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 مقدمه

Kami ناراضی است. هافرماندهو  شده از جهان اعماق زمین بازگشته است و از وضعیت امپراتوریبزرگ و فراموش 

 مقدس خود را با یک هدف جمع آوری کرده است:قبایل ، Kamiدر ابتدای بهار در سال جدید، 

 ها.های شریف و معنوی آنسنت احیا کردنو  Nipponبازپس گیری سرزمین 

د بای انداز منحصر به فرد از این بازگشت بزرگ داراست وهای افتخارآمیز خود است و یک چشمبا این وجود هر قبیله، دارای سنت

 در هشت استان موجود، نبردهای دیپلماتیک بسیار قدرتمندی اجرا کند.

 اتحادهایی باید شکل بگیرد، اما خیانت اجتناب ناپذیر است، 

 ها باال رفته و سپس افت خواهد کرد، جایگاه شایسته آن

 های سیاسی باید هدایت شوند و نبردهای ویرانگری باید انجام شودماموریت

 گرانه است.های تخصصی و مذاکرات حیلهنیازمند مهارتکه هر کدام 

 ها برنده است.و زمانی که زمستان برسد، تنها یکی از آن

ی فرمانده واال مقام، هدایت یکی از این قبایل بزرگ را بر عهده خواهید داشت. آیا شما قدرت، مقام، تقوا، روحیه و ارادهشما، 

 م سنتی را دارا هستید؟پوالدین مورد نیاز برای انجام این قس

 

 هدف بازی

Rising Sun  گیرد. نفره است که اتفاقات آن در امپراتوری فئودال ژاپن شکل می 5تا  3یک بازی 

 کنند با هدایت قبایل خود، در انتهای فصول بازی، بیشترین امتیاز پیروزی را در رقابت با دیگران کسب کنند.بازیکنان سعی می

کنند، های سیاسی را انتخاب خواهند کرد، خدایان را عبادت میاتحاد بسته و اتحادها را خواهند شکست، فعالیتبازیکنان بایکدیگر 

 کنند و فیگورهای مینیاتوری خود را در سراسر ژاپن پخش خواهند کرد.سازی میقبیله خود را شخصی



 ها، و تا انباشتنها، تا برداشت محصول از بهترین استانهای مختلفی کسب خواهند شد: از پیروزی در نبردامتیازات پیروزی از راه

مقام و منزلت توسط قبیله. زمانی که زمستان برسد، بازیکنی که بیشترین امتیاز پیروزی را داشته باشد، بر سرزمین خورشید تابان 

 حکومت خواهد کرد.

 اجزای بازی

 ی قبایلعدد صفحه 5 

 یک عدد صفحه بازی 



 عدد تایل معابد 7 

 سیاسی عملیاتعدد تایل  01 

 عدد برای هر فصل( 7عدد تایل اصلی فصول ) 10 

 عدد تایل نبرد / سیاست 5 



 عدد برای هر فصل( 8استان ) نبرد عدد توکن 12 

 عدد به ازای هر فصل( Teapot( )5کارت فصل مجموعه قوری چای ) 05 

 عدد به ازای هر فصل( Horseman( )5کارت فصل مجموعه اسب سوار ) 05

 عدد به ازای هر فصل( Archway( )5کارت فصل مجموعه گذرگاه ) 05

 عدد توکن اتحاد 5 



 توکن به ازای هر قبیله( 2توکن قلعه )عدد  11 

 ( Roninعدد توکن سامورایی آزاد ) 11 

 عدد توکن شماره نبرد 8 

 سکه پالستیکی 55 

 عدد( 1نشانگر قبیله )هر قبیله  01 

 



  

 (Daimyoعدد  0و  Shintoعدد  Bushi ،3عدد  5شامل ) Bonsaiفیگور قبیله  01

 

 (Daimyoعدد  0و  Shintoعدد  Bushi ،3عدد  5شامل ) Koiفیگور قبیله  01

 

 (Daimyoعدد  0و  Shintoعدد  Bushi ،3عدد  5شامل ) Dragonflyفیگور قبیله  01

 

 (Daimyoعدد  0و  Shintoعدد  Bushi ،3عدد  5شامل ) Lotusفیگور قبیله  01



 

 (Daimyoعدد  0و  Shintoعدد  Bushi ،3عدد  5شامل ) Turtleفیگور قبیله  01

 عدد فیگور غول  8  

 عدد به ازای هر قبیله( 0عدد پایه غول بسیار بزرگ ) 5

 )مشکی( Daimyoعدد پایه  5و   ))سفید Shintoعدد پایه  05 

  

 عدد به ازای هر قبیله( 3عدد پایه غول بزرگ ) 05



 مفاهیم اساسی

 ی بازیصفحه

 

 دهد.ی ژاپن وجود دارد که مکانی است که اکثریت فعل و انفعاالت بازی در آن رخ میی بازی نقشهدر صفحهنقشه:  -1

هایی ها قرار خواهد گرفت. این معابد مکانتایل معبد به صورت تصادفی انتخاب شده و در این مکان 4در شروع هر بازی، معابد:  -2

 های متفاوتی را پرستش کنند.  Kamiتوانند در آن ها می Shintoهستند که 

ها قرار خواهند داد، که از سمت چپ سیاسی مورد نظرشان را در این مکان عملیاتبازیکنان در طول نوبتشان، سیاسی: عملیات  -3

 به راست پر خواهند شد.

رخ خواهد داد، که در آن تسلط  Kamiها برسد، یک نوبت هر زمان که فاز سیاسی به یکی از این نشان: Kamiهای نوبت نشان -4

 بازیکنان در هر معبد از سمت چپ به راست مشخص خواهد شد. 

 هر زمان که فاز سیاسی به این نشان برسد، تمام خواهد شد و فاز نبرد شروع خواهد شد. نبرد:  نشان -5

بشود،  55از این نمودار برای شمردن امتیازات پیروزی هر قبیله استفاده خواهد شد. اگر امتیاز قبیله ای بیشتر از امتیاز شمار:  -6

 امتیاز به امتیازاتش اضافه کند.  55دهد تا بداند که باید قرار می برعکس ما آن را گرداند ابازمی 1نشانگر خود را به شماره 



به صورت تصادفی در این  ها نبرد رخ خواهد داد، در آنکه در فاز نبرد هایی های استانتایلدر ابتدای هر فصل، استان نبرد:  -7

 مکان قرار خواهد گرفت.

کند در این فصل در آن استان هر استان دارای یک محل برای قرار دادن یک توکن شماره نبرد است که مشخص میشماره نبرد:  -8

 دهد، ترتیب و شماره آن چند است. نبردی رخ خواهد داد یا خیر؟ و اگر رخ می

توانند با عبور از مرزها یگورها میشود.  فاگر دو استان مجاور هم  باشند، با یک مرز دو رنگ این موضوع نشان داده میمرزها:  -9

 های مجاور حرکت کنند.بین استان

کند که اگر بازیکنی در آن استان برداشت محصول ها چسبیده است، مشخص میها که به تمام استاناین شش ضلعیها: پاداش -15

 امتیاز پیروزی، و / یا سامورایی آزاد باشد. تواند ترکیبات متفاوتی از سکه،دهد، چه چیزی به دست خواهد آورد، که می انجامموفق 

ا این توانند بین دو استان که بکنند. فیگورها میهای خاصی را به یکدیگر متصل میاین خطوط استانرانی: مسیرهای کشتی -11

 ای که انگار آن دو استان با هم مجاور هستند.خطوط به هم متصل هستند حرکت کنند، به گونه

 ها در استانها قرار خواهند گرفت. استان تقسیم شده است. فیگورها و قلعه 8به با خطوط ممتد و رنگی نقشه ها: استان -12

 کنند.های هر فاز سیاسی را مشخص میها و نشانگرها، نوبتاین مکاننمودار سیاسی:  -13

 گیرد.ل میشود که در آن اتحادها شکهر فصل با یک مراسم چای آغاز مینشانگر مراسم چای:  -14

شانگر ای که نشانگر آن باالتر از نشود. قبیلهدر این مکان، میزان افتخار قبایل نسبت به یکدیگر نشان داده مینمودار افتخار:  -15

