
)Villageراهنماي فارسی بازي دهکده (

) یک بازي استراتژیک نیمه سنگین است که در آن با یک زندگی روستایی با نشاط و villageبازي دهکده (
اجازه می دهد تا آنگونه سخت آشنا می شوید. شرایط زندگی در این دهکده به صورتیست که به اهالی اش

که می خواهند بزرگ شوند و به خواسته هایشان برسند. یک روستایی می خواهد راهب شود، دیگري شاید 
احساس جاه طلبی می کند و در تالش است تا کدخدا شود. سومی در دلش رویاي دیگري دارد. او در 

پیدا شود که قصد دارد شغل جدیدي سرزمین هاي دور به دنبال سرنوشت خودش می رود. حتی شاید کسی
براي خود دست و پا کند.
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:بازيچینش

بازي: تمامی برچسب هاي اعضاي خانواده باید نصب گردند. در هنگام چسباندن برچسب اولین قبل از اجراي 
ها از یکسان بودن عدد در دو طرف هر قطعه اطمینان حاصل کنید.

وجود دارد.4عدد 2و 2عدد 3، 1به ازاي هر رنگ چهار عدد 

راهب مشکی هم برچسب هاي بدون عدد را استفاده کنید.4به همین صورت براي 

برچسب هاي اضافی را نگه دارید.

به شرح وستا و بخش هاي مختلف آنرصفحه بازي را در وسط میز قرار دهید. این صفحه نشان دهنده -1
:استزیر

Aبرداشت گندم (

Bخانواده (

Cپیشه وري (

D(بازار

Eمسافرت (

F (شوراي ده

Gکلیسا (

Hچاه (

I ( تاریخ روستاکتاب

Jمان) قبرستان گمنا



هر بازیکن یک رنگ انتخاب می کند. صفحه شخصی مزرعه همان رنگ را در مقابل خودش قرار می دهد. -2
این صفحه خانه اعضاي خانواده شماست. بعالوه شما می توانید مکعب هاي رنگی و کاالهاي مختلف را در 

اینجا ذخیره کنید.

یر زمان هم در اطراف این صفحه به هر مزرعه تنها قادر به ذخیره حداکثر پنج کیسه گندم است. خط س
تصویر کشیده شده است.

1عضو خانواده اي را که عدد 4رنگ انتخابیتان را بردارید. دیسک نشانگر8عضو خانواده و 11تمامی -3

دارند از بین آن ها جدا کرده و در مزرعه تان بگذارید. باقی اعضاي خانواده به عنوان نسل هاي آینده قلمداد 
خواهند شد. بنابراین هنوز متولد نشده اند، لذا آن ها را در کناري به عنوان مخزن اصلی قرار دهید.

ی از دیسک هاي نشانگر را روي اولین ابر زمانی در قسمت باالي مزرعه و سمت راست پل قرار دهید. یک-4
امتیاز صفر در حاشیه صفحه بازي قرار دهید.کتاب بایک دیسک دیگر را در 

به هر بازیکن یک سکه بدهید که او در کنار مزرعه خود بگذارد. باقی سکه ها را در کنار صفحه بازي به -5
وان مخزن اصلی قرار دهید.عن

اسب با تعداد نکاشی هاي مشتري را به پشت با هم مخلوط کنید و یک ستون تشکیل بدهید. مت-6
از آن ها را به رو در قسمت بازار قرار دهید:بازیکنان، میزان مشخصی 

 نفره: در هر ده قسمت کاشی قرار دهید.4در بازي
 ندهیدنشان داده شده اند، چیزي قرار "4"نفره: در محل هایی که با عدد 3در بازي.
 ندهیدنشان داده شده اند، چیزي قرار "4"و "3"نفره: : در محل هایی که با اعداد 2در بازي.

اعضاي خانواده رنگی که مورد استفاده نفر بازي را اجرا می کنید، با استفاده از 4اگر شما با تعداد کمتر از -7
، در قسمت قبرستان گمنامان و کتاب تاریخ روستا، فضاهاي مجاز بازي را متناسب با ذیل استنگرفتهقرار 

کاهش دهید:

 نشان داده شده اند را بپوشانید."4"نفره: محل هایی را که با عدد 3در بازي
 نشان داده شده اند را بپوشانید."4"و"3"نفره: محل هایی که با اعداد 2در بازي

نشانگر نفر اول دور بعد را در محل مشخص شده به شکل انگشتر در قسمت شوراي ده قرار دهید.-8



کاشی هاي کاال (اسب، گاونر، واگن، خیش و طومار) را در کنار صفحه بازي به عنوان مخزن اصلی قرار -9
دهید.

و طاعون رل در کنار صفحه اصلی به عنوان مخزن اصلی قرار دهید. کیسه هاي گندم، مکعب هاي رنگی -10
همچنین کیسه سبز را بدست بگیرید.

راهب مشکی را درون کیسه مشکی  قرار داده و پایین کلیسا بگذارید.11-4

متناسب با تعداد بازیکنان کارت چینش بازي را انتخاب کرده و پیش رویتان بگذارید. سپس دو کارت -12
را درون جعبه بازي قرار دهید. همچنین کارت نحوه اجراي مراسم عشاي ربانی  را در کنار دیگر

صفحه بازي یا کارت چینش بگذارید.

انگر بازیکن اول  را به او بدهید.شبزرگترین بازیکن شروع کننده بازي است، لذا ن-13

بازي:کلی روال

ما سرنوشت اعضاي خانواده خود را با قرار دهی آن ها بازي در چندین دور انجام می پذیرد که در طول آن ش
در روستا رغم خواهید زد. آن دسته از اعضاي خانواده که در مزرعه هستند به کار زراعت مشغول می شوند، 

یتان اعتبار کسب می کنند و در شوراي ده عالوه بر اعتبار، امتیاز هم به ارمغان خواهند آورد. آن ادر کلیسا بر
هایی که به سفر می روند، بسته به مقصدشان اعتبار، مزیت و یا پول بدست خواهند آورد. در کارگاه هاي 

اي کسب اعتبار معامله می شوند. پیشه وري هم می توان به کار و تولید پرداخت. در بازار هم کاالها و گندم بر
انجام کار در محل هاي مختلف در روستا وجود دارند که انتخاب هاي متفاوتی را ایجاب می کنند. هر محل 

تولیدات و بهره بهره بخصوصی براي شما خواهد داشت. اغلب ومشخص می باشدروستا مربوط به یک کار 
با هم در ارتباط هستند. لذا این امر نیازمند انتخاب هایی ندرتهایی که شما از این محل ها می برید به 

هوشمندانه در طول بازي است.

