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 و 100/200 توکن های. دهید قرار میز وسط در را بازی صفحه. 1

 .هیدد قرار امتیاز صفحه بازی 100ی فضا نزدیکی در را امتیاز 300/400

بازیکن  را  4 برای چینش بازی 4 صفحه و اینجا در

 2 برای نیاز مورد داد. تغییرات خواهیم نشان شما به

 .است شده داده توضیح 21 صفحه در بازیکن 3یا 

 . نشانگر آخرین دور بازی را در نزدیکی صفحه10

بازی بگذارید. این نشانگر در دور آخر بازی 

 استفاده خواهد شد.

 

اری عالمت گذ مهندس توسط حرف) یک  .کنید مرتبجدا گانه  را Bو  A مهندس 15 ،ابتدا

 داده شود.  قرار    بر روی کارت با عالمت   باید به همراه یک سکه نشده است و

 Bن مهندس از باالی ستو 4 .با هم مخلوط کنید جداگانه را به صورت Bو  Aستون های 

نتخاب ا Aتون بردارید و در محل های                      قرار دهید. سه مهندس از باالی س

به بازی کنید و در محل های                 قرار دهید. مهندسین باقی مانده را به جع

 برگردانید. 

رار گیرد. مهندسی که به صورت افقی جای می گیرد، باید با وجه روشن تر خود رو به باال ق

 اشدبمهندسینی که به صورت عمودی قرار می گیرند، باید وجه تیره ترشان رو به باال 

 مربوط های دستورالعملبررسی  برای کات باشند(.ن)مهندسین و محل قرار گیریشان به گونه ای هستند که به بازیکنان یاد آور این 

 بهصفحه شخصی هر بازیکن  چینش به

 .بروید 4 صفحه

 نفره 4رای بازیب -اجزای بازی و چینش آن 
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 کنار در رو به باال لوکوموتیوبا وجه  را کاشی لوکوموتیو 37. 4

(. آن ها بعدا ظاهر می شود بنفش وجه) دهید قرار صفحه بازی

 9 که طوری به کنید و  سازی مرتب عددشان  اساس برآن ها را 

 از یکی. )، بگذاریددهند تشکیلهمانند شکل زیر  مجزا ستون

بر  باید و نیست بنفش پشتیوجه  دارای 9های عدد  لوکوموتیو

 ((   قرار گیرد.       روی کارت مربوط به خودش )  

 مخلوط هم با را بازی پایان پاداش کارت 10. 3

نگاه کردن از بازی  بدون را ها آن از عدد دو و کنید

 یک ستون کارت ،مانده باقی کارت 8 با .حذف کنید

 .دیده تشکیل)به پشت( 

را رو به باال در        کارت 5. 2

 کنار صفحه بازی قرار دهید.

 

صفحه بازی و در محلی که  در را ای فیروزه کارگر 2. 5

 نشان دهنده تصویر دو کارگر فیروزه ای است، قرار دهید.

مربوط به خودش   )         (   کارت روی بر ار سیاه کارگر

 .دهید قرار

 کارگر 1) بدهید انتخابی اش رنگ از کارگر 7 بازیکن هر به

 (.بازی بر می گردد جعبه به رنگ هراز 

 توکن دوبرابر کننده 20از  مخزن یک. 6

 در کنار صفحه بازی تشکیل دهید.

در سکه روبل  18از  مخزن یک. 7

 کنار صفحه بازی تشکیل دهید.

 

را  قطعه ریل راه آهن 48. 8

طبق رنگ آن ها دسته بندی 

و مرتب کنید. سپس یک 

 مخزن از آن ها تشکیل دهید.



  

 نفره 4برای بازی -چینش صفحه شخصی هر بازیکن

مخزن  از 1 لوکوموتیو شماره یکباید  بازیکن هر. 2

 سمت در مناسب فضای در را آن و کند دریافت اصلی

 .دهد قرار خود صفحه شخصی یباال چپ

 صفحه شخصی و کند انتخاب رنگ یک بازیکن هر. 1

 .دهد قرار خودش مقابل در را آن با مطابق

مخزن  از مشکی قطعه ریل سه بازیکن هر. 3

 هر اول فضای در را ها آن و کند دریافت اصلی

 صفحه شخصی در که یآهن خط سه از یک

 .دهد قرار شده است، تصویر اش

 خود رنگ از را کارگر 5 بازیکن هر. 4

 کارگر 2. دهد در مقابل خود و برداشته

 قرار صفحه بازی نزدیکی در باقیمانده

 .گیرند می

 سکه روبل 1. هر بازیکن 5

دریافت کند و آن  یک نشانگر صنعت. هر بازیکن 6 دریافت می کند.

فضای صفر خط صنعت صفحه شخصی اش قرار  را در

 دهد.

   نشانگر 7 بازیکن هر. 7

 .کند می دریافت        مختلف

دوم  نشانگر این نشانگرها شامل

 توکن 1 و فیِیک مدال 1 صنعت،

. می باشندمجدد  گذاری ارزش

 رانشانگرها این  همه باید او

 قرار صفحه شخصی اش نزدیک

 .دهد

 عدد یک و کنیدرا با هم مخلوط  نوبت بازی کارت 4. 8

 .دهید قرار بازیکن هر کنار در

 متفاوت ها کارت پشتیوجه  :باشید داشته توجه لطفا

در هنگام مخلوط کردن به  که شود می توصیهلذا . است

 .نگاه نکنید آن ها 

را در مقابل خود قرار  جایزه های کارت. 10

شروع می  چهارم بازیکن از ترتیب به. دهید

قابلیت  از ،او یک کارت جایزه بر دارد ،شود

 بازی از را آن بعد و کند استفاده آن کارت 

 22 صفحه در ها کارت این. )کند حذف

 به سوم سپس بازیکن.( اند شده داده توضیح

 بازیکن آن از پس و صورت عمل کند همان

را بر  ابتدای بازی جایزه کارت آخرین دوم

هرگز کارت جایزه دریافت  اول بازیکندارد. 

 باقیای  جایزه کارتدر صورتی که  نمی کند.

 د.بر می گردبازی  جعبه به ،ماند

 رنگ از عالمت گذار مهره 2 بازیکن هر. 9

 دادن قرار برای یکی: کند می دریافتخودش 

 در یدیگر امتیاز صفحه بازی و 100 فضای در

ثبت نوبت بازیکنان. او باید مهره عالمت  محل

گذار خود را در محلی که با کارت نوبت او 

 د.مشخص می شود، قرار ده

 بررسی امتیاز گیری کارت یک بازیکن هر. 11

 .کند می دریافت

 نشانگر دوم صنعت

 مدال کییِف
 مجدد گذاری ارزش توکن

 کنیم می توصیه ،ات()جمع آوری قطع شود می بندی بسته بار اولین بازی برای که هنگامی: باشید داشته توجه لطفا

ن شود. تر سادهکارتان  بعدیهای  بازی اندازی راهدر  تا بگنجانید ای جداگانهدر کیسه های  را بازیکن هر قطعات
یک
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 اگر بنابراین. داد خواهیم توضیح را بازی گام به گام آن از پس. کرد خواهیم شروع اصلی مفاهیم توضیح با کار را ما بازی، یچیدهپ ماهیت به توجه با

  .شود می رسیدگی ها آن به زود خیلی و اینجاست در چیز همه نباشید، نگران...  نشده است داده توضیح چیزی که کنیدمی  احساس

 .نشد ساخته روز یک در یهروس ،این ها همه از بعد

 بازی کلی نمای
دیگر، گماشته شده  آهن خط دو همچنین و سایبرین-ترنس آهن راهدر نقش مهندسین و پیمانکارانی هستند که برای ساخت و راه اندازی  بازیکنان

 را مهندسین و کارگران وپیگیری  را عتیصنپیشرفت های  ،کرده خریداری را جدید های لوکوموتیو بازیکنان ساز، و ساخت پیگیری بر عالوه. اند

 راه آهن سازی های مهارتو به کار گیری  دقیق گیری اندازهنیازمند  ،پیروزی امتیاز بیشترین در جهت کسب کارها این همه. کنند می استخدام

 .است بازیکن

ت های خود را به اتمام برسانند، این روال ادامه خواهد نوب بازیکنان همه که زمانی تامی کنند و  اجرانوبت خود را یکی پس از دیگری  بازیکنان

 .کسب کرده اند، محاسبه و ثبت می کنند تا اینجاامتیازاتی را که  بازیکنان دور، هر پایان در. داشت

 .شود می برنده امتیاز بیشترین با بازیکن و رسد می پایان به هفتم دور از پس بازی ،نفره چهار های بازی در

 بازی توضیحاتی در مورد قوانین

 نوبت از بازی یک توضیحات کلی در مورد

 ی
 ،کرده انتخاب را نشده اشغال انجام کار فضای یک نوبت هردر هر بازیکن 

 را عمل آن و کند می اشغال خود کارگراناز  نیاز مورد تعداد با را آن

 .دهد می انجام

 :باشید داشته نظر در را زیر موارد یدبا شما

 (.است نشده اشغال کارگران توسط دیگر قبال که آن فضایی یعنی)کنید  انتخاب را اشغال نشده انجام کار فضای یک باید شما* 

 .دهید قرار کارگر کنید، استفاده خواهید می که انجام کاری فضای در نیاز مورد به تعداد باید شما* 

 .کنید استفاده خود شخصی موجود در صفحه کارگران از باید فقط شما* 

 .کنید استفاده شده انتخاب عمل از بالفاصله باید شما* 

 .دهید انجام کامل طور به را عمل باید آن شما* 

 .دهید انجام اقدام یک تنها توانید می شما* 

 .ندشو می اشاره لزوم صورت در قوانین این استثنائات :باشید داشته توجه لطفا

 در بازی مثبت اقدامات تنها. می شوند بازی گیچگونمتوجه  روشنی به بازیکنان که شود حاصل اطمینان تا کنیم می استفاده "باید" کلمه از ما :دیگر نکته ای

