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هتل بزرگ اتریش
ست مداران، جمعیت این شهر را هنرمندان، سیا. در آغاز قرن بیستم، شهر وین یکی از مراکز اصلی اروپا به شمار می رفت

. اشراف زادگان، شهروندان و توریست ها تشکیل می دادند، و امپراطور بر همه حکومت می کرد
ما باید هتل برای اینکار ش. در وسط وین مدرن، شما به عنوان یک هتل دار شانس خود را برای پیشرفت امتحان می کنید

ی همچنین مهمان های شما هر روز به غذا و نوشیدنی ها. خود را گسترش داده و اتاق های جدید برای مهمان ها آماده کنید
.  تی شاید نیاز باشد خدمه بیشتری استخدام کنیدح. عالی نیاز دارند که باید برایشان تامین کنید

.ن باشیدعالوه بر این ها فراموش نکنید احترام و خشنودی امپراطور را نیز حفظ کنید، و گرنه باید منتظر عواقب آ
.  با چالش های پیش رو دست وپنجه نرم کنید و هتل کوچک خود را به هتل بزرگ اتریش تبدیل کنید

.کنماگه اجازه بدین شما رو در هتل بزرگمان راهنمایی می. استلئوپولدنام من . خوش آمدید
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کارت مهمان

سفارش امتیاز

نام

جایزه

دسته بندی
رنگ )

(رومیزی

راسیاریبهایمهمانبایدخودهتلموفقیتوپیشرفتبرایشما
کههنگامی.کنیدبرآوردهراهایشانخواستهوکردهجذب

میشماهتلدرمهمانآنکردید،برآوردهرامهمانیکخواست
حالاینبا.آوردمیهمراهبهشمابرایراهاییجایزهوماند

تکار)زادگاناشراف:گیرندسختهااتاقانتخابدرهامهمان
ارتک)هنرمندانکنند،میانتخابراآبیهایاتاقفقط(آبی
رتکا)شهروندانوکنند،میانتخابرازردهایاتاقفقط(زرد
هاتتوریسفقط.کنندمیانتخابراقرمزهایاتاقفقط(قرمز

.شدخواهندراضیاتاقیهرباکههستند(سبزکارت)
ارمغانبهامتیازشمابرایتنهانهمهمانیککردنخوشحال

میشمابهنیزاضافیاعمالجایزه،عنوانبهبلکهآورد،خواهد
.دهد

!مهمان ها همیشه مهمترین افراد هستند
د، اگر یک مهمان خوشحال باش. این شعار ما در این هتل است

به این تنها راه استفاده از ظرفیت هتل و. اتاقی از ما می گیرد
کارت خدمه.دست آوردن حرکت های اضافی است

زمان

تاثیر

نام

هزینه متکارخدهر.بودخواهدمفیدبسیارشماهتلبرایخدمهداشتن
بارهرایازبهبعضی:دارددیگریبهنسبتمتفاوتیتاثیر

تاثیریعضیبولیدارند،استفادهقابلتاثیریکفقطاستخدام
ایبرایاضافهامتیازهایبازیآخردرهمبرخی.دارنددائمی

میفقطراخدمهازبعضیهمچنین.داشتخواهندهمراهبهشما
.کرداستفادهبازیدورهرطولدریکبارتوان

هتل خدمه می توانند بسیار مفید باشند ولی یک
دار ماهر، اگر باهوش عمل کند، می تواند با 

.دارایی های خود از پس کارها بر بیاید

صفحه هتل
مهمانهایسفارششماکهاستجاییآشپزخانه.کندپذیراییمهمان3ازتواندمیکهاستکوچککافهیکدارایشماهتلصفحه

.کنیدمیدارینگهراخودخدمهوپولودهیدمیانجامراخودهایعملکهاستجاییدفتروکنید،میآمادهراها
نانبازیکتمامشودمیباعثکهداردوجودمشابههایهتلطرفیکدر.داردشدهچاپتصویرطرفدوهردرهتلهایصفحه

رایطشباهاییهتلدیگرطرفدرولیباشند،داشتهیکسانیشرایط
.شودمیبازیشدنترسختباعثکهداردوجودمتفاوت

تون این کار زندگی رو برا. اجازه بدین با روی مشابه هتل ها شروع کنیم
.راحت تر می کنه

ی اتاق مهمان برای استفاده در اختیار دارید، ولی در نهایت م3در شروع بازی 
.اتاق در هتل خود داشته باشید20توانید تا 

(.  اتاق های همرنگ کنار هم در صفحه هتل)اندگروه مرتب شده 10اتاق ها در 
.  ولی استفاده از تمام اتاق های یک گروه منافع زیادی دارد

گروه

نهآشپزخا
کافه

ولی یک! آیدنمیهیچ کس از امتیازهای اضافه بدش 
هتل دار خوب تنها به تعدادی نیاز، اتاق ها را برای 

. مهمان آماده می کند



رشمارشگر امپراطو
. دارای امتیازی برابر با عدد نوشته شده پایین آن می باشدهرکدامخانه در شمارشگر امپراطور وجود دارد، که 13

.، یک امتیاز دریافت می کنید13هر خانه پیشروی بعد از خانه ی ازایجلوتر بروید، در عوض به 13توانید از خانه نمیشما 

شمارشگر امتیاز
چندیازامتیمهرهخانههردراستممکن.ببریدجلوبهخانهیکراخودچوبیدیسککنیدمیکسبکهامتیازیکهرازایدر

خانهازبعدباروقتیوبگذارید،خودجلوی75عدددارایسمتازراامتیازنشانگریککردید،عبور75خانهازاگر.گیردقراربازیکن
مکانامتیازباراخودگرنشانامتیازنهایی،امتیازآوردندستبهبرایبازیپایاندر.بچرخانیدپشتبهرانشانگرآنگذشتید،75امتیازی

.کنیدجمعخودچوبیدیسک

چیدمان آغاز بازی
خانه برای 3این صفحه حاوی جاهایی برای کارت مهمان، شمارشگر امپراطور، . صفحه بازی را در وسط میز بازی خود قرار دهید