نیازمند صرف زمان هستند و همانند یک زندگی واقعی، پیرترین افراد خانواده تالامبعالوه، بسیاري از این تع
ن تصمیم می گیرد که آیا در نهایت بدرود حیات می گویند. وقتی یکی از اعضاي خانواده فوت شود، آن بازیک

یا نه.داو در کتاب تاریخ روستا جاي بگیر



خ روستا و یا قبرستان گمنامان به طور کامل اشغال شوند. شما یبازي زمانی به پایان می رسد که یا کتاب تار
ا ببرید. در پایانترین بهره را از محل هاي مختلف روسترسیدن آن زمان فرصت دارید تا بیشتنها تا فرا

بازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد پیروز بازي است.

روال بازي در هر دور:

:در حالت کلی

در شروع هر دور، محل هاي انجام کار را در صفحه بازي توسط مکعب هاي رنگی و طاعون تغذیه کنید.

سپس بازي با نفر اول شروع می شود و بازیکنان به ترتیب نوبت خود را اجرا می کنند.

باید در نوبت خود، یک مکعب از محل هاي انجام کار بردارید و عمل مربوط به آن محل را انجام دهید.شما 

وقتی آخرین مکعب از روي صفحه بازي برداشه شود، آن دور از بازي به اتمام می رسد. سپس دور جدید هم 
.به همین روال با پر کردن کیسه سبز و تغذیه مکان هاي انجام کار شروع می شود

:مکعب هاي رنگی و مکعب هاي طاعون

این مکعب ها شامل انواع زیر ف در روستا مورد نیاز هستند.تمکعب هاي رنگی براي انجام برخی کارهاي مخل
می باشند:

رنگ مکعباین رنگ نشانگر چیست؟کاربرد این رنگ چیست؟
نارنجیمهارتفرتمسا-پیشه وري 

سبزگفتمان و سیاستشوراي ده–بازار 
قهوه ايایمان و عقیدهمسافرت- کلیسا 

صورتیدانشفرتمسا-پیشه وري 
مکعب هاي مشکی هیچ گونه ثمره 
اي ندارند. آن ها نشانگر بیماري و 
طاعون هستند که باعث کاهش 
طول عمر اعضاي خانواده شما می 

شوند.

مشکیطاعون



:تغذیه محل هاي انجام کار

باید در کیسه سبز رنگ قرار از هر مکعب رنگی چه تعداد کارت چینش بازي نشان دهنده این است که 
بگیرند تا یک دور بازي با آن ها شروع شود. بعالوه، شما باید تمامی مکعب هاي طاعون را در این کیسه قرار 

دهید.

براي در صفحه بازي را تغذیه کنید.با هم مخلوط کنید و محل هاي انجام کارسبزدرون کیسهراسپس آن ها
این کار باید متناسب با تعداد ذکر شده در کارت چینش بازي، به صورت تصادفی تعداد مشخصی از مکعب 

هاي درون کیسه را خارج کرده و در این محل ها بگذارید.

که در آن ریخته : تعداد مکعب هایی که از کیسه خارج می شوند، کمتر از تعداد کل مکعب هایی است توجه
شده اند. بنابراین، تعدادي از این مکعب ها درون کیسه باقی می مانند که در دورهاي بعدي با مکعب هاي 

جدید مخلوط خواهند شد.

، آنگاه همان باشدنکته: چنانچه تعداد مکعب هایی که باید به کیسه سبز اضافه کنید، کمتر از میزان مورد نیاز 
ون کیسه باقی می تعدادي از مکعب ها از دور قبل دراز آنجایی کهه قرار دهید. (تعداد مجاز را درون کیس

ماند، شما همچنان قادر هستید تا محل هاي انجام کار را به خوبی تغذیه کنید.)

روال بازي در نوبت بازیکنان:

فحه بازي بردارد.هر بازیکن در نوبت خود باید یکی از مکعب هاي رنگی یا طاعون را از محل انجام کار در ص

اگر شما از مکعب هاي رنگی برداشتید، آن را در مزرعه خود انبار کنید. (شما مجاز به ذخیره هر تعداد از 
مکعب هاي رنگی در مزرعه خود می باشید.)

اگر مکعبی که بر می دارید مشکی باشد (طاعون) باید بالفاصله آن را به مخزن اصلی مکعب هاي بازي 
واحد زمان از دست بدهید. این بدان معنی است که باید دیسک نشانگري که بر روي 2چنین برگردانید و هم

خط سیر زمانی (در حاشیه مزرعه) قرار دارد را دو واحد در جهت عقربه هاي ساعت به جلو ببرید.

شما مجاز به استفاده از همان محل براي انجام ،پس از اینکه از یک مکان مکعبی برداشتید (رنگی یا طاعون)
استفاده از این محل انجام کار اجباري نیست و شما فقط می توانید یک مکعب بردارید و نوبت کار می باشید. 

خود را تمام کنید.



جوع شود.)ر"بازار"امل اجرا شود. (به بخش و ستد باید به طور کاستثنا: روز داد

برمی دارد. او این "برداشت گندم"طاعون از محل مثال: محمد یک مکعب
مکعب را بالفاصله به مخزن اصلی مکعب هاي بازي برمی گرداند و دیسک 
نشانگر خود را دو واحد در خط زمانی حیات جلو می برد. سپس او در 

صورت تمایل می تواند عمل برداشت محصول را انجام دهد. 

جریان زمان:

انجام دهید که نیازمند صرف زمان است (هر ساعت شنی در خط سیر زمانی نشان دهنده وقتی شما کاري را 
یک واحد زمان می باشد.)، باید دیسک نشانگر خود را در جهت عقربه هاي ساعت و به میزان واحد هاي 

ف زمانی مورد نیاز به سمت جلو حرکت دهید. بعالوه اینکه برداشتن هر مکعب مشکی (طاعون) نیاز مند صر
دو واحد زمانی است.