 قبیله دیگر باشد، دارای افتخار بیشتری نسبت به آن قبیله است. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صفحه قبایل

داراست که تمامی اطالعات مربوط به آن قبیله در آن ذکر شده است. توجه داشته ی مخصوص به خود را هر کدام از قبایل صفحه

باشید که در طول فاز سیاسی، هیچ چیزی را نباید در پشت این صفحه پنهان کنید. در فاز نبرد، بازیکنان به صورت مخفیانه و در 

 دهند.یدهند، اما کار دیگری انجام نمپشت این صفحه، پیشنهادات خود را ارائه می

 

 هر قبیله دارای یک قابلیت منحصر به فرد است که در تمام طول بازی اعمال خواهد شد. قابلیت قبیله:  -1

 کنند. ی خود شروع میبازیکنان هر فصل را فقط با تعداد سکه مشخص شده در این قسمت از صفحهدرآمد فصلی:  -2

رد های نبآوری تایلاین محل مکانی برای یادآوری تعداد امتیاز کسب شده در انتهای بازی به ازای جمعامتیازات انتهای بازی:  -3

 های متفاوت است.  استاندر 

 در این بخش خصوصیات فیگورهای مختلف قبیله ذکر شده است.یادآروی فیگورهای قبیله:  -6و  5، 4

و یک قلعه در شهری که در این قسمت مشخص شده است شروع  Bushi ، یکDaimyoهر قبیله بازی را با یک استان محلی:  -7

 کند.می

 در این قسمت مکان نسبی هر قبیله در افتخار شمار در شروع بازی مشخص شده است. رتبه افتخار در شروع بازی:  -8

 فیگورها

. این فیگورها تا زمانی که استفاده شوند در Bushiعدد  6و  Shintoعدد  Daimyo ،3عدد  1فیگور در اختیار دارد:  15هر قبیله 

 گیرند و اگر کشته شوند هم به همانجا باز خواهند گشت. ی شما قرار میکنار صفحه

واحد قدرت هستند، مگر اینکه در یک کارت مخصوص فصل که بازیکن خریداری  1تمامی فیگورهای موجود در بازی دارای توجه: 

 باشد. کرده باشد عدد دیگری نوشته شده



 Shintoها و یک پایه سفید به تمامی  Daimyoبرای اینکه فیگورهای مختلف را از هم تشخیص دهید، یک پایه مشکی به تمامی 

 ها متصل کنید.

Bushiکلشای ندارند. هرچند تمام قبایل دو : این فیگورها پیاده نظام شما هستند. آنها هیچ قابلیت ویژه 

Bushi ها از نظر قابلیت شبیه به هم هستند. دارا هستند، اما تمام آن 

 

 

 

Shinto این جنگجویان روحانی قادرند مانند تمام :Bushi  ها بجنگند، اما یک قابلیت ویژه دارند: هنگامی

ها  Kamiها را به پرستش یکی از ها در نقشه، آنتوانید به جای قرار دادن آنکه استخدام شوند، می

 بفرستید.

 

 

Daimyoآید. بازیکنان دیگر : این مهره، رهبر نیروهای شماست و قابل اتکاترین فیگور شما به حساب می

توان این مهره را از بازی خارج کرد. توانند این مهره را گروگان بگیرند و با انجام یک خیانت نمینمی

ک غول برای کشتن خودکار یک فیگور در امان همچنین این مهره در مقابل تاثیرات خاص مانند قابلیت ی

 هستند. 

 

به قبیله " تمرین" عملیاتتوانید با انجام ای را میاین موجودات افسانهها: غول

های نی که این موجودات را خریداری کردید، یکی از پایهخود اضافه کنید. زما

های شما وارد همرنگ قبیله خود را به آنها وصل کنید. غول فورا در یکی از قلعه

خواهد شد و تا پایان بازی جزئی از قبیله شما خواهد بود. اگر کشته شد، آن را به 

شته تواند داهایی که یک قبیله مییچ محدودیتی در مورد تعداد غولهجمع نیروهای خودتان در کنار صفحه بازیکنتان برگردانید. 

باشد وجود ندارد )حتی اگر آن قبیله دیگر پایه همرنگ خودش نداشته باشد(. هر غول یک قابلیت ویژه دارد که در کارت فصل مربوط 

 فته باشد(.است مگر اینکه متن آن کارت چیز دیگری گ 1به آن نوشته شده است )قدرت آنها همچنان 

 

 

 



 های فصلکارت

کنند  ها را کسبهایی که آنهای متفاوتی را به قبیلهشوند: بهار، تابستان و پاییز، و قابلیتفصل تقسیم می 3های فصل به کارت

 دهند.می

 

 ها حضور داشته باشند.های فصل پایه هیچ نشان خاصی در پشت کارت ندارند، و باید در تمامی بازیکارت

 

کند. در هر بازی، بازیکنان تصمیم های فصل دارای یک نشان خاص در پشت کارت هستند که آنها را قابل شناسایی میوعه کارتمجم

 اضافه کنند.  های پایهکارتمیگیرند )یا به صورت تصادفی( که کدام مجموعه را به 

 

 سکه پرداخت شود.شود که جهت خرید این کارت باید چند در این قسمت مشخص میهزینه:  -1



 دهد که در این مکان مشخص شده است.هر کارت فصل قابلیت متفاوتی را به بازیکن دارنده آن میقابلیت:  -2

 در این محل نوع کارت ذکر شد است.نوع کارت:  -3

 ارتقا )سبزرنگ(  

ما های شیگورها یا اکشنهای خاصی به فکنند، و ویژگیتر میهایی هستند که قبلیه را قویها قابلیتاین کارت

 کنند.اضافه می

 

 تقوا)آبی رنگ(

 های دیگری کسب کنید.دهند تحت شرایط خاصی امتیازات اضافه یا منفعتها به شما اجازه میاین کارت

 

 

 ای رنگ(غول)قهوه

 کنند.ها به قبیله شما یک فیگور غول با قابلیت منحصر به فرد اضافه میاین کارت

 

 

 نبرد)قرمز رنگ(بهود دهنده 

 دهند. های خاصی در شروع هر فاز جنگ به شما میها منفعتاین کارت

 

 

 بهبود دهنده زمستان )آبی کمرنگ(

ها امتیازات پیروزی اضافی به شما خواهند داد که تحت شرایط خاصی در پایان بازی به شما تعلق این کارت

 گیرد.می

 

 

 



 افتخار

دهد، در حالی که دارا بودن است. دارا بودن افتخار باال امتیازات زیادی به شما می Rising Sunافتخار یک عنصر ملموس در بازی 

ها، افتخار است که تمام اختالفات را حل افتخار پایین ممکن است وفاداری عناصر تاریک این جهان را به شما بدهد. اما با تمام این

 کند.می

شود. بازی جهت شمارش میزان افتخار نسبی هر قبیله نسبت به سایر قبایل استفاده می ینمودار افتخار در سمت چپ و باالی صفحه

ین ترین ای که نشانگر آن در پایای که نشانگر آن در باالترین مکان این نمودار باشد دارای باالترین میزان افتخار است و قبیلهقبیله

اگر نشانگر یک قبیله باالتر از نشانگر یک قبیله دیگر باشد، میزان افتخار مکان این نمودار باشد، دارای کمترین میزان افتخار است. 

 آن قبیله باالتر است و اگر نشانگر یک قبیله پایین تر از نشانگر یک قبیله دیگر باشد، میزان افتخار آن قبیله نیز کمتر است. 

 بزرگترین ویژگی افتخار این است که:

 یکنی که افتخار باالتری داشته باشد برنده خواهد بود.هر جا که بازیکنان برابر باشند، باز

کند، چه شمارش میزان نیروی بازیکنان در یک استان در خالل برداشت این قابلیت در مورد تمامی برابری های بازی صدق می

نبرد. اگر بازیکنان مساوی ها در خالل ، یا مقایسه تعداد سکهKamiمحصول یا یک نبرد، چه مقایسه نیروها در یک معبد در یک نوبت 

 باشند، میزان افتخار آنان مقایسه خواهد شد، و بازیکنی که افتخار بیشتری داشته باشد برنده آن اختالف است.