.خانه برای قرار دادن کارت های سیاست می باشد3قرار دادن کاشی های امپراطور و 
.خانه برای اعمال شماست، کنار آن قرار دهید6صفحه اعمال را که دارای 

.سطل زباله و نشانگر های امتیاز را کنار صفحه قرار دهید
.رنگ مختلف غذا و نوشیدنی را جدا کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهید4

.کارت های مهمان را بر بزنید و آن ها را به پشت در یک دسته و در کنار صفحه ی بازی بگذارید
.هر کدام را به رو در یکی از خانه های کارت های مهمانان قرار دهیدو برداشته کارت را از روی این دسته 5



.کارت های خدمه را بر بزنید و آن ها را به پشت در دسته ای کنار صفحه بازی قرار دهید

ابتدا کارت های مشخص شده را جدا و مرتب (. نگاه کنید11به صفحه )در بازی اول خود از ست پیشنهاد شده استفاده کنید
.کنید، سپس بقیه ی کارت ها را بر بزنید

بازیصفحهشدهمشخصقسمتدرروبهوبرداریدسیاستکارتیکA,B,Cهایدستهازامهرکداز•
.دهیدقرار

.کارت های بررسی، صفحه هتل و دیسک های چوبی باقی مانده را به جعبه برگردانید•

.اتاق را بر اساس رنگ دسته بندی کرده و در کنار صفحه بازی قرار دهیدکاشی های •
برایتاس14ونفره،3بازیبرایتاس12نفره،2بازیبرایتاس10:دهیدقرارعملیخانهاولیندرراهاتاسازتعداداین•

.برگردانیدجعبهبهراماندهباقیهایتاس.نفره4بازی
جعبهبهرابقیهوبردارید-شدهنوشتهبازیکنانمناسبتعدادپشتشاندرکه-رانوبتترتیبهایکاشیبازیکنانتعداداساسبر•

(استشدهنوشتهآنبهمربوطکاشیپشتهرکدامعددکهداردوجودنفره4ونفره،3نفره،2بازیحالت3).برگردانید
.دیسک چوبی از رنگ انتخابی خود بردارید6یک کارت خالصه روند بازی، یک صفحه هتل و •

.قرار دهیدیکی از دیسک های خود را روی خانه صفر شمارشگر امپراطور و یکی دیگر را روی خانه صفر شمارشگر امتیاز•
به.زاریدبگ(پایینقسمترنگسبزتابلو)خودهتلصفحهدرپولشمارشگر10خانهرویراخودهایدیسکازدیگریکی•

.بگذاریدخودهتلصفحهکنارراهادیسکبقیه.کنیدمیآغازپولکرون10بارابازیشمادیگر،عبارت

.  شما به بقیه دیسک ها برای دخالت در سیاست و عالمت گذاری کارت مرتبط آن نیاز دارید

.ار دهیدبرداشته و در آشپزخانه ی صفحه هتل خود قراشترودلاز انبار بازی یک عدد قهوه، شراب، کیک و 

.کارت خدمه بکشید و آن ها را از دید بقیه پنهان نگه دارید6

.ازی کنیدهمانطور که گفتم، در صورت تمایل، بار اول حالت مقدماتی بازی را با استفاده از مجموعه پیشنهاد شده ب

.  ردیف شمارش گر دور بازی قرار دهید1نشان دور را روی خانه ی شماره 

یبازصفحهشدهمشخصقسمتدرروبهوبرداریدامپراطورکاشییکA,B,Cهایدستهازامهرکداز•
.دهیدقرار



آماده سازی ها
.کنیدمیبازیلهتصفحهطرفکدامباکهبگیریدتصمیمبازیکناندیگربا

.نیدکبازی(یکسانهتل)صفحهرویباشودمیپیشنهاداولباربرای
بانوبتترتیبکاشیوکنیدانتخابدلخواهبهرااولنفر

عدیبنفر،ساعتگردجهتدرسپس.بدهیداوبهرا1عدد
تارونداینوکندمیدریافترا2نوبتترتیبکاشی

ددعکهدارندعدددوهاکاشی).یابدمیادامهآخربازیکن
.(استمالککوچکتر

درونیدکشروع(داردرانوبتعددبیشترینکه)آخرنفراز
درشدهرومهمانکارت5ازیکینفرهرپادساعتگردجهت
افهکدرایهزینههیچبدونوکندمیانتخاببازیصفحه

باقیهایکارتبایدانتخابهرازبعد.دهدمیقرارخود
مهمانکارتمکانتادهیدحلراستسمتبهرامانده

دستهرویازکارتیکآنگاهشود،خالیچپسمت
ایانپدر.بگذاریدخالیجایدروبرداشتهمهمانهایکارت

.نددارخودکافهدرمهمانیکهرکدامبازیکنانمرحلهاین
ر و گذاشتن آن ها روی اتاق همرنگ خود دکاشی اتاق با برداشتن 

ز شما باید آماده کردن اتاق ها را ا. اتاق آماده کنید3صفحه هتل حداکثر 
ه کردن اضاف)اتاق بعدیکاشی های . اتاق پایین سمت چپ شروع کنید

رار باید در کنار حداقل یک اتاق که از قبل آماده شده ق( اتاق جدید
.بگیرند

کی که هزینه ی نوشته شده روی صفحه ی هتل خود را با عقب بردن دیس
.، می پردازیدایدقرار داده پولتانروی شمارش گر 

مندعالقهکلدریاواسکاتلندیاحیانااگر.کنیدآمادهرااتاق3حتما.کوچکپیشنهادیک
.کنیدآمادهمجانیتوانیدمیرااولاتاق3کهبدانیدهستید،خودپولاندازپسبه

هدف بازی  
دورپایانازپسهمچنین.داردوجودامپراطوردهیامتیازیمرحلهیک7و،3،5هایدورپایاندر.شودمیانجامدور7دربازی

.استبازیبرندهباشدداشتهراامتیازبیشترینکهکسی.شودمیانجامبازیآخردهیامتیازهفتم،

مهمان ها به شما امتیاز می دهند، در امتیاز دهی امپراطور، و در ازای: راه های زیادی برای کسب امتیاز در بازی وجود دارد
. متیاز هستبا داشتن خدمه مناسب، راه های دیگری هم برای کسب ا. اتاق های اشغال شده نیز امتیازی به شما تعلق می گیرد