 ، برآورده می کند.دهد انجام خواهد میکه  را یاقدام فقط بازیکن یک موارد، بیشتر در. دندار وجود

 ه به مناطق مختلف بازیاشاره ای کوتا

 سازی صنعتی

 را ببینید 11صفحه 
 جاتو کارخان ها لوکوموتیو

 را ببینید 8صفحه  
 توسعه خطوط ریلی

 را ببینید 6صفحه 

 کمکی اقدامات
 را ببینید 12صفحه 

 مهندسین

 را ببینید 13صفحه 

 محل تعیین نوبت
 را ببینید 14صفحه 

 . شد دنخواه داده توضیح تفصیل به مناطق این زیر، صفحات در
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 اه آهن خود را توسعه دهید و امتیاز کسب کنید.رخطوط  – توسعه خطوط ریلی

عمل ها در  مهمترین از یکی خطوط ریلی توسعه اقدامات

 .می باشند بازیاین 

 دهد می نشان را آهن خط 3 بازیکن شخصی هر صفحه

 گسترش مستقلبه صورت  بازی طول در دنتوان می که

 .یابند

 که بهتر آهن راهخطوط این  از یک هر ،دور هر پایان در

به همراه  بازیکن امتیاز بیشتری برای آن ،شوند داده توسعه

 د داشت.نخواه

 .نمره

 3 این صفحه شخصی هر

 :دده می نشان را آهن راه

 سایبرین-ترنس آهن راه

 

 سنت پترزبورگراه آهن 

 

 فیِکی آهن راه

 قطعات ریلی

 

 اقدام توسعه خطوط آهن

 :دارید نیاز شما به موارد زیر خطوط ریلی، ساخت برای

 داد؟ گسترش را خطوط آهن توان می چگونه

تعدادی  به خود شخصی صفحه روی بر را مربوطه قطعات ریلی سپس،. دهید رقرا مسیر توسعه انجام کار فضاهای از یکی در نیاز مورد تعداد به را ابتدا، کارگران

 ، پیش ببرید.داده شده است استفاده نشان دمورانجام کار  که در فضای

 مثال:
کارگر در این فضای  2، آبیبازیکن  1

 انجام کار قرار می دهد.

 ریل قطعه که گیرد می تصمیم او سپس 2

-ترنسخط آهن  در را خود مشکی

 .ببرد واحد به جلو 3 سایبرین

 .کنید توزیع مسیر مختلف چند بین رامی توانید توسعه قطعات ریلی  شما

 یا

 آهن خط یک در را خود مشکی ریل نشانگر که کند می انتخاب آبی بازیکن آن، جای به 2

به  را مشکی خود ریل قطعات او مجموع، در ببرد. جلو به واحد 1 دیگر آهن خط در و واحد 2

 .داده است حرکتبه سمت جلو  فضا سهاندازه 

 .رساند می پایان به عمل خود را سپس و

 قطعات این توسعه طریق از را خود آهن راه کنند تالش باید بازیکنان بیشتر، امتیاز کسب منظور به

توسعه قطعات ریلی از رنگ های  به نیاز نیز بازیکنان این روند، رساندن حداکثر به برای. دهند گسترش

 نیز دارند.  دیگر

 کنید؟ دریافت را دیگر های رنگ از قطعات ریلی توانید می چگونه

-ترنسخط آهن  در 15 و 10 ،6 ،2 فضاهای به مشکی مسیر توسعه با را قطعات این. آورید بدست را ها آن باید ابتدا ،قطعات ریلی های رنگ دیگر توسعه برای

 .آورید دست بهسایبرین 

توسعه  آن از فراتر یاسایبرین -خط آهن ترنس دوم فضای به مشکی خود را ریل بازیکن یک که هنگامی

 سمت در را جدید قطعات اینباید  او. مخزن اصلی دریافت می کند از خاکستری قطعه ریل 3 صلهبالفا ،دهد

 توسعه می تواند اکنون او. دهد قرار ،اندشده  داده نمایشاش  صفحه شخصی در که یهایمسیر تمام چپ

 .کند آغاز را خود خاکستریریل  قطعات

 ریل توسعه 3 انجام کار فضای این

 .دهد می نشان را مشکی
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به سمت جلو حرکت  را خود خاکستری ریل قطعات توانید می خاکستری، قطعات ریل توسعه انجام کارِ فضای یک در نیاز مورد ارگرانک تعداد دادن قرار با شما

 .را توسعه دهید خود خاکستری قطعات ریل باید که است فضاهایی تعداد دهنده نشان شده، داده نمایش های آیکون تعداد. دهید

 باید اکنون او. انجام کار قرار می دهد فضای این در کارگر 1 آبیبازیکن  1

 .ببرد جلو واحد 2 خود را خاکستری قطعات ریل

 استفاده آهن راه اول فضای در یخاکستر ریل دادن قرار برای اول توسعه 2

 مورد بعدی فضای به قطعه همان پیشبرد برای دوم توسعه. شود می

 .گیرد می قرار استفاده

 .کرد تقسیم آهن خط دو بین را ها توسعه این توان می همچنان :یادآوری

 همین روش می توان قطعات ریلی از رنگ های دیگر را وارد بازی و از فضاهای انجام کار آن ها استفاده کرد. به

 6به فضای  بازیکن مشکی ریل که هنگامی

از آن  یا سایبرین برسد-ام خط آهن ترنس

 دریافت ای قهوه قطعه ریل 3 او کند، عبور

 .کند.. می

 دسترسی ام10 فضا... 

 بی رنگ قطعه ریل 2 به

 ... کند می فراهم را
 .بدست می آید قطعه سفید 1ام،  15... و از فضای 

 .شود می در رابطه با آن ها بیشتر صحبت بعدا که دهند می ارائه را نیز بیشتری مزایای آهن خطوط: نکته

 :کرد رعایت را زیر موارد باید قطعات ریلی توسعه هنگام در

 سپس ،مشکی اول: توسعه پیدا می کنند تغییر قابل غیرقطعات ریلی با یک ترتیب * 

 .وارد خط آهن می شود سفید در نهایت قطعه و بی رنگ ای، قهوه خاکستری،

یک . شود منتقل در مقابل خود خالی فضای یک به تواند می تنها یک قطعه ریلی* 

 این به. نمی تواند از روی قطعات مجاور خود )جلو یا عقب( عبور کند هرگز قطعه ریلی

 .حفظ می شود همیشهقطعات  نظم ترتیب،

 خطوط آهن بین باید ها آن ،توسعه ها را پخش کند باید بازیکن یک که هنگامی* 

 .شوند تقسیم مختلف

هر خط آهن از تعداد مشخصی از قطعات ریلی با رنگ های مختلف استفاده می * 

ر هر خط آهن، قطعات مجاز کند. برخی از آن ها از همه قطعات بهره نمی برند. در کنا

 برای آن مسیر درج شده است.

 پایین و باال آهن راه توسعه اقدامات

 باید شما اقدام، این از استفاده برای

در این فضای  روبل 1 و کارگر یک

 به قداما این. دهید قرارانجام کار 

 انتخاب به توسعه دواجازه  شما

قطعه  2 یا 1 بین تقسیمبا ) خودتان

 .می دهد (ریل

فضای انجام کار قرار  این در روبل 1 و کارگر 1 آبی بازیکن :مثال عنوان به

 قطعه ریل سپس و داده حرکت فضا یک را خود قطعه ریل مشکی او. می دهد

 .واحد توسعه می دهد یک را خود خاکستری

 ی تواندم که است بازی اقدام تنها این

مورد  دور هر طول در بار یک از بیش

 .قرار گیرد استفاده

 یک باید او دهد، می قرار آن در را یکارگر بازیکن یک که هنگامی

 انجام کار فضایاین . دهد حرکت را خاکستری یا مشکی قطعه ریل

 هر توسط دور هر در می تواند و نمی شود گرفته نظر در شده اشغال

 مجددا مورد( اند کرده استفاده آن از که یزیکنانبا جمله از) بازیکن

 .قرار گیرد استفاده

 داده قرار محل انجام کار این در را کارگر یک آبیبازیکن  اگر حتی :مثال

 بازیکناکنون . است استفاده قابل بازیکنان همه برای باشد، این فضا همچنان

 استفاده مربوطه داماق از و بگذارد آنجا در را کارگر یک گیرد می تصمیم قرمز

 .کند

 مثال:

 فضا 2فضا               +                1

 رنگ               همه رنگ ها 4رنگ               3   
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 .است فایده بی آهن هم خط بهترین حتی لوکوموتیو، بدون - ها لوکوموتیو

 :دارید نیاز وارد زیرشما به م لوکوموتیو، ساخت برای

 

 اقدامات لوکوموتیو

 

 کاشی های لوکوموتیو از مخزن اصلی و

 ساخت؟ لوکوموتیو یک توان می چگونه

موجود در مخزن اصلی  عدد کمترین از را لوکوموتیوکاشی  1 سپس،. بگذارید لوکوموتیوکار  انجام فضاهای از یکی در را نیاز مورد تعدادخود را به  ارگرانک ،ابتدا

 .دهید قرار خود صفحه شخصی آهن راه 3 از یکی مقابل در را لوکوموتیو این سرانجام، بردارید.