باالترین افتخار را دارد  حضور و اگر اختالفی در مورد زمان اجرای یک قابلیت وجود داشت، بازیکنی که در آن اختالف

 ل باشد یا آخر. گیرد که نفر اوتصمیم می

 به دست آوردن و از دست دادن افتخار

های مختلف ممکن است باعث به دست آوردن یا از دست دادن افتخار برای بازیکن شوند. میزان افتخار همیشه در بسیاری از اکشن

 ل کنند. توانند جایگاه یکسانی در افتخار شمار اشغاای نمیها نسبی است، بنابراین هیچ دو قبیلهبین قبیله

گری که باالتر ی دیای افتخار کسب کرد، نشانگر آن قبیله را یک خانه در افتخار شمار باال ببرید، همزمان، نشانگر قبیلههر زمان قبیله

ثیری اای در باالترین خانه افتخار شمار باشد، به دست آوردن افتخار برای آنها تاز آن قرار داشت را یک خانه پایین بیاورید. اگر قبیله

که  ایکند و همزمان، نشانگر قبیلهای افتخار از دست بدهد، نشانگر آن یک خانه به سمت پایین حرکت میهر زمان قبیله ندارد.

ترین خانه افتخار شمار باشد)بدون در ای در پایینرود. اگر قبیلهپایین تر از آن بوده باال می

 ها تاثیری ندارد.دست دادن افتخار برای آنهای خالی پایین تر از آن(، از نظر گرفتن خانه

کند، بنابراین نشانگر آن به سمت باال و )الکپشت( افتخار کسب می Turtleی قبیلهمثال: 

 کند.پایین حرکت می به سمت)لوتوس( یک خانه  LOTUSی نشانگر قبیله

دهد، بنابراین نشانگر آن به سمت پایین افتخار از دست می )لوتوس(  LOTUSی قبیلهمثال: 

 کند. )سنجاقک( به سمت باال حرکت می DRAGONFLYی و نشانگر قبیله



 مذاکره

 رند. شوند تا بتوانند نفوذ خود را باال ببدادن می ، بازیکنان تشویق به استفاده از دیپلماسی، مذاکراه و حتی رشوهRising Sunدر بازی 

 توانند در هر زمان از بازی، با دیگران به توافقاتی برسند، چه با متحد خود و چه با یک دشمن. به عنوان مثال:بازیکنان می

 "نخواهم شد. Kyotoنشوی، من هم وارد  Hokkaidoاگر در این فصل تو وارد "

 "گیری کنیروگاندهم تو گدر این نبرد، استخدام سامورایی را برای من بگذار و من هم اجازه می"

توانند در هر زمانی قول و قرار خود را بشکنند، کند. بازیکنان میبه یاد داشته باشید، هیچ قول و قراری بری شما اجبار ایجاد نمی

ن به اتوهرچند نتیجه این کار این خواهد بود که به احتمال زیاد بازیکنان دیگر قول و قراری با او نخواهند بست. قول و قرارها را می

 صورت مخفی بست، بدون اینکه بازیکنان دیگر چیزی از آن بشنوند. 

شن چای و فاز سیاسی استفاده کرد، و نه در خالل فاز جنگ. بازیکنان توان در جرا تنها می "های دوستیتوکن"رشوه دادن، یا 

ند خواهآنها را متقاعد به انجام کاری که می توانند سکه یا توکن سامورایی موجود در دست خود را به بازیکنان دیگر بدهند تامی

 بکنند. به عنوان مثال:

 "دهم تا در این فصل با من متحد شوی .سکه به تو می 1من "

 "دهم.کنم را به تو میهایی که از برداشت محصول کسب میاگر االن برداشت محصول را بازی کنی، نصف سامورایی"

 کند.ی اجبار ایجاد نمیباز هم توجه کنید که هیچ قول و قرار

 چینش

 



 سازی قبیلهآماده

ی آن قبیله را در مقابل خود قرار دهد و تایل سیاسی/ نبرد در ابتدا، هر بازیکن یکی از قبایل را برای بازی انتخاب کند، و صفحه -1

 را در پشت آن قرار دهد )سمت سیاسی آن باال باشد(.

 هایی که در بازی نیستند را به جعبه بازی بازگردانید. تمامی فیگورها و متریال مربوط به قبیله

 ترتیب نشستن

ی که در صفحه) باشدها بسیار مهم است که بازیکنان به ترتیب درستی دور میز بنشینند، که متناظر با رتبه افتخار شروع قبایل آن

اید ای که دارای رتبه بعدی است بکمترین رتبه افتخار شروع را دارد نفر اول خواهد بود. قبیلهای که نوشته شده است(. قبیله قبایل

رین رتبه ای که دارای کمتدر سمت چپ آن بازیکن بنشیند و به همین ترتیب. بنابراین، بازی به صورت ساعتگرد و با شروع از قبیله

ز میچرخد. توجه داشته باشید که نوبت نشستن )و به طبع آن نوبت بازی( شود و به صورت صعودی دور میافتخار شروع است آغاز می

 ماند.در تمام طول بازی ثابت می

 باشد.  BONSAIو  KOI ،LOTUS ،TURTLE ،DRAGONFLYنفره، نوبت نشستن به صورت ساعتگرد باید  5در یک بازی مثال: 

 ی بازی قرار دهید. یکی از نشانگرهای قبیله خود را در اولین خانه از امتیاز شمار بر روی صفحه -2

ای که باید آن را قرار دهید بسته به رتبه افتخار شروع یکی دیگر از نشانگرهای قبیله خود را در افتخار شمار قرار دهید. خانه -3

ای که عدد د در رتبه بندی است باید در باالترین خانه قرار بگیرد. در زیر آن قبیلهای که دارای کمترین عدقبیلهی شما دارد. قبیله

سته های قبایل باشد هرچند بی خالی بین نشانگیرد و به همین ترتیب الی اخر. نباید هیچ خانهکمتر بعدی را داشته باشد قرار می

 لی خواهد ماند. های انتهای افتخار شمار خابه تعداد بازیکنان تعدادی از خانه

، KOI ،LOTUS ،TURTLEنفره، ترتیب قرار گیری نشانگرها در افتخار شمار باید از باال به پایین  5در یک بازی مثال: 

DRAGONFLY  وBONSAI  .باشد 

 Daimyoرا بردارید و مطمئن شوید که یک پایه مشکی به قبیله خودتان  Bushiفیگور  6و  Shintoفیگور  Daimyo  ،3فیگور  -4

ی تمامی فیگورهای خودتان را در کنار صفحهها را شناسایی کنید. تر آنها متصل است تا بتوانید راحت Shintoهای سفید به و پایه

 شود. به این محل رزرو شما گفته میای که سایر بازیکنان آن را ببینند. بازیکن خودتان قرار دهید، به گونه

ها ی خودتان قرار دهید. اگر غولی را به دست بیاورید از این پایهه خود را بردارید و در کنار صفحههای همرنگ قبیلتمامی پایه -5

 استفاده خواهد شد.

 ی بازیکن خودتان قرار دهید.چهار توکن قلعه و توکن اتحاد قبیله خود را بردارید و در کنار صفحه -6

ی بازی در دارد و بر روی صفحهتوکن قلعه خود را برمی 1و  Bushiفیگور  Daimyo ،1فیگور  1هر بازیکن استان محلی:  -7

 ی بازیکن مشخص شده است(.دهد )همانطور که در صفحهاستان محلی خود قرار می

 



 KAMIسازی آماده

ی بازی قرار صفحههای مربوط به معابد در تایل معبد از آن بکشید و به رو در خانه 4هفت عدد تایل معبد را به پشت بُر بزنید.  -8

، Amaterasu ،Fujinها به صورت کنید، بهتر است ترتیب آناگر اولین باری است که بازی میدهید )از سمت چپ به راست(. 

