
 



  

  امتیازی 100/ 50کارت های  .دهید قرار میز وسط در را بازی صفحه .1

 .محل ثبت امتیازات بگذارید درامتیاز  50 فضای کنار دررا 

 بازی اجزای

 بازی صفحه 1

  صفحه شخصی بازیکن 4

 شخصیت کاشی 10

 های کوچکشهر پاداش نشانگر 6

 1 با همراه سیاه، و سبز، قرمز زرد، آبی، برای هر رنگ عدد 5) تاس 26

 (تاس سفید

 (10×10 ،5×10 ،1×20) سکه 40

 مختلف قرارداد )معاهده( 44

 شهر کارت 31

 هدف کارت 18

 پایگاه پاداشکاشی  10

 (بزرگ عدد 3 و کوچک عدد 12) طال شمش 15

 (بزرگ 3 و کوچک 12) ابریشم طاقه 15

 (بزرگ عدد 4 و کوچک عدد 12) کاغذ 16

 (بزرگ 7 و کوچک 20) شتر 27

 (قرمز و سبز زرد، آبی، رنگ های در عدد 3) آدمک 12

 (مشکی 2 و قرمز و سبز زرد، آبی،عدد از هر رنگ  9) تجاری شعبه 38

 امتیاز 50/100 کارت 4

 ساعت شنی() نشانگر بازیکن شروع 1

  بازیکنراهنمای  4

 مکملدفترچه  1 و قوانیندفترچه   1

 سریع)چینش(  اندازی راه راهنمای 1

 اندازی راه و قطعات

 بازیدر کنار صفحه  اجزایبرخی از 

 بین بایدبرخی  و گذاشته می شوند

 بازیکن هر که آنچه. دنشو پخش بازیکنان

 در آن تقسیم چگونگی و کند می دریافت

 .ده استش داده توضیح بعدی صفحه

 شعبه 2: هستند یخاص موارد دارایشخصیت ها  از بعضی .10

 رنگ هر در ]اضافی[ آدمک یک و تاس سفید ،مشکی یتجار

را می  مختلف های شخصیت از ای خالصه. دندار وجود جعبه در که

 کرد. پیدا مکملدفترچه  در توان

 درصفحه بازی،  روی را مشکی تاس 5 .11

 قرارتصویر آن ها چاپ شده است،  که فضایی

 .نیستند مهم عدد تاس ها .دهید

 جهان سراسر به یسفر اخیرا که بازیکنی .12

ساعت شنی . خواهد بود شروع بازیکن داشته است،

 را به او بدهید.



 

 و کنید مخلوط هم با را هدف کارت 18 .2

 .دهید قرار زمین روی ستون یک در را ها آن

 10و  5، 1 سکه 40) را پول بازی .3

 کنار در مخزن اصلی یک در را تایی(

 .دهید قرار صفحه بازی

 شترها و( ابریشم ،کاغذ طال،) کاالها. 4

 قرار صفحه بازی کنار در در مخزن اصلی را

واحد از  3به اندازه  بزرگتر قطعات. دهید

 می حساب بههمان نوع  کوچکتر قطعات

 هاشتر و ی مخزن اصلیکاالهاتعداد . آیند

موجودی  که نادر مواقع در ندنیست محدود

 به دیگری چیز از یابد، پایان مخزن اصلی

 .کنید استفاده جایگزین عنوان
 هایی که حروف آن ها بافضا در را شهر نشانگر جایزه 6 .5

 دهید. د، در صفحه بازی قرارهم خوانی دار آن نشانگر حروف

را رو به پایین با  پایگاه پاداشکاشی  10 .6

در صفحه  بزرگ شهر هر در. هم مخلوط کنید

 پاداش 3. دهید قرار بازی، یک کاشی پاداش

 .بازگردانید بازی جعبه به را نشده استفاده

. کنید مخلوط هم با را شهر کارت 31. 7

صفحه  در شهر کارت فضای 9 از یک هر روی

 کارت. دهید قرار باال به رو کارت یک بازی،

. بازگردانید بازی جعبه به را باقیمانده های

 .نیستند نیاز مورد بازی این برای ها آن

 وجه رویی

 طال کاغذ

 ابریشم
 شتر

 وجه پشتی

 معاهده های شروع

 ستون مخصوص

 وجه پشتی

صفحه  کنار دربه رو  را شخصیت کاشی 10 .9

 .دهید قرار بازی

 .شود مراجعه 4 صفحه به .کنید مرتب        سمت به را شروع معاهده 6 اکنون. 8

. دهید لیشکمعاهده ت 6 با کدام هر ستون، 5 و کنید مخلوط هم با را         باقیمانده قراردادهای

 . می ماند باقی کاشی قرارداد )معاهده( 8

. بگذاریدبه رو  قرارداد یکصفحه بازی،  در معاهده فضای هر روی بر و بردارید را ها ستون از یکی

 .دهید قرار صفحه بازی کنار در را مانده باقی ستون 4

 قرار صفحه بازی کنار در را ستون این. دیده تشکیل مخصوص ستون یک مانده باقی قرارداد 8از 

 این ستون از ستون معاهده های دیگر مجزاست، لذا با کمی فاصله آن ها را جدا کنید. .دهید



  

 اندازی راه و قطعات

 روی بر را ها آن و بردارید رارنگ خود  تاس 5 .2

 راست سمت گوشه در شده مشخص تاس فضای

 .دهید قرار شخصی خود صفحه باالی

. کند انتخاب رنگ یک بازیکن هر. 1

آن رنگ را  هب مربوط شخصیصفحه 

 .قرار دهد خود مقابل در وبرداشته 

 آن و بردارید را خود رنگ تجاری شعبه 9 .3

 سمت گوشه در شده مشخص فضاهای در را ها

 .دهید قرار خود صفحه شخصی باالی چپ

 و کاالها ها شتر انبار

 فعال هایقرارداد فضای

 .کند می دریافت       قرارداد یک بازیکن هراکنون  .4

 گذاشتهصفحه بازی  کنار در که شروعی قراردادهای از

 ییهامعاهده  از یکی بازیکن هر. کنید استفاده اند، شده

 .کند انتخاب که به پشت قرار دارد را را

انتخاب شده را به رو در یکی از محل های  قرارداد

 .معاهده در صفحه شخصی خود قرار دهید

به . شتر بدهید که در انبار خودش قرار دهد 2 بازیکن هر به .5

 عقربه های جهت در بعدی بازیکن. بدهید سکه 7 شروع بازیکن

 آخرین و سکه 9 بعدی بازیکنسهم  ورد.آ می دست به سکه 8 ساعت

 مقابل در را خودهای  پول باید بازیکنان. شود سکه می 10 بازیکن

 .دارند نگه خود

 یکی. بدهید خود رنگ از آدمک 2 بازیکن هر به .7

. دهید قرار محل ثبت امتیاز در 50امتیاز یفضا در را

 .بگذارید ونیزشهر  در را دیگری و

. به پشت بدهید رو کارت 2 بازیکن از ستون کارت های هدف به هر .8

 .دارند نگه مخفی را خود هدف های کارت باید بازیکنان

 را خود هدف های کارت توانید می شدید، آشنا بازی این با که هنگامی

 .اند داده شده توضیح دفترچه مکمل در های هدف کارت. کنید انتخاب

 راهنما بدهید. یک برگه بازیکن به هر نهایت، در .9

 د.کنی شروع توانید می حاال

 قراردادهای کشوی

 شده تکمیل

 شخصیت 4 باید بازی، اولین در شما .6

 :باشید داشته را زیر

 Rashid ad-Din به بازیکن شروع

Sinan  
عقربه های   جهت در) دوم بازیکن

 Matteo Polo( اعتس

 Berke Khan بازیکن سومین

 بازیکن چهارمین و
 Mercator ex Tabriz 

 را بدهید.