روند بازی
سپس آن ها را بر اساس عدد آمده مرتب کرده , تاس ها را گرفته و می اندازد( را دارد"1"که کاشی نوبت )در شروع هر دور، نفر اول 

. و هر کدام را روی خانه حرکت مربوط به آن در صفحه عمل ها قرار می دهد
(.قسمت رد نوبت را ببینید)سپس آن بازیکنن می تواند نوبت خود را بازی کند یا آن را رد کند 

:شما در نوبت خود حرکت های زیر را انجام می دهید

(اریحرکت اختی.)کارت مهمان از روی صفحه بازی برداریدیک 1.
(.اریحرکت اجب)انجام دهید  ( بر مبنای عدد آن)یک تاس بردارید و عمل مربوط به آن را .2

(.بینیدرا ب"عمل های اضافی"قسمت )نیز انجام دهید اضافیهمچنین شما می توانید عمل های 

.حاال آماده ی شروع هستید



بازیبرداشتن یک کارت مهمان از صفحه. 1
باشدههنوشتبازیصفحهرویکارتآنیخانهزیرکهرا،آنهزینهوبرداریدرابازیصفحهدرمهمانکارت5ازیکیخودنوبتدر

3هراگر.دهیدقرارخودکافهخالیفضاهایازیکیدررامهمانآنسپس.کنیدپرداختهتلصفحهرویخوددیسکدادنحرکت
.برداریدجدیدیمهمانتوانیدنمیباشدپرفضا

سمتبهراماندهباقیمهمانهایکارت
ایفضدرجدیدکارتیکوببریدراست
قراربازیصفحهرویهامهمانچپسمت
.دهید

ها مهمان یک هتل دار موفق تن. بگذارید رازی را به شما بگویم، حقیقت این است که هتل مهمان های خود را انتخاب می کند
ور یک مهمان پس عاقالنه انتخاب کنید، ولی در صورت امکان هر د. هایی را انتخاب می کند که به پیشرفت هتل او کمک کنند

.می کنندجدید به هتل خود بیاورید، ولی حواستان باشد که مهمان ها تا وقتی سفارش خود را دریافت نکنند کافه را ترک ن

ا آنبرداشتن یک تاس و انجام عمل مرتبط ب. 2
هردرکههاییتاستعداد.دهیدانجامراآنبهمربوطعملوکنیدانتخابراآندرتاسیکحداقلباایخانهاعمال،خانه6بیناز

خانهآنزاتاسیکحرکتانجامازپس.دهیدانجامراخانهآنبهمربوطحرکتتوانیدمیبارچندکندمیمشخصداردوجودخانه
عددبامتناسبنبعدیتانوبتوشدهتمامشمانوبتیعنی).دهیدقرارخودنوبتکاشیرویشدهنوشتهعددکمترینرویوبردارید

:حرکت های هر خانه(.استشمانوبتکاشیرویبعدی
، کیک اشترودلشما نمی توانید بیشتر از تعداد . کیک بردارید1اشترودل یا 1به ازای هر تاس در این خانه 

.ید انتخاب کنیدرا می تواناشترودلاز کیک و دلخواهیبردارید، اما با در نظر گرفتن این قانون، هر ترکیب 

1اشترودل و 2اشترودل یا 3برای انجام عمل این خانه شما می توانید . وجود دارد1با عدد تاس3: مثال
.  کیک بردارید

راب، شما نمی توانید بیشتر از تعداد ش. قهوه بردارید1شراب یا 1به ازای هر تاس در این خانه 
.خاب کنیدرا می توانید انتدلخواهیقهوه بردارید، اما با در نظر گرفتن این قانون، هر ترکیب 

به ! ایدرا فهمیده باشید، حتما عمل این خانه را هم متوجه شده 1اگر عمل خانه ی 
!!!روی تاس دقت کنید 1تاس و عدد 1تفاوت بین 

دلخواه را از کاشی اتاق یک . اتاق آماده کنید1به ازای هر تاس در این خانه شما می توانید 
:ذخیره ی آن ها برداشته و بر اساس قوانین زیر، آن را در صفحه هتل خود قرار دهید

.ردیک اتاق آماده شده از قبل قرار بگی( طرف به دلخواه4هر کدام از )هر اتاق جدید باید در کنار
.پیدا باشدکاشی باید طرف روی 
(ردیفسمت چپ.)هزینه اتاق را مطابق با ردیفی که درآن قرار دارد پرداخت کنید

.باید با رنگ اتاق در صفحه هتل یکی باشدکاشی اتاق رنگ 

له امتیازی اگر کاشی اتاقی را در قسمت راست، باالی صفحه هتل خود قرار دادید، بالفاص
.  که روی آن اتاق نوشته شده را دریافت می کنید



درخانه1یاامپراطور،شمارشگردرخانه1توانیدمیخانه،اینرویتاسهرازایبه
هایخانهعدادتکهطوریبهکنید،انتخابراهاآنازترکیبییاوبروید،جلوپولشمارشگر

.شودهاتاستعدادبرابررفتهجلو
ایبرویدجلوامپراطورشمارشگردرخانه2توانیدمیشما.استآمده4عددرویتاس2:مثال

.مسیرهردرخانه1یاپولشمارشگردرخانه2

،داردوجودخانهاینرویکهتاسهرازایبه.کنیدبازیخدمهکارت1فقطتوانیدمیشما
آنهبراخوددیسکوکنیدپرداختراماندهباقیهزینه.شودمیکمکرون1خدمههزینه
.کنیدنمیدریافتپولیشمارسیدصفرزیربههزینهاگر.ببریدپایینپولشمارشگردراندازه

راباشدمیکرون6آنهزینهکهخدمهکارتیکشما.استآمده5عددرویتاس4:مثال
یاکرون4یهزینهباایخدمهکارتتوانیدمییا.پردازیدمیکرون2وفقطکنیدمیبازی
.کنیدبازیرایگانبهراکمتر