Hachiman  وYsukuyomi  .تایل باقی مانده را به جعبه بازگردانید.  3باشد 

 های فصلسازی دسته کارتآماده

 دسته درست کنید: بهار، تابستان و پاییز. 3ی بازی قرار دهید، و به پشت در کنار صفحه های اصلی فصول را برداریدکارت -9

 3حاوی  Rising Sunی اصلی خواهند استفاده کنند. بستههای فصل را میبازیکنان باید تصمیم بگیرند که کدام مجموعه از کارت

ی بازی )قوری( است، که هر کدام تجربه Teapotاه( و )گذرگ Archway)اسب سوار(، Horsemanهای ی مختلف به ناممجموعه

)گذرگاه( استفاده کنند.  Archwayی کنند از مجموعهکنند. بهتر است بازیکنانی که برای بار اول بازی میمتفاوتی را ایجاد می

ند را خواهند اضافه کنمیتوانند با بر زدن یک کارت از هر دسته و سپس کشیدن یک کارت، دسته کارتی که همچنین بازیکنان می

اصلی بهار، تابستان و های کارت هر فصل آن مجموعه را بردارید و به کارت 5انتخاب کنند. هنگامی که مجموعه کارت انتخاب شد، 

 کنید.  پاییز اضافه

 بازی برگردانید.  یهای فصل دیگر را به جعبهکارت باشند. تمامی کارت 12های فصول دارای حاال باید هر کدام از دسته کارت

تایی به پشت  8دسته  3جدا کنید. هر دسته را جداگانه بُر بزنید و در  3یا  2،  1ها را بر اساس عدد های نبرد در استانتوکن -15

 ی بازی قرار دهید. در کنار صفحه

 ی بازی قرار دهید. های شماره نبرد را در کنار صفحهتمامی توکن -11

 ی بازی قرار دهید. ده تایل عملیات سیاسی را به پشت بُر بزنید و در یک دسته در کنار صفحه -12

 ای که در دسترس تمام بازیکنان باشند.ی بازی قرار دهید به گونهها را در کنار صفحهتمامی فیگورهای غول -13

ی بازی قرار دهید که در دسترس تمام بازیکنان ر صفحههای سامورایی را در یک دسته مشترک در کناها و توکنتمامی سکه -14

 باشد.

ها دارای محدودیت نیستند. بنابراین اگر به شکل نادر این ها و ساموراییهای دیگر، سکهنکته مهم: برخالف کامپوننت

 . ها استفاده کنیددو منبع تمام شدند، از یک کامپوننت جایگزین برای آن

 

 

 



 بازی کردن فصول

Rising Sun  شود. بازی با فصل بهار آغاز شده، سپس تابستان و بعد پاییز خواهد بود. زمانی که راند یا فصل بازی می 4در طول

افتد، و ای از برف بر روی سرزمین، در این فصل اتفاق زیادی نمیرسد. به دلیل نشستن الیهزمستان برسد، بازی به پایان خود می

 ی بازی مشخص خواهد شد. کنند و برندهرا حساب میبازیکنان امتیازات اضافی خود 

 فازهای هر فصل عبارتند از:

 ی( چینش فصل1

 چای مراسم( 2

 ( فاز سیاسی3

 ( فاز نبرد4

 یآوری فصل( جمع5

شود، بعد از بستن اتحاد، هر فصل به دو فاز اصلی تقسیم می

در ابتدا، یک فاز سیاسی قرار دارد که در آن بازیکنان عملیات 

کنند ها را عبادت می Kamiکنند و یاسی خود را بازی میس

تا قبیله خود را آماده کنند، و موقیعت نیروهای خود را در 

صفحه مشخص کنند. سپس، یک فاز نبرد وجود دارد، که در 

 ها حل و فصل خواهند شد.آن، نبردهای موجود در استان

 

 

 

 

 چینش فصلی

 انجام شود که به شرح ذیل است:در ابتدای هر فصل، چند کار باید 

 آماده شدن برای نبرد

اند را بردارید و به رو در برای پاییز( که بُر خورده 3برای تابستان و  2برای بهار،  1برای فصل جاری ) هاهای نبرد استانتوکن

 حه قرار بگیرد برابر با تعداد بازیکنانکه باید در صف های نبرد استانتعداد توکنی بازی قرار دهید. ها در صفحهمناطق نبرد استان



های ی بازی و در بخشتوکن استفاده خواهد شد. همچنین این قضیه در صفحه 6نفره،  4است. به عنوان مثال، در یک بازی  2بعالوه 

ته بازیکنان با عدد نوشها تنها اگر تعداد شوند، و بقیه بخشبخش باالیی همیشه استفاده می 5ها ذکر شده است، که در آن نبرد استان

 شده در آن بخش مطابقت داشته باشد استفاده خواهند شد. 

ها قراردهید. هر توکنی های نبرد استانهای نشان داده شده توسط توکنها را در استانهای شماره نبرد را بردارید و آنسپس توکن

 که استفاده نشد را به جعبه بازی برگردانید. 

 

 شود.توکن نبرد استان به صورت تصادفی انتخاب می 6نفره،  4از یک بازی  مثال: در فصل بهار

 های فصلمجموعه کارت

 ها را از بازی حذف کنید. کارت فصلی در کنار صفحه باقی مانده است آناگر از فصل قبل 

رس ای که در دستقرار دهید به گونه ی بازیها را به رو در کنار صفحههای فصلی که برای فصل فعلی است را بردارید و تمام آنکارت

 تمام بازیکنان قرار داشته باشد. 

 شود بازیکنانها مشخص باشد. این کار باعث میای که تعداد آنهای مشابه را بر روی یکدیگر قرار دهید به گونهتوانید کارتمی

 های موجود را شناسایی کنند.تر انتخابساده



 

 شوندکارت قوری چای استفاده شود در فصل بهار استفاده می که اگر مجموعه هایی هستندها کارتمثال: این

 درآمد فصلی

ی ای برابر با آنچه در بخش درآمد فصلی صفحهای نداشته باشند. حال هر کدام تعداد سکهبازیکنان باید در این مقطع هیچ سکه

 کنند. بازیکنشان آمده است دریافت می

 هابازگرداندن گروگان

احبش بازگرداند. را به صشروع تابستان، پاییز و زمستان، اگر بازیکنی فیگوری داشته باشد که به عنوان گروگان گرفته باشد، باید آندر 

 نید(.گیری را ببیکند )بخش گروگانضافه از بانک بازی دریافت میبه ازای هر فیگور گروگان گرفته شده، آن بازیکن یک سکه ا

 مراسم چای

با انجام مذاکرات، متحد خود برای شود که در آن بازیکنان ینش فصل تمام شد، هر فصل با یک مراسم چای شروع میزمانی که چ

کنند. هر اتحادی که در فصل قبل برقرار شده اکنون از بین خواهد رفت، و هر بازیکن توکن اتحاد قبیله خود فصل آتی را مشخص می

  دارد.را برای پیشنهاد اتحاد جدید برمی



 ای از امنیت بدهد. اما، ممکن استتواند وسیله قدرتمندی باشد، و به شما امتیازات اضافی و درجهیک قبیله دیگر می بامتحد بودن 

های شما باشد. بسیار مهم است که متحد خود را آگاهانه و با تدبیر انتخاب کنید، گاهی هم محدودکننده یا در خالف جهت نقشه

خواهید حاد را ادامه دهید، در این اتحاد به دنبال به دست آوردن چه چیزی هستید و آیا کال میخواهید اتبدانید که تا چه زمانی می

 در این فصل با کسی متحد شوید یا خیر. 

گیرد، که باید هر دو موافق آن اتحاد باشند. زمانی که یک اتحاد شکل گرفت، دو بازیکن باید ها شکل میاتحاد بین جفت بازیکن

را به یکدیگر متصل کنند، و یک دایره کامل ایجاد کنند، و آن را در معرض دید بقیه بازیکنان قرار دهند )پیشنهاد توکن اتحاد خود 

ما استفاده از بخش باال و سمت راست صفحه است(. اتحاد تا پایان این فصل پا بر جاست )مگر اینکه با یک عملیات خیانت شکسته 

 ل شکل نخواهد گرفت. شود(، و دیگر اتحاد جدیدی تا پایان فص

 

هم یک اتحاد  KOIو  DRAGONFLYاند در حالی که قبیله تصمیم به اتحاد گرفته TURTLEو  LOTUSمثال: قبیله 

 اند.دیگر شکل داده

بسته به تعداد بازیکنان، ممکن است مراسم چای منجر به ایجاد چندین جفت اتحاد شود، و ممکن است یک یا تعداد بیشتری بازیکن 

نان دهد، اما همچدر حالی که بازیکن بدون اتحاد فرصت به دست آوردن برخی امتیازات اضافی را از دست میبدون اتحاد باقی بمانند. 