 های شخصیت توانید می شدید، آشنا بازی این با که هنگامی

 شخصیت توانایی. ببینید را 15 صفحه .کنید انتخاب را خود

 .است شده توضیح داد "خالصه"قسمت  های مختلف در

 چهارم بازیکن بازیکن سوم دوم بازیکن بازیکن اول



 

 توضیحاتی در مورد این قوانین

 بیشتری جزئیات با را خاص موارد یا فردی های گزینه گام، به گام سپس،. کرد خواهیم شروع روال کلی بازی توضیح با کار ما بازی، این پیچیدگی به توجه با

. .شود می رسیدگی ها آن به زود خیلی و اینجاست در چیز همه...  است قلم افتاده از چیزی رسد می نظر به اگر نباشید، نگران پس. داد خواهیم توضیح

 .نمی گنجد صفحه یک درهم  مارکو داستان حتی

 معرفی

 آوری جمع و هاقرارداد تکمیل باتاجای ممکن  کند می تالش بازیکن هر. می کنند سفر اطراف مناطق در او با پولو، مارکو همکاران عنوان تحت بازیکنان

 وها  تخفیفشامل  همچنین آنها ،به همراه دارند پیروزی اتامتیاز از تربیش شده تکمیل قراردادهای. را برای خود فراهم کند ممکن ودات، بیشترین سامتیاز

 بازیکنی که بیشترین بازی، پایان در. دهند میرا نیز  بازی پایان اهداف به رسیدن اجازه شما به ها آن ،عالوه بر این. قابلیت های مختلفی نیز می باشند

 .بازی استرا داشته باشد، برنده  پیروزی امتیاز

 یهافضا از را ها آن از استفادهبا  ومی ریزند  را خودهای  تاس بازیکنان. دکن می بازی نوبت به بازیکن هر عقب های ساعت جریان می یابد. جهت در بازی

 پایان از بازی دور آناین لحظه  در ت.ادامه خواهد داش بگیرند، قرار استفاده مورد ها تاس تمام که زمانی تا این روال .صفحه بازی بهره می برند در انجام کار

 در قوانین انتهای در بازی دور از دقیق ای خالصه. رسد می پایان به کوتاه نهایی امتیاز گیری یک از پس و دارد ادامه دور 5 مجموع در بازی این. یابد می

 .خواهیم داد ادامه اقدامات بررسی با سپس و کنیم می شروع بازیاز نوبت  یکاجرای  باکار  ما اکنون. است شده ارائه 16 صفحه

 یک دور از بازی

 رد نیازوتعداد تاس های م

 فضای انجام کار آبی

 اقدام مربوطه

 

صفحه  از تاس 1 حداقل انتخاب بازی به معنی این در یک نوبت

 انتخاب انجام کار به یک فضای  روی بر آن دادن قرار و شخصی تان

انجام  فضای یک به را خود تاس توانید می شما. خودتان می باشد

 قبال که انجام کار آبی فضاییک  یااشغال نشده  آبی یا ای قهوهکار 

مربوط به آن  اقدام فورا آن از پس. کنید اضافه ،است شده اشغال

 .دهید انجام محل را

 انجام پاداش اقدامات، بیشتر یا 1 از انجام نوبت خود، به تعداد یا بعدو  یا قبل توانید می همچنین شما

 از ای خالصهبررسی  برای. کنید مراجعه 13 و 12 صفحات به ،خاب شماستتبه ان همیشه این .دهید

 .کنید مراجعه خود بازیکن برگه کمکی به قابل انجام، پاداش اقدامات

 . دهید انجام عمل یک ادقیق باید شما ،در صفحه شخصیتان باقی مانده باشند شما )های( تاس که زمانی تا

اقدامات پاداش قابل انجام 

 در برگه راهنمای هر بازیکن

به طور کلی نوبت های بازی در ! داشت نخواهید یبیشتر نوبت هیچ دور این در شما. رسدبه اتمام می  خودکار طور بهنوبت شما  ،ها تمام می شوند تاسن یا که هنگامی

 می پایان دور این در این لحظه، .دنشو داده قراردر صفحه بازی  ها آن های تاس تمام که زمانی تا بازی می کنند نوبت به بازیکنان. می چرخند ساعتجهت عقربه های 

 انداخت. خواهیم بازی صفحه به نگاهی کنان،با توجه به اقدامات بازی ،سپس. یابد

 .ها آن با مرتبط اقدامات و مختلف محل های – بازی صفحه 

های  کارتمربوط به  اقدامات و کنید سفر ،معاهده بردارید ،بروید خان و مزایای لطف دنبال به بروید، بازار به بردارید، سکه 5: است قابل انجام زیر اقدام 6

 .را انجام دهید شهر

 خان بروید و مزایای لطف دنبال به را ببینید( 6-7)صفحه  به بازار بروید را ببینید( 6)صفحه  سکه بردارید 5

 را ببینید( 7)صفحه 

 8)صفحه  معاهده بردارید

 را ببینید(

را  9-11)صفحات  مسافرت

 ببینید(

را  12-13)صفحه  ت پاداشااقدام

 ببینید(

 به کارت های شهر بوطاقدامات مر

 را ببینید( 11)صفحه 

 اکنون .مشکی تاس 1 برداشتن ،عدد 1تاس به اندازه  1 تنظیم ،تاس 1ریختن مجدد  ، سکه 3 برداشتن ، قرارداد 1 کردن کامل: از عبارتند پاداش اقدامات

 .داد خواهیم توضیح را آن ها با مرتبط اقدامات و مختلف محل های

فضای 

انجام کار 

 قهوه ای

 



  

 :گرفت نظر چه چیزهایی را در باید عمل یک انجام هنگام که در دهند می توضیح زیر موارد

 دیگر بازیکنان مجاز نمی باشد. استفاده از تاس .کنید استفاده خود از تاس توانید می فقط شما* 

 .کنید، در آن تاس قرار دهید استفاده می خواهید کهانجام کاری  فضای در مشخص شده تاس های تعداد باید به شما* 

  .دهید قرار آبی اشغال شدهو یا  نشده اشغال آبی یا و ای قهوه فضاهای در را خود تاس توانید می شما* 

 .باشد اشغال نشده انجام کار همیشه که فضای کنیم می فرض حاضر حال در

 .شود مراجعه 14 و 13 صفحات به کنید. پرداخت سکه باید قرار دهید، ا مورد استفادهر شده آبی اشغال انجام کار فضای یک خواهید می اگر* 

 .نیستید آن از استفاده به مجاز شما باشد، شده اشغال حاضر حال در ای قهوه فضای انجام کار یک  اگر

 .کنید مراجعه 14 صفحه به گیرد، قرار استفاده مورد انجام کار فضای هر در بار یک تواند می تنها( قرمز سبز، زرد، آبی،) بازیکن هر رنگ* 