باالیی  لوکوموتیو فضای انجام کار در کارگر 1 سبزبازیکن  1

 .استقرار داده 

 

 ... دریافت می کند 2شماره  لوکوموتیو یک او 2

 

 .دهد می قرار پترزبورگ سنت آهن راه در را آن و...  3

 وجود لوکوموتیو 2 تا سایبرین می تواند-ترنس در خط آهن. کیف و سنت پترزبورگ. راه آهن: قرار می گیرند آهن خطوط این در لوکوموتیو 1 تنها

 .یو قادر است به کدام فضا از این خط ریلی برسداین لوکوموت که دهد می نشان لوکوموتیوها عدد این. باشد داشته

 این لوکوموتیو با را بازی بازیکن هر) #1 لوکوموتیو

 .برسد فضا یک به تنها تواند می( کند می شروع

 چپ در سمت صفحه بازی، رکنا در ها آن از یکی. وجود دارد لوکوموتیو دوجایگذاری محل  آن در که است آهنی راه تنها سایبرین-ترنسمسیر 

-ترنسهن آخط  در را لوکوموتیو دو هر عدد باید شما. دارد قرار بر روی صفحه بازی مستقیم طور به دیگری که حالی در می گیرد، قرار مسیر

 .کنید تعیین مسیر این در قابل دسترس را فضاهای کل میزان تا کنید جمع را با هم سایبرین

-ترنسخط  در حاضر حال در #4 و #1 لوکوموتیو

 بازیکن که است معنی بدان این ؛وجود دارند سایبرین

 .کند عبور فضا این در 5 تا 1 از تواند می

 یابند؟ ارتقا توانند می ها آیا لوکوموتیو

 .کنید موتویو با عدد باالتر جایگزینبا یک لوکو را آن ها سادگی به لوکوموتیوها، ارتقاء برای. البته

خط آهن  در را آن و بر می دارد را  #4 لوکوموتیو سبزبازیکن  1

 دارای حاضر حال در او که آنجا از. دهد می قرار خودسایبرین -ترنس

می  تصمیم او لذا ،است (#1 و 3#) آهن راه این در لوکوموتیو دو

 .عوض کند #1را با  #4لوکوموتیو  تا گیرد

 آهن راه فضای 4 تا 1 از تواند می #4 لوکوموتیو

 .کند عبور

 مثال:
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 لوکوموتیو که فیِیک آهن خط به  را خود #1 لوکوموتیو سبزبازیکن  2

 .منتقل می کند ،ندارد

 سری اقدامات یک وانیدت می منتقل می کنید. دارد، وجود لوکوموتیو که جایی ،جدید آهن راه یک به را قدیمی لوکوموتیو یک شما که هنگامی

 .انجام دهید ای زنجیره

سنت خط آهن  در را #4 لوکوموتیو یک سبزبازیکن  بازی، طول در اهبعد 3

 منتقل باید ،مکان این در واقع #2 لکوموتیوسپس . دهد می قرار پترزبورگ

 .شود

 لوکوموتیو و کند می منتقل کییِف آهن خط به #2  ولوکوموتی سبزبازیکن 

 .را حذف می کند آن در موجود #1

 حال، این با. شود منتقل دیگری خط آهن هر به تواند می #1  لوکوموتیو

 منتقل خالی آهن خط یک به می تواند تنها لوکوموتیو یک که فراموش نکنید

 .شود استفاده کمتر عدد با لوکوموتیوبا یک  جایگزینی برای یا شود

  افتد؟ می، دهید قرار خود صفحه شخصی از دیگری جای در توانید نمی که یلوکوموتیو برای اتفاقی چه

  افتد

 ؟

 لوکوموتیو یک دادن قرار به قادر بازیکن یک که هنگامی 4

 مخزن کنار در و کاشی بچرخاند بنفش سمت به را آن باید ،نباشد

 یک عنوان به از این پس لوکوموتیو این. دهد قرار ها لوکوموتیو

 .شود می استفاده کارخانه

 داده توضیح بعدی بخش در ها آن هستند؟ چه ها کارخانه

 .شد خواهند

 ساخت؟ باید لوکوموتیو چرا
بدست می آیند.  تانهای لوکوموتیو که توسط کسب می کنیدرا اتی امتیاز تنها شما دور،هر  پایان امتیاز گیریِ هر طول در

 یعنی فضاهایی که لوکوموتیو ها به آن ها می رسند.

ریل  با باید ،آن ها مزایای از مندی بهره برای که وجود دارند شما آهن راهخطوط  میان در ای ویژه فضاهای این، بر عالوه

 (.ببینید را 17 صفحه) کنید پیدا دسترسی ها آن به لوکوموتیوو ه طمربو

 مورد تواند میبه فرد دارد که  قابلیتی منحصر کارخانه هر بلکه این، تنها نه. هستند ضروریشما  آهن راه شبکه صنعتی توسعه برای ها کارخانه

 .گیرد قرار استفاده

به  کارخانه هر. ی با عدد یکسان، مشابه هم هستندها لوکوموتیو ی موجود درها کارخانه. است شده چاپ لوکوموتیوکاشی  هر پشت در کارخانه یک

 این کاشی لوکوموتیو وجه چپ سمت باالی گوشه در نیز هکارخان یک قابلیت. شود مند بهره آن از تواند می که می دهد ویژه قابلیت یک خود مالک

 .است شده داده نشان

 وجه پشتی: کارخانه
 قابلیت کارخانه

 وجه رویی: لوکوموتیو

 .کنید منتقل دیگر آهن راه دو از یکی به را آن توانید می شما: نمی رود بین از "قدیمی" لوکوموتیو

 صنعت قدرت -کارخانجات
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 ها کارخانه و ها لوکوموتیو

 ساخت؟ کارخانه یک توان می چگونه
 .کنید استفاده بود لوکوموتیوها ساخت برای نیاز مورد که اقداماتی از باید کارخانه، یک ساختن برای

 وموتیولوککاشی  یک ،عمل کردید لوکوموتیوها برای که همانطور درست سپس،. دهید قرارانجام کار  فضایاین  دررا  نیاز مورد انکارگر تعداد ،ابتدا

بچرخانید و آن را در قسمت زیرین صفحه ( کارخانه ای) بنفش سمت را به لوکوموتیو این. بردارید عدد از ستون کاشی های لوکوموتیو کمترینبا  را

 .دهید قرار راست به چپ از را خود های کارخانه باید شما. دهید ها قرار کارخانه برای شده داده اختصاص یفضا 5 از یکی در ،خود شخصی

 و می چرخاند بنفش سمت به را آن...  3

 فضای در ،خود صفحه بازی زیر سپس

 می دهد. قرار چپاز سمت  کارخانهخالی 

بر  #2او یک لوکوموتیو  2

 می دارد...

کارگر در این  1 سبزبازیکن  1

 محل انجام کار قرار می دهد.

 کارخانه یک خواهید می وقتی. کنید جایگزین )جدید( دیگر های کارخانه با را ها آن توانید می شوید، خود کارخانه فضای 5 ساخت به موفق شما اگر

ستون کاشی های لوکوموتیو  چپ سمت ا درآن ر مخزن اصلی برگردانید. به را خود "قدیمی" های کارخانه از یکی باید کنید، جایگزین جدید را

 شما در اینجا .دهید قرار اخیر شده آزاد فضای در را جدید کارخانه سپس، آن رو به باال قرار گیرد.( بنفش سمت) کارخانه سمت همچنین ،بگذارید

 .کنید جایگزین راست به چپ از را خود های کارخانهد نیستی مجبور

 .شود می داده توضیح زیر صفحه در "سازی صنعتی" بخش در ها کارخانه از استفاده نحوه :نکته

 کنید؟ انتخاب را خود های کارخانه و ها لوکوموتیو چگونه
 شماره یک لوکوموتیوهای شامل ستون هر. گیرند می قرار صفحه بازی به نزدیک های ستون در و شوند می مرتب عددشان اساس بر ها لوکوموتیو* 

 .بود خواهد( 9 تا 2 از) شده مرتب

کمترین  بازی، ابتدای در. کند دریافت شماره ترین پایین از را آن باید ،بسازد کارخانه یک یا لوکوموتیو یک می خواهد بازیکن یک که هنگامی* 

 .الی آخر و می روند #3 سراغ ستون به بازیکنان شود، می تمام  #2 ستون که هنگامی. بود خواهد # 2ستون این عدد

 داشته وجود)با وجه کارخانه رو به باال(  لوکوموتیو های ستون کنار در ها کارخانه از بعضی و بسازد کارخانه یک بخواهد بازیکن یک اگر :استثنا

 انتخابکاشی های با وجه لوکوموتیو رو به باال، یک کارخانه  عدد ستون ترینکم یاموجود و  های کارخانه از یکی بین از تواند می بازیکناین  باشد،

 (مراجعه کنید. 9 صفحه قرار گیرند؟ به لوکوموتیو های نستو کنار در توانند می ها کارخانه چگونه. )کند

 چیست؟ لوکوموتیو انجام کار فضای 3 بین تفاوت

 یک باید شما: است باالترین فضای انجام کار، بسیار شبیه به عمل توسعه قطعات ریلی

بردارید و  لوکوموتیوکاشی  یک سپس .دهید قرار لوکوموتیو 1 برای برداشتن کارگر

 از مجاز فضای اولین در کارخانه یک به صورت یابگذارید.  خود آهن خطوط از یکی در

 .قرار دهید خود، صفحه شخصی زیر در ،چپ سمت

 می باعث این. دارد کارگر 2 به نیاز اما است، ند محل قبلهمان یاثر دارای وسطی عمل

 .باشد "تر گران"تا انجام این عمل   شود

 1 و لوکوموتیو 1 شما تا دهد می اجازهمحل  این. دارد کارگر 3 به نیاز یپایین اقدام

 .نیستید کارخانه 2 یا لوکوموتیو 2 گرفتن به مجاز شما. کنید دریافت کارخانه

 با شماست.تصمیم اینکه ابتدا لوکوموتیو بردارید یا کارخانه، 

 شماره ستون از راکاشی  آخرین شما که زمانی مثال هستید؛ مختلف اعداد با لوکوموتیوکاشی  2 یافتدر حال در شما که است مهم زمانی تنها این)

 (کنید می دریافت 4 شماره ستون از کاشی نخستین و 3
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 !یگر کسب امتیازراه های د – سازی صنعتی

می  همچنین و آورید بدست امتیاز هر دور پایان در تا دهد می امکان شما به سازی صنعتی. است ات قابل انجاماقدام از دیگری نوع سازی صنعتی

 .کنید پیدا دسترسی خود های کارخانه های قابلیت به توانید

 :به موارد زیر دارید نیاز خود، شبکه سازی صنعتی شما برای
 

 و نشانگر صنعتی سازی 

 کنید؟ سازی صنعتی را خود آهن راه شبکه چگونه

آن  در شده داده ننشا فضاهای تعداد به را خود صنعت نشانگر سپس،. دهید قرار انجام کار صنعتی سازی، کارگر فضای در را نیاز مورد تعدادبه  ،ابتدا

 جلو ببرید. سیر صنعت در صفحه شخصی خودم ، روی شده انتخاب فضای

این عمل به شما اجازه می دهد تا نشانگر 

فضا در خط سیر  1خود را به اندازه 

صنعت در صفحه شخصی خود جلو 

 ببرید.