، یکی از بزرگترین (مسن ترین) اعضاي خانواده شما پل عبور کندروي به محض اینکه دیسک نشانگر زمان از 
رجوع شود.)"مرگ اعضاي خانواده"بدرود حیات خواهد گفت. (به بخش 

عمل هاي مختلف بازي:

 :برداشت گندم
داشته باشید، آنگاه شما مجاز به ن را در مزرعه اگر شما حداقل یک یا چند نفر از اعضاي خانوادتا

اجراي عمل برداشت گندم خواهید بود. بالفاصله دو کیسه گندم از مخزن اصلی بردارید و در محل 
نگه داري گندم در مزرعه خودتان قرار دهید. اگر شما هیچ کدام از اعضاي خانواده را در مزرعه 

اي عمل برداشت گندم نخواهید بود.خودتان نداشته باشید، آنگاه مجاز به اجر
همچنین اگر شما عالوه بر یک یا چند نفر از اعضاي خانوادتان در مزرعه، حداقل یک اسب و خیش 

کیسه گندم برداشت خواهید کرد.3هم داشته باشید به میزان 



خیش همچنین اگر شما عالوه بر یک یا چند نفر از اعضاي خانوادتان در مزرعه، حداقل یک گاونر و
کیسه گندم برداشت خواهید کرد.4هم داشته باشید به میزان 

چه تعدادي چند از اعضاي خانواده چنانتذکر: شما مجاز به استفاده بیش از یک ترکیب نیستید. یعنی 
از آن ها ترکیب هاي مختلف بسازید و نمی توانیدو تعدادي گاونر، خیش و اسب داشته باشید، 

اي برداشت گندم استفاده کنید. (فقط یک ترکیب)همزمان از همه آن ها بر
کاال هاي شما در طی عمل برداشت محصول استفاده نمی شوند. یعنی به طور مثال اگر از ترکیب یک 
عضو خانواده، یک گاونر و خیش استفاده کردید، نیازي به برگرداندن گاونر و خیش به مخزن اصلی 

.ندخواهند ماو آن ها در نزد شما باقی نیست
داري بیش ارد. شما به هیچ وجه مجاز به نگهکیسه گندم د5نکته: هر مزرعه حداکثر ظرفیت ذخیره 

از این مقدار نیستید.
:خانواده

شما با اجراي این عمل می توانید یک عضو جدید به خانواده خودتان اضافه کنید. براي انجام این کار 
و به از مخزن اصلی برداریدکه در حال حاضر کمترین عدد را دارد،باید یکی از اعضاي خانواده را

مزرعه خود اضافه کنید.
در مخزن اصلی خود "4"و دو تا با عدد "3"، دو تا با عدد "2"مثال: علی یک عضو خانواده با عدد 

ند.را انتخاب ک"2"دارد. او اکنون براي اجراي عمل خانواده باید عضو جدید خانواده با عدد 
جاي  اضافه کردن یک عضو جدید از مخزن اصلی، از این عمل براي ه نکته مهم: شما می توانید ب

البته زنده) هستند به مزرعه برگرداندن یکی از اعضایی که هم اکنون در روستا مشغول به کار (و
استفاده کنید. 

ند (یا به درون کیسه : براي اینکه اعضاي خانواده در محل هاي مختلف، مشغول به کار شوتذکر
از مزرعه انتخاب و به این محل ها فرستاده شوند.مستقیما بروند) همیشه باید "کلیسا"مشکی 

:پیشه وري
کارگاه این قسمت استفاده کنید. سپس با توجه به 5این عمل به شما اجازه می دهد تا از یکی از 

تولیدي آن را از مخزن اصلی برداشته و در کنار کارگاهی که مورد استفاده قرار داده اید کاشی کاالي 
مزرعه خود بگذارید و یا می توانید از آسیاب دو سکه دریافت کنید.



دو راه براي تولید یک کاال وجود دارد. در هر یک از کارگاه هاي پیشه وري (به غیر از آسیاب) شما 
دو انتخاب دارید:

ي این کار هم باید یکی از اعضاي خانواده را به آن شغل ) بهاي زمانی تولید کاال را بپردازید ( برا1
بگمارید).

یا
) با استفاده از مکعب هاي رنگی یا کیسه هاي گندمی که تا کنون در مزرعه خود ذخیره کرده اید 2

آن کاال را خریداري کنید.
) تولید یک کاال با صرف زمان تولید:1

کاال استفاده کنید، باید یکی از اعضاي خانوادتان را اگر شما می خواهید از این روش براي تولید یک
به کارگاه مورد نظر بفرستید. لذا او را از مزرعه خود انتخاب و در محلی که می خواهید استفاده کنید 
بگذارید. این کار متحمل صرف زمان آموزش آن عضو خانواده و سپس صرف زمان تولید کاال خواهد 

میزان مشخصی (که بر روي سقف کارگاه ها درج شده است) دیسک در نتیجه شما باید به بود. 
نشانگر زمان را جلو ببرید.

مثال: حسن می خواهد یک واگن بسازد. او یکی از اعضاي خانواده را از مزرعه خود انتخاب می کند و 
در کارگاه واگن سازي قرار می دهد (که این عمل براي او متحمل صرف دو واحد زمان می باشد) و

یک واگن تولید می کند ( حال او باید دو واحد دیگر زمان نیز صرف کند). سپس او یک کاشی واگن 
از مخزن اصلی برداشته و در کنار مزرعه خود می گذارد.

وقتی شما اعضاي خانوادتان را در بخش پیشه وري مشغول به کار کردید، آن ها پس از انجام کار در 
را "خانواده"(مگر اینکه زمان مرگ ان ها فرابرسد و یا شما عمل همان کارگاه باقی خواهند ماند

عضوي از خانودتان در کارگاه مربوط انجام دهید). پس از این هر زمان که شما بخواهید کاالیی را که 
را در نوبت هاي بعدي خود انجام "پیشه وري"به آن مشغول به کار است تولید کنید (یعنی عمل 

دهید)، فقط نیازمند صرف زمان تولید هستید. 
نکته: هر عضو خانواده فقط قادر به تولید کاالیی است که در کارگاه آن مشغول به کار است. 

(آهنگري فقط می تواند خیش تولید کند، نه اسب).
انواده اي که در یک کارگاه می توانند صرف نظر از رنگ بازیکنان، هیچ محدودیتی در تعداد اعضاي خ

مشغول به کار شوند وجود ندارد. 
توجه: هیچ کدام از بازیکنان نمی توانند کارگرهاي خود در قسمت آسیاب قرار دهند.



