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  Istanbul  بازی استانبول                            

 

                                

                                               

 دقیقه 01الی  01سال به باال    زمان بازی:   01نفر    سن بازیکنان:  5الی  2تعداد بازیکنان:        

 

 

 مترجم: مرتضی آشوری          Rüdiger Dornطراح بازی:                        
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 مقدمه:

 گرفته. هیاهو و همهمه سراسر بازار بزرگ استانبول را فرا

بهترین معامالت را  تاجران و دستیارانشان با عجله در کوچه پس کوچه های بازار در تالش هستند تا

انجام دهند و از رقبای خود پیشی بگیرند. کلید موفقیت در پر کردن چرخ دستی های دستیاران از 

محصوالت مختلف و رساندن محصوالت به انبارها و فروختن به بهترین قیمت است و در نهایت خریدن 

 رمز پیروزی نهایی است. ،و جمع آوری مقدار مشخصی یاقوت

 

 

 

 

 اجمالی بر بازی:نگاه 

مختلف بازار استانبول  محل 01دستیار خود در  0استانبول در نقش تاجری هستید که با  شما در بازی

 ام می دهید.ـرا انج محلان ـربوط به همـما عمل مـشرت مشغول می شوید. در هر محلی به تجا
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دستیاران خود در آن محل برای انجام هر کاری در مکان های مختلف شما نیاز به قرار دادن یکی از 

برای اینکه دوباره از آن دستیار استفاده کنید شما باید مجددا به آن مکان برگردید و دستیار  ،دارید

خود را بردارید. پس برنامه ریزی دقیقی باید انجام دهید تا هیچ وقت بدون دستیار نمانید که در آن 

 صورت هیچ عملی نمی توانید انجام دهید.

 :قطعات بازی

  

 

برچسب )که باید قبل اولین بازی  0 -توسعه چرخ دستی 05 -تایل چرخ دستی 5-تایل مکان 01

 0مهره خانواده و  0 –مهره دستیار  5مهره تاجر )ضخیم تر( و  0به ازای هر بازیکن  -چسبانده شوند( 

 هسکه های لیر –تایل درخواست کاال  01 –تایل مسجد  01 –کارت جایزه  21 – مهره نشان محصوالت

صفحه  5 -مکعب نشانگر پست 0 –عدد(  00)ه لیر 01عدد( و  05) هلیر 5عدد( 01) هلیر 0به ارزش 

قطعه  02-حاکم مهره بنفش  0و  دزدمهره مشکی  0 –نشان بازیکن شروع کننده  0 –خالصه راهنما 

 عدد تاس 2-یاقوت
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 بازی:ن اولیه چیدما

 

                                  

 

بچینید که در واقع تشکیل صفحه اصلی بازی را  0×0ورت یک جدول تایل مکان بازی را به ص 01 – 0

پیشنهاد می شود برای چند بازی اول خود زمین بازی را به صورت ساده بچینید برای اینکار  ،می دهد

 .شماره های آبی درج شده در قسمت باالی سمت چپ تایل ها را به ترتیب بچینید

دسته مرتب کنید.  0والت آنها در تایل های مسجد را بر اساس رنگ آنها و همچنین تعداد محص-2

مکان مسجد صفحه  2محصول قرار می گیرد. سپس آنها را در  2باالیی هر دسته با عالمت بنابراین تایل 

  عدد یاقوت هم روی هر مسجد قرار دهید. 0بازی قرار دهید. به ازای هر بازیکن 

                                                                     

 نکته مهم:

 یاقوت بگذارید. 0 نفره: درهر مسجد فقط 5حالت 
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 .محصول را از بازی کنار بگذارید 5نشان  نفره: تایل های با 0حالت 

 .محصول را از بازی کنار بگذارید 5و  0نفره: تایل های بانشان  2حالت 

 

عدد توسعه چرخ دستی در مکان )تعمیرات چرخ دستی( قرار  0عدد یاقوت و  0به ازای هر بازیکن -0

مکان )فروشنده سنگ های قیمتی ( و )قصر سلطان( قرار دهید. از باالترین خانه دهید. یاقوت ها را در 

عدد یاقوت  0کننده ادامه دهید .روی هر خانه د و تا خانه تعداد بازیکنان بازی سمت راست شروع کنی

   قرار دهید و بقیه خانه ها را خالی رها کنید.