جام کار قرار کارگر در این محل ان 1بازیکن زرد  1

 می دهد.

 

واحد به جلو  1سپس او نشانگر صنعت خود را  2

 می برد.

 چهار از پس که د، متوجه خواهید شداگر با دقت بیشتری به صفحه شخصی خود نگاه کنی

 را خود صنعت نشانگر توانید نمی شما. دارد وجود شکاف چند ،شما صنعت مسیر اول فضای

 .دهید حرکتها  شکاف این از خارج یا داخل به

 کرد؟ پر را ها شکاف این توان می چگونه
 برای دیگری راه روش این. پر کنید ها کارخانهتوسط  را ها افشک این بایددر ابتدا  ،تانصنعت مسیر درشما  صنعت پیشرفت )جلو رفتن( نشانگر برای

 .باشد می شما صنایعهرچه بیشتر  بهبود

با  می تواند اکنون او. می سازد کارخانه یک بازیکن این :مثال

صنعت  مسیر ادامه به سپس و عبور کند کارخانه نشانگر خود از روی

 .خود بپردازد

 .است شده داده توضیح 10 صفحه در ها نحوه ساخت کارخانه :یادآوری

 دیگری صنعت فضای کارخانه، هر از بعد. کند حرکتروی آن ها  تواند می شما صنعت نشانگر که است        صنعت فضای یک دارای کارخانه هر

 .گیرد می قرار دسترس در که است صنعتی فضای یک دارای کارخانه هر. )        ( دارد وجود
 

نیز  را خود صنعت فضای آخرین تا باشد قصد داشته بازیکن یک اگر :مهم

 .دارد کارخانه با شکاف 5 کردن پر به نیاز ابتدا بیاورد، دست به

 خط سیر صنعت در صفحه شخصی خود
 

 صنعتی سازی اقدامات
 

 مثال:

 کنید؟ پرش خود صنعتمسیر  در "شکاف" یک از روی توانید می شما آیا
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 افتد؟ می اتفاقی رسد، چه می کارخانه یک به نشانگر صنعت وقتی

 استفاده قابلیت آن از توانیدن زمان این در اگر. کنید استفاده کارخانه این قابلیت از فورا باید کند، می حرکت کارخانه یک نعت از رویص نشانگر یک که هنگامی

 .آن از بین می رود اثر کنید،

 صنعتی سازی

انجام کار قرار  فضای این در کارگر 2 زرد بازیکن :مثال عنوان به

 .آورد می دست به صنعتش یرسخط  در پیشرفت 2 او. است داده

 کارخانه یک روی از را خود نشانگر او اول، پیشرفت با

 استفاده کارخانه این قابلیت از بالفاصله. دهد می حرکت

 .کند می دنبال را خود دوم پیشرفت او سپس،. کند می

 .است شده داده توضیح 24 صفحه در ها کارخانه مختلف های قابلیت

 نعتی سازی چیست؟اقدام ص 3بین  تفاوت

 به اقدام این. در این محل قرار دهید کارگر 1 باید شما ،ییباال اقدام برای

 .دهد می تانصنعت مسیر در پیشرفت 1 شما

 به اقدام این. دهید قراردر این محل  کارگر 2 باید شما ،وسطی اقدام برای

 .دهد میتان صنعت مسیر در پیشرفت 2 شما

 به اقدام این. دهید قراردر این محل  کارگر 2 دبای شما ،یپایین اقدام برای

  می دهد. مشکی قطعه ریل توسعه 1 و صنعت در پیشرفت 1 شما

 موقت کارگر 2 روبل، 2 کننده، برابر دوتوکن  1 - کمکی اقدامات

 است. آسانو استفاده از آن ها در بازی،  توضیح اما متفاوت هستند.  اند، شده توضیح داده کنون تا که هایی گروه به نسبت کمکی اقدام 3 این

 کننده توکن دو برابر 1

 در توکن را این باید شما سپس،. توکن دو برابر کننده از مخزن اصلی بردارید 1 تا دهید قرار انجام کار فضای این در را کارگر یک

 بپوشانید راست به چپ از را فضا 8 این باید شما. دهید قرار( آن محل در تنها و) سایبرین-ترنس باالی خط آهن در خالی فضای یک

 .دهیدقرار  تواند می فضا هر درن دو برابر کننده توک 1 تنها و

 برای قرار دادن توکن های دو برابر کننده نیازی به حضور قطعات ریلی نیست.

 .کند می برابر 2امتیاز گیری،  طول در را خود زیر فضای امتیاز کننده برابر دوتوکن 

 روبل 2

 قرار خود مقابل در را ها آن سپس و بردارید )از مخزن اصلی( سکه روبل 2 تا دهید قرار انجام کار فضای این در کارگر 1

 .دهید

 کارگر قرار دهید. 1 سکه بگیرید. 2
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 کمکی اقدامات

 کاری هستند؟ چه برای سکه های روبل

 .دنشو جایگزین انجام کار فضاهای در کارگرانبا  در تر کیب می توانند روبلسکه های  بازی هنگام در

 و روبل ترکیب به مجاز همچنین شما

 .هستید کارگران

 مخزن از روبل یک از استفاده با انجام کار فضای این از توانید می شما

 .کنید استفاده انتان،کارگر ی ازیک از استفاده جای به خودشخصی 

 .کنید استفاده روبل 1 از باید ،زیر اقدام دو این یک از هر از استفاده برای

 روبل 1 از باید اقدام، این از استفاده برای

 داده توضیح زیر در که همانطور) کنید استفاده

 (.کنید استفاده کارگر یک از نمی توانید شده،

 از باید شما اقدام، این از استفاده برای

 کنید استفاده روبل 1 و کارگر 1

 می شماین همچن(. ببینید را 7 صفحه)

 .کنید استفاده روبل 2 از توانید

 کارگر چند یا یک توسط که انجام کاری فضاهای همانند .گردند روبل جایگزین توانند نمی اما کارگران شوند، جایگزین را با کارگران توانند می سکه های روبل گرچه

 .گیرند قرار استفاده مورد دور این در توانند نمی شده است، روبل اشغال یا چند سکه یک توسط که انجام کاری فضای می شوند، اشغال

 موقت کارگر 2

 همینطول   در کارگران این از باید شما. ببرید را ای فیروزه موقت کارگر 2 تا دهید قرار انجام فضای این در را کارگر 1

 .فرض می شود شماکارگران  مانند در این دور ها آن رنگ .کنید استفاده دور

 ارید.کار گر موقت را برد 2
یک کارگر در این محل انجام 

 کار قرار دهید.

 یا رنگ کارگران با را ها آناینکه  یا .کنید استفاده( هم با یا جداگانه صورت به) خود موقت کارگران از توانید می روبل، همانند سکه های درست

 .دارید نگه بعدی دور برای را موقت کارگران نمی توانید شما .کنید ترکیب خود روبل

  تغییر حال در همیشه ماتاقدا - مهندسان

 در را امتیازات از مشخصی میزان توانند می همچنین ها آن. کنند کمک بازیکنان به خود خاص های مهارت با بازی طول در توانند می مهندسان

 .دهندب بازیکنان به بازی پایان

 این

  مهندسین منطقه 

 :می باشد بازی صفحه

 ؟کرد استخدام را مهندسان توان می چگونه

 .دارد قرارصفحه بازی ( استخدام فضاییعنی ) ینمهندس منطقهسمت راست  در مهندساین . شود تخداماس تواند می مهندس یک تنها دور هردر 

 در ،با وجه روشن آن و بردارید فضا این از را مهندس سپس. قرار دهید استخدام انجام کار فضایدر  روبلیک  باید شما مهندس، یک استخدام برای

 .دهید ارقر خود شخصی صفحه ینزدیک

 در را روبل یک قرمزبازیکن  :مثال

 و قرار می دهد استخدام فضای

 ... این محل بر می دارد  از را مهندس

... و آن را در نزدیکی صفحه 

 شخصی اش قرار می دهد.