 مستقل بودن خود استفاده کند. های تواند از مزیتمی

یک بازی رقابتی است که تنها یک  Rising Sunتواند برای هر دو طرف سودمند باشد، اما هرچند اتحاد میبه یاد داشته باشید که 

ی مدت ا در طوالنبازیکن در انتها برنده خواهد شد. بنابراین، اتحادها و قول و قرارها همیشه باید در راستای باال بردن نفوذ و تاثیر شم

 باشد. 

 راهنمای مذاکره

تواند بسیار قدرتمند باشد. ی شماست. بستن اتحادهای درست میهای مذاکرهمراسم چای فرصتی عالی برای باال بردن مهارت

خواهید داشته باشد، و یا به دنبال کسی باشید که ی کمی به استانی که شما میممکن است شما متحدی بخواهید که عالقه

 د کنید. ها را متقاعتوانید با پیشنهاد چند سکه آنها هم سودمند نباشد، میرا داشته باشد. اگر اتحاد برای آن توانایی مورد نیاز شما

 

 

 



 اثرات بودن در یک اتحاد

  دهند.یمبازیکنان متحد از طریق بازی کردن عملیات سیاسی در طول فاز سیاسی، امتیازات اضافی قدرتمندی به یکدیگر 

 کسانی باشند که در یک استان حضور دارند،  تنها کنند و اگر آنهابازیکنان متحد در طول فاز نبرد با یکدیگر مبارزه نمی

 پیروزی در آن استان به صورت خودکار برای بازیکنی خواهد بود که بیشترین تعداد نیرو را در آن استان دارد. 

  در نبردی که دو بازیکن متحد و یک بازیکن دیگر حضور داشته باشند، اگر یکی از بازیکنان متحد برنده شود، فیگورهای

 متحد خود را نخواهد کشت. 

 شوندهای فصل و سایر تاثیرات همچنان رقیب یکدیگر در نظر گرفته میهای کارتبازیکنان متحد در مورد قابلیت. 

 اگر یک بازیکن متحد عمل( یات سیاسی خیانت را بازی کندBetrayفورا افتخار از دست می ،) دهد و اتحاد از هم پاشیده

 شود.می

 ند، پیروزی باش و بیشترین امتیاز ای تمام شود که دو بازیکن متحد دارای امتیاز یکساندر یک اتفاق نادر اگر بازی به گونه

 شود. ها تقسیم میبین آن

 فاز سیاسی

کنند تا قبیله خود را آماده کنند و نیروهایشان را با توجه در طول فاز سیاسی، بازیکنان به نوبت یک عملیات سیاسی را انتخاب می

 استراتژی مد نظر خود در صفحه جای دهند. به 

 خواهد بود:همانطور که در نمودار سیاسی بر روی صفحه مشخص شده است، فاز سیاسی در هر فصل همیشه به این ترتیب 

 3 نوبت عملیات 

 1  نوبتKami 

 2 نوبت عملیات 

 1  نوبتKami 

 2 نوبت عملیات 

 1 نوبت Kami   

 شودفاز نبرد شروع می 

 های عملیاتینوبت

عملیاتی  دارد تا اولین نوبتهای عملیات سیاسی را برمیدر شروع بازی، بازیکنی که قبیله او دارای بیشترین افتخار است دسته کارت

 ی کند. را باز

های بعدی، اولین بازیکنی که باید نوبت عملیاتی بازی کند کسی است که در سمت چپ بازیکنی نشسته باشد که در شروع فصل

آخرین نوبت عملیاتی فصل قبل را بازی کرده است. برای اینکه به سادگی این بازیکن را به یاد داشته باشید، مطمئن شوید که دسته 

 را نزدیک بازیکنی که باید آن را بازی کند نگه دارید.  های عملیات سیاسیکارت



 

 

 های عملیاتدر یک نوبت عملیاتی، بازیکنی که اکنون کارت

دارد و به کارت باالیی دسته را برمی 4سیاسی را در دست دارد، 

ها را کند. سپس یکی از آنها نگاه میصورت مخفیانه به آن

کارت بعدی را به پشت به باالی دسته  3انتخاب کرده و 

ارت سپس کتغییر دهد. ها را گرداند، بدون اینکه ترتیب آنبرمی

عملیات سیاسی انتخاب شده را به رو در اولین خانه خالی 

ی بازی )از سمت چپ به راست( عملیات سیاسی بر روی صفحه

دهد تا تمام بازیکنان بتوانند ببینند چه عملیاتی در این قرار می

 نوبت انجام خواهد شد. 

 

 دارد.های عملیاتی برمیکارتکارت را از باالی دسته  4بازیکن فعلی مثال: 



 

 گرداندها را به باالی دسته باز می( را بازی کند، و بقیه کارتRecruitگیرد که استخدام )بازیکن فعلی تصمیم میمثال: 

شود که در سمت چپ بازیکنی نشسته عملیات سیاسی انتخاب شده توسط تمام بازیکنان انجام خواهد شد، و از بازیکنی شروع می

د که کارت را انتخاب کرده است و به صورت ساعتگرد ادامه پیدا خواهد کرد. بازیکنی که عملیات را انتخاب کرده به عنوان اخرین باش

تاثیر هر عملیات سیاسی به صورت خالصه در تایل سیاسی هر ((. Trainنفر آن عملیات را انجام خواهد داد )به جز عملیات تمرین )

جز دارند: یک  2(، تمامی عملیات Betrayبه جز عملیات خیانت )ی بازیکن خود دارد آمده است. بازیکن که در در پشت صفحه

شد( متحدی داشته با )اگر تواند انجام شود و یک بخش اضافی که فقط بازیکن فعلی و متحد اوبخش آن توسط تمام بازیکنان می

 تواند انجام دهد.می

بازیکنان یک به یک و به صورت ساعتگرد، عملیات انتخاب شده را انجام خواهند داد، و تنها بازیکنی که آن عملیات را انتخاب کرده 

ازیکنان آن عملیات را انجام کند تا زمانی که تمام بو متحد او اجازه دارند بخش اضافی عملیات را انجام دهند. این کار ادامه پیدا می

 داده باشند. 



های عملیات سیاسی باقی مانده را به پشت به بازیکن سمت چپ خود خواهد زمانی که عملیات فعلی تمام شد، بازیکن فعلی کارت

را  Kami داد، که او به عنوان بازیکن بعدی عملیات سیاسی مد نظرش را انتخاب خواهد کرد )مگر اینکه نمودار سیاسی یک نوبت

 نشان دهد(.

 تواند انتخاب کند را بررسی کنیم.عملیات سیاسی موجود که یک بازیکن می 5بیایید هر کدام از 

 (Recruitاستخدام )

 ی بازی قرار دهند،دهد که فیگورهای بیشتری در صفحهعملیات استخدام به بازیکنان این امکان را می

این عملیات را انتخاب کرده است باید به عنوان نفر آخر و لشکر خود را تقویت کنند. بازیکنی که 

تواند ببیند بازیکنان دیگر چه عملی تصمیم بگیرد که فیگورهایش را در کجا قرار دهد، و در ابتدا می

 انجام خواهند داد.

