیس هر
منطقه ،در فاز گردهمایی ،کارت مزیت آن منطقه را دریافت خواهد کرد.
گردهمایی :در شروع هر فصل ،رهبران قبایل گرد هم جمع میشوند برای فصل جدید تقسیم مسئولیت کنند.
 :Brennیکی از رهبران قبایل است که برای هدایت تمام قبایل به جزیره انتخاب شده است .تا زمانی که پادشاه انتخاب شود ،او واالترین مقام
است Brenn .گردهمایی را برگزار میکند ،اولین بازیکنی است که فصل را شروع میکند و در صورت تساوی برای پیروزی ،از مزیت بزرگی
برخوردار است .در شروع بازی Brenn ،به صورت تصادفی انتخاب میشود و در طول بازی ممکن است تغییر کند.
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پایتخت :منطقهای که در شروع بازی توسط  Brennانتخاب میشود .در شروع هر گردهمایی ،رئیس پایتخت به عنوان  Brennبرگزیده میشود.
قلعه :شهر دارای استحکامات .در طول درگیریها ،بازیکنان میتوانند قبایل خود را در قلعهها پناه دهند.
عبادتگاه :مکان عبادت .یکی از شرایط پیروزی ،حضور در مناطق دارای عبادتگاه است و قرار دادن عبادتگاه جدید در یک منطقه ،به شما اجازه
کشیدن یک کارت روایت حماسی خواهد داد.
حضور در یک منطقه :در صورتی که حداقل  8قبیله در منطقه داشته باشید ،در آن منطقه حضور دارید.
حمله :یکی از مانورهایی که بازیکن میتواند در طول یک درگیری انجام دهد.
آغازگر :بازیکنی که درگیری را شروع میکند ،معموال با منتقل کردن برخی از قبایل خود به یک منطقه.

مترجم :نیما مسقدی
Instagram: Boardgamebaaz
نشر این ترجمه با کسب اجازه و ذکر نام مترجم ،به شکل رایگان بالمانع است.
هر گونه استفاده از این ترجمه در جهت تولید بازی بدون هماهنگی با مترجم ،یا فروش آن به سایرین ،ممنوع است.
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