 کارگر مجاز نمی باشد. 2به کارگیری  اما

 در حال تغییر اعمال    استخدام محل
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 مهندسان

 اقدامات این از می تواند باشد، داشته خود صفحه شخصی کنار در مهندس چند یا یک بازیکن یک اگر. دهد می نشان را محل انجام کار یک مهندس هر وجه روشن تر

، نباشد خود مهندس اقدامات از استفاده به قادر کامل صورت به بازیکن یک حتی اگر .کند استفاده بازی، صفحه محل های انجام کار موجود در دهمانن درست

 کند. استفاده می تواند از آن

 مهندسین شما به بازیکنان دیگر که آنجایی از که معنی این به نیستند. "به زمان حساس" ها آن که است این "شخصی مهندسین" داشتن های مزیت از دیگر یکی

 .کنید استفاده ها آن از ،دارید نیاز که زمانیدر  دقیقا توانید می شما ندارند، دسترسی

 مهندسی که با وجه روشن ترشان در صفحه بازی قرار گرفته اند 2

 به قادر بازیکنان. کنند استفاده به آن ها مربوط عملکرد از که دهند می اجازه به بازیکنان گیرند، می قرار با وجه روشن خود در صفحه بازی که مهندسی دو هر

 اضافی انجام کار یک یا چند فضاهای ،(غیره و لوکوموتیو توسعه قطعات ریلی،) بازی صفحه انجام کار در فضاهای سایر همانند آن ها. نیستند مهندسین این استخدام

قرار  استفاده مورد دور هر در بار یک دنتوان می تنها اقدامات این صفحه بازی، در دیگر انجام کار فضای تمام مثل درست دهند. می قرار بازیکنان همه دسترس را در

 .گیرند

 بالفاصله و قرار می دهد چپ سمت مهندس در کارگر 1 قرمزبازیکن  :مثال عنوان به

 .کند می استفاده اقدام این از

 در را آن و مخزن اصلی بر می دارد از یک توکن دو برابر کننده قرمزبازیکن  :اقدام

 می قرار خود سایبرین-ترنسهن آخط  در باالی( چپ سمت از) مجاز فضای اولین

با جابجایی مهره عالمت گذار به  که آورد می دست به امتیاز 3 او ،عالوه بر این. دهد

 واحد به جلو در مسیر امتیازات، ثبت می شود. 3اندازه 

 مهندس موجود در سمت چپ 4
 یک مهندس هر دور، پایان در حال، این با. شوند استخدام یاو  استفاده توانند نمی مهندسان این

 .کند می حرکت راست سمت به فضا

بازیکنان  به ها آن دیدن. بود خواهند دسترس در آینده دورهای در مهندسان این دیگر، عبارت به

 .کنند ریزی برنامهخود  بعدی هایدور برای تا دهد می اجازه

 .است شده داده توضیح 20 صفحه در مهندسان حرکت گیچگون

 ".شود می مجازات آید، می دیر خیلی که کسی" - نوبت بازی

 نفع بهاول بودن در هر دور  مطلق طور به بازی این در که است این حقیقت ،هر منظوری که داشت کردمی  بیان را کلمات این که زمانی گورباچف

 .شماست
 ظوری است؟برای چه من نوبت بازی

 می بازی نظم حفظاست. همچنین موجب  محل ثبت نوبت در صفحه بازی، برای همین منظور. کنند نمی بازی ساعت های عقربه جهت در بازیکنان بازی این در

 که هنگامی. الی آخر و کرده است اشغال را دوم موقعیت که یبازیکن آن از پس و کند می بازی نوبت آن دور را اولین کند، اشغال را موقعیت اولین که بازیکنی شود.

 .اول می رسد بازیکننوبت به  دیگر بار ،را بازی کند خود نوبت بازیکن آخرین

 سپس،. قرار گرفته است قرمز بازیکن سرانجام و سبز ،آبی آن دنبال به و می باشد نفر اول زردبازیکن 

 .شروع می شود زردبازیکن  با دیگر بار یک بعدی دور

به بازی کردن  قادر او دور، این بقیه برای که است معنی بدان این کند؛ می عبور او نوبت خود را اجرا کند، بازی از تواند نمی یا خواهد نمی بازیکن یک که هنگامی

 داده نشان امتیازات بالفاصله و اندمی چرخ آن روشن نوبت خود را به سمت وجه کارت کنار رفته است، دور این از او اینکه دادن نشان برای نهایت، در. بود نخواهد

 اقدامات مجاز خود را تمام کنند، بازیکنان همه که زمانی نوبت های خود را اجرا می کنند. تا دیگری، از پس یکی بازیکنانبقیه را ثبت می کند.  کارت پشت در شده

 می یابد. ادامه بازی

 .دهد ادامه روبل خود را با اقدامات تواند می او. بازی او در این دور تمام شده است که نیست معنا بدان این تمام شود، بازیکن یک همه کارگران اگر حتی :توجه

 در محل ثبت نوبت جلو رفت؟ توان می چگونه

محل  این. دهید قرار محل ثبت نوبت دوم یا و اول موقعیت در را خود کارگران از یکی توانید می شما

 .کرد مشخص خواهد بعدی دور را در شما نوبت

 قرار دهید. خود نوبت فعلی موقعیت انجام کار در زیر فضای در را کارگر یک نمی توانید شما :توجه

 .کنید اشغال نوبتانجام کار را در محل ثبت  فضاهای دو هرنمی توانید   شما همچنین
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 نوبت های بازی

 کرد؟ سازماندهی نوبت های بازی را مجددا چگونه

. بر می دارند را مهره عالمت گذار خود اند، داده قرارمحل ثبت نوبت  زیر در کارگر یک که یبازیکنان ،نوبت های خود را به اتمام رساندند انبازیکن همه که هنگامی

 سپس،(. نوبت ثبت محل فضاهای آخرین سمت به) دهند حرکت راست سمت به گذار خود را ، دیگر بازیکنان باید مهره های عالمتمحل آن محلبرای آزاد کردن 

 .دهد می قرار کرده است، کارگرش اشغال محلی که باالی در را هره عالمتگذارشبازیکنی که نوبت خود را تغییر داده است، م

 از را گذار خود مهره های عالمت قرمز و سبزبازیکنان  :مثال عنوان به

 .ثبت نوبت بر می دارند محل

 .دهند می حرکت راست سمت به را مهره های خود  آبی و زردبازیکنان 

 کارگر باالی نوبت فضای روی بر را خود های مهره ،قرمز و سبز سپس،

 .دهند می قرار خود

 او که دلیل این به احتماال) دهد قرار دوم موقعیت در را کارگر یک بازیکن اولین اگر :خاص مورد

 ترتیب دهد،ن قرار 1 موقعیت در را شکارگر یدیگر بازیکن هیچ و( کند حرکت عقب به خواهد می

 .کرد اهدنخو تغییر نوبت

 در را خود کارگر بازیکن کدام بدانید که است مهم بسیار این ،شده اید متوجه که همانطور :نکته

 رنگ از کارگر یکبه جای  بازیکن یک اگر کار، این برای. دهد می قرار نوبتثبت  انجام کار فضاهای

 در که از رنگ خود رکارگ یک با را آنباید  بالفاصله یا کارگر موقت استفاده کند. روبل یکخود، 

 .کند عوض دارد قرار دیگری محل انجام کار

می  قرار دوم موقعیت در کارگر یک زردبازیکن 

 فضای زیر خود را کارگر بازیکن دیگری هیچ. دهد

 کند نمی تغییر نوبت ترتیب. دهد نمی قرار 1

 ... قرار گیرند استفاده توانند مورد می مجددا ،محل ثبت نوبت انجام کار فضاهای درموجود  کارگران
 که یبازیکنان شد، سازماندهی دوباره بازیهای  نوبت که هنگامی فایده دیگر نیز به همراه دارد. یک ثبت نوبت، انجام کار فضای در موجود کارگر کی

 .کنند منتقل آزاد انجام کار فضای یک به را خود کارگر توانند می ،داده اند قرار ثبت نوبت انجام کار فضاهای در راخود   کارگر

 آن وثبت نوبت برداشته  انجام کار فضای از را خود کارگر او. دهد می حرکت را خود کارگر ابتدا کرده است، اشغال را دوم جایگاهاو  کارگر که بازیکنی

 را آن محل اقدامات او سپس(. باشد مهندسانش از یکی تواند می محل حتی این) انتقال می دهد (خود انتخاب)به  آزاد انجام کار  فضای یک به را

 .دهد می انجام

 آن و برد می فضا این از را خود کارگر قرمزبازیکن  :مثال عنوان به

 انتقال می دهد. "ای قهوهقطعه ریل  1توسعه " انجام کار فضای در را

 .عمل می کند قوانین طبق این اند، داده قرار اول فضای در را خود کارگر که بازیکنی سپس،

 :کنید رعایت را زیر موارد ایدب خود، کارگر انتقال هنگام

ر)ان( کارگ با را آن نمی توانید شما یعنی) ، منتقل کنید.داردنیاز  کارگر 1به  دقیقا که محل انجام کار یک به را خود کارگر توانید می فقط شما* 

 (.کنید ترکیب روبل سکه )های( یا موقت کارگران ،دیگر

 .کنید استفادهصفحه بازی  پایین خط آهن توسعه اقدام از توانید می میشهه شما باشد، نداشته وجود یبهتر موارد اگر* 

 .است سختی کار قوانین خواندن کهچرا - کوتاه توقف یک

 .ایم داده پوشش را بازی جنبه مهمترین ما که معنی این به .ایم داده توضیح ،است شده ارائه بازی صفحه در که را مختلفی اقدامات حاضر حال در ما

 .امتیاز گیری مرحله و آن درموجود  ویژه فضاهای ،شخصی بازیکن صفحه: هیم کردموارد زیر را بررسی خوا ما زیر، های بخش در

 .داد خواهیمتوضیح  را مختلف های کارت و ها توکن و نهایی گیری امتیاز سپس،
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 ویژه فضاهای - صفحه شخصی بازیکن

 محل قرار گیری مهندسین

 را ببینید. 13صفحه 

فضای توکن های دوبرابر  8

 را ببینید. 12صفحه   کننده 

 خط آهن 3

 را ببینید. 6صفحه 

     لوکوموتیو ها و کارخان

 را ببینید. 8صفحه 
 صنعتی سازی

 را ببینید. 11صفحه 

 بازیکن صفحه شخصی در ویژه فضاهای

 در یا آن زیر که در) مزایا این دریافت برای. دهند می مختلفی مزایای شما حاشیه بندی شده اند، به ])یا هر رنگی، مثال مشکی([ قرمز فضاهایی که با خط

 .ارضا کنید را خاصی شرایط باید ابتدا ،(است شده داده نشان این فضا ارکن

 این مزیت آوردن دست به برای :مثال عنوان به

محل وارد  اینبه  باید قطعه ریل مشکی فضا،

 الزم لوکوموتیورسیدن . شود یا از آن عبور کند

 .نیست

 باید حداقل آهن خط این در ای قهوه قطعه ریل :مثال عنوان به

 فضا این به باید نیز لوکوموتیو یک ،این بر عالوه. برسد فضا این به

 تا برآورده کنید را طشر دو هر باید شما خالصه، طور به. برسد

 .آورید دست به را مزیت این

 یک اوقات، گاهی. برسید فضااین  به قطعه ریلی یک با حداقل همیشه باید دهد، می فضایک  که مزیتی آوردن دست به از قبل :کلی قاعده