) بدست آوردن کاالها با استفاده از صرف مکعب هاي رنگی یا کیسه هاي گندم:2
ي کارگري دارید یا نه، می توانید با پرداخت مکعب صرف نظر از اینکه شما در کارگاه هاي پیشه ور

هاي رنگی (یا کیسه هاي گندم) که در سقف هر کارگاه درج شده است، براي خرید آن کاال اقدام 
کنید. پس از پرداخت هزینه خرید آن کاال مکعب هاي رنگی یا کیسه هاي گندم را به مخزن اصلی 

واگن بدست آورد. او می تواند با پرداخت یک مکعب بازگردانید. براي مثال محمد می خواهد یک 
و بازگرداندن آن ها به مخزن اصلی مکعب ها، صاحب یک واگن شود. در اینجا نارنجی و یک صورتی 

او نیازي به گذاشتن عضوي از خانواده در کرگاه واگن سازي و همچنین صرف زمان ندارد. 
ش پیشه وري:مروري بر هزینه هاي تولید کاالهاي مختلف در بخ

کارگاه واگن سازي:
aگذاشتن یک عضو خانواده: صرف دو واحد زمان (

ساخت واگن: صرف دو واحد زمان
b :نارنجی1صورتی و 1) خرید واگن با مکعب هاي رنگی

اصطبل: 
aگذاشتن یک عضو خانواده: صرف سه واحد زمان (

پرورش یک اسب یا یک گاو نر: صرف سه واحد زمان
bیک اسب یا یک گاو نر با کیسه هاي گندم: سه عدد کیسه گندم) خرید

دفتر کار:
aگذاشتن یک عضو خانواده: صرف دو واحد زمان (

ساخت طومار: صرف دو واحد زمان
b :صورتی 1) خرید طومار با مکعب هاي رنگی

کارگاه آهنگري:
aگذاشتن یک عضو خانواده: صرف سه واحد زمان (

سه واحد زمانساخت یک خیش: صرف 
b :نارنجی1صورتی و 1) خرید خیش با مکعب هاي رنگی

آسیاب:
هیچ عضوي از خانواده در این مکان قرار نمی گیرد. در عوض باید دو واحد زمان و دو کیسه گندم 

صرف کنید تا دو سکه بدست آورید. (دو کیسه گندم را به مخزن اصلی برگردانید).



بازار:
و ستد را براي همه بازیکنان فعال می کند. این عمل باید انجام شود. یک روز این محل، عمل روز داد

داد و ستد در هر دست از بازي باید وجود داشته باشد.
اگر شما این عمل را فعال کردید، لذا شما اولین بازیکنی خواهید بود که می تواند به یکی از مشتري 

مجاز آن هایی هستند که روبروي دکه ها و با هاي مجاز در صف بازار رسیدگی کند. مشتري هاي
حاشیه آبی رنگ مشخص شده اند. (رسیدگی به پنج مشتري که در انتهاي صف انتظار وجود دارند، 

.)نمی باشدمجاز 
هر مشتري به مقدار مشخصی کاال یا کیسه هاي گندم نیاز دارد. براي رسیدگی به آن ها شما باید 

، اصلی بازگردانید، سپس آن کاشی مشتري را برداشته و به پشتمایحتاج آن مشتري را به مخزن
انتهاي بازي، هر مشتري به اندازه امتیازي که بر روي آن درج روبروي خود در مزرعه قرار دهید. در 

شده است، ارزش خواهد داشت.
ر سپس، بقیه بازیکنان در جهت عقربه هاي ساعت، نوبت خود را براي این عمل بازي می کنند. ه

بازیکن امکان انتخاب یکی از مشتري هاي باقی مانده را دارد. اگرچه، او هم باید مایحتاج آن 
مشتري را از کاال تا کیسه هاي گندم فراهم کند. در اینجا از بازیکنانی که از نفر دوم به بعد قصد 

و یک واحد رسیدگی به مشتري هاي مجاز بازار را دارند باید براي انجام این عمل، یک مکعب سبز
زمان هزینه کنند. بازکنانی که قصد یا توانایی ورود به بازار را ندارند باید نوبت خود را رد کنند و تا 
انتهاي روز داد و ستد جاري، دیگر نمی توانند وارد بازار شوند. وقتی آخرین بازیکن کار خود را 

اخت هزینه یک مکعب سبز رنگ و انجام داد، مجددا نوبت شما می شود. حال شما می توانید با پرد
یه یک مشتري مجاز دیگر، رسیدگی کنید. (فقط اولین فروش شما بدون یک واحد زمان مجددا 

پرداخت هزینه می باشد.)
یا تمامی بازیکنان نوبت خود را رد روز داد و ستد تا زمانی که تمامی مشتري ها رسیدگی شوندروند 

کنند ادامه خواهد داشت. 
روز داد و ستد تمام شد، با توجه به تعداد بازیکنان فضاهاي خالی با حاشیه آبی را با وقتی که 

مشتري هاي جدید پر کنید.  این کار را با حرکت دادن مشتري هایی که در صف انتظار هستند، 
انجام دهید. سپس فضاهاي خالی موجود در صف انتظار را با مخزن اصلی پر کیند. (اگر به هیچ 

شتري ها رسیدگی نشد، همه آن ها در جاي خود باقی خواهند ماند.)کدام از م



نکته: ممکن است که در بعضی مواقع به تمامی مشتري هاي بازي رسیدگی شود. در اینجا تا انتهاي 
بازي دکه هاي بازار خالی خواهد ماند.

مثال: روز داد و ستد در یک بازي سه نفره:
فعال می کند. "بازار"کعب رنگی از محل علی روز داد و ستد را با برداشتن م

او یک اسب و یک خیش را به مخزن اصلی باز می گرداند، مشتري مورد نظر را بر می دارد و به پشت
امتیاز در پایان بازي خواهد داشت. 6رو بروي خودش قرار می دهد. این کار براي او 

ه گندم می خواهد رسیدگی کند. اما حال نوبت مریم است. او می خواهد به آن مشتري که سه کیس
ابتدا باید یک مکعب سبز رنگ و یک واحد زمان هزینه کند. سپس او سه کیشه گندم را به مخزن 

محمد نفر بعد است. او یک طومار اصلی باز می گرداند تا کاشی مشتري مورد نظرش را بردارد. 
د.خیش. او باید نوبت خود را رد کندارد، اما متاسفانه نه کیسه گندم به میزان کافی دارد و نه 

اکنون مجددا نوبت به علی می رسد. برخالف محمد، او عالوه بر طومار، یک کیسه گندم به میزان 
کافی دارد. حال او براي بدست آوردن کاشی مشتري باید یک مکعب سبز رنگ و یک واحد زمان 

اصلی برگرداند و کاشی مشتري راهزینه کند. او اکنون باید یک طومار و یک کیسه گندم به مخزن
بردارد.