 .دهید انجام اقدام مربوط به آن را فورا دادید، قرار را خود تاس اینکه از بعد* 

 از آن عمل دریافت کنید. چقدربر می گردد. همچنین عدد تاس به شما می گوید که  تاس به عدد داد، انجام توان می بار چند اینکه یک اقدام را* 

 .در نظر گرفته می شود تاسعدد  ترین پایین همیشه استثناء، چند از غیر به(. سکه 5 گرفتن: استثنا)

 حداقل باید همیشه اما. میزان مجاز انجام دهید از را کمتر اقدام آن که کنید انتخاب توانید می همیشه باشید، موردیک  از بیشتر یا دریافت و اقدام یک هبار انجام چند به مجاز شما اگر* 

 بار از آن اقدام استفاده کنید. یک

 ؟می شود انجام چطور دقیقا )کار( عمل یک: مهم

 .دهید قرار را خود تاس. 1

 .کنید پرداخت را الزم های سکه باشد الزم اگر. 2

 .دهید انجام را عمل. 3

 .عمومی - اقدامات

 .عمومی - اقدامات

 بدون حق انتخاب -بی پولی – سکه 5برداشتن 

 .کنید اضافه "برداشتن سکه" انجام کار فضای به را تاس 1 دقیقا باید شما سکه، 5 گرفتن برای

 از قبل باید ابتدا باشد، شده اشغال فضااین  اگر گیرید می سکه 5 همیشه شما. گذارد نمی تاثیر عمل روی بر و اهمیتی ندارد شما استفاده مورد عدد تاس

 (.ببینید را 13 صفحه) تا بتوانید تاس خود را بگذارید بپردازید جریمه آن را ،اقدام این انجام

 :مثال

 5برداشتن "در فضای انجام کار  3یک تاس با عدد  زردبازیکن 

 .از مخزن اصلی بر می دارد سکه 5 اوقرار می دهد.   "سکه

 .هستند مفید قرارداد ها از بسیاری برای کاالها - بزرگ بازار

 .هستند کاالها معاهده ها نیاز دارید، تکمیل مهمترین چیزی که برای

نیز استفاده کنید  (کنید نگاه 11 صفحه به) دارند قرار بزرگ شهر های در که شهر بعضی از کارت های از توانید می این، بر عالوه

 .کنید امتیاز کسب و یا ها شتر ، سکه کاال، تا

 .داشته باشند امتیاز شما نهایی امتیاز گیری طول در است ممکن کاالها

 :به ترتیب

 .دهید قرار مجزا انجام کار فضای 4 از یکی در را خود تاس. 1

 دریافتی را تعیین کنید. کاالهای تعداد. 2

 .کنید اضافه خود صفحه شخصی به را آنها و بردارید را کاالها. 3

 .دهید قرار مجزا انجام کار یفضا 4 از یکی در را خود تاس. 1

 نشان داده شده در فضای انجام کاری که می خواهید استفاده کنید، در آن تاس قرار دهید. های تاسبه تعداد  باید شما

 
 بر روی را( 5 و 4) تاس 2 آبی بازیکن :مثال عنوان به

 .می دهد قرار "ابریشم" انجام کار فضای

 دریافتی را تعیین کنید. کاالهای تعداد. 2

 که وجود دارد جدول یک انجام کار، فضاهای راست سمت در

 دریافت را به چه تعدادی چیزی چه بازیکن که دهد می نشان

کار قرار داده شده  انجامکه برای  ی. از بین تاس هایکند می

 دریافت کاال چند که کند می تعیین اند، تاس با عدد پایین تر 

 .کنید می

         آبی تاس استفاده شده با عدد کمتر بازیکن

 می او که است معنی بدان و است       4

 دریافت کند. ابریشم کاالی 3 تواند

1 

2 



 

 .هستند مفید قرارداد ها از بسیاری برای کاالها - بزرگ بازار

 .کنید اضافه خود صفحه شخصی به را ها آن و بردارید را کاالها. 3 

 .نگه دارید خود انبار در را ها آن و بردارید مخزن اصلی از را کاالها

 خود باران به را ها آن و دریافت می کند مخزن اصلی از ابریشم 3 آبیبازیکن 

 .افزاید می

بخواهید  شما که ودشاستفاده می  زمانی تنها معموالحرکت  این. کنید استفاده خود عدد تاس کمترین از تر پایین مقدار یک از توانید می همچنین شما

 کنید.نوع یا تعداد دیگری از کاالها را دریافت 

 ر کاغذانجام کا فضای روی بر را 4 عددتاس با  یک قرمز بازیکن :مثال عنوان به

 او ل،حا این با. مخزن اصلی دریافت کند از کاغذ 3 تواند می او. دهد می قرار

 بردارد. سکه یک و کاغذ 2 و کند استفاده کمتری عدد از تواند می همچنین

 یا

 .شما همیشگی همراهان - شترها

 شهرهای در شهر یها کارت از برخی. حرکت از مسیرهای خاص، برای تنظیم تاس ریخته شده و بدست آوردن تاس سیاه نیاز دارید خاص، قراردادهای تکمیل شما برای

 .دارند نیاز شتر به نیز بزرگ

 :کنید می دریافت کاالها همانند را شترها شما

 .کنید اضافه خود انبار به را سپس آن ها. به اندازه عدد تاس خود از مخزن اصلی شتر بردارید

 نبارا به را ها آن و گیرد می خزن اصلیم از شتر 6 سبزبازیکن 

 .افزاید می خود

. دهد می قرار "شتر" انجام کار فضای روی بر را 6 با عدد تاس سبزبازیکن 

 .دریافت کند شتر 6 تواند می او

 
1 

 .وجود ندارد کمتر عدد تاسهیچ امتیازی در انتخاب  ها شتر از استفاده هنگام در :توجه

 .کاال آوردن دست به برای دیگری راه - خان مزایای

 از شتر 2 وبه انتخاب خود  کاال 1 سپس. بگذارید «خان مزایای» انجام کار فضای به را تاس 1 دقیقا

 .کنید اضافه خود انبار به را ها آنسپس  بردارید. مخزن اصلی

 ویژه قوانین

 قرار دهد. باید تاس خود را در اولین فضای خالی از سمت چپ ،باشد خان مزایای دنبال به که یبازیکن اولین

که  بعدی است. دهد قرار بعدی تاس خود را در فضای باید است اقدام این از استفاده به مایل که بعدی بازیکن

 قرار استفاده مورد ملعاینکه این  یا باشد، قبلی تاس از بزرگتر یا برابر عدد دارای بایدمورد استفاده قرار می گیرد 

 .اعمال می شوند نیز مانده باقی بازیکنان برای قوانین این. نگیرد

 زایایم" انجام کار بعدی فضای خود را در 4 تاس با عدد قرمزبازیکن 

  یزچ کاالی تواند می هر چند که) طال 1 نیز او. قرار می دهد "خان

 .مخزن اصلی دریافت می کند از شتر 2 و( کند انتخابدیگری 

 انجام کار فضای اولین در 3 خود را با عدد تاس سبزبازیکن 

ی مخزن اصل از شتر 2 و طال 1 او. دهد می قرار "خان مزایای"

 .کند می دریافت

انجام  دوراین  تا انتهای انتو نمی را اقدام این دیگر شود، اشغال فضا 4 این که هنگامی. دارد وجود مجزا محل 4 تنها ،انجام کار فضای این در :توجه

 .شود استفاده انجام کار فضای این در بار یک تواند می تنها بازیکن رنگ هر داد.