خانهایندرهاتاسمیزانبه.کنیدانتخابرا5تا1عمل5ازهرکداموبپردازیدکرون1
.دهیدانجامراخودکردهانتخابخانهحرکت،(6خانه)

2وکنیدپرداختکرون1.استآمده2عددرویتاس1فقطو6عددرویتاس4:مثال
.برداریدقهوه2وشراب

گذارید و باقی ذا و نوشیدنی دریافت می کنید، می توانید بالفاصله آن را روی سفارش یک مشتری بغهر زمانی که شما 
.مانده را در آشپزخانه قرار دهید

.  این یک قانون کلی است و به روش به دست آوردن غذا و نوشیدنی ربطی ندارد

عمل های اضافی

:انجام دهیدعالوه بر اعمال باال، شما در نوبت خود می توانید حرکت های اضافی زیر را نیز

.نماییداضافهعملیخانهیکدرموجودهایتاستعدادبهتاس1کرون،1پرداختباتوانیدمینوبت،هردریکبار•
قرارمهمانانسفارشرویوبرداشتهخودآشپزخانهازنوشیدنیوغذا3حداکثرتاتوانیدمیکرون1پرداختباشما•

.دهید
.(ینیدببرا"سیاستهایکارت"قسمت)دهیدقرارسیاستهایکارتازیکیرویچوبیدیسکیکتوانیدمی•
آنکارتسسپکرده،استفادهمجددراایدکردهبازیدوراینکه«دورهردریکبار»اثرباخدمهکارتیکتوانیدمی•

.برگردانیدپشتبهرا
بهمهمانآنکهایجایزهوامتیازبالفاصهوداده،انتقالخالیاتاقیکبهایدکردهکاملراسفارششکهمهمانیکتوانیدمیشما•

اتاقدرتوانندمیفقطهامهمان.(ببینیدهاکارتروهایعالمتمعنیراهنماییبرایرا16صفحه)کنیددریافترادهدمیشما
بازیازهشدخارجهایکارتدستهدررامهمانکارتوبچرخانیدپشتبهرااتاقکاشی.شوندساکنخودشانرنگهمخالیهای
قسمت).کنیدافتدریراآنجایزهباریکتنهاوبالفاصله،چرخاندیدپشتبهراگروهیکازاتاقآخرینکاشیکهوقتی.دهیدقرار
(.ببینیدرا"شدنپربرایجایزه"

د و اگر اتاق خالی همرنگ یک مهمان ندارید، نمی توانید این عمل را انجام دهید، مهمان بدون اتاق شما در کافه می مان
.یک فضا را اشغال می کند

.به غیر از عمل اول، می توانید عمل های اضافی را به تعداد دلخواه در نوبت خود انجام دهید

.                       این عادالنه نخواهد بود که افراد پولدار بتوانند به سادگی هر چیزی که می خواهند را با پول خود بخرند



در نتیجه نفر . هد بودبعد از اتمام نوبت شما، بازیکن با کمترین شماره نوشته شده روی کاشی نوبت خود، نفر بعدی در بازی خوا
.شروع کننده، دو نوبت پشت سر هم بازی می کندبازیکنسمت راست 

:کنمثالی از نوبت یک بازی

درراجدیدیمهمانتواندنمیداشته،مهمان3قبلازاوچوناست،دوریسنوبت
آمده2عددرویتاس3)کندمیانتخابرا2شمارهحرکتاو.دهدقرارخودکافه
او.کنددریافتقهوه2وشراب2تاکندمیپرداختهماضافهکرونیکو(.است

امتیاز5او.کندمیکاملرااوسفارشودهدمیقرارخودبارونسرویراهاآن
آناشیکودهدمیانتقالخالیآبیاتاقیکبهراخودبارونسوکندمیدریافت

کارت3برداشتن)راشدهنوشتهجایزهسپساو.چرخاندمیدیگرطرفبهرااتاق
هدستدررابارونسکارتوکندمیدریافت(هاآنازیکیکزدنبازیوخدمه
اشغالبرایامتیاز2شاملجایزهیکهمچنیناو.دهدمیقرارشدهخاجهایکارت
.کندمیدریافتگروهیکدرهاخانهتمامکردن

رد کردن نوبت
هایخانهرویاستکمیتعدادکهافتدمیاتفاقوقتیمعموالکاراین.کنیدردراآنتوانیدمیشماخود،نوبتکردنبازیجایبه

ردرانوبتشانیایزنبازیکنانتمامتاباشیدمنتظربایدشماکردنردازپس.کنیداستفادههیچکدامازخواهیدنمیشماوماندههاعمل
.(برودتاسزیروشودمخفینوبتشانکاشیرویعدددوهرو)دهندانجامراخوداصلیعمل2هریاکنند

سطلدرراییک.کندمیجمععملهایخانهازراهاتاسبقیهدارد،خودنوبتکاشیرویراپیداعددکمترینکهبازیکنیسپس
واندتمیاوسپس.دهدمیقرارهاخانهدروکردهمرتبراهاتاسمجدداآمده،شمارهاساسبروریزدمیرابقیهوگذاردمیآشغال
.کندردراآنمجددایاکندبازیراخودنوبت

اشدبنماندهباقیتاسیدیگریا،اندکردهمخفیتاسزیرراخودنوبتکاشیرویعدد2هربازیکنانتمامکهجاییتارارونداین
.دهیدادامه

نیازدجدیهایاتاقبهشدیدااو.استآندریانوبت:مثال
تماممتاسفانه.دهدقرارهاآندرراهایشمهمانتادارد
اونتیجهدر.اندشدهاستفاده3حرکتخانههایتاس

میهدوبارانداختنتاسمنتظروکندمیردرانوبتش
بازیراخودنوبت2بازیکنانبقیهکهاینازپس.شود

طلسدررایکیوبرداشتهراماندههایتاساوکردند،
رویتاس2خوشبختانه.اندازدمیرابقیهوگذاردمی

ودادهانجامرا3حرکتتواندمیاوحال.آیدمی3عدد
.کندآمادهاتاق2



اتاقنوعوگروهاندازهمبنایبراضافهجایزهیکشماشدند،پرگروهیکدرهااتاقتماموقتی
ردزردهایاتاقبرایشماخود،هتلصفحهرویجدولمبنایبر.کنیدمیدریافتآنهای