 لوکوموتیو به رسیدن نیاز که محل هایی: دهند می توضیح گروه دو در را ویژه فضاهای این مطالب آینده. برسد فضا این به باید نیز لوکوموتیو

 فضاهایی که برای کسب مزایای آن ها نیاز به لوکوموتیو هم دارید. و ندارند

 بدون نیاز به لوکوموتیو

 + توسعه قطعه ریلی سفید2... 
 سفید قطعه ریل 1 تا دهد می اجازه ام15 یفضا

 توانید می شما ،آن عالوه بر. کنید دریافت

 کنید دنبال را معمول قوانین باید شما. توسعه دهید فضا 2 تا را آنبالفاصله  بالفاصله

 غیر در ،(پریدن از روی هیچ قطعه ای بدون خالی، فضاهای در فقطتوسعه )

 .دهید می دست از را و توسعه کنید استفاده آن از توانید نمی شما صورت این

 

 ات ریلی جدیدمزایا: قطع
ن آهخط  10 و 6 ،2 فضاهای در

 در که قطعات ریلی سایبرین،-ترنس

است، دریافت  شده تصویر فضا هر زیر

 نحوه استفاده از آن ها در می کنید.

 .است شده داده توضیح 6 صفحه

 ا جزئیات بیشتری از صفحه شخصی خود آشنا خواهید شد.اکنون شما ب



  

 مزیت: پایانه

کسب  امتیاز 10 بالفاصله کنید، پیدا دسترسی آهن راه فضای یک آخرین به مشکی قطعه ریل با شما که هنگامی

  توسعه یابد. شده داده نشان فضای از رفراتنمی تواند  آهن یک خط .می کنید

 جدید کارگر: مزیت

 دریافت مخزن اصلی از را خود رنگ زا کارگر یک بالفاصله ،برسید فیِکیخط آهن  7 فضای به خود مشکی قطعه ریل با اگر

 .کنید استفاده بازی بقیه برای و بالفاصله کارگر این از توانید می شما. کرد خواهید

 جدید کارگر: مزیت

 را خود رنگ از کارگر یک بالفاصله برسید، سایبرین -ترنسخط آهن  7ی فضا هب لوکوموتیو و ای قهوه قطعه ریل با شما اگر

 .کنید استفاده بازی بقیه برای و بالفاصله کارگر این از توانید می شما. کنیدمی  دریافت مخزن اصلی از

 شود می برابر دو آهن راه این ارزش: مزیت

 راه این از آمده دست به فضای هر ارزش برسید، پترزبورگ سنت آهن راه 7 به فضای لوکوموتیو و خاکستری قطعه ریل با اگر

 .شود می برابر دو امتیاز گیری مرحله طول در آهن

 با لوکوموتیو

 زهجای امتیاز: مزیت

 آهن خط 8 فضای یا 4 تا 1 فضاهای به خود لوکوموتیو و مشکی قطعه ریل با اگر

امتیاز گیری دریافت  مراحل در را ه هاستار در شده داده نشان امتیازات برسید، فیِکی

 ات را با هم جمع کنید.امتیاز می توانید این. می کنید

 یفضا به خود لوکوموتیو و قطعه ریل مشکی با اگر

 یکیرسیدید،  پترزبورگ سنت آهن خط 6 ای 4 یا 13

 کرده اعمال را آن اثر کنید، انتخاب را توکن       7 از

نقطه چین شده و  فضای در را توکن آن سپس و

 قرار دهید. مخصوص این توکن )        (

  یک دریافت برایفضا مجددا  ایناز  نمی تواندیگر 

 .کرد استفادهتوکن         

قطعه ریل  پترزبورگ، سنت آهن خط در :مثال عنوان به

 .دارید #5 لوکوموتیو شما و است 4 یفضا در شما مشکی

 صنعت مسیر: مزیت
 یا قطعه ریلی به نیازی فضا این برای. )گیرد قرار صنعت مسیر درفضا  این در باید ماش صنعت نشانگر مزیت، این دریافت برای

 یکی از توکن های        اجرا خواهد شد. شد، داده توضیح باال در که همانطور آن از پس.( ندارد وجود لوکوموتیو

 .کرد استفادهتوکن           یک دریافت برایفضا مجددا  ایناز  نمی تواندیگر 

 

 جایزه امتیاز 6 ،پیش رو امتیاز گیری هر در ،باشید #3  لوکوموتیو حداقل دارای شما و باشد 3 یفضا در شما قطعه ریل اگر مثال، عنوان به

 .آورد خواهید دست به( امتیاز 3+  2+  1)

 آن اثر کنید، می انتخاب را خود         ایه توکن از یکی شما

 فضای در را توکن این و( ببینید را 22 صفحه) کرده اعمال را

 که دهد نشان تا بگذارید        شده کشیده چین نقطه خالی

 .گرفته شده است قرار استفاده مورد فضا این
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 چکار باید بکنید؟ برای کسب امتیازچرا باید انجام دهید و  – امتیاز گیری مرحله

های خود را  بازیان بازیکن همه که زمانی دور، هر پایان در

 شد، سازماندهی دوبارهاتمام رساندند و نوبت های بازی  هب

 .افتد می اتفاق امتیاز گیری مرحلهروال 

 :امتیاز می دهند بازیکن صفحه شخصی هر در عنصر دو این

 و آهن خط 3* 

 .ها آن صنعت پیشرفت* 

 !امتیاز گیری است آماده ،قرمز صفحه شخصی بازیکن :مثال

 آهن خط 3 امتیاز گیری از

 .، امتیاز می دهندقابل دسترس است لوکوموتیو یک فضاهایی که توسط تنها ،اصل در* 

 تعیین آن رنگ توسط قطعه ریلی ره ارزش. داشته باشد امتیاز تواند می آهن راه یک در قطعه ریلی هر* 

 . است شده داده نشان صفحه شخصی شما  باالی راست سمت گوشه در که همانطور شود، می

 به خالی فضاهای است. این آن پشت خالی فضای تمام و شده اشغال فضای برای قطعه ریلی امتیاز* 

 در نظر گرفته می شوند.صورت ذهنی، هم رنگ قطعه ریلی پیش رویشان 

 

 

 مجازی قطعه ریل قهوه ای 2

 :کنید تجسم زیر صورت به را آن باید آهن، راه یک امتیاز گیری هنگام این، به توجه با

 .کییِف و پترزبورگ سنت ،سایبرین ترانس: شود می بررسی ترتیب این به آهن خطوط امتیازات

 سایبرین: -خط آهن ترنس امتیاز گیری قدم به قدم

 او اه لوکوموتیواین . است سایبرین-خط آهن ترنس در #2 و #6 هایلوکوموتیو دارای قرمزبازیکن  :مثال عنوان به

 .امتیاز می گیرد 8 تا 1 فضاهای از تنها قرمز بنابراین،. ندنرسا می 8ی فضا به را

 قطعات ریلی توسط 3 تا 1 فضاهای

 اشغال( مجازی 2 و واقعی 1) ای قهوه

 ای قهوه ریل فضایاز  هرکدام. شده اند

توکن دوبرابر . دارد ارزش امتیاز 2

آن  ارزش ،1 فضای باالیدر  شاکننده 

لذا . دهد می افزایش امتیاز 4 به را فضا

 امتیاز 8 مجموع در او ای قهوه ریل
 .دارد ارزش

 های ریل توسط 7 تا 4 فضاهای

مجازی  3 و واقعی 1) خاکستری

شده  اشغال( آن سر پشتدر 

 ریل یک با فضا هر. است

 دارد، ارزش امتیاز یک خاکستری

 .امتیاز 4 مجموع در

 ریل یک وسطت 8 فضای

 شده اشغال مجازی مشکی

 ارزش ریل مشکی صفر .است

 به است ممکن) دارد امتیاز

که این قطعه  رسدب نظر

 اما نیست، چندان ارزشمند

  مناسب زمان درها  آن ارزش

 .(استخیلی زیاد 

-خط آهن ترنساز  امتیاز 12 مجموع در او

 .دریافت می کندسایبرین 

قطعه ریل  1

 مشکی مجازی      

قطعه ریل  3

 خاکستری مجازی   

قطعه ریل  1

 واقعی
 قطعه ریل واقعی 1

قطعه ریل  1

 واقعی



  

 :پترزبورگ سنت آهن گیری خط امتیاز

 .امتیاز گیری می شوند سایبرین-ترنسفضاهای خط آهن  ماننده آهن خط این در موجود فضاهای

 فضاهای تمام ارزش رسد،ب آهن راه این 7 یفضا به لوکوموتیو و خاکستری ریل با بازیکن یک که زمانی: آهن خط این در مهم نکته

 .شود می برابر دومسیر،  این

 یکی از غیر به) پترزبورگ سنت آهن راه در قطعه ریلی هیچو  لوکوموتیو هیچ قرمزبازیکن  :ثالم عنوان به

 .کسب می کند امتیاز صفر او .ندارد( قطعات مشکی از

 :کییِف آهن گیری خط امتیاز

 .آیند می دست به دیگر آهن راه دو همانند آهن خط این در موجود فضاهایمتیازات 

 را امتیازاتی رسند،ب مسیر فضاهای این به خود لوکوموتیو و مشکی ریل با که بازیکنانی. است 8 فضای و 4 تا 1 فضاهای کیف آهن راه ویژه فضاهای

 .آورند می دست به است، شده ذکر ها ستاره در که

 .گیرد می را 2 و 1 یفضاها امتیازات تنها قرمز بنابراین. است کییِف آهن راه در #2 لوکوموتیو دارای قرمزبازیکن : مثال عنوان به