2 
 مثال

1 

 مثال

2 



  

 .رویم می بازار به ما اینکه دلیل - قراردادها

 در را ها آن صفحه بازی بردارید و های قرارداد فضای از معاهده را 2 یا 1 توانید می شما آن از پس. بگذارید "قرارداد" انجام کار بر روی فضای تاس 1 دقیقا باید معاهده، آوردن دست به برای

 .کنید انتخاب را (ها) می توانید کدام قرارداد شما که کند می تعیین اینجا در شما استفاده مورد عدد تاس مقدار. قرار دهید خود صفحه بازی در فضای معاهده های فعال

ه صفح به را ها آن و گیرد می معاهده دو یا یک او

انجام  فضای در را( 3) خود تاس از یکی آبیبازیکن  .کند می اضافه خود شخصی

 می گذارد. "قرارداد" کار 

 مثال

 کسب شتر 2 یا سکه 2 ،درا برداری 6 عدد زیر معاهده اگر. کرد خواهید دریافت مخزن اصلی از شتر 1 یا اضافی سکه 1 ،را بردارید 5 معاهده زیر عدد اگر

 .کنید می

 زیر قرارداد برای او. 6 فضای زیراز  دیگری و 2 فضای زیراز  یکی: داردبر می  قرارداد دو او

 .کند انتخاب را 6 و 5 زیر قرارداد دو توانست می همچنیناو . گیرد می هاضاف شتر 2 ،6
 انجام کار  فضای در را 6 تاس با عدد سبزبازیکن 

 می گذارد. "قرارداد"

 

 مثال

 شود؟ انجام باید دیگری کار چه

معاهده های برداشته شده به  از که را هایی شکاف هم و بکشید، چپ سمت به صفحه بازی در را باقیمانده موارد خود، قرارداد برداشتن از پس بالفاصله* 

 .باقی بمانند هرگز نباید ها قرارداد بین خالی فضاهای. کنید پروجود آمدند را 

 های قرارداد تمام ،برداشتید را خود قراردادهای اینکه محض به

 .بکشید چپ سمت به را باقیمانده

 .بردارید خود نوبت طول در را آن توانید می فقط ،داشت وجود قرارداد فضاهای در معاهده 1 فقط اگر* 

 زیر را ها آن و بکشید ویژه ایستون معاهده ه از را معاهده دو ،(قرارداد اقدام انجام از قبل) دنباش خالی ،قرارداد فضاهای همه شما نوبت ابتدای در اگر* 

 .دهید قرار 2 و 1 قرارداد فضاهای

 داشته ای آن هافضای کافی بر باید ،بر می دارید را جدید هایمعاهده  هنگامی. دارد وجود قراردادفضای  2 خود صفحه شخصی نمایش صفحه روی بر* 

ستون  پایین به را آنها و بگذارید نارک را خود "قدیمی" قرارداد دو هر یا یک باید ابتدا ،نداشته باشید کافی فضای اگر. کنیداینکه آن را ایجاد  یا - باشید

 .دهید ویژه انتقال یها قرارداد

صفحه  رد خالی فضای هیچ او. گیرد می صفحه بازی از را معاهده 1 سبزبازیکن  :مثال

 گذاردب کنار را خود قدیمی قراردادهای از یکی گیرد می تصمیم او. ندارد خودشخصی 

 در را خود جدید قرارداد سپس او. کند اضافه ستون قرار دادهای ویژه پایین به را آن و

 .دهد می قرار اش صفحه شخصی

 .می شوند بررسی بیشتری جزئیات با اهبعد و شوند می مورد نیاز واقع یخاص موارد در تنها قوانین این – ویژه قوانین

 اولین برای باید جدید دادهایقرار. کنید اضافه ستون معاهده های ویژه به را ها آن مستقیما و صفحه بازی بردارید از را قراردادها ندارید اجازه شما* 

 .دنشو اضافه شخصی بازیکنان صفحه به بار

 .شود راجعهم 13 صفحه به کنید، تکمیل را ها آن باید ابتدا. ندارند ارزشی هیچ هستند، شما قرارداد فعال فضاهای در شما هایمعاهده  که زمانی تا* 

2 1 

3 

2 1 



 

 .نقشه حرکت دهید در را های خودآدمک  - سفر
 آدمک حرکت به ربوطم مراحل. دهید حرکت نقشه در را خود آدمک که دهد می اجازه شما به این. دهید قرار "سفر" انجام کار فضای روی را تاس 2 دقیقا

 .است شده داده شرح ادامه در شما

 مثال:

 .دهد می قرار انجام کار فضای این روی بر تاس 2 قرمزبازیکن 

 باید سفر کرد؟ چطور دقیقا

 :کنید دنبال را زیر مراحل باید شما

 .دهید قرار "سفر"در فضای انجام کار  را خود تاس های. 1

 .کنید پرداخت را خود سفر هزینه. 2

 .کنید )در صورت لزوم( پرداخت را اضافی هزینه گونه هر. 3

 .احداث کنید شعبه تجاری یک در صورت امکان و دهید حرکت را خود آدمک. 4

قرار در فضای انجام  را های خود تاس. 1

 .دهیدقرار   "سفر"کار 

 انجام برای استفاده مورد کمترین عدد تاس

 شما قادر به که کند می تعیین این عمل

 .در چند فضا می باشید حرکت

 .دهید حرکت فضا 1 حداقل بایدآدمک خود را  اما کنید، نیز انتخاب را کمتری تعداد فضای توانید می همیشه :توجه

 .کنید پرداخت را خود سفر هزینه. 2

 شما. کنید پرداخت را هزینه سفر او خود حرکت دادن آدمک برای باید شما که است معنی بدان این. داده شده است نشان مسافرت هزینه "سفر" انجام کار فضای هردر 

 .بازگردانید مخزن اصلی به را خود پرداخت. پردازیدب ،می کنید مکان نقل واقع در که تعداد فضایی برای فقطاین هزینه را 

 مثال:

  این. است نقشه در فضا 2 سفر تا به مایل قرمزبازیکن 

 به را ها سکهاو این . داشت خواهد هزینه سکه 7مسافرت 

 .کند می مخزن اصلی پرداخت

 .کنید )در صورت لزوم( پرداخت را اضافی هزینه گونه هر. 3

در این مسیر  خود تحرک برای را آن های هزینه باید شما موارد، این در. اضافی هستند سکه شتر یا های شامل هزینه مکان در نقشه، دو متصل مسیرهای از بسیاری

 .مخزن اصلی برگردانید به را الزم های سکه و شترها و بپردازید

 باید شما مسیر، این از استفاده برای

مخزن  به را ها ن. آبپردازید سکه 7

 .بازگردانیداصلی 

 ای

 دازید.بپر خود انبار از شتر 2 باید شما مسیر، این از استفاده برای

 .به مخزن اصلی بازگردانید را ها آن

 .احداث کنید شعبه تجاری یک در صورت امکان و دهید حرکت را خود آدمک. 4

شما نمی . کنید مامت هامحل  این از یکی در را خود سفر باید خواهید شد. روبرو بزرگ و کوچک شهرهای ،آبادی ها با خود سفرهای در شما کنید. حرکتمحل به محل 

 کنید. توقف مکان دو بین توانید

 مثال:

 بنابراین. دهد می قرار عملی فضای روی را 4 و 2 سرخ

 نعنوا به کند، حرکت نقشه روی بر فاصله 2 به تواند می

 .2 شود می مقدار ترین پایین

 مثال



  

 .دهیدنقشه حرکت  در را آدمک های خود - سفر

 
نمی تواند آدمک خود را  هرگزاو 

 بین دو مکان متوقف کند.