مریم چیز دیگري برا فروش ندارد و نوبت خود را رد می کند. علی هم همینطور.
روز داد و ستد در اینجا به پایان می رسد.

حال مشتري هاي صف انتظار را به محل هاي با حاشیه آبی هدایت کنید. سپس محل هاي خالی صف 
پر کنید.انتظار را از مخزن اصلی 

:مسافرت
این عمل به شما اجازه می دهد تا یکی از اعضاي خانواده خود را به دنیاي اطراف روستا بفرستید. اگر

شما  از قبل هیچ یک از اعضاي خانواده را در سفر ندارید، لذا 
عه را براي این کار انتخاب کنید و یکی از اعضاي موجود در مزر

او را در یکی از شهرهاي موجود در همسایگی روستا که با آن 
راه ارتباطی دارد، قرار دهید. شما براي هر سفر باید بهاي آن را 
که در مسیري که طی می کنید درج شده است، پرداخت کنید. 
شما در همه مسیرها شاهد بهاي دو واحد زمان و یک گاري 



ید بود. بعالوه اینکه بسته به مسیرهاي مختلف تعدادي مکعب رنگی نیز به این بها اضافه خواه
پس از اینکه به شهري سفر کردید، یکی از دیسک هاي نشانگر خود را در آنجا قرار خواهد شد.

دهید. با این کار پاداش سفر به آن شهر را دریافت خواهید کرد. پاداش سفر به هر شهر در دایره 
در کنار آن درج شده است.اي 

محمد می خواهد یکی از اعضاي خانواده اش را شهر همسایه روستا بفرستد. او با برداشتن مثال: 
یکی از اعضا از مزرعه اش و قرار دادن او در شهر مورد نظر این کار را انجام می دهد. انجام این کار 

نه برداشته است که به مخزن اصلی بر براي او، دو مکعب قهوه اي، دو واحد زمان و یک گاري هزی
سپس او یکی از دیسک هاي نشانگر خود را در آن شهر قرار می دهد و پاداش سفر به می گرداند. 

آن شهر را که در دایره کنار شهر درج شده است (در اینجا معادل سه امتیاز) دریافت می کند.

دارید و او در یکی از شهرهاي اطراف است، شما از قبل یکی از اعضاي خانوادتان را در سفر اگر شما 
می توانید از این دو گزینه انتخاب کنید:

یا یکی دیگر از اعضاي خانواده را از مزرعه خود را به شهر هاي همسایه روستا بفرستید.-1
یا
آن عضوي که در سفر است را به شهر هاي مجاور محلی که در آن است بفرستید. دو شهر زمانی -2

پس از سفر و هم مجاور هستند که بدون هیچ واسطه اي و فقط با یک راه به هم متصل شوند. با
پرداخت هزینه راه، شما باید یک دیسک دیگر در شهري که با آن رفته اید قرار دهید و پاداش آن 

را دریافت کنید. 
شهري که از قبل یکی نکته: شما فقط می توانید یک بار از پاداش هر شهر استفاده کنید. لذا پاداش

از دیسک هاي نشانگرتان در آن است دیگر براي شما قابل دریافت نیست. لذا شما نمی توانید 
دیسک دیگري در آن شهر قرار دهید.

لذا هر تعداد از دیسک هیچ محدودیتی در تعداد نفراتی که به یک شهر سفر می کنند وجود ندارد. 
د در یک شهر قرار بگیرد.هاي رنگی از بازیکنان مختلف می توان

در پایان بازي، شما به تعداد دیسک هایی که در شهرهاي مختلف نقشه بازي دارید و با توجه به 
جدول امتیاز بندي که در کنار این نقشه درج شده است، امتیاز خواهید گرفت. 

:شوراي ده
به شما اجازه می دهد تا در شوراي ده، مکعب هاي رنگی بدست آورید.این عمل



شما می توانید این عمل را به سه نوع مختلف انجام دهید:
این براي شما اول شوراي ده قرار دهید.) یکی از اعضاي خانوادتان را از مزرعه بردارید و در مرحله 1

ینه در بر خواهد داشت. یک واحد زمان و دو مکعب رنگی سبز یا یک طومار هز
در این مرحله از سوراي ده شما با برداشتن انگشتر نفر اول دور بعد خواهید بود.

یا
) یکی از اعضاي خانوادتان را که هم اکنون در شوراي ده قرار دارد، یک مرحله به جلو ببرید. این 2

زمان هزینه در بر خواهد کار مجددا براي شما یک طومار یا دو مکعب رنگی سبز و دو یا سه واحد 
سپس شما می توانید عمل مربوط به آن مرحله را که در زیر آن تصویر شده است را انجام داشت. 

دهید.
یا
) شما از قبل یکی از اعضاي خانودتان را در یکی از مراحل شوراي ده دارید. لذا بدون پرداخت 3

ده کنید. هزینه و حرکت او به سمت جلو از همان مرحله مجددا استفا

مروري بر مراحل شوراي ده:
چنانچه نشان انگشتري، پیش از شما توسط مرحله اول: با برداشتن انگشتر، نفر اول دور بعد شوید. 

بازیکن دیگري برداشته شده باشد، شما هیچ چیز دریافت نمی کنید. اگر شما این نشان را برداشته 
بود. در ابتداي دور بعد نشان نفر اول را بردارید و اید، در نتیجه در دور بعدي نفر اول خواهید 

همچنین نشان انگشتري را به مرحله اول شوراي ده و بر روي عکس درج شده در آن بازگردانید.
مرحله دوم: دو مکعب رنگی دلخواه از مخزن اصلی بردارید.

ذارید.مرحله سوم: یک کاالي دلخواه از مخزن اصلی بردارید و در کنار مزرعه خود بگ
مرحله چهارم: در ازاي پرداخت یک سکه (و دقیقا یک سکه) سه امتیاز بگیرید. (دیسک نشانگر 

امتیاز را سه واحد به جلو ببرید.)
هیچ محدودیتی در تعداد اعضایی که می توانند در شوراي ده قرار بگیرند وجود ندارد. در پایان 

اي ده قرار داشته باشد، امتیاز مربوط به همان بازي، هر عضوي از خانواده که در هر مرحله از شور
مرحله را که بر روي آن در صفحه بازي درج شده است دریافت می کند.