هایانهخبرایوکنیدمیدریافتامتیازآبیهایخانهبرایروید،میجلوامپراطورشمارشگر
.استبیشتریدکنمیدریافتکهایجایزهباشدبزرگترگروههرچه.کنیدمیدریافتکرونقرمز

هاامتیاز پر شدن اتاق

میراقاتاکاشییکچرخاندنیاجازهشمابهکهمهمانیکیجایزهازاستفادهباتوانیدمی
فقطارخودجایزهگروههر.کنیددریافتراآنامتیازوکردهپرراگروهیکاتاقآخریندهد،
.دهدمیشمابهگروهآناتاقآخرینشدنپرزماندروباریک

آنکاراینباودهدمیانتقالخودآبیخالیاتاقآخرینبهرازادهاشرافیکبندیکت:مثال
اتاق2روهگچون:کندمیدریافتراگروهآنشدنپرامتیازبالفاصلهاو.کندمیکاملراگروه

.برودجلوامتیازشمارشگردرخانه5تواندمیاوداردآبی

کارت های سیاست
کردید،ردهبرآوراکارتآننیازپیشخودنوبتدرکهزمانی.دهدمینشانرانیازپیشیکسیاستکارتهر

زیرشدهنوشتهزامتیامیزانودهیدقرار(ماندهخالی)دسترسدرامتیازباالترینرویچوبیدیسکیکبالفاصله
.دهیدقرارسیاستکارتهررویدیسکیکفقطتوانیدمیشما.کنیددریافتراآن

آن . اندازیداگر نمی دانید که چه هدفی را در بازی دنبال کنید، بهتر است نگاهی به کارت های سیاست بی
ی توانید ولی اگر نقشه بهتری دارید، م. ها معموال به شما کمک می کنند که با چه هدفی بازی کنید

.این کارت ها را نادیده بگیرید

انید یک اگر پیش نیاز کارتی را به دست آوردید، می تو. کارت در هر بازی استفاده می شود3کارت سیاست وجود دارد ولی فقط 12
.  دیسک روی هر کارت قرار دهید1توانید فقط می. دیسک روی آن قرار داده و بالفاصله امتیاز نوشته شده زیر آن را دریافت کنید

:ستتوضیح هر کارت بدین صورت ا

.کرون دارید20شما 
ما امپراطور ششمارشگرروی 

.دیا باالتر هستی10در خانه 
کارت 6شما حداقل 

.خدمه بازی کرده اید
کاشی اتاق روی 12شما حداقل 

.صفحه هتل خود دارید

ردیف 2تمام اتاق ها در حداقل 
.صفحه هتل شما پر شده است

ستون 2تمام اتاق ها در حداقل 
.هتل شما پر شده استصفحه 

گروه 6تمام اتاق ها در حداقل 
ر هتل شما پاز اتاق های صفحه 
.شده است

تمام اتاق های یکی از رنگ ها 
تدر صفحه هتل شما پر شده اس

اتاق پر از هر رنگ 3شما حداقل 
.دارید

اتاق 3اتاق قرمز و 4شما حداقل 
.زرد پر دارید

اتاق 3اتاق زرد و 4شما حداقل 
.آبی پر دارید

اتاق 3اتاق آبی و 4شما حداقل 
.قرمز پر دارید



پایان دور
امتیازو7دورازبعد.داردوجود(.ببینیدرا"امپراطوردهیامتیاز"قسمت)امپراطوردهیامتیازمحلهیک7و،3،5دورهایپایاندر

.شودمیانجامنهاییدهیامتیازدور،آنامپراطوردهی
خودنوبتترتیبکاشیسپس.بچرخانیدروبهدوبارهایدکردهاستفادهکهراخدمههایکارتتوانیدمیشمابازیدورهرپایانازبعد

.بردمیجلوخانهیکرادورگذارعالمتواندازدمیراهاتاستمامدورکنندهشروعبازیکن.بدهیدخودچپسمتبازیکنبهرا

رامتیاز دهی امپراطو
.کندمیافتدریامتیازی،داردقرارآندراشچوبیدیسککهامپراطورشمارشگردرخانههرزیرشدهنوشتهعددبرابربازیکنهر

ازبعدخانه7ودومین،ازبعدخانه5اولین،ازبعدخانه3:برگرداندعقببهخانهمشخصیتعدادبهراخوددیسکبایدبازیکنهرسپس
کاشیرویجایزهشما،(3خانهدرحداقل)داشتقرارزردناحیهدرهنوزشمادیسککاراینازبعداگر.امپراطوردهیامتیازسومین

اگر.کنیدمیدریافتراامپراطورکاشیدرشدهمشخصمجازاترسید،صفرخانهشمابهدیسکاگروکنیدمیدریافتراامپراطور
شماگرفتقرار2یا1هایخانهروینهایتدرشمادیسک

.کنیدنمیدریافتمجازاتییاجایزههیچ

رکاشی های امپراطو
کهداردحالت2معموالمجازاتقسمت.شودمیاستفادههاآنازعدد3فقطبازیهردرولیداردوجودامپراطورکاشی12کلدر

:استزیرشرحبهامپراطورهایکاشیتوضیح.کنیدمیانتخابرادیگرینبود،پذیرامکانهاآنازیکیاگر

.کنیدمیدریافتکرون3شما:جایزه
دستازامتیاز5یاکرون3شما:مجازات

.دهیدمی

بهنوعیهرازنوشیدنییاغذا2شما:جایزه
.کنیدمیدریافتدلخواه

هاینوشیدنیوغذاهاتمامبایدشما:مجازات
اصلیانباربهراخودآشپزخانهدرموجود

.برگردانید
خابانترایکی.بکشیدخدمهکارت3:جایزه
بازیراآنکمترکرون3پرداختباوکرده
ارتکدستهزیردرراهاکارتبقیه.کنید
.دهیدقرارخدمههای