                                                                                                    

 مکعب های نشانگر پست را در ردیف باالیی مکان ) اداره پست( قرار دهید.-0

                                             

نید و به رو در دسته ای در مکان )بازار بزرگ( قرار دهید. تایل های تیره ی درخواست کاال را بُر بز-5

 تایل های روشن درخواست کاال را هم به همین صورت در مکان ) بازار کوچک( قرار دهید.

                                                                           

تاس را پرتاب  2ها استفاده کنید. برای هر کدام هر و حاکم از تاس  دزدبرای قرار گرفتن مهره های  -1

 محل قرار گرفتن آنها را مشخص می کند. ،کنید و مجموع اعداد تاس

                                                                         

مانند تاس ها و سکه کارت های جایزه را بُر بزنید و در یک دسته و به پشت در کنار صفحه بازی به  -0

 ها قرار دهید.
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 .هر بازیکن یک رنگ را انتخاب می کند و قطعات چوبی مربوط به آن رنگ را دریافت می کند -8

را جلوی خود قرار که همگی همچنین یک چرخ دستی به همراه یک خالصه راهنما دریافت می کند 

 می دهد.

                                                        

 

 .مکعب نشان محصوالت را در قسمت خاکستری چرخ دستی خود قرار می دهید 0  -9

                                                

 

 پلیس( قرار می دهید.مهره های خانواده بازیکنان را در مکان )ایستگاه  -01

                                                              

مهره دستیار خود را به صورت یک دسته می کند و مهره تاجر خود را روی آنها می  0هر بازیکن  -00

نار نان کگذارد سپس تمام دسته ها در مکان ) آب نما( قرار داده می شوند. پنجمین مهره دستیار بازیک

 صفحه بازی قرار می گیرد.
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افت می ـه لیره دریـسک 2ید. او ـاب کنـوان نفر اول انتخـیک بازیکن را به صورت تصادفی به عن -02

سکه بیشتر از نفر  0کند و همچنین نشان شروع کننده بازی ، در ادامه به صورت ساعتگرد  هر بازیکن 

 سپس هر بازیکن یک کارت جایزه از باالی دسته کارت ها برمی دارد. ،قبلی دریافت می کند

                                                                      

 

ی تاجر باقی مانده را در مکان های )مسجد( و )فروشنده سنگ های قیمتی نفره مهره  2در حالت  -00

 ( قرار دهید.

 

 روش بازی:

 بازی توسط بازیکن شروع کننده آغاز می شود و به صورت ساعتگرد ادامه پیدا می کند 

ها را در چرخ دستی های خود نفره( و آن 2یاقوت در حالت 1یاقوت به دست آورد ) 5وقتی اولین بازیکن 

 قرار داد، آن دور بازی کامل انجام می شود و سپس بازی به اتمام می رسد.

 انتخاب های شما در هر نوبت :

 "حرکت "قسمت آن بازی می شود ) قسمت های  2قسمت می شود که معموال  0هر دور بازی شامل 

نامیده می شوند، هنگامی انجام می شوند که دو قسمت دیگر که )مالقات یا برخورد( (  "انجام کار "و 

 مهره تاجر شما با مهره های دیگر برخورد یا مالقات داشته باشد.

در نوبت خود هر بازیکن به هر تعدادی که بخواهد می تواند از کارت های جایزه و قدرت های ویژه تایل 

 های مسجد استفاده کند.

ده ی زیر را به ترتیب انجام دهند، صرف نظر از اینکه بازیکنان باید همیشه قسمت های توضیح داده ش

 همه آنها قابل انجام باشند یا نباشند.