 تمام بازیکنان

 در صفحه و درتوانند به ازای هر قلعه که در یک استان داشته باشند، یک فیگور خود را بازیکنان می

فیگور مختلف را در صفحه قرار  3تواند حداکثر نقشه داشته باشد، میقلعه در  3آن استان قرار دهند. به عنوان مثال، اگر یک بازیکن 

ممکن است یک بازیکن بیش از یک قلعه در یک استان  ها در آن قرار دارد.دهد و باید هر کدام را در استانی قرار دهد که آن قلعه

هایی که در آن دارد فیگور قرار دهد. محدودیتی در مورد تواند در هر استان به اندازه قلعهبازیکن می ته باشد، که در این حالتداش

تواند فیگور تواند قرار بگیرد وجود ندارد. اگر بازیکنی فیگوری در رزرو خود نداشته باشد، نمیتعداد فیگورهایی که در یک استان می

 وارد کند. دیگری در صفحه 

 بازیکن فعلی و متحد او

 های خود وارد کنند، حتی اگر قبال از آن قلعه برای ورود یک نیرواز قلعه در یکیتوانند یک فیگور بیشتر بازیکنی فعلی و متحد او می

 استفاده کرده باشند. 

 راهنمای مذاکره

های شما از حریفان بیشتر باشد، به این معنی خواهد بود که شما فیگورهای اگر در زمانی استخدام انجام دهید که تعداد قلعه

بیشتری نسبت به آنان وارد صفحه خواهید کرد. زمانی که این عمل بیشترین سود را برای شما دارد، رشوه دادن به یک بازیکن 

 رزشش را خواهد داشت. دیگر برای بازی کردن این کارت ا

را به یک معبد فرستادید، تا پایان فصل در آن معبد خواهد ماند. شاید بهتر باشد که در ابتدا با متحد خود  Shintoزمانی که یک 

 را بدون به دست آوردن چیزی از دست ندهید. Shintoرا پرستش کند، تا یک  Kamiمذاکره کنید تا ببینید چه کسی کدام 

 



 

 به صفحه Shintoدن وارد کر

تواند انتخاب کند که وارد صفحه شود ) و فقط در زمانی که تازه وارد صفحه شده است(، بازیکن می Shintoزمانی که یک مبارز 

 Shintoها را پرستش کند. اگر این تصمیم را بگیرد،  Kamiرستد تا یکی از فی بازی به کوهستان مقدس بآن را به جای صفحه

گیرد. محدودیتی در معبد موجود در باالی صفحه قرار می 4شود و در یکی از فورا از استانی که در آن قرار داده شده برداشته می

 موجود در معابد وجود ندارد.  Shintoمورد تعداد 

Shinto معبد  دیگر برد.  توان آنرا حرکت داد و نه به یکموجود در یک معبد در نقشه در نظر گرفته نخواهد شد. نه می 

 
 



 

یک عملیات استخدام بازی کرده است. بعد از اینکه تمام بازیکنان این عملیات را انجام دادند، بازیکن  LOTUSبازیکن مثال: 

LOTUS  3آن را انجام خواهد داد.چون این بازیکن دارای (قلعه در  2قلعه در صفحه استKyushu قلعه در  1وNagato او ،)

فیگور اضافی به خاطر امتیاز بازی کردن عملیات(. این بازیکن  1فیگور به ازای هر قلعه و  1فیگور وارد صفحه کند ) 4تواند می

و به عنوان امتیاز  Nagatoی در قلعه Shinto، یک Kyushuهای در قلعه Bushiو یک  Shintoگیرد که یک تصمیم می

را برای پرستش  Nagatoموجود در  Shintoگیرد که سپس او تصمیم میوارد کند.  Nagatoخود را در  Yureiاضافی، غول 

Hachiman .به معبد بفرستد 

 (MARSHALجابجایی نیرو )

عملیات جابجایی نیرو به بازیکنان امکان حرکت دادن فیگورهایشان در نقشه، و بر اساس 

های جدید جهت مستحکم کردن دهد. همچنین به بازیکنان امکان ساخت قلعهشان را میاستراتژی

را بازی کرده باشید، بعد از حرکت کردن تمام  Marshalاگر شما جای پای خود را خواهد داد. 

 تصمیم خواهید گرفت که فیگورهای خودتان را به کجا حرکت دهید. بازیکنان 

 

 



 تمام بازیکنان

د. این بدان معنی است که یا از نهای مجاور آن فیگور حرکت دهتوانند هر کدام از فیگورهای خود را به یکی از استانبازیکنان می

ا تواند هر تعداد از فیگورهایش رد. بازیکن مییاستان مجاور ببرطریق مرزهای مشترک و یا از طریق یک راه دریایی فیگور را به یک 

که بخواهد حرکت دهد و یا اصال حرکتی انجام ندهد. اما به یاد داشته باشید که در هر عملیات جابجایی نیرو، هر فیگور تنها یک بار 

 تواند حرکت کند.می

 بازیکن فعلی و متحد او

سکه خرج کند تا یک قلعه در هر جای نقشه ایجاد کند. اگر این تصمیم  3تواند بازیکنی که عملیات جابجایی نیرو را بازی کرده می

دارد و در هر استانی که بخواهد قرار اش را از رزرو خودش برمیهای قلعهپردازد و یکی از توکنسکه به بانک بازی می 3را بگیرد، 

 های موجود در یک استانهایش باشد، و هیچ محدودیتی در مورد تعداد قلعهت که این استان مجاور با یکی از قلعهدهد. نیازی نیسمی

 ی دیگری بسازد. تواند قلعهقلعه خود را در نقشه قرار داده باشد، نمی 4وجود ندارد. اگر بازیکن هر 

 راهنمای مذاکره

ه دهید، سعی کنید با بقیمتیاز است. زمانی که فیگورهای خود را حرکت میاینکه در نبردی بدون جنگیدن برنده شوید، یک ا

 بازیکنان قول و قرارهایی بگذارید تا شاید این شانس را پیدا کنید که در زمان نبرد، در یک استان بدون رقیب باشید.

 

 

 

عملیات جابجایی نیرو را بازی کرده است، بنابراین این عمل را به عنوان بازیکن آخر انجام خواهد داد.  DRAGONFLYبازیکن مثال: 

و از طریق مرز  Nagatoبه  Kansaiرا از  Bushiرا انجام خواهد داد. او یک  Marshalعملیات  KOIبا چرخیدن دور میز، بازیکن 



و از طریق مسیر دریایی حرکت  Hokkaidoرا به  Daimyoخود و  Oni of Bloodدهد. همچنین بین این دو استان حرکت می

را  Raijinموجود در معبد  Shintoاجازه ندارد را حرکت ندهد و  Edoموجود در  Bushiگیرد که همچنین تصمیم میدهد. می

متحد هستند که این  DRAGONFLYها با قبیله حرکت دهد )فیگورهای موجود در معابد قادر به حرکت نیستند(. در آخر، چون آن

ایجاد  Shikokuسکه بدهند تا یک قلعه در  3را انجام دهند و  Marshalتوانند امتیاز اضافی عملیات را انتخاب کرده است، می

 کنند.

 (Trainعملیات تمرین )

های فصل برای قبیله خود، به روزرسانی آن ی به دست آوردن کارتعملیات تمرین به بازیکنان اجازه

 های جدید و حتی اضافه کردن غول به قبیله را خواهد داد. با قابلیت

بر خالف سایر عملیات، بازیکنی که عملیات تمرین را بازی کرده است، باید به عنوان اولین نفر مهم: 

 انجام دهد و به عنوان اولین بازیکن کارت خود را انتخاب خواهد کرد.آن را 

 

  تمام بازیکنان

اش خریداری کند. بازیکن ی بازی قرار دارد را با پرداخت هزینههای فصلی که اکنون در کنار صفحهتواند یکی از کارتبازیکن می

 بازیکن کارتها مجانی هستند(. کند )برخی از کارتی پرداخت میکند و هزینه آن را با سکه به بانک بازکارت خود را انتخاب می

ی بازیکن خود قرار خواهد داد تا بقیه بازیکنان قادر به مشاهده آن باشند. قابلیت کارت به خریداری شده را به رو در کنار صفحه

 محض خریداری آن فعال خواهد شد. 

ها آن متفاوت خریداری کنند. در این حالت، قابلیت توانند بیشتر از یک عدد از یک کارت مشابه در عملیات تمرینبازیکنان میمهم: 

 با هم جمع خواهد شد. 