ریل  ،نساخته است دیگری ریل هیچ هنوز او که آنجایی از و ندارند امتیازی هیچمشکی  های ریل

 1) گیرد می امتیاز خود ویژه اول فضای دو از او حال، این با. دارند ارزش امتیاز های او صفر

 .دارد ارزش امتیاز 3 آهن راه این(. فضا دومین برای امتیاز 2 و ضاف اولین برای امتیاز

 شما صنایع پیشرفت - امتیاز گیری صنعتی سازی

 امتیازی که فضاهای. را دریافت کنید شما می توانید با توجه به محلی که نشانگر صنعت شما قرار دارد، امتیاز صنعتی شدن خود ،تانهای ریل بر عالوه

 در واقع هم ارزش اولین فضای قبلی خود هستند.( ها کارخانه مثال، عنوان به) دهند نمی نشان را

 می نظر به دهد، نمی نشان را هیچ امتیازی کارخانه این که آنجایی از. استاو  کارخانه بر روی قرمز نشانگر :مثال

 .آورد می دست به امتیاز 5 او که است معنیبدان  این. دارد قرار اولویت در ،قبلی فضای امتیاز اولین که رسد

 با او که کسب می کند ازامتی 20 مجموع در قرمزبازیکن 

 دادن مهره عالمت گذار خود آن را ثبت می کند. حرکت

 :ندامتیازات زیر را کسب می ک قرمز بازیکن دور، پایان این برای :مثال

  امتیاز12سایبرین -ترنس خط آهن

 امتیاز صفر: پترزبورگ سنت آهن خط

 امتیاز 3: کییِف آهن خط 

 امتیاز 5: سازی صنعتی 

 .سنجند یم را خود صنعت پیشرفت و آهن خطوط چگونه بازیکنان که دیدید اکنون شما

 امتیاز گیری پایان یافتن مرحله از پس

 .کنند آماده را بعدی دورملزومات  باید ،تمام شود بازیکنان همهامتیازگری  که هنگامی

 :بعدی دور برای شدن آماده 

 .بازگردانند خود شخصی مخزن به را خود کارگران باید بازیکنان همه* 

 .مخزن اصلی برگرداند به رابر روی صفحه بازی  شده داده قرار های روبل تمام باید بازیکن یک* 

 .بازگردانید مربوطه انجام کار فضای به را ای فیروزه کارگر دو هر باید* 
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  بدهد حرکت را مهندسان بازیکن یک* 
بر می  بازی جعبه به مهندس آن باشد، داشته وجود استخدام فضای در مهندس یک اگر. کنند می حرکت راست سمت به فضا 1ان مهندس همه

وجه تیره  سمت به باید ها آن صورت این غیر در ،شان قرار گیرندبا وجه روشن  باید همیشه، متغیر انجام کار فضاهای درحاضر در  مهندسان. گردد

 ممکن است در هنگام حرکت یک مهندس از یک بخش به بخش دیگر، نیاز به چرخاندن آن داشته باشید. شما. تر خود رو به باال باشند

 مثال

 .باقی مانده است بازی از که است دورهایی تعداد این. دهد می نشان را عدد یک ،مهندس زیر فضای هر :توجه

 مقابل رد کارت این. گیرد می نوبت محل ثبت در خود جدید موقعیت با مطابق را نوبت خود کارت بازیکن هر نهایت، در* 

 .خواهد گرفت قرار ها آن

 مثال

 !هستید آماده بعدی دور برای اکنون شما

 :شود می اعمال دور نآخری برای فقط این! هشدار
انجام  فضاهای روی بر را دور آخرین نشانگر ،(بازیکن 4 با 7 دور) آخر دور ابتدای در

 به ؛هستند فایده بی اقدامات این دور، آخرین طول در. گیرد می قرار ثبت نوبت کار

 .شوند می جایگزین جدید اقدام یک با ها آن دلیل همین

 .عتصن مسیر در پیشرفت 3 :جدید اتاقدام

 .می شود تمام بازی آن از پس و ،وجود دارد گیری نهایی امتیاز یک ،7 دور انتهای در امتیاز گیری مرحله از پس

 :است بخش دو شامل امتیاز گیری نهایی

 و بازی پایان پاداش های کارت* 

 مهندس بازیکنان با بیشترین* 

 پاداش پایان بازی های کارت
 .دهند می نشان را خود بازی پایان پاداش های کارت بازیکنان ،زمان این در

 کمک با است ممکن حال، این با. بدست می آورد یپایان پاداش کارت یکدر طول بازی،  کنبازی هر معموال :توجه

 گونه هیچ بدونرا  بازی بازیکن یک است ممکن حتی. کسب کنند نیز بیشتری پاداش های کارت ها، کارخانه

 .کنیم می توصیه کارت ها را  این شدت به ما اما پاداشی به اتمام برساند. کارت

 .اند شده توضیح داده 23 صفحه در بازی پایان اداشپهای  کارت

 مهندس  بازیکنان با بیشترین
 مهندسینمقدار از  دومین با بازیکن و امتیاز 40 مهندس بیشترین تعداد با بازیکن

 نگاه خود نیمهندس اعداد به باید بازیکنان ،تساوی ردامو در. کسب می کند امتیاز 20

 شود می دهبرن،دهد می نشان را عدد باالتریناو  مهندس با ی کهبازیکن کنند؛

بخش را کسب  این امتیازات نمی توانند ندارند یمهندسی هیچ که بازیکنانی :توجه

 کنند.
 عدد مهندس

 گیری امتیاز مرحله

 پایان بازی
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 بازی پایان

 تساوی به نفع او می شکند و در نتیجهدارای مهندس با عدد بزرگتر است. لذا  زرداما بازیکن . برابری هستند مهندسین تعداد دارای زرد و آبی یکنانزبا

 می گیرد. امتیاز 20

 هیچ امتیازی دریافت نمی کنند. سبز و آبیبازیکنان 

 .را دارد  مهندس 3این  قرمزبازیکن 
 2این  آبین بازیک

 مهندس را دارد.

 2این  زردبازیکن 

هیچ  سبزبازیکن  مهندس را دارد.

 مهندسی ندارد.

 بازی پس از اتمام  امتیاز گیری نهایی پایان می یابد.

 .زی می شودبا برنده امتیاز بیشترین با بازیکن

 .گذارندب اشتراک به را پیروزی بازیکنان ،تساوی ردامو در

 نفره 3 یا 2 های بازی

 نفره 2بازی 

 :چینش بازی
 .می باشد نفره 2 های بازی برایآن  طرف یک است، طرفه دو صفحه بازی* 

 ند.نیست دسترس در "شده مسدود" اقدامات

 ازی برگردانید.ب جعبه بهرا  شماره هر از لوکوموتیو 2* 

 تعداددر  که طورهمان) دندار وجوددر بازی  (3AX، 3BX) مهندس 6 فقط* 

 .(شود می صفحه بازی مشاهده فضاهای

 به( انبازیکن دیگر رنگ) کارگر 16. گیرند می رنگشان از کارگر 8 بازیکنان* 

 .دنشو نمی استفاده و جعبه بازی بر می گردد

 .کند می شروعتا  5 جای به کارگر 6 با را بازی بازیکن هر

 .کند می آغاز سکه1 جای به روبل 2 با را بازی بازیکن هر* 

 نحوه بازی:
 .انجام می شود دور 6 در بازی* 

 بگذارد. کارگر یکانجام کار نوبت فعلی خود  فضای روی بر می تواند بازیکنهر * 

 نفره 3بازی های 

 چینش بازی:
 بازی برگردانید. جعبه به شماره هر از لوکوموتیو 1* 

 .باقی می ماند خالی چپ سمت مهندس فضای. دندار وجوددر بازی  (3AX، 3BX) مهندس 6 تنها* 

 .دنشو نمی استفاده وجعبه بازی بر می گردد  به( دیگر زیکنبا رنگ) مانده باقی کارگر 8. گیرند می رنگشان از کارگر 8 بازیکنان* 

 .کند می شروعتا  5 جای به کارگر 6 با را بازی بازیکن هر

 نحوه بازی:

 انجام می شود. دور 6 در بازی* 

بیشترین  دارای قرمزبازیکن 

 40 است و لذا مهندسین تعداد

 می گیرد. امتیاز
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 :بخواند این مطالب را خود اول بازی از قبل باید بازیکن هر
 .دهید گسترش امکان صورت در را خود تر ارزشمند قطعات ریلی که نکنید فراموشوط آهن توجه کنید و خط توسعه اقدامات به. 1

 مثال، برای) کنند می پیدا دسترسی ویژه فضاهای به ها آن که کنید حاصل اطمینان و باشید داشته توجه می سازید که هایی لوکوموتیو به. 2

 (.نیست مفیدن خط آهن سنت پترزبورگ چندا در  #2لوکوموتیو

 .هستند مفید بسیار( مهندسانیعنی ) متغیر انجام کار فضاهای. 3

 .هستند موقت کارگران از یبیشتردارای انعطاف  ها روبل. 4

 .استفاده کنید. توکن          دو از حداقل باید شما. 5

امتیازات خوبی در پایان بازی به همراه خواهد  بازی پایان در شماتوسعه خطوط ریلی  ،یدنترس اما. دارد ی کارابتدا در زیادی ارزش سازی صنعتی. 6

 داشت.

 تاکتیکی تنکا

 ها کارت و ها توکن

 اضافی روبل یک

 دریافت کنید.

توکن دو برابر  1

کننده در باالی خط 

سایبرین -آهن ترنس

 قرار دهید.

واحد در صنعت  1

 خود پیشرفت کنید.

ریل مشکی خود را 

واحد توسعه  1

 دهید.