 ای

 منتقل کند... آبادیبه یک 

 یا 

 کوچک... شهریک 

می تواند آدمک  قرمزبازیکن 

 بزرگ... شهرخود را یا به یک 

)های( موجود  کارت از توانید شما می بعدی، نوبت از. دهید قرار آن در شعبه تجاری یک باید برسد، پایان به بزرگ شهر یک در شما "سفر" اقدام اگر* 

 .ماند می باقی شهرآن  در کارت این (.ببینید را 11 صفحه) کنید استفاده آن شهر در

 شعب از یکی قرمزبازیکن 

 شهر در را خود تجاری

 .قرار می دهد بزرگ

با  می تواند خود، بعدی نوبت شروع بااو 

استفاده از یک تاس، از قابلیت این شهر 

 (.ببینید را 11 صفحه) استفاده کند

شده در آن را  داده نشان پاداش بالفاصله. دهید قرار جا آن در تجاری شعبه یک باید شما برسد، پایان به کوچک شهر یک در شما "سفر" اقدام اگر* 

 کرد خواهید دریافت دوباره را شده داده نشان پاداش بعدی، دور هر شروع در. ماند می باقی شهر در کاشی(. کنید مشاهده را مکملدفترچه ) دریافت کنید

 (.ببینید را 16 صفحه)

 شعب از یکی قرمزبازیکن 

قرار  شهر در را خود تجاری

 می دهد.

 را شهر پاداش فورا او

 این در کند، می دریافت

 .سکه 3 و شتر 1 مورد

 .ندارد سفر سرعت کاهش جز کارایی هیچ آبادی ها. افتد نمی اتفاقی هیچ د،یبرسان پایان به آبادی یک در را خود "سفر" اگر* 

 شود؟ توجه باید دیگری چیزهای به چه

 شخصی صفحه باالی چپ سمت گوشه در شعبه موجود با را کار شعب تجاری، دادن قرار هنگام* 

 بردارید و طبق این روال به سمت راست بروید.سپس شعبه پایینی را  کنید. شروع خود

 دریافت پیروزی امتیاز 5 بالفاصله شما دهید، می قرار را خود شعبه تجاری هشتمین که هنگامی* 

 که هنگامی. محل ثبت امتیازات صفحه بازی وارد می شود در در همان لحظه که         کنید می

 .         آورید می دست به را دیگر امتیاز 10 بالفاصله ،بسازید خود شعبه تجاری نهمین

 .ساخت خواهید شهر این در شعبه تجاری یک معمول طور به دهید، پایان پکن در را خود حرکت اگر* 

 به را امتیازات این بازی پایان در شما. قرار می دهید دهد می نشانرا  پیروزی امتیاز عدد بیشترین که خالی فضای در را آن

 .آورد خواهید دست

حرکت کرده و در  مکان یک از بار چندین توانید می شما که است معنی بدان این. باشد می مجاز عقب و جلو به حرکت* 

 . آن متوقف شوید

 که زمانی حتی نمی توانید شما. باشید داشته کوچک یا بزرگ شهر هر در شعبه تجاری یک از بیش نباید هرگز شما :توجه

 دهید. قراردر آن  دیگر تجاری شعبه یک، کنیدمی  بازدید شهر یک از بار دومین برای

 .(ببینید را 15 صفحه) کند می تعیین بعدی دور برای را شروع بازیکن "سفر" اقدام* 

 

 
 چیست؟ پایگاه جایزه

 نشان او پاداش. کند می دریافت را شهر آن پایگاه پاداش ،می دهد قرار تجاری شعبه یک، بزرگ شهر یک دری که بازیکن اولین

 جعبه به را پاداش پایگاه کاشیسپس آن . مخزن اصلی دریافت می کند و آن ها را به دارایی های خود می افزاید از را شده داده

 نمی باشد. مورد نیاز دیگر بازی ادامه برایبازگردانید. این کاشی  بازی

 مثال

 مثال

 مثال



 

 .نقشه حرکت دهید در را آدمک های خود - سفر

 
 .کرد بررسی بعدا توان می را ها این - ویژه قوانین

 به را خود آدمک شما بازی طول در ممکن است. بگذارند ونیز شهر درباید آدمک خود را  بازیکنان همه بازی، شروع در* 

 .ندهید قرار این شهر در هیچ شعبه تجاری ،افتاد اتفاق این اگر. برگردانید ونیز

 دهید، قرار شعبه تجاری یک باید شما که بعد دفعه دادید، قرار صفحه بازی در را خود شعب تجاری تمام که هنگامی* 

 .دهید حرکت دیگر مکان به مکان یک از را یکی از شعب موجود باید

 "سفر" اقدام مثال

انجام کار قرار  فضای نای را در( 5 و 3) تاس 2 زردبازیکن 

 .می دهد 

 12 بایدلذا . کند حرکت نقشه روی بر فضا 3 خواهد می زردبازیکن 

مخزن اصلی می  به را ها سکه کند، می را کار این او. بپردازد سکه

 پردازد.

  تجاری شعبه یک فضا منتقل می کند و 3آدمک خود را  زردبازیکن 

 .است رسیده پایان به او سفردهد.  می قرار ژو الندر 

  وا .کند حرکت ژو الن به سمرقند از خواهد می زردبازیکن 

مسیر  این. کند عبور کاشغَرشهر  و آبادی یک ازمی خواهد 

 پردازد.ببه مخزن اصلی باید  که دارد هزینه دیگر شتر 8

 .امکانات از بسیاری - شهر های کارت

 برای. خود می باشد در شهر کارت 1 دارای صفحه بازی در بزرگ شهر هر

 داشته مربوطه شهر در شعبه تجاری یک باید شهر، کارت یک از استفاده

 شهر کارت انجام کار فضای در را تاس 1 دقیقا باید شما آن از پس. باشید

دفترچه  در شهر هر اقدامات. دهید انجامآن را  عمل بتوانید تا قرار دهید

 .شود می بررسی مکمل

 در تجاری شعبه یک زردبازیکن 

 .دارد اسکندریه

تاس در آن قرار  1 تواند می او

 .کند استفادهآن  عمل از و دهد

 می فراهم شهر کارت که است یمزیت این

 .کند

 از پس. است تاس 1 برای فضا این

 نمی دیگری بازیکن هیچ اشغال،

 .کند استفاده کارت این از تواند

 .دهید انجام یا ارائه باید که است شرطی پیش یا پرداخت این

 هیچ ،تاس خود اشغال نمود یک با را شهر کارت فضای بازیکن یک که هنگامی. شوند استفاده دنتوان می دور هر در یک بار  فقط شهر های کارت :نکته

 .کند استفاده بعدی دور آغاز تا اقدام این از تواند نمی یدیگر کس

 .چقدر می باشد اقدامات این از استفاده دفعات تعداد که کند می تعیین که قرار می دهید، عدد تاسی موارد، بیشتر در :نکته