دستازراخدمهکارت2بایدشما:مجازات
5ایبرگردانیدهاکارتدستهزیربهخود
.بدهیددستازامتیاز

.یدکنآمادهرایگانرادلخواهاتاقیک:جایزه
باقییرتغیبدوناتاقسازیآمادهقوانینبقیه
.ماندمی

ازخالیاتاقیکیاامتیاز5شما:مجازات
ودخهتلدرموجودهایاتاقردیفباالترین

.دهیدمیدستازرا

1وشراب1کیک،1اشترودل،1شما:جایزه
.کنیدمیدریافتقهوه

ایهنوشیدنیوهاغذاتمامبایدشما:مجازات
بهوهبرداشتخودکافهوآشپزخانهدرموجود

.برگردانیداصلیانبار

.کنیدمیدریافتکرون5شما:جایزه
دستازامتیاز7یاکرون5شما:مجازات

.دهیدمی



دونبرایکیوبکشیدخدمهکارت3:جایزه
دستهزیردررابقیه.کنیدبازیایهزینههیچ

.دهیدقرارخدمههایکارت
درراخودخدمهکارت3بایدشما:مجازات

ازامتیاز7یادهیدقرارهاکارتدستهزیر
.بدهیددست

یکرویدلخواهبهاتاقکاشییک:جایزه
.دهیدقرارخودهتلدومیااولردیفدراتاق

حسابهبشدهپرتابچرخانیدراآنبالفاصله
.باشدانهایتاتاقبقیهکناربایداتاقاین.آید

کهراخودپراتاق2یاامتیاز7یاشما:مجازات
میدستازاستواقعردیفباالتریندر

.دهید

امتیاز دریافت می کنید8: جایزه
.امتیاز از دست می دهید8: مجازات

یکرویدلخواهبهاتاقکاشییک:جایزه
راآنبالفاصله.دهیدقرارخودهتلاتاق

بایداتاق.آیدحساببهشدهپرتابچرخانید
.باشدهایتاناتاقبقیهکنار

.دهیدمیدستازراخودپراتاق2:مجازات
وماشهتلدرموجودردیفباالترینازیکی

(وجودصورتدر)آنزیردقیقادیگری

دهکربازیکهخدمهکارتهرازایبه:جایزه
.کنیدمیدریافتامتیاز2اید

بازیکهخدمهکارتهرازایبه:مجازات
.دهیدمیدستازامتیاز2ایدکرده

راخوددستازخدمهکارتیک:جایزه
.کنیدمیبازیهزینهبدون

هکخدمهکارتیکیاامتیاز،10یا:مجازات
اردد«بازیآخر»درتأثیریوایدکردهبازی

.دهیدمیدستازرا

یپایان بازی و امتیاز دهی پایان
:  پس از دور هفتم بازی، امتیاز دهی پایانی وجود دارد

.  نیدامتیاز دریافت می کهای خود که امتیازی ارائه می کنند، شما در ازای  خدمه 
پراتاقهربرایامتیاز2اول،ردیفدرشدهپراتاقهربرایامتیاز1:.کنیدمیدریافتامتیازخودپرهایاتاقازایدرشما
.ردیفباالتریندرشدهپراتاقهربرایامتیاز4وسومردیفدرشدهپراتاقهربرایامتیاز3دوم،ردیفدرشده

.ی کنیددریافت مامتیاز  خود، یک در آشپزخانه نوشیدنی باقی مانده ازای هر کرون و هر غذا یا به شما 
.امتیاز به ازای هر مهمان در کافه خود از دست می دهید5شما 

.تدنی مانده را دارد برنده اسبازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد برنده بازی است و در صورت تساوی، بازیکنی که بیشترین کرون و غذا و نوشی

بازیا آشنایی بدسته بازی اولیه برای 
خدمههایرتکابارابازیبازیکنانشودمیپیشنهادبازی،بابیشترآشناییبرای

فرنهربهوکردهجداراخدمههایکارتخوداولبازیازقبل.کنندشروعیکسان
.آخرتاترتیبهمینبهوBستدومنفر،Aستاولنفر.بدهیدیکسانستیک

هاستدهکننمشخصحرف)دهیدقرارایدستهدروبزنیدبرراهاکارتبقیهسپس
.(استشدهنوشتههاکارتچپسمتپاییندر

جربهبازیکنان با تحالت بازی برای 
یکنبازبهرابقیهودهدمیقرارخوددستدروکندمیانتخابرایکی.کندمیدریافتخدمهکارت6بازیکنهربازیشروعدر

نهایتدرتاکندمیتکرارآخرتاراکارایندریافتی،هایکارتدستهازکارتیکانتخاببادوبارهودهدمیخودچپسمت
.باشندداشتهانتخابیخدمهکارت6بازیکنانتمام



کارت های خدمه
.دادخواهمتوضیحدقتباراکدامهرودادهراشماجوابمیلکمالبادارید؟سوالخدمهمورددر

داخلهایشماره.شودمیاعمالکیکدامهراثرواستچقدرهرکدامهزینهکهگفتخواهمهمچنین
.باشدمیهاکارتمرجععددپرانتز

.گذارندمیراخوداثرکردنشانبازیوهاآناستخدامزماندرمثالو«باریک»فقطهاکارتازبعضی
درهکوتاچرتیبرایدور،یکدراستفادهازپسکهمعنیبدین،دارنداثر«دورهردرباریک»دیگربعضی

میدبعدوردرو(چرخانیدمیپشتبهراهاآنکارتاستفاده،ازپس)نیستنددسترسدردورباقیمانده
دارند«پایدار»اثریهستند،کارسرگرمهموارهکهیخدمهازبعضی.کنیداستفادههاآنازمجدداتوانید

.ماندمیباقیبازیطولدرهاآناثرو
.هنددمیامتیازشمابهبازیپایاندرودارنداثری«بازیآخر»درکههستندهمخدمهازگروهینهایت،در

کرده بازی که ( از جمله خود این کارت)به ازای هر کارت خدمه (: کرون، پایان بازیAssistant Manager()32()4)مدیرمعاون
.کرون دریافت کنید2اید

دریافت کنیدقهوه 4(: یک بارکرون، Barista()43()3)دارکافه
.یک شراب دریافت کنید(: در هر دوریک بار کرون، Barkeeper()3 ()4)فروشمشروب