 بازیکن فعلی و متحد او

نان صفر سکه(. بازیک اگر بازیکن فعلی یا متحد او کارتی را بخواهند، میتوانند یک سکه کمتر از هزینه آن پرداخت کنند )حداقل

 همچنان تنها قادر به خرید یک کارت در هر عملیات تمرین هستند. 

 راهنمای مذاکره

رقیب نیاز به خرید آن در عملیات تمرین دارد، پیشنهاد  نی کمی دارد و کارتی هست که آدیدید که یکی از رقیبان سکهاگر 

 یار قدرتمندی باشد. زنی بستواند ابزار چانهکمک برای خرید آن کارت می

 

 

 

 



 هابه دست آوردن غول

دهد، بلکه فیگور غول متناظر با زمانی که بازیکن یک کارت فصلی غول خریداری کند، نه تنها کارت را در مقابل خودش قرار می

ه هایی که در آن قلعکند و فورا آن را در یکی از استانکند، یک پایه همرنگ قبیله خود به آن وصل میآن کارت را هم دریافت می

 دهد. دارد قرار می

ها، و به عنوان  Bushiو  Daimyo ،Shintoن به بعد آن غول به عنوان یکی از فیگورهای آن قبیله خواهد بود، درست مثل از ای

 اگر این غول کشته شود، به رزروشود، مگر اینکه در کارت مربوط به آن چیز دیگری گفته شده باشد. نیرو در نظر گرفته می 1

هایی فیگور دیگر قبیله دوباره آن را به نقشه برگرداند. هیچ محدودیتی در مورد تعداد غولتواند مثل هر گردد و میبازیکن برمی

 تواند داشته باشد وجود ندارد. که یک قبیله می

 

 

های فصل فعلی را انتخاب خواهد عملیات تمرین را بازی کرده است و به عنوان اولین بازیکن یکی از کارت TURTLEبازیکن مثال: 

سکه است. چون او این عملیات را بازی کرده، امتیاز این  2کند، که قیمت آن را انتخاب می Oni of Skullsکرد. او کارت غول 

ی کند و کارت انتخاب شده را در کنار صفحهزرو خود به بانک پرداخت میعملیات برای او یک سکه تخفیف است. او یک سکه از ر

 دهد.بازیکن خود قرار می



 

کند و فورا آن را در یک استان که در آن قلعه دارد یک پایه همرنگ قبیله خود به غول وصل می TURTLEبازیکن سپس مثال: 

 دهد.قرار می

 



 (Harvestعملیات برداشت محصول )

هایی که تحت های استاندهد سکه کسب کنند و پاداشبرداشت محصول به بازیکنان اجازه میعملیات 

 هاست را دریافت کنند.کنترل آن

 تمام بازیکنان

 شود.ها پرداخت میکنند، که از بانک اصلی بازی به آنسکه دریافت می 1تمام بازیکنان 

 

 بازیکن فعلی و متحد او

امی تمکنند. های مشخص شده در هر استان که در آن بیشترین نیرو را داشته باشند دریافت میبازیکن فعلی و متحد او پاداش

ها را تک به تک بررسی کنید، تعداد نیروهای موجود از هر قبیله در یک استان را حساب کنید. بازیکن تنها در صورتی پاداش استان

که بیشترین تعداد نیرو را نسبت به تمام قبایل در آن استان داشته باشد. مثل همیشه، اگر دو یا چند کند آن استان را دریافت می

 قبیله برابر باشند، بازیکنی که بیشترین افتخار را داشته باشد برنده است. 

 های هر استان مخلوطی از موارد ذیل است:پاداش

 ی بازی جلو ببرید. امتیاز شمار موجود در پایین صفحه نشانگر قبیله خود را یک خانه در –امتیاز پیروزی  

 یک سکه از بانک بازی دریافت کنید. –سکه      

 یک توکن سامورایی از بانک بازی دریافت کنید. –سامورایی  

 



سپس امتیاز کند. کند، و فورا یک سکه دریافت میعملیات برداشت محصول را بازی می DRAGONFLYدر شکل باال، بازیکن مثال: 

کند تا مشخص شود در کدام استان بیشترین هایی که در آن نیرو دارد را بررسی میکند و تمام استاناضافی این عملیات را بازی می

 نیرو را دارد:

Nagatoای است که در این استان نیرو دارد، پس یک امتیاز پیروزی، یک سکه و یک سامورایی دریافت : این قبیله تنها قبیله

 کند.می

Kansai فیگور در این استان دارند، در حالی که قبیله  2: آنهاLOTUS  وTURTLE  نیرو دارند. پس  1هر کدام فقطDRAGONFLY 

 کند.سه امتیاز پیروزی کسب می

Kyatoنیرو در این استان دارند در حالی که  2ها : آنTURTLE  نیرو دارد. چون  2همDRAGONFLY  در حال حاضر افتخار

 کند. امتیاز پیروزی کسب می 4بیشتری دارد، 

Edo هم :DRAGONFLY  و همKOI  یک نیرو در این استان دارند. چونKOI  ،افتخار بیشتری داردDRAGONFLY  هیچ پاداشی

 کند.از این استان دریافت نمی

Oshu :KOI 2 که   نیرو در این استان دارد در حالیDRAGONFLY  کند.یک نیرو دارد، پس هیچ پاداشی دریافت نمیتنها 

 (Betrayعملیات خیانت )

رساند، زیرا به بازیکن کند سود میبر خالف عملیات دیگر، خیانت تنها به شخصی که آن را بازی می

ی ناپذیرهای جبرانرا به فیگورهای خودش تبدیل کند و ضربه دهد که فیگورهای حریفاین امکان را می

این عملیات بسیار قدرتمند و در عین حال خطرناک است که نباید بدون فکر زند. به هر گونه اتحاد می

 آن را بازی کرد. 

این اتحاد فورا شکسته خواهد شد و بازیکن خائن افتخار از دست اگر بازیکن در یک اتحاد است، 

 داد. اگر بازیکن خائن در اتحاد نباشد، افتخار از دست نخواهد داد.  خواهد

 

 دهندرود و افتخار از دست میاز بین می DRAGONFLYعملیات خیانت را بازی کرده است. اتحاد او با  KOIبازیکن مثال: 



ها را با فیگور موجود در نقشه که متعلق به دو بازیکن متفاوت باشد را انتخاب کرده و آن 2کند، بازیکنی که خیانت را بازی می

فیگور مربوط به یک بازیکن را جایگزین کنید، یا  2توانید شما نمیکند. فیگورهای متناظر خودش که در رزرو او قرار دارد عوض می

که معادل  ودتانخ یکن دیگر را با فیگوری که در نقشه دارید عوض کنید، و یا فیگور بازیکن دیگر را با یک فیگوریکی از فیگورهای باز

ها ولهرچند غتوجه داشته باشید که برای جایگزین کردن یک غول باید یک غول در رزرو خود داشته باشید. آن نیست عوض کنید. 

گردند )اما آنها کشته ها یکسان است. فیگورهای جایگزین شده به رزرو صاحب خود برمیهای متفاوتی دارند، اما نوع فیگور آننام

اند(. توجه داشته باشید که بازیکنی که اتحاد را شکسته است لزوما نیازی به جایگزین کردن یکی از فیگورهای متحد قبلی خود نشده

 ندارد. 

 گیرند.تحت تاثیر خیانت قرار نمی Daimyoفیگورهای 

 موجود در معابد تحت تاثیر خیانت قرار نخواهند گرفت )بر خالف هر کدام که روی نقشه باشد( Shintoفیگورهای 

 فیگور را جایگزین کند.  آن نوعتواند اگر بازیکن هیچ فیگور معادلی در رزرو خود نداشته باشد، نمی

توان به ها را نمی Shintoشود )در نظر گرفته نمی (Summonجایگزین کردن یک فیگور به عنوان وارد کردن فیگور به صفحه )

 معابد فرستاد(.

 راهنمای مذاکره

حتی در زمان انجام خیانت هم فرصت برای یک مذاکره اجباری وجود دارد. شما قدرت حذف کردن هر فیگوری در نقشه را دارید. 