 از. قرار می دهد (3) تاس 1 زردبازیکن 

 می است، داده قرار را 3 عدد او که ییآنجا

 .دهد انجام بار سه را عمل این تواند

 شتر 2 و طال 2 زردبازیکن 

مخزن اصلی بر می  به

( 4×  2) امتیاز 8 گرداند و

 .گید می

1 2 

3 4 



  

 .می شوند انتخاب آزادانه همیشه - پاداش اعمال

 هستند؟ دسترس در پاداشی اقدامات چه

 قرارداد تکمیل. 1

 بردارید سکه 3. 2

 تاس را دوباره بریزید 1. 3

 کنید عدد به باال یا پایین تنظیم 1 را تاس 1. 4

 تاس مشکی بگیرید 1. 5

 قرارداد تکمیل. 1

 .دهید انجام را خود اصلی عمل از بعد یا قبل جایزه عمل چند یا یک که کنید انتخاب توانید می شماست، نوبت که زمانی تا

 کنید می دریافت آن تکمیل هنگام در که را هایی پاداش قرارداد، هر راست سمت در. دید خواهید را نیاز مورد کاالهای و شتر ،قرارداد هر چپ سمت در

 .کنید پیدا مکملدفترچه  در یدتوان می را نمادها این توضیح. کرد خواهید مشاهده

 بازیکن راهنمایبرگه 

 تکمیل برای نیازمورد  شترتعداد 

 قرارداد

 تکمیل برای نیاز مورد کاالهای

 قرارداد

 قرارداد تکمیل پاداش

 صفحه در قرارداد فعال فضاهای در را معاهده ها توانید می فقط شما* 

 .تکمیل کنید خود شخصی

 

 

 خود باران در را خود شتر و نیاز مورد کاالهای باید قرارداد، تکمیل برای* 

 آنو  کنید پرداخت را ها شتر و نیاز مورد کاالهای تمام سپس .باشید داشته

 .مخزن اصلی برگردانید به را ها

 

 

 اداشپ این. کنید دریافت را راست سمت در شده داده نشان ها پاداش تمام* 

 رد نمادها. است دیگری هایچیز و پیروزی امتیازات از ترکیبی همیشه ها

 .اند شده داده توضیح مکمل دفترچه

 

 

 

 در کشوی معاهده های تکمیل شده، در را شده تکمیل قرارداد نهایت، در* 

 .دهید قرار خود شخصی صفحه پایین راست سمت گوشه

صفحه  در را قرارداد این سبزبازیکن 

 را آن خواهد می و دارد خود شخصی

 .کند کامل

 .پردازد می کاغذ 1 و ابریشم 2 شتر، 2 او

دریافت  وزیپیر امتیاز 4 و سکه 3 او. است رسانده اتمام به را قرارداد سبزبازیکن 

 .می کند

 آخرین شما می توانید :توجه

 انجام کار فضای این در تاس خود

 اقدام یک این اگر حتی ،دهید قرار

 .نباشدشما  اصلی

 

 بردارید سکه 3. 2

 .مخزن اصلی بردارید از سکه 3سپس . بازی قرار دهید صفحه پول تصویر کیسهبر روی  تاس 1 دقیقا

 :این بر عالوه

 .چه نشده باشد باشد شده اشغال چه ندارد، ای هزینه هیچ فضا این* 

 .یدگیر می سکه 3 دهید، می قرار آن در شما که ای شماره گرفتن نظر در بدون. نیست مهم عمل این انجام هنگام در استفاده مورد عدد تاس* 

 .دهید انجام را  "سکه 3برداشتن " پاداش اقدام توانید می ،تمام نشده اند شما تاس های که زمانی تا* 

 

 .کند می دریافت مخزن اصلی از سکه 3 او .قرار می دهد پول کیسه روی بر (2یک تاس ) سبزبازیکن 

 قرار خود یکشو در را شده تکمیل قرارداد او

 .دهد می

2 

1 

3 

 مثال

4 

1 2 
 مثال



   

 .می شوند انتخاب آزادانه همیشه - پاداش اعمال

 تاس را دوباره بریزید 1. 3 

 .را مجددا بریزید خود تاس 1 کنید تا پرداخت شتر 1 توانید می شما

 مجددا بریزد را هایش تاس از یکی تا پردازد می شتر یک آبیبازیکن  می شود. 5دوباره می ریزد و نتیجه آن عدد  را ( خود2تاس ) او

 کنید باال یا پایین تنظیمعدد به  1 را تاس 1. 4

 .پایین( پرداخت کنید یا باال )به خود تاس های از نتیجه یکی تنظیم برای شتر 2 توانید می شما

 .بالعکس یا و کنید تنظیم 1 را به 6 نمی توانید عدد شما :توجه

 .کند تنظیم 3 را به 2 تاس گیرد می تصمیم او
 عدد می 1 به اندازه پایین یا باال به تاس خود نتیجه تنظیم برای شتر 2 زردبازیکن 

 .پردازد

 تاس مشکی بگیرید 1. 5

 .کنید ضافها خود صفحه شخصی در مانده باقیهای  تاس به وبریزید  را آن بالفاصله. دریافت کنید تاس مشکی 1 تا کرده پرداختبه مخزن اصلی  شتر 3 توانید می شما

 تاس دریافت برای فرصتی بازیکنان نتیجه، در. بر می گردند صفحه بازی به دور هر پایان در های مشکی تاس تمام حال، این با. می باشد محدود های مشکی تاستعداد 

 .داشت خواهند بعدی دور در مشکی

 .پردازد می مخزن اصلی به شتر 3 قرمزبازیکن 
 افهاض به صفحه شخصی اش و می ریزد را آن ،داردتا مشکی بر می  1 او

 .کند می

 .بگیرد سیاه تاس یک پاداش، عمل این با نوبت هر در تواند می تنها بازیکن هر :توجه

 شود؟ توجه باید دیگری چیزهای به چه

. شود پرداخت باید استفاده بار هر هزینه حال، این با. استفاده کند( مشکی 1 برداشتن :استثنای به) خود نوبت طول در بار چند پاداشعمل  یک می تواند از بازیکن یک* 

 .بپردازد شتر 4 باید ،تاس خود را تنظیم کند بار دو بخواهد بازیکن یک اگر مثال، عنوان به

 .دهید انجام اصلی عمل از بعد یا قبل را پاداش اقدامات توانید می فقط شما* 

 .کند تنظیم یا و مجددا بریزد هم می تواند را آن باشد، مشکی تاس دارای بازیکن یک اگر* 

 شود؟ گرفته نظر در باید دیگری چیز چه - اضافی امتیازات

 .اند شده داده توضیح ادامه در آن ها. دارد وجود یادآوری برای دیگر چیز چند

 کنید؟ انتخاب را شده اشغال انجام کار فضای توانید آیا می

 11 صفحه به شهر، های ارتک جز به) انجام کار فضای یک از استفاده به مجاز بازیکنان همه. شوند اشغال بازیکن چندین توسط توانند می عمومیفضاهای انجام کار  بله،

 :باشید داشته به نکات زیر توجه کار این انجام هنگام. می باشند (کنید مراجعه

 می استفاده کار انجام برای یی کهبه میزان مورد نیاز در فضا باید شما. کنید را پرداخت آن بهای باید کنید، استفاده شده اشغال انجام کار یک فضای از می خواهید وقتی* 

 در آن فضا می باشد. مورد استفاده شمااین مقدار مورد نیاز معادل کمترین عدد تاس  .کنید، سکه بپردازید