 حرکت-0
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 خانه حرکت دهید. 2یا  0مهره تاجر خود را به همراه دسته دستیاران )اگر وجود دارد( 

فاوت تشما نمی توانید به صورت مورت حرکت کنید و همچنین باید خانه انتهایی شما با خانه شروع م

 انتخاب در خانه نهایی دارید: 0باشد سپس شما 

(A  دستیار  0برداشتن 

آن هره های خود را روی آن قرار دهید، اگر یکی از دستیاران شما در خانه توقف شما قرار دارد دسته م

 مهره دستیار می تواند با بقیه دسته در نوبت بعدی حرکت کند.

 B  )رها کردن یک مهره دستیار 

مهره ای از دستیاران شما در خانه نهایی وجود ندارد پایینترین دستیار دسته خود را آنجا رها  اگر هیچ

ی همانجا باقی ماند و مابقی دسته کنید و بقیه دسته در کنار آن قرار می گیرد. آن مهره در حرکت بعد

  حرکت می کند.

                                                                          

                                                         

 

 C  )به  .اگر شما نتوانید یا نخواهید دستیاری را بردارید یا رها کنید نوبت شما سریعا به اتمام می رسد(

 که بعدا توضیح داده می شود( "آب نما "جز در مکان 

 نکته:

سکه پرداخت کنید و یک مهره دستیار را  2داشته باشید، می توانید ما تایل مسجد زرد رنگ را اگر ش

 از مکانی دیگر برداشته و به دسته خود اضافه کنید.
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 مالقات یا برخورد با سایر تاجران ) درصورت وجود(: -2

سکه به هر کدام از آنها پرداخت کنید،  2اگر هر مهره تاجری در خانه انتهایی شما قرار داشت شما باید 

 گر نتوانید و یا نخواهید پرداخت کنید نوبت شما فورا به اتمام می رسد.ا

                                                        

 مجبور به پرداخت به هیچ تاجری نیستید. "آب نما "استثناء: شما در خانه 

 نفره:  2نکته خاص در حالت 

سکه به بانک می پردازید و سپس  2کردید، به ازای هر کدام  های تاجر بی طرف برخورداگر شما با مهره 

 هر دو تاس را انداخته و محل جدید مهره تاجر بی طرف را مشخص می کنید.

 انجام کار: -0

شما می توانید عمل مربوط به آن مکان نهایی را انجام دهید. اگر نتوانید یا نخواهید کاری انجام دهید 

 را انجام دهید. 0مت می توانید در صورت امکان قس

 :) در صورت وجود( دزدمالقات یا برخورد با مهره های خانواده، حاکم و  -0

 مهره های خانواده دیگر بازیکنان:

های خانواده سایر بازیکنان قرار داشت، باید آنها را برداشته و به  هاگر در خانه نهایی مهره یا مهر

مکان)ایستگاه پلیس( منتقل کنید. )مگر در آنجا باشند(. در ازای دستگیری آنها به ازای هر مهره 

 سکه از بانک دریافت کنید. 0خانواده یک کارت جایزه و یا 

                                                                            

 مهره حاکم: 
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شما می توانید یک کارت جایزه از بانک بردارید و به دست خود اضافه کنید. اگر این کار را انجام دادید 

 سکه به بانک بپردازید یا یکی از کارت های جایزه دست خود را از بازی کنار بگذارید. 2باید 

                                                                          

 :مهره دزد

 .محصول با انتخاب خود به چرخ دستی اضافه کنید 0شما می توانید 

 .محصول پرداخت کنید 0سکه یا  2اگر برداشتید 

                                                                         

دزد استفاده کردید هر دو تاس را پرتاب کنید و مهره ها را طبق عدد اگر شما از قدرت های حاکم یا 

 تاس در خانه جدید قرار دهید.

 کارت های جایزه:

 .در نوبت خود به هر تعدادی که بخواهید می توانید کارت جایزه بازی کنید-

 دهید.تمام کارت های بازی شده یا از بین رفته خود را به رو در مکان )کاروانسرا( قرار -

 وقتی می خواهید یک کارت جایزه بردارید از دسته کارت های به پشت قرار گرفته بردارید.-

به محض اتمام کارت های جایزه، دسته کارت های بازی شده را مجددا بُر بزنید و دسته جدیدی تشکیل 

 دهید.