:کلیسا
شما می توانید یک عضو خانواده از مزرعه تان را به کیسه مشکی اضافه کنید. 

براي انجام این کار، باید یا یک مکعب قهوه اي (به مخزن اصلی برگردانید) یا سه واحد زمان 
بپردازید. 

آن دسته از اعضایی که به کیسه مشکی افزوده می شوند در مرحله مراسم عشاي ربانی از کیسه 
ار خواهد از بازي برگذدورخارج شده و به کلیسا خواهند رفت. مراسم عشاي ربانی در پایان هر 

شد.
:(عمل جانشین) چاه

(به غیر از مکعب بجاي برداشتن یک مکعب رنگی از صفحه بازي، شما می توانید سه مکعب هم رنگ
به مخزن اصلی برگردانید. در ازاي این کار، شما می توانید از یک محل کار دلخواه را هاي طاعون)

خودتان در صفحه بازي استفاده کنید.
نکته: استفاده از چاه فقط تا زمانی ممکن است که حداقل یک مکعب روي صفحه بازي باقی مانده 

باشد. 
به هر حال: این تنها راهی است که شما بتوانید از یک محل انجام کار که مکعبی در آن باقی نمانده 

است استفاده نمایید.

:دورپایان یک 
بازي بردارد (یعنی همه محل هاي انجام کار از مکعب وقتی یک بازیکن آخرین مکعب را از صفحه 

خالی شود) و کار مربوط به آن محل را طبق معمول انجام دهد. این دور از بازي تمام شده و مراسم 
عشاي ربانی باید اجرا شود.

:مراسم عشاي ربانی
هر مراسم عشاي ربانی سه فاز دارد:

قطعه از کیسه مشکی.چهار خارج کردن ) 1
هدایت کردن اعضاي خانواده را به سمت مراحل باالي کلیسا.) 2
) دریافت پاداش دو امتیازي براي عضو برتر کلیسا.3
) چهار راهب مشکی و اعضاي خانواده اي که در کیسه مشکی قرار دارند را به خوبی با هم مخلوط 1

ورت تصادفی یا با قطعه از کیسه بیرون بیاورید، این امر می تواند به ص4کنید. سپس دقیقا 



پرداخت سکه صورت بپذیرد. با شروع از نفر اول این دور و سپس چرخش به صورت ساعتگرد، هر 
از یک سکه به ازاي هر نفربازیکن می تواند یک یا چند نفر از اعضاي خانوده اش را با پرداخت 

ا راهی است که می راهب مشکی در کیسه وجود دارد این تنه4کیسه بیرون بیاورد. (از آنجایی که 
توانید با اطمینان اعضاي خانوادتان را از کیسه مشکی بیرون بیاورید.)

عضو خانوداه با پرداخت سکه از کیسه بیرون آمدند، دیگر هیچ قطعه از 4وقتی در نهایت تعداد 
با پرداخت هزینه از کیسه بیرون عضو4کمتر از کیسه بیرون نخواهد آمد. زمانی هم که تعداد 

4عدد کل قطعات را بردارید تا به دند، حال باید به تعداد باقی مانده به صورت تصادفی از کیسه آم

برسید.
تمامی اعضاي خانواده اي که از کیسه مشکی بیرون آمدند را در قسمت اول سمت راست کلیسا 
(پنجره شیشه اي بزرگ سمت راست کلیسا) قرار دهید. آن دسته از اعضایی هم که از کیسه 
مشکی بیرون نیامده اند، همچنان درون کیسه باقی می مانند تا در دور هاي آینده این شانس را 

. پیدا بکنند
قطعه از کیسه خارج شدند (حتی اگر همه آن ها راهبان مشکی باشند)، هر بازیکن می 4وقتی ) 2

تواند اعضاي خانواده اش را که تا کنون در کلیسا قرار داده است به سمت مراحل جلوتر (سمت 
ادامه چپ) هدایت کند. این کار با بازیکن نفر اول شروع می شود و به صورت ساعتگرد تا نفر آخر 

پیدا می کند. براي حرکت دادن یک نفر از اعضا به از یک مرحله به مرحله دیگر در سمت چپ، 
باید به میزان درج شده بین دو پنجره کیسه(هاي) گندم بپردازید (به مخزن اصلی برگردانید). 

حله به حتی اگر هزینه مراحل بعد را نیز پرداخت کنید، اعضاي خانوادتان می توانند بیش از یک مر
سمت جلو حرکت کنند.

) در پایان مراسم عشاي ربانی، بازیکنی که بیشترین عضو را در کلیسا داشته باشد، بالفاصله دو 3
امتیاز کسب می کند (دیسک نشانگر امتیازش دو واحد به جلو می رود). در حالت برابر، بازیکنانی 

تر از دیگري(به سمت چپ)  باشد. اگر این دو امتیاز را دریافت می کند که عضو خانواده اش جلو 
آنگاه هر بازیکن دو امتیاز را کسب می کند.همچنان مساوي بود،

مثالی از مراسم عشاي ربانی:
، علی شروع کننده این دور از بازي بوده است. او یک سکه پرداخت می کند و مهره هدر بازي سه نفر

خود را از کیسه مشکی بیرون می آورد."2"آبی شماره 



"1"مریم نمی خواهد چیزي پرداخت کند. محمد همچنین یک سکه پرداخت می کند و عضو شماره 

خود را از کیسه مشکی بیرون می آورد.
برسند. از قضا 4قطعه از کیسه بیرون بیاورند تا به عدد 2حال بازیکنان باید به صورت تصادفی، 

رون می آید. حال باید این سه عضو خانواده را در مرحله اول کلیسا (پنجره سمت مهره مریم هم بی
راست) قرار بدهند و راهب مشکی را به درون کیسه بازگردانند.

اکنون بازي با علی شروع می شود. او دو کیسه گندم از مزرعه خود به مخزن اصلی بازمی گرداند و 
ي در سمت چپ هدایت می کند. سپس او با پرداخت خود را به سمت پنجره بعد"1"مهره شماره 

خود را از پنجره اول به سمت پنجره دوم منتقل می کند."2"یک کیسه دیگر مهره شماره 
میرم هیچ کیسه گندمی در مزرعه خود ندارد. لذا مهره او هیچ حرکتی نمی کند.

پنجره سمت چپ هدایت خود را یک واحد به "2"کیسه گندم می پردازد و مهره شماره 4محمد 
می کند.