.امتیاز به ازای هر اتاق قرمز پر شده دریافت کنید3(: کرون، پایان بازیBooking Manager()27()4)رزرومدیر
درخانه1تاسهرازایبهکنید،میانتخابرا4عددباتاسیشماکههربار:(پایدارکرون،Bootblack()15()4)زنواکس

(حرکتدواینازیکیفقطانتخابجایبه).برویدجلوبهپولشمارشگردرخانه1وامپراطورشمارشگر
.اشترودل دریافت کنید1(: کرون، یکبار در هر دورBreakfast Server()1()4)ارائه دهنده صبحانه

.رایگان آماده کنیدبه صورت اتاق های آبی را (: کرون، پایدارButler()9 ()5)پیشخدمت
.به ازای هر اتاق پر در هتل یک امتیاز دریافت کنید(: کرون، پایان بازیChambermaid()31 ()4)خدمتکار

.اتاق های قرمز را به رایگان آماده کنید(: کرون، پایدارChauffeur()10()5)راننده ماشین
.کرون کمتر بپردازید2انتخاب می کنید، 5هر بار که یک تاس با عدد (: کرون، پایدارChecker()18()2)تحویل لباس

.مثل همیشه، اگر هزینه کارت به زیر صفر رسید؛ شما پولی دریافت نمی کنید

.قهوه دریافت می کنید1کیک و 1شراب، 1اشترودل، 1شما (: یک بارکرون، Chef()21()3)سرآشپز
.نیدغذا و نوشیدنی را بدون هیچ هزینه ای از آشپزخانه منتقل ک(: کرون، پایدارChief waiter()24()1)سر مهماندار 

.امتیاز در ازای هر اتاق آبی پر دریافت کنید3(: بازی، پایان کرونConcierge()28()4)دربان
.کیک دریافت کنید4(: یک بارکرون، Confectioner()39 ()3)شیرینی فروش 
کرون ، مجازات قرار گرفتن روی خانه صفر 1با پرداخت (: کرون، پایدارCoference Manager()26()5)مدیر کنفرانس 

.شمارشگر امپراطور روی شما تاثیری ندارد
.کرون دریافت کنید1می شود، هر بار که مهمانی در اتاقی مستقر (: کرون، پایدارCustodian()23 ()5)نگهبان 

.می توانید یک اتاق نیز آماده کنید2یا 1با انتخاب هر تاس با عدد (: کرون، پایدارDecorator()14 ()2)دکوراتور
.مهمان ها را از صفحه بازی به رایگان انتخاب کنید(: کرون، پایدارDelivery boy()25 ()6)پسر پستچی 

.خانه در شمارشگر امپراطور به جلو بروید2، 5با انتخاب هر تاس با عدد (: کرون، پایدارDetective()20 ()2)کاراگاه
.امتیاز دریافت کنید2، 4یا 3با انتخاب هر تاس با عدد (: ، پایدارکرونExecutive Housekeeper()12 ()2)مسئول اجرایی 

5کامال پر شده ( طبقه)ردیف برای هر (: کرون، پایان بازیFemale Floor Housekeeper()46 ()2)مسئول طبقات خانم 
.امتیاز دریافت کنید

.اتاق های زرد را به رایگان آماده کنید(: کرون، پایدارFlorist()11 ()5)گل فروش
.امتیاز نیز دریافت کنید5هر بار با دریافت جایزه امپراطور، (: کرون، پایدارGardener()42 ()3)باغبان

.کرون دریافت کنید2با کامل کردن سفارشات هر مهمان قرمز، (: کرون، پایدارGroom()5 ()4)نظافتچی 
.امتیاز دریافت کنید4رنگ، 3به ازای هر یک ست اتاق پر شده از (: کرون، پایان بازیHotel manager()48 ()4)مدیر هتل 

.امتیاز دریافت می کنید3x4=12شما . اتاق زرد پر شده دارید6اتاق آبی و 4اتاق قرمز، 3شما در آخر بازی : مثال



Interior)داخلیدکوراتور Architect()19()3،کنیددریافتامتیاز3،5عددباتاسهرانتخابموقع:(پایدارکرون.
Kitchen)آشپزخانهکمک Hand()17()3،راجایزههمچنین.کنیدانتخابرایگانبهرا6عددباتاسیک:(پایدارکرون

.کنیددریافتاضافهتاسعددیکعالوهبه6عملیخانهرویهایتاستعداداساسبر
.اشترودل دریافت کنید4(: یک بارکرون، Larder Cook()44 ()2) آشپز انبار
.امتیاز دریافت کنید4را انتخاب می کنید، 4هر موقع یک تاس با عدد (: کرون، پایدارLaundress()16 ()2)لباس شور

.  امتیاز دریافت کنید5به ازای هر ستون کامال پر شده اتاق ها (: کرون، پایان بازیLiftboy()47 ()4)حمل کننده ساک
male)آقاطبقاتمسئول Floor Housekeeper()33()5وکردهکاملرامهمانیکسفارشکهبارهر:(پایدار،کرون

.کنیدمیدریافتامتیاز4باشد،هاآنازترکیبییانوشیدنییاغذا4سفارشآناگر.کنیدمیمنتقلاتاقبه

.شما همچنین امتیاز نوشته شده در کارت هر مهمان را نیز دریافت می کنید

Marketing)بازاریابیرئیس Director()40()2،رویکهسیاستیکارتهرازایبهامتیاز5:(بازیپایانکرون
.کنیددریافتایددادهقرارچوبیدیسکآن

میالانتقاتاقبهوکنیدمیکاملرازردمهمانیکسفارشموقعهر:(پایدارکرون،Masseuse()7()1)ماساژور
.کنیددریافتکرون1دهید،

امتیازامپراطور،شمارشگردرخودجایگاهشمارهبرابر2میزانبه:(بازیپایانکرون،Operator()41()3)اپراتور
.کنیددریافت

. است6شما حداکثر خانه پس از آخرین امتیاز شماری امپراتور، جایگاه چرا که بگیرید، امتیاز می توانید 12حداکثر پس 