 کارت ها:توضیحات 

     .یک محصول به انتخاب خود به چرخ دستی اضافه کنید-
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 .سکه از بانک بردارید 5-

                                                               

اگر عمل مربوط به مکان )قصر سلطان( را انجام دادید، بعد از اتمام آن می توانید مجددا آن عمل را -

 تکرار کنید.

                                                                

اگر عمل مربوط به مکان )اداره پست( را انجام دادید، بعد از اتمام آن می توانید مجددا آن عمل را -

 تکرار کنید.

                                                               

)فروشنده سنگ های قیمتی ( را انجام دادید، بعد از اتمام آن می توانید  اگر عمل مربوط به مکان-

 مجددا آن عمل را تکرار کنید.

                                                             

 مهره خانواده خود را در ایستگاه پلیس قرار دهید و جایزه خود را بگیرید.-
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 بازی خود مهره تاجر خود را حرکت ندهید و در همان محل می ماند. 0در بخش  -

                                                           

 

 خانه( 2الی  0خانه حرکت دهید )به جای  0الی  0بازی خود مهره تاجر خود را  0در بخش -

                                                             

 

 بازی خود یکی از دستیاران خود را به دسته مهره ها اضافه کنید. 0در بخش -

                                                            

 

تعداد الزم محصوالت را بفروشید ولی اگر عمل مربوط به مکان )بازار کوچک( را انجام دادید. شما باید -

 شما می توانید محصوالت دیگری را به جای آنچه الزم است بفروشید.

                                                             

 

 مکان های بازی و اعمال مربوط به آنها:
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 تعمیرگاه چرخ دستی  -0

                                                       

 اشته به چرخ دستی خود اضافه کنید.سکه به بانک پرداخت کنید و یک توسعه چرخ دستی برد0

 یکی از یاقوت ها را بردارید.توسعه برداشتید و چرخ دستی خود را کامل کردید  0به محض اینکه 

 انبار پوشاک، ادویه و میوه - 0-2

                                                

مکعب مربوط به آن دسته از محصول را تا انتها در صفحه چرخ دستی خود جلو ببرید )سمت راست( 

سکه یک محصول دیگر هم به چرخ  2اگر شما تایل مسجد سبز را داشته باشید می توانید با پرداخت 

 دستی خود اضافه کنید.

 اداره پست  -5

                                           

که آزاد هستند )زیر مکعب نیستند( را دریافت می کنید. سپس چپ ترین مکعب را  منابعی را 0شما 

 یک خانه پایین می آورید. هنگامیکه تمام مکعب ها پایین بودند آنها را به باال برمی گردانید.

 کاروانسرا-1

 کارت جایزه بسوزانید. ردارید و یککارت جایزه ب 2
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کارت جایزه ای برداشتید و فقط با این مکان )کاروانسرا(، می توانید کارت جایزه  اکشنوقتی که با این 

 خود را از دسته کارت های باطل شده بردارید.

 آب نما-0

 تمام مهره های دستیار خود را به دسته تاجر برگردانید 

برای انجام کار نیازی به داشتن دستیار ندارید و همچنین در مکان )آب نما( تنها مکانی است که شما 

 صورت حضور تاجران دیگر نیازی به پرداخت جریمه ندارید.

 اگر شما مهره خانواده خود را به آب نما بفرستید می توانید دستیاران خود را به تاجر بازگردانید.

 بازار سیاه-8

                                           

  .محصول قرمز یا زرد یا سبز اضافه کنید0

 دو تاس پرتاب کنید :

 .محصول آبی هم اضافه کنید 0آوردید:  8یا  0اگر 

  .محصول آبی اضافه کنید 2آوردید:  01یا  9اگر 

  .محصول آبی اضافه کنید 0آوردید:  02یا  00اگر 

 تاس بریزید. هبارتغییر دهید یا دو 0تاس ها را به اگر تایل مسجد قرمز دارید می توانید یکی از 

 چایخانه-9

  .اعالم کنید سپس هر دو تاس را پرتاب کنید 02الی  0یک عدد بین 
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اگر عدد تاس ها برابر یا بیشتر از عدد اعالمی شما بود، به همان مقدار سکه از بانک بردارید. در غیر 

 سکه بردارید. 2اینصورت 

 بازار کوچک و بازار بزرگ  00-01

                                   

 .محصول مشخص شده بر روی تایل درخواست کاال را بفروشید 5الی  0تعداد 

سپس مکعب های هر محصول را در چرخ دستی به عقب برگردانید و به مقدار مشخص شده سکه از 

 بانک بگیرید.