 طور به را عمل این توانید می پرداخت، هنگامدر . نیست مهم دیگر بازیکنان تاس اعداد. دارد وجود انجام کار فضایآن  در حاضر حال در ی است کهتاس هر از مستقل این 

 .دهید انجام همیشه معمول

 خرید به مایلهم  قرمزبازیکن . دارد وجود "ابریشم" انجام کار فضای در آبی تاس 2 حاضر حال در

 .دهد می قرار انجام کار فضای این روی بررا ( 5 و 4) تاس 2 او. می باشد دور این در ابریشم تعدادی

 او آن از پس(. بود 4 او تاس عدد ترین پایین) پردازد می سکه 4 او

 .کند می اضافه خود انبار به را بر می دارد و آن ها ابریشم 3

1 2 
 مثال

1 2 
 مثال

1 2 
 مثال

1 2 

 مثال



 

 شود؟ توجه باید دیگری چیزهای به چه – اضافی امتیازات

 چه ببینید که شود می باعث این. دهد قرار تاس )های( دیگر سر باالی را آن ها شده باشد، باید اشغال فضای یک در خود تاس دادن قرار به مایل بازیکن یک که هنگامی* 

مربوط  طرف راست، اس )های(ت. دهید قرار یکدیگر کنار راست در به چپ از را آن ها ،(زیاد وجود تاس های) نیاز صورت در. است کرده استفاده عمل بار از این آخرین کسی

 . است کرده انتخاب را عمل این که است فردی آخرین به

 باقی برای اقدام این انتخاب نامکا دیگر شدند، اشغال فضا چهار این که هنگامی. دهد می ارائه انجام کار فضای چهار تنها بررسی شد، 7 صفحه در که خان، مزایای: استثنا

 .ندارد وجود دور

 که را انجام کاری فضای دتوان می تاس ها آن با بازیکن یک ترتیب، همین به. شود نمی گرفته نظر در( قرمز سبز، زرد، آبی،)رنگی  بازیکنان مشکی و سفید تاس های * 

 .کند استفاده دوباره اند، کرده استفاده خود رنگ با قبال

 به) قرار گیرد انجام کار یفضا در بار یک از بیش نباید هرگز شما رنگ تاس حال، این با. کند ترکیب خود رنگ های تاس بارا  سفید و مشکی های تاس می تواند بازیکن* 

 .ندارد جودو انجام کار فضای در مشکی یا سفید تاس چند برای محدودیتی هیچ :توجه                                       (.سکه 3 برداشتن: استثنا

 سبز است از تواند نمی او. ه استبرداشت دور این در را شتر قبال سبز بازیکن

مشکی  است او دریافت کند اما دور این از را بیشتری شتر تا کند استفاده خود

 .کند دهاستفا بیشتریهای  شتر از تواند می دارد. لذا با قرار دادن این تاس

 نتایج تاس کم جبران

 شتر یا سکه به جبران آن شما باشد، 15 از کمتر دور هر ابتدای درهایتان  تاس کل عوجمم اگر

 و تاس ها مجموع بین تفاوت عدد هر برای شتر 1 یا سکه 1 توانید می شما. کرد خواهید دریافت

 هر از ترکیبی گرفتن به مجاز مورد بودید، 1 از بیش گرفتن به قادر شما اگردریافت کنید.  15 عدد

 .می باشید دو

 دارای او. شده است 13 سبزتاس های بازیکن  مجموع

 1 و شتر 1 یا سکه 2 شتر، 2: جبران است امتیاز 2

 .سکه

 گیری نهایی امتیاز و بازی پایان

 امتیاز گیری نهایی

 :آورند می دست به مختلف موارد برای را پیروزی امتیازات بازیکنان نهایی، امتیاز گیری حین در

 شرح کملهای هدف در دفترچه م کارت. هدف خود را در صورت ارضای شرایط آن دریافت می کند کارت 2 اتامتیاز بازیکن هر* 

 اند. شده داده

 ، دریافت می کنید.اید کرده در مقابل خود ذخیره کهای  سکه 10 هر برای پیروزی امتیاز 1* 

 دریافت کنید. (آن را )                                 پیروزی امتیازات باشید، داشتهشعبه ای  پکن شهر در که صورتی در* 

 

 

 بازی پایان

 مرحله. است مانده باقیچد دور از بازی  که بگویید توانید میباقی مانده با توجه به تعداد ستون های قرارداد  شما. پایان می یابد دور 5 از پس بازی این

 .انجام می شود مرحلهآخرین   از پس گیری نهایی. امتیاز شود می ستون معاهده ها در صفحه بازی اجرا آخرین قرار گرفتن از پس بازی این نهایی

می  دست به ،ریددر مخزن خود دا که ییکاال 2 هر برای پیروزی امتیاز 1 باشید، داشتهشعبه تجاری  پکن شهر در شما اگر* 

 .نمی گیرند خود باقیمانده کاالهای برایشعبه تجاری ندارند، هیچ امتیازی  پکن دری که بازیکنان. آورید

 !نیست کاال شتر :مهم 

 . دریافت می کنند پیروزی امتیاز 7 شده، تکمیل قرارداد بیشترین با( یها) بازیکن* 

 .است برنده امتیاز بیشترین با بازیکن

 تساوی در بازی

 آنگاه ،برقرار باشد تساوی هنوز اگر. خواهد بود ، برندهبیشتر شتر تعداد با ، بازیکنمتیاز رخ دهد بین بازیکنان، تساوی اگر

 چندین برنده وجود خواهد داشت.

 مثال



  

 :کنید اعمال را زیر تغییرات بازیکن، 3 یا 2 با بازی هنگام

مشکی در بازی  تاس 3 زیکن،با 2 و تاس 4 بازیکن، 3 با ترتیب، این به. باشد + 1 بازیکنان تعداد برابر که کنید استفاده مشکی تاس های از تعدادی از فقط

 خواهید داشت.

 بازیکن 3

 را از رنگ استفاده نشده در اولین محل فضای انجام کار لطف و مزایای خان قرار دهید. 1یک تاس با عدد بازی  ابتدای در

 .نکنید حذف صفحه بازی از را آن! ماند خواهد باقی بازی در همان محل تمام طول در تاس این :مهم

 بازیکن 2

محل انجام  ولا فضای دو نشده بردارید و در استفاده رنگ یک از را (1 با عدد کدام هر) تاس دو بازی، ابتدای در

 کار انجام فضای در (نیست مهم عدد آن اینجا، در)تاس  یک این، بر عالوه. قرار دهید "خان مزایای" کار

 .بگذارید "سکه 5برداشتن "

 .نیدنک حذف صفحه بازی از ها را آن! ماند خواهد باقی بازی در همان محل تمام طول ها در تاس این :مهم

 

 بازیکن 3 یا 2 با بازی

 تغییراتی برای بازیکنان حرفه ای تر

 هستند.اصلی بازی در جای خود باقی  قوانین همه. دارد وجود پیشرفته آن نوع در بازی در کوچک تغییر چندین

 قرار دیگری از پس یکی را آن ها که کنید انتخاب اگر حال، این با. کنید انتخاب را زیر توزیع روش چند یا یک توانید می شما

 .اعمال کنید زیر ترتیب به دهید،

 های شهر پاداش توزیع
 ین نشانگرهارا در حین قرار دادن ا Fتا  Aحروف . کوچک توزیع کنید شهرهای سراسر در تصادفی طور را به شهر پاداش های

 بگیرید. نادیده

 ها شخصیت توزیع
 .با هم مخلوط کنید تصادفی طور را به متفاوت کاراکتر 8 چینش بازی، طول در

ب با تعداد متناس که ای نسخه بازیکنان، تعداد به توجه با(. دارد وجود "Mercator ex Tabriz " از نسخه 3 بازی این در)

 .کنیدرا وارد بازی  بازیکنان است

 راخود  شخصیت ابتدابازیکن، با شروع از آخرین  نوبت ترتیب به ، شخصیت ها را رو کنید.1سپس به تعداد بازیکنان بعالوه 

ر می خود را بسپس در جهت معکوس صف نوبت بازیکنان شخصیت . دهد می قرار خودش مقابل در را آن و کند می انتخاب

 .شوند می بررسی مکملدفترچه  در ها شخصیت .بازگردانید جعبه به را مانده باقی شخصیت دارند.