حال وقت امتیاز دهی است. محمد و علی هر دو به یک میزان اعضاي خانواده در کلیسا دارند. اما 
محمد دو امتیاز این مرحله را به خاطر داشتن جلوترین (سمت چپ ترین) مهره در کلیسا، کسب 

می کند.
مانده باشد، با توجه به مرحله اي که در آن است در پایان بازي، هر عضو از خانواده که در کلیسا باقی 

امتیاز درج شده بر روي پنجره آن مرحله را دریافت می کند.
شروع یک دور جدید:

اگر بازیکنی نشان انگشتري (بازیکن نفر اول دست بعد) را در دور قبل گرفته باشد، اکنون باید آن را 
اول دور را دریافت کند.  در غیر این صورت در محل خود، در شوراي ده قرار داده و نشان نفر 

بازیکن نفر اول دور قبل تغییر نمی کند.
دور جدید با پر کردن کیسه سبز از مکعب هاي رنگی، متناسب با تعداد بازیکنان و تغذیه مجدد 

صفحه بازي شروع می شود.
سکه ها:

آورید.شما می توانید از طریق مسافرت و یا در قسمت آسیاب سکه بدست 
سکه هاي بازي از سه طریق قابل استفاده هستند:

) براي دریافت امتیاز در شوراي ده (مرحل آخر شورا).1



) براي خارج کردن قطعی اعضاي خانواده از کیسه مشکی کلیسا.2
) به عنوان ژوکر براي قرار دادن هر سکه به جاي یک مکعب رنگی دلخواه.3

مثال: 
احل شوراي ده پیش بروید و نیاز به دو مکعب سبز رنگ دارید، از طرفی اگر شما می خواهید در مر

فقط یک مکعب سبز در مزرعه خود دارد. حال شما می توانید با پرداخت یک سکه این کمبود را 
جبران کنید.

در پایان بازي، هر سکه اي که در مزرعه خود نگه داشته اید، یک امتیاز براي شما محسوب می شود.
ک عضو خانواده:درگذشت ی

در طول بازي، شما باید براي انجام برخی کارها متحمل پرداخت هزینه زمانی با حرکت دادن دیسک 
نشانگر زمان در جهت عقربه هاي ساعت روي خط زمانی شوید. وقتی هم که این دیسک از روي 

قبل از اینکه پل عبور کند، یکی از بزرگترین (مسن ترین) اعضاي خانواده بدرود حیات می گوید. 
آن عضو را از صفحه بازي خارج کنید شما می توانید کار خود را در محلی که از آن مکعب برداشته 
اید انجام دهید. این کار حتی می تواند مربوط به همان عضوي باشد که قرار است فوت کند. در 

از مسن ترین اعضاي نهایت انتخاب اینکه کدام عضو باید فوت شود با شماست. اما او باید الزاما 
موجود در بازي باشد که در پایان نوبت شما خواهد مرد. 

هرگاه در خالل اجراي عمل روز داد و ستد دیسک نشانگر از روي پل مزرعه شما عبور کند، استثنا: 
شما باید بالفاصله یکی از اعضاي خانواده خود را که در بازي موجود  است را براي فوت اتخاب 

کنید.
ین اعضا را با کمترین شماره آن ها بشناسید. اگر شما تعدادي چند از آن کمترین عدد مسن تر

داشتید، می توانید از بین آن ها به اختیار خود، یکی را انتخاب کنید. عضوي که قرار به فوت 
اوست باید در زمان مرگ، قابل رویت باشد. او باید در آن زمان در مزرعه و یا در صفحه بازي باشد. 

هر کدام از اعضاي خانواده که درون کیسه مشکی قرار دارد از قاعده فوت مستثتنی می شود و ذا ل
تا زمانی که از کیسه خارج نشده و حتی تا زمانی که دیسک نشانگر بار دیگر از روي پل عبور 

نکرده است زنده خواهد ماند.
مثال:

علی عمل پیشه وري را با برداشتن یک مکعب طاعون انتخاب می کند. او دو احد زمانی از دست می 
دهد، لذا باید دیسک نشانگر را دو واحد به جلو برده و از روي پل عبور بدهد. او قبل از اینکه 



و یک عضوي را براي فوت انتخاب کند، همچنان می تواند عمل مربوط به پیشه وري را انجام دهد. ا
قسمت آهنگري قرار می دهد که خود را از مزرعه خود انتخاب می کند و در "1"عضو شماره 

متحمل صرف سه واحد زمانی است. پس از اینکه کار او تمام می شود، عضو مسن او با کمترین 
در صفحه بازي دارد و تصمیم می گیرد که مرد پیشه وري را که "1"عدد باید بمیرد. او دو شماره 

ا آهنگري رفته است را انتخاب کند. ب
براي آن عضو فوت شده، همیشه دو انتخاب وجود دارد

) همچنان فضاي خالی در دفتر تاریخ روستا وجود دارد:1
دفتر تاریخ روستا داستان و تاریخ روستا را از مشاهیر آن ثبت و ضبط می کند.  این دفتر فضاي 

دارد. بسته به اینکه متوفا در چه قسمتی از روستا محدودي براي ثبت هر رسته از روستا را 
ار مشغول به کار بوده است، شما باید او را در محل مربوط به همان رسته در دفتر تاریخ روستا قر

دهید. البته براي انجام این کار باید از قبل فضاي خالی براي او وجود داشته باشد. رسته هاي
مختلف در روستا به شرح زیر هستند:

ده:  شوراي 

وري:  پیشه 

مسافرت:

کلیسا:

مزرعه: 



در پایان بازي، شما با توجه به تعداد اعضایی که در این دفتر تاریخ دارید و با استفاده از جدول امتیاز 
دهی که در پایین این دفتر درج شده است می توانید امتیاز خود را محاسبه و کسب نمایید.

در دفتر تاریخ روستا وجود نداشته باشد:) هیچ فضایی2
در این حالت شما باید متوفا را در قبرستان گمنامان که پشت کلیسا قرار دارد دفن کنید. در اینجا او 

تا ابد می تواند در آرامش سپري کند.، اما او در پایان بازي هیچ امتیازي براي شما نخواهد داشت.