                                      

 ایستگاه پلیس  -02

                                    

اگر مهره خانواده شما در ایستگاه پلیس قرار دارد آن را آزاد کنید و به مکان دلخواه بفرستید. سپس 

 عمل مربوط به آن محل را انجام دهید . مهره خانواده هیچ برخورد و مالقاتی ندارد.

دستگیری دارند و دوباره به ایستگاه پلیس برمی گردند های خانواده امکان اما در سایر مکان ها مهره 

 کارت جایزه می گیرد. 0سکه یا  0و بازیکن دستگیر کننده 

                                              

 قصر سلطان  -00
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کنید و در ازای جایزه اولین یاقوت را بردارید و در تمام محصوالتی که بدون پوشش هستند را پرداخت 

 چرخ دستی خود قرار دهید، به این ترتیب یاقوت بعدی گرانتر خواهد شد.

                                                    

 مسجد کوچک و مسجد بزرگ  05-00

                                              

بردارید، برای برداشتن تایل مسجد چرخ دستی شما باید بتواند محصوالت درخواستی تایل مسجد  0

 قدرت و ویژگی مخصوص به خود را دارد. کی روی تایل را پرداخت کند، هر تایل مسجد

 عدد می توانید داشته باشید. 0شما فقط از هر تایل 

ردارید و به چرخ دستی خود اضافه یاقوت ب 0تایل یک مسجد را برداشتید می توانید  2به محض اینکه 

  .کنید

 

 فروشنده سنگ های قیمتی- 01
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 به مقدار بزرگترین عدد خانه خالی به بانک سکه پرداخت کنید و آخرین یاقوت را بردارید.

 به این ترتیب یاقوت بعدی گرانتر خواهد شد.

 :تایل های مسجد

تاس را  2تغییر دهید یا مجددا  0تاس را به  0در مکان چایخانه و بازار سیاه شما می توانید تایل قرمز: 

 بریزید.

                                                                 

  .فورا مهره پنجم دستیار خود را بردارید و به دسته تاجر خود اضافه کنیدتایل آبی: 

                                                                 

 0سکه  2هنگامیکه از یکی از انبارهای سه گانه استفاده می کنید می توانید با پرداخت : تایل سبز

 محصول دیگر هم بردارید.

                                                               

خود را به دسته تاجر بر  سکه یکی از دستیاران 2بار در هر دور می توانید با پرداخت یک تایل زرد: 

 .گردانید
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 پایان بازی:

 نفره( به دست بیاورد، بازی را پایان می دهد. 2یاقوت در حالت  1یاقوت )  5اولین بازیکنی که 

وقتی که این اتفاق افتاد راند را به پایان برسانید. سپس هر بازیکنی اگر بخواهد می تواند از کارت های 

 جایزه خود برای به دست آوردن محصول استفاده کند.

 .بازیکنی که بیشترین یاقوت را دارد برنده بازی است

                                                       

 :تساوی در تعداد یاقوت ها برنده به ترتیب زیر مشخص می شود در صورت

 سکه باقی مانده  ینبیشتر

 بیشترین محصول در چرخ دستی 

 بیشترین کارت جایزه باقی مانده
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 مترجم: مرتضی آشوری                                                   

 «سرزمین ذهن زیبا» ارائه از شرکت                                

 baziplanet  @lbmind@کانال تلگرام:               120-88082108تلفن: 

                           www.Baziplanet.com              

                        Telegram.me/baziplanet                                  

                                                                                                      

                                                                                   

http://www.baziplanet.com/