 هدف های کارت توزیع
 کند می انتخاباشتن برای نگه د را کارت 2 مخفیانه بازیکن هر. هدف رو به پایین بدهید کارت 4 بازیکن هر، به بازی ابتدای در

 .گرداندمی  باز بازی جعبه به را ها آن بقیه و

 .شود می آغاز معمول طور به بازی سپس

 شود؟ می انجام بازی از دور یک چگونه - بازی دور یک

 دور یک آغاز در

 شوند؟ انجام دور یک آغاز در باید کار هایی چه

 .(اول دور در جز به. )کنید انتخاب جدید شروع بازیکن یک. 1

 .ها را دریافت کنید پاداش شخصیت و شهر پاداش. 2

 بریزید را تاس تمام. 3

 .در صورت لزوم جبران نتایج تاس را دریافت کنید ،ها را بریزید تاس تمام. 4

 کنید انتخاب جدید شروع بازیکن یک. 1

 .می شود جدیدشروع  بازیکن ،کرده است انتخاب را "سفر" اقدام  قبل دور طول در که نیآخرین بازیک. شود می تعیین بازیکن شروع ،جدید دور ابتدای در

 این در که است یبازیکن آخرین کسی چه ببینید سرعت به تا دهد می را امکان این شما به این. ها را روی هم بگذارید تاس فضای انجام کار این در :نکته

 .بود خواهد "سفر" باالترین محل در ستون تاس های موجود در اقدام در تاس های او. است کرده بازی محل

 

 دو بازیکن

 سه بازیکن

 دو بازیکن

 چهار بازیکن

 سه بازیکن

 دو بازیکن



 

 شود؟ می انجام بازی از دور یک چگونه - بازی دور یک

 این بار اولین برای سبز بازیکنمثال:  

 نهایت در و زرد بازیکن سپس دور،

 آبی. کرده اندمسافرت  آبی بازیکن

 دور در و کند می دریافت را ساعت شنی

 .بود خواهدبازیکن شروع   بعدی

 بازیکن لذا نکند،قبل مسافرت  دور در کس هیچ اگر :استثنا

 .ماند می باقی شروع بازیکن بعدی دور برای فعلی، شروع

 د،کن استفاده سیاه یا سفید تاس از بازیکن آخرین اگر :استثنا

 یکس چه بازیکن این که حاصل کنند اطمینان بازیکنان باید لذا

 در بوده اید که بازیکنی آخرین شما که دانید می اگر. بوده است

 .یدبگیر سردرگمی از جلوگیری برای بالفاصله را شنی ساعت توانید می ،کرده اید استفاده سفید یا سیاه تاس از  "سفر"اقدام 

 .پاداش شخصیت ها را دریافت کنید و شهر پاداش. 2

 ر آن دارد،ی که یک شعبه تجاری دکوچک شهر هر از را پاداش های خود بازیکن هر. می دهند پاداش!( نماد  یک با) کوچک شهرهای همه* 

 .کنید مشاهده را مکمل. دفترچه کند می دریافت

 را مشاهده کنید. مکملدفترچه  می دهند. پاداش!( نماد یک با) های شخصیت تمامی* 

 بریزید را تاس تمام. 3

 .قرار دهید خود در صفحه شخصی  را ها آنسپس  صفحه بازی بردارید. از را خود های تاس تمام 

 .بازگردانید صفحه بازی در خود فضای به را های مشکی تاس

 .در صورت لزوم جبران نتایج تاس را دریافت کنید تاس ها را بریزید، تمام. 4

 مراجعه 14 صفحه به ید،کنجبران مافات دریافت به همان میزان  ،شود 15 از کمتر آن هاتاس های مجموع  اگر. بریزند را خود های تاس همزمان طور به بازیکنان همه

 .شود

 .شود آغاز تواند می جدید دور اند، کرده رول را خود تاس بازیکنان همه که هنگامی

 یک دور

 .، آغاز می شودشروع بازیکن با بازی  نوبت خود را بازی می کنند. ساعت های عقربه جهت در بازیکنان

 .های خود استفاده کنند تاس از همه بازیکنان تمام که کند می پیدا ادامه زمانی تا این

 

 

 نوبت هر بازیکن چگونه اجرا می شود؟

 .دهید انجام پاداش اقدامات لزوم صورت در. 1

 .دهید انجام و کنید انتخاب را عمل یک. 2

 .دهید انجام را پاداش اقدامات لزوم صورت در. 3

 .دهید انجام پاداش اقدامات لزوم صورت در. 1

 اگرالبته ) ، انجام دهیدخواهید یمکه  را آنها از خواهیهر تعداد دل توانید می شما. دهید انجام خود اصلی عمل از قبل را پاداش اقدامات که کنید انتخاب توانید می شما

 .اند شده بررسی 13 تا 12 صفحات در پاداش اقدامات(. این اقدامات را بپردازید بهای توانید می

 .دهید انجام و کنید انتخاب را عمل یک. 2

 .دهید انجام بالفاصله را عملسپس آن . قرار دهید صفحه بازی دررا  نیاز مورد)ها(  تاس و کنید انتخاب را عمل 1

 .اند شده داده شرح 11 تا 6 صفحه از اقدامات

 .دهید انجامرا  پاداش اقدامات لزوم صورت در. 3

 اگرالبته ) ، انجام دهیدخواهید یمکه  را آنها از هر تعداد دلخواهی توانید می شما. دهید انجام خود اصلی عمل از بعد را پاداش اقدامات که کنید انتخاب توانید می شما

 .اند شده بررسی 13 تا 12 صفحات در پاداش اقدامات(. این اقدامات را بپردازید بهای توانید می

 شود؟ انجام بایدکاری  چه دور یک پایان در دور یک پایان در

 از صفحه بازی بردارید. را باقیماندههای  قرارداد تمام. 1

 .کنید اضافه صفحه بازی به را جدید های قرارداد. 2

 بردارید.از صفحه بازی  را های باقیمانده قرارداد تمام. 1

 .اضافه کنید ویژه یمعاهده ها ستون پایین به را ها آن و بردارید صفحه بازی از را باقیمانده قراردادهای

 .کنید اضافه صفحه بازی به را جدید قرارداد های. 2

 .(نیست مورد این ی به انجامنیاز پنجمدور  پایان در. )کنید اضافه صفحه بازی به جدید دههمعا 6 و کنید انتخاب را قرارداد ستون های از یکی

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