.دکنیبا چرخاندن به پشت، پر اتاق خالی از هر رنگ را می توانید 2شما (: کرون، یکبارPage-boy()35 ()2)پادو
.خانه در شمارشگر امپراطور به جلو بروید3(: یک بارکرون، Pool Attendant()45 ()1)سرپرست استخر

.  سفارش یک مهمان را تماما از انبار اصلی بردارید و آن را کامل کنید(: یک بارکرون، Porter()38 ()5)باربر
.امتیاز دریافت کنید3به ازای هر اتاق زرد پر شده (: کرون، پایان بازیReception Clerk()30 ()4)منشی پذیرش

لهتدرشدهآمادهفقطیاوشدهپراتاقهرازایبه:(بازیپایانکرون،Receptionist()34()5)پذیرشمسئول
.کنیددریافتامتیاز1خود

Restaurant)رستورانمدیر Manager()13()2،انتخابرا2یا1عددباتاسیکموقعهر:(پایدارکرون
.برداریدنیزاضافهنوشیدنییاغذا1ترتیببه،ایدکرده

.رداریدقهوه بتعداد شراب، بیشتر از و یا ، کیکاشترودلتعداد شما نمی توانید بیشتر از . قانون همیشه پابرجا است

امتیاز 2های هتل خود به ازای هر گروه پر شده از اتاق (: کرون، پایان بازیRoom Service()37 ()3)خدمات اتاق
.دریافت کنید

.باشند، آماده کردن آن ها کافی نیستاتاق ها حتما باید پر شده 
.کارت خدمه یک بازیکن دیگر را کپی کنید(: کرون، پایان بازیSecretary ()29 ()5)منشی

!کار عاقالنه ای نیستانتخاب کارت های دیگر . می دهدامتیازی مطمئنا باید کارتی را کپی کنید که به شما 

.شراب دریافت کنید4(: یک بارکرون، Sommelier()36 ()2)خدمه شراب
.دریافت کنیدقهوه 1(: در هر دوریک بار کرون، Sous-Chef()4 ()6)سرآشپزدستیار 

رویخانه1کردید،کاملراآبیمهمانیکسفارشکهموقعهر:(پایدارکرون،Stableman()6()1)مهتر
.برویدجلوبهامپراطورشمارشگر

Staff)خدمهمدیر Manager()22()3،درخدمهکارتیک،3عددباتاسهرانتخابهنگام:(پایدارکرون
.کنیدبازیتوانیدمینیزراخوددست

Tour)تورراهنما Guide()8()2،تاقادررااووکنیدمیکاملراسبزمهمانیکسفارشکهزمانی:(پایدارکرون
.کنیددریافتنیزامتیاز2دهید،میقرار

.دریافت می کنیدهم نوشته شده در کارت مهمان را امتیاز شما 
.کیک دریافت کنید1(: کرون، یکبار در هر دورWaitress()2 ()6)مهماندار



کارت های مهمان

.  ی دهمتوضیحات کارت های مهمان از روی کارت به راحتی قابل تشخیص است، بنابراین فقط بعضی از آن ها را توضیح م

.می توانید یک اتاق در ردیف اول یا دوم هتل خود به رایگان آماده کنید(:  Sculptor()49)مجسمه ساز

تنها مهمان بدون هیچ جایزه ای(: Knight of the Empire()65)شوالیه امپراطوری

.  یک دور اضافه دریافت کنید ولی تاسی را حذف نکنید(: E. Gizia()97)گیزیا.ای

.اگر نتوانید این کار را انجام دهید، بد شانسی بزرگی نصیب شما شده است

.امتیاز بی دردسر می ارزد3با این همه او به اندازه ی ! عجب آدم خسیسی

.طراحان از همه ی آزمایش کننده های بازی به خاطر زمان صرف شده، پیشنهادها، و اشتیاق آن ها سپاس گزار هستند
قدر دانی

"ارائه شده توسط شرکت سرزمین ذهن زیبا"

:طراحان
لوچانیسیمونه

جیلیویرجینیو

امیر اردشیری: ترجمه به فارسی



نوشتههایخانهتعدادبه
شمارشگررویشده،

.برویدجلوبهامپراطور

باراخدمهکارتیک
کمترکرون3پرداخت

.کنیدبازی

یاغذاشدهنوشتهتعدادبه
دروبرداریدنوشیدنی

انمهمسفارشیاآشپزخانه
.دهیدقرارها

دستهازخدمهکارتیک
دستبهوبرداریدهاکارت

.کنیداضافهخود

هبرانوشیدنییاوغذایک
دروبردارید،خودانتخاب

انمهمسفارشیاآشپزخانه
.دهیدقرارها

کارتدستهازخدمهکارت3
انتخابرایکیوبرداریدها

بازیکمترکرون3باکرده
انتقالهزیردستبهرابقیه.کنید
.دهید

.امتیاز دریافت کنید2

دهشمشخصرنگبااتاقیک
.یدکنپرراآنوبرگردانیدرا

رنگیعنیخاکستریرنگ
.ودشانتخابشمادلخواهبهاتاق

وکردهانتخابرااتاقیک
دروهزینهپرداختبا

آمادهراآنقوانینچارچوب
.کنید

گرنبههامهمانازیکیسفارش
اغذ.کنیدکاملراشدهمشخص

ازرانیازموردهاینوشیدنیو
رنگ.برداریداصلیانبار

هبمهمانرنگیعنیخاکستری
انخودتانتخاببهاتاقیک.شودمیانتخابشمادلخواه

نیدکآمادهقوانیناساسبررا
.یدبپردازکمترکرون1ولی مشخصرنگبااتاقیک

.یدکنآمادهرایگانبهراشده
ودخدلخواهرنگبااتاقیک

چوبچهاردرورایگانبهرا
.کنیدآمادهقوانین بازیصفحهازمهمانیک

افهکدررایگانبهوبردارید
رداینکهمگر.دهیدقرارخود
.دباشینداشتهجاییکافه

.یدکرون دریافت کن1

بهراخدمهکارتیک
.کنیدبازیرایگان

یک بار در هر دوریک بار 

پایدار پایان بازی

دهمروری بر نمادهای استفاده ش