 بازی شروع جایزه های کارت

 توکن 7

 شما. دسترسی دارید خود انتخاب قطعات ریلی به برای واحد توسعه 4به 

 استفاده دارید، حال حاضر در که توسعه ها را برای قطعات ریلی این باید

 .کنید

 تراس سمت گوشه در را خود توکن عالمت گذاری مجدد

 بعد به حاال از. دهید جای خود شخصی صفحه باالی

 بیشتری ارزش شما سفید و بیرنگ ای، قهوه قطعات ریلی

 .دارند

حال  .دهید قرار فیِکی آهن راه 5 یفضا زیر را فیِکی مدال

 و خاکستری ریل با بعدی، این دور یا دورهای در اگر

در  اضافی امتیاز 20 رسیدید،ام  5 فضای به لوکوموتیو

 .می آورید دست به مراحل امتیاز گیری

 .کنید دریافت خود صنعتدر پیشرفتواحد  5

 قرار صنعت صفر یفضا در را خود صنعت نشانگر دومین

 .دهید
 ،انجام می دهید را صنعتدر  پیشرفتاقدام  که زمان هر بعد، به این از

 بیش اگر. کند حرکت نشانگر شما کدام که کنید انتخاب توانید می

 دو انمی را آن توانید می کنید، دریافت صنعت پیشرفت فضای یک از

فضا نمی توانند یک  هرگز نشانگر دو هر. کنید تقسیم خود نشانگر

 .کنندرا  اشغال

 امتیاز می دهند. نشانگر دو هر ،امتیاز گیری مراحل طول در

می توانید  کند، می حرکت کارخانه یک از روی شما دوم نشانگر وقتی

 . گیرید بهره آن از دوم بار برای

 استفاده کنید. دومبرای بار         فضای نمی توانید از شما

 اعمال را آن بالفاصله و کنید انتخاب را    های        کارت از یکی

  این کارت بازگردانید،بازی  جعبه به را کارت آن، از پس. کنید

 نگاه به کارت های      می توانید شما سپس،. شد نخواهد استفاده دوباره

 مقابل در را کارت آن سپس .کنید انتخاب از بین آن ها کارتو یک  کنید

 در را امتیازات اضافی تا دهد می امکان شما به امر این دارید؛ نگه خود

 .آورید دست به بازی پایان

 .اند شده داده توضیح زیر صفحه در ها کارت نای

 سایبرین-توکن دوبرابر کننده در باالی خط آهن ترنس 3

 .دهید قرار
 توانید می آورید، دست به جدیدیتوکن، قطعات  این از استفاده هنگام در اگر .کنید

 .دهید حرکت( توکن این با حتی) بالفاصله را قطعات این
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 توکن ها و کارت ها

 که به رو قرار گرفته اند      کارت   5

 گرکار یک شما به کارت این بردارید. را مشکی کارگر

 که بار هر این، بر عالوه. دهد می بازی بقیه برای اضافی

 حداقل که انجام کار فضای یک در مشکی کارگر از شما

قرار دهید. آنگاه  ،دهدارائه می  را ریل مشکی توسعه یک

 یک توسعه اضافی برای ریل مشکی دریافت می کنید.

 :اقدام 4 انجام

 قرار دهید. کننده برابر دوتوکن  1* 

 و صنعت،در  پیشرفت 1* 

 .کنید دریافت قطعه ریلی مشکی توسعه یک* 

 .دهید انجام دیگر بار یک را عمل 3 این یکی از سپس،

 بردارید. کارت این از را روبل سکه و مهندس

 و دهید قرار خود صفحه شخصی نزدیکی در را مهندس 

 در فورا دو هر. بگذارید شخصی خزنم در را روبل

 .هستند دسترس
 در را آن بالفاصله و بردارید کارت این از را #9  لکوموتیو

 معمول صورت به. دهید قرار خود آهنخطوط  از یکی

 هر . سپسکنید جایگزین لوکوموتیو این توانید می شما

 بیاید، بدستجدید  لوکوموتیو این دادن قرار با که یمزیت

 آن را اعمال کنید. بالفاصله
توضیح  10 صفحه در که همانطور) بسازید کارخانه یک

 صنعتدر  پیشرفت 2 بالفاصله شما همچنین(. داده شد

 .کرد خواهید دریافت

 15 ،امتیاز گیری نهایی زمان در

 .کسب می کنید امتیاز

 10 نهایی، امتیاز گیری طول در

  کامل آهن راه برای امتیاز

 30 حداکثر)بدست می آورید 

 (.امتیاز

 10 نهایی، امتیاز گیری طول در

 در که اضافی کارگر هر از امتیاز

، اید آورده بدست بازی طول

 هر شامل این. کسب می کنید

 و شما رنگ از اضافی کارگر دو

مشکی می شود. این  کارگر

 .است( امتیاز 30 حداکثر) کارت

 اگر نهایی، امتیاز گیری طول در

توکن  از باالتر یا 6 یا 5 ،4تعداد 

های دو برابر کننده درخط آهن 

 20سایبرین داشته باشید، -ترنس

 7 دارای شما اگر. گیرید می امتیاز

 هستید، کننده برابر توکن دو 8 یا

 .آورید بدست می امتیاز 30

 
 
 این نهایی، گیری امتیاز طول در

 با بازیکن تعیین هنگام در کارت

 یک عنوان به مهندس بیشترین

 می محسوب اضافی مهندس

 .شود

هر  یی،نها امتیاز گیری طول در

فضایی که با ریل مشکی به آن 

 4 نهایی، امتیاز گیری طول در امتیاز دارد. 1رسیده اید، 

 مسیر در کارخانه هر از امتیاز

دریافت خواهید کرد.   صنعت

 (.امتیاز 20 حداکثر)

 نهایی، امتیاز گیری طول در

با  را خود های لوکوموتیو اعداد

به اندازه نتیجه  و کنید هم جمع

 بگیرید. آن، امتیاز

 7 نهایی، امتیاز گیری طول در

 در هر توکن      برای امتیاز

صفحه شخصی خود دریافت 

 (.امتیاز 28 حداکثر) ید.می کن

 6 نهایی، امتیاز گیری طول در

 استخدام مهندس هر برای امتیاز

ی  مهندس. )دریافت می کنید شده

 باال پایان بازی پاداش کارت که در

کارت به  این در شود، می دیده

 .(آید نمی حساب

اینکه به  یا کنید انتخاب را خود نظر مورد کارت و کنید نگاهبه همه آن ها  توانید می باشید، داشته را        کارت گرفتن شما امکان که زمان هر

 .آورید دست به امتیاز 10 بالفاصله جای برداشتن کارت

 بازی پایان امتیاز جایزه کارت های 
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 نجاتکارخا و مهندسین

 و کرده دریافت صنعتدر  پیشرفت 1 شما

 .کنید می کسب امتیاز 3 بالفاصله

کنید که باید آن را توکن دوبرابر کننده دریافت می  1 شما

 همچنین سایبرین قرار دهید.-هن ترنسدر باالی خط آ

 .کنید میکسب  امتیاز 3 بالفاصله

 نیدک می دریافت خاکستریتوسعه ریل  یک شما

 .کنید می دریافت امتیاز 5 بالفاصله و

 رنگ کارگر یک( تنها و) یک با را انجام فضای یک شما

 .کنید استفاده دوباره عمل این از و کرده انتخاب خود

در قطعات ریلی  توسعه 2 خود، نتخاببه ا شما

 .کنید میدریافت 

 توسعه ریل 1 و توسعه ریل مشکی 1 شما

 .کنید می دریافت خاکستری

 دریافت توسعه قطعه ریلی 1 به انتخاب خود، شما

 .کنید می کسب امتیاز 3 بالفاصله و کرده

 کرده دریافت توسعه قطعه ریل مشکی یک شما

 .کنید می دریافت زامتیا 3 بالفاصله و

 .کنید می دریافت صنعتدر  پیشرفت 2 شما

توسعه ریل مشکی  1 و صنعتدر  پیشرفت 1 شما

 .کنید می دریافت

 کارخانه یک یا لوکوموتیو یک توانید می شما

 1 و خود انتخاب یلی بهتوسعه قطعه ر 1 شما .بسازید

 .کنید می دریافت توسعه ریل مشکی

 توسعه ریل وخاکستری  توسعه ریل یک شما

 .کنید می دریافت ای قهوه

 و کرده دریافت ای قهوه توسعه ریل یک شما

 .کنید میکسب  امتیاز 5 بالفاصله

 .کنید می دریافت توسعه ریل مشکی 2 شما

 که آن هایی) خود مهندسین توسط شده ارائه لاعما از توانید می شما: توجه

 انجام به قادر کامل طور به اگر حتی ،(شخصی شما هستند صفحه نزدیکی در

 .ید، استفاده کنیدنیست ها آن

 .کنید اعمالدلخواه خود  ترتیبی به را ی ریلیها توسعه شما: توجه

توکن دوبرابر کننده  2 شما

کنید که باید آن افت می دری

-هن ترنسرا در باالی خط آ

 سایبرین قرار دهید.

 با را انجام فضای یک شما

 کارگر یک( تنها و) یک

 و کرده انتخاب خود رنگ

 دوباره عمل این از

 .کنید استفاده

 

 یک یا لوکوموتیو یک

 .بسازید کارخانه

 مهندسین اعداد بالفاصله

 خود را با هم جمع کنید

 به را ها آن اعداد مجموع)

 ( .آورید دست

مخزن  از روبل 1

اصلی دریافت می 

آن را در مقابل  .کنید

 خود قرار  دهید.

 در پیشرفتواحد  1

دریافت می  صنعت

 .کنید

امتیاز جایزه   کارت یک

 انتخاب را انتهای بازی

 بالفاصلهاینکه  یا کنید

 .کنید کسب امتیاز 10

 خود، نتخاببه ا شما

در قطعات  توسعه 2

 میریلی دریافت 

 .کنید

 

 عدد از دومجموع 

 )بزرگترین( بهترین

 های خود را لوکوموتیو

 .آورید دست به را

 مهندسین

 کارخانجات
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 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