مثال:
نشانگر زمانی را از روي پل عبور می دهد. در پایان نوبتش یکی از علی در طی نوبت خود، دیسک 

"1"آبی رنگ خانواده او باید بدرود حیات بگویند. او می تواند عضو شماره "1"اعضاي شماره 

حاضر در کلیسا را انتخاب کند، ولی با این کار آن عضو باید در قبرستان دفن شود (چراکه تمامی 
فتر تاریخ روستا پرشده اند). او می تواند به جاي این انتخاب، عضو فضاهاي مجاز کلیسا در د

حاضر در شوراي ده را انتخاب کرده و او را در دفتر تاریخ روستا قرار دهد."1"شماره 
نکته: عضو خانواده اي که فوت شده است، بایستی به صورت خوابیده روي صفحه بازي قرار بگیرد که 

خص باشید.تمایز او از اعضاي زنده مش
شما هرچه سریعتر می توانید فضاهاي دفتر : یک استراتژي بسیار مفید وجود دارد که1راهنمایی 

تاریخ را پر کنید. پس نگران پرداخت بهاي زمانی عمل هاي مختلف نباشد.
اگر شما یک عضو خانواده را از مزرعه خود بر روي صفحه بازي قرار می دهید، باید در : 2راهنمایی 

داشته باشید که او زودتر از نسل هاي بعدي خواهد مرد. اگر شما می خواهید امتیاز کلیسا یا نظر 
شوراي ده را در پایان بازي کسب کنید، بهتر است نسل هاي بعدي با شماره هاي بزرگتر را براي 

این کار انتخاب کنید.

پایان بازي:
پایان بازي تنها در دو صورت زیر اتفاق می افتد:

رین فضاي خالی دفتر تاریخ روستا پر شود.) آخ1
یا
) تمام فضاهاي خالی قبرستان گمنامان پر شوند.2



بازیکنی که آخرین فضاي خالی یکی از این دو محل را پر کند اجازه بازي براي نوبت هاي بعدي را 
نخواهد داشت.

مانند همیشه، شما کنند.می باقی بازیکنان می توانند در جهت عقربه هاي ساعت یک نوبت بازي 
باید یک مکعب رنگی بردارید و کار مربوط به آن محل را انجام دهید و یا با استفاده از چاه و 

ممکن است آخرین مکعب بازي هم پرداخت سه مکعب رنگی از یک محل دلخواه استفاده نمایید. 
ي نکرده اند. در برداشته شود و هنوز بازیکنانی وجود داشته باشند که آخرین نوبت خود را باز

در عوض بازیکنان باقی مانده هر هملی را به دلخواه حتی . نمی شوداینجا صفحه بازي تغذیه مجدد 
بدون پرداخت سه نکعب رنگی دلخواه می توانند انجام بدهند.

نکته: در این حالت، برخالف گذشته (که بعد از اتمام مکعب ها مراسم برگذار می شد)، مراسم عشاي 
برگذار نمی شود. آخرین مراسم عشاي ربانی تا زمانی که همه بازیکنان آخرین عمل خود را ربانی 

انجام نداده اند برگذار نخواهد شد.
نکته: اگر عضوي از خانوده در طی انجام آخرین عمل بازیکن فوت شود و هیچ فضاي خالی در شوراي 

ه از بازي خارج می شود.ده و یا قبرستان گمنامان وجود نداشته باشد، آنگاه آن مهر
حالت خاص: اگر پایان بازي در حین اجراي روز داد و ستد رقم بخورد، روز داد و ستد را کامل کنید. 
سپس، کسی را که پایان بازي را با پر کردن آخرین فضاي خالی قبرستان و یا دفتر تاریخ رقم زده 

و ستد را فعال کرده است، لذا او نوبت اگر او همان بازیکنی باشد که روز داد است را مشخص کنید. 
آخر خود را بازي کرده است و بقیه بازیکنان تنها یک نوبت براي انجام دارند.

اگر پایان بازي توسط بازیکن دیگري رقم خورده است، لذا همه بازیکنان در جت عقربه هاي ساعت، 
ي از بازیکنی شروع می شود یک نوبت (آخر) براي انجام دارند. (بازي کردن آخرین نوبت هاي باز

که روز داد و ستد را فعال کرده است.)
بعد از اینکه همه بازیکنان نوبت خود را بازي کردند، آخرین مراسم عشاي ربانی برگذار میشود. 

سپس امتیازات بازي شمرده خواهد شد.

امتیاز نهایی:
مسافرت:

ازي دارید امتیاز کسب می کنید:به تعداد دیسک هاي نشانگري که در شهرهاي مختلف نقشه ب
امتیاز1شهر = 1



امتیاز3شهر = 2
امتیاز6شهر = 3
امتیاز10شهر = 4
امتیاز14شهر = 5
امتیاز18شهر = 6

شوراي ده:
امتیاز6هر عضو خانواده در مرحله چهارم 

امتیاز4هر عضو خانواده در مرحله سوم 
امتیاز2هر عضو خانواده در مرحله دوم 

هر عضو خانواده در مرحله اول بدون امتیاز
کلیسا:

امتیاز2هر عضو خانواده در راستی ترین پنجره 
امتیاز3هر عضو خانواده در پنجره دوم 

امتیاز4هر عضو خانواده در پنجره سوم 
امتیاز6هر عضو خانواده در چپی ترین پنجره 

امتیاز هستند.اعضاي خانواده موجود در کیسه مشکی بدون 
دفتر تاریخ روستا:

شما به تعداد مهره هایی که در این دفتر دارید امتیاز خواهید گرفت:
مهره بدون امتیاز2یا 1
امتیاز4عضو خانواده 3
امتیاز7عضو خانواده 4
امتیاز12عضو خانواده 5

کاشی هاي مشتري:
هایت مجموع آن ها براي شما محاسبه می هر کاشی مشتري امتیاز مربوط به خودش را دارد که در ن

شود.
سکه ها:

هر سکه یک امتیاز در بر دارد.



پس از محاسبه امتیازات، دیسک نشانگر امتیاز را به همان میزان جلو ببرید.
بازیکنی که بیشترین امتیاز را داراست برنده بازي است.

باز ري را دارد برنده بازي است. ي، بازیکنی که بیشترین تعداد کاشی هاي مشتدر حالت هاي مساو
کسی است که بیشترین تعداد نفرات زنده را در بازي داراست.هم در حالت مساوي پیروز بازي 

مد جواد ربیع نژادمترجم: مح
ارائه از شرکت سرزمین ذهن زیبا

021-88728961تلفن هاي تماس 

88728962-021
ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید:

@LBMiND
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