 هایی داشته باشید ؟خواستها درچطور است که در قبال از بین نبردن منابع ارزشمند بازیکنان از آن

 

 



 Kamainuرا با غول  TURTLEمربوط به بازیکن  Oni of Skullsخیانت را بازی کرد،  KOIدر شکل باال، بعد از اینکه بازیکن مثال: 

 کند.های موجود در رزرو خود عوض می Bushiرا با یکی از  DRAGONFLYمربوط به بازیکن  Bushiکند و خود عوض می

 

 Kamiهای نوبت

را نشان دهد، فاز سیاسی موقتا متوقف  Kamiزمانی که یک عملیات سیاسی بازی شد، اگر گام بعدی در نمودار سیاسی یک عالمت 

اند از خود را برای پرستش به معابد فرستاده های Shinto برخی از انجام شود، که در آن قبایلی که Kamiخواهد شد تا یک نوبت 

 مند شوند. مزایای قدرتمند آن بهره

کنند. در هر معبد، تایل معبد را به ترتیب از چپ به راست مشخص می 4، بازیکنان تاثیرات هر کدام از Kamiدر طول یک نوبت 

د ای که دارای بیشترین نیرو باشد توسط خدای آن معبکنند. تنها قبیلهی خود را با دیگران مقایسه میبازیکنان میزان نیروی قبیله

نان مساوی باشند، بازیکنی که دارای بیشترین افتخار باشد برنده خواهد بود. اگر در پاداش داده خواهد شد. مثل همیشه، اگر بازیک

 کنیم. وجود نداشته باشد، آن معبد را به سادگی رد می Shintoیک معبد هیچ 



 

بل از اینکه فورا و ق هادهند. این قابلیتمتفاوتی به بازیکنی که دارای بیشترین نیرو در آن باشد ارائه می ها قابلیت Kamiهر کدام از 

 به معبد بعدی برویم اعمال خواهند شد. 

دهد که کننده برتر خود این امکان را می، به پرستش Amaterasuخورشید، خدای 

نشانگر میزان افتخار خود را مستقیما به باالترین خانه افتخار شمار ببرد. مهم نیست که 

 ها مستقیما به باالترین مکاننگر قبیله آنمیزان افتخار آن قبیله چقدر کم بوده است، نشا

 کند. رود، و تمامی بازیکنان دیگر را به سمت پایین هدایت میمی

توجه داشته باشید که این کار ممکن است در معابد بعدی شکننده تساوی نکته مهم: 

 )افتخار( را دچار تغییر کند. 

حرکت با  2دهد حداکثر یکننده برتر خود اجازه م، به پرستشFujinخداوند باد، 

های تواند یا دو فیگور خود را به استانفیگورهای خود در نقشه انجام دهد. بازیکن می

بار حرکت دهد. درست مثل عملیات جابجایی  2مجاور حرکت دهد، و یا یک فیگور خود را 

بین  تواند یا از مرز دو استان و یا از طریق یک راه دریایی(، فیگور میMarshalنیرو )

 ها حرکت کند. استان

 

دهد که یکی از کننده برتر خود این امکان را می، به پرستشRaijinخداوند رعد و برق، 

Bushi هایی که بخواهد قرار های موجود در رزروش را در نقشه و در هرکدام از استان

 ای نداشته باشد.دهد، حتی اگر در آن استان قلعه

 

 

های فصل که کننده برتر خود امکان خرید یکی از کارتپرستش، به Ryujinخدای دریا، 

ی بازی قرار دارد با پرداخت هزینه کامل آن مثل عملیات تمرین را خواهد در کنار صفحه

 داد.

 

 

 



توکن سامورایی خواهد داد،  2کننده برتر خود به پرستش، Hachimanخداوند جنگ، 

 شود.که از بانک بازی برداشته می

 

 

 

های آن قبیله که در کننده برتر خود به تعداد قلعه، به پرستشSusanooخداوند طوفان، 

 دهد.نقشه قرار داشته باشند امتیاز می

 

 

 

سکه خواهد داد که از بانک  2کننده برتر خود، ، به پرستشTsukuyomiخداوند ماه، 

 شود. بازی برداشته می

 

 

 

 

 بد به ترتیب از سمت چپ به راست عبارت است از:، وضعیت معاKamiدر این نوبت مثال: 

 



Susanoo قبایل :DRAGONFLY  وKOI  هرکدام یک نیرو در

امتیاز کسب  2افتخار بیشتری دارد،  KOIاین معبد دارند. چون 

 قلعه در نقشه دارد( 2کند)زیرا در حال حاضر می

Amaterasu قبلیه :DRAGONFLY ای است که در تنها قبیله

این معبد نیرو دارد، پس به باالترین خانه در افتخار شمار صعود 

 کند. می

Hachiman قبایل :DRAGONFLY  وLOTUS  در این معبد

دارای بیشترین  DRAGONFLYیک نیرو دارند. اما، چون حاال 

 کند.توکن سامورایی دریافت می 2میزان افتخار است، 

Raijin قبیله :TURTLE 1  نیرو بیشتر ازKOI ها دارد، پس آن

 کنند.ها وارد میدر یکی از استان Bushiیک 

معبد روشن شد، فاز سیاسی ادامه پیدا  4زمانی که وضعیت هر 

گر کند. اکند و بازیکن بعدی عملیات سیاسی خود را بازی میمی

این فصل بوده باشد، فاز سیاسی به پایان  Kamiاین سومین نوبت 

 شود.رسد و فاز نبرد شروع میمی

 

 

 فاز نبرد

 کنند. برنده شدن در نبرد به بازیکنان امتیازات اضافی خواهد داد، مخصوصا در طول فاز نبرد، بازیکنان در چندین استان مبارزه می

دهایی که توانند از نبرهرچند بازیکنان زیرک، اگر در مبارزه استاد باشند، می اگر بتوانند در چندین استان مختلف پیروز نبرد شوند.

 بازند هم منافع زیادی کسب کنند.می

 Warی )کننده نبرددر شروع فاز نبرد، بازیکنان باید تایل سیاسی/نبرد خود را به سمت نبرد آن برگردانند. هر کارت فصل تقویت

Upgrade برد در شروع فاز ن "در شروع نبرد"( که بازیکنان دارند در این لحظه باید اعمال شود. توجه داشته باشید که تاثیرات فاز

 افتد، و نه در شروع هر نبرد. تمام فصول اتفاق می

 ند، همانطور که توسطگذاری شده باشهای شماره نبرد شمارهافتد که توسط توکنهایی اتفاق میدر هر فصل، نبرد تنها در استان

شوند، ها به صورت تصادفی انتخاب میهای نبرد استان در چینش فصل مشخص شده است. چون در هر فصل این توکنتوکن

 دهد و ترتیب نبردها در هر فصل متفاوت خواهد بود.ها رخ میهایی که نبرد در آناستان



 نه و به عنوان بخشی از مذاکرات به یکدیگر سکه و توکن سامورایی بدهند.توانند آزادادر طول فاز نبرد، بازیکنان نمینکته مهم: 

ها حل و فصل خواهد ، و به ترتیب صعودی، نبرد به صورت تک به تک در هر کدام از استان1با شروع از استان دارای شماره نبرد 

 شد:

  ،نبرد استان آن استان از بازی خارج افتد و توکن هیچ اتفاقی نمیاگر هیچ کس نیرویی در آن استان نداشته باشد

 شود.می

  ،توکن نبرد آن استان به آن بازیکن تعلق میگیرد و آن را در کنار اگر فقط یک بازیکن در آن استان نیرو داشته باشد

 ی بازیکن خودش قرار خواهد داد.صفحه

  ،ر بازیکنی که بیشترین نیرو را د نبردی رخ نخواهد داد.اگر فقط دو بازیکن متحد در یک استان نیرو داشته باشند

ی بازیکن خودش قرار خواهد داد. مثل آن استان دارد، توکن نبرد آن استان را خواهد گرفت و آن را به رو در کنار صفحه

 همیشه، اگر نیروهای دو بازیکن برابر بود، بازیکنی که افتخار بیشتری داشته باشد برنده خواهد بود.

 برای تعیین برنده نبرد، یک مبارزه اتفاق خواهد متحد در یک استان نیرو داشته باشند،  اگر حداقل دو بازیکن غیر

 افتاد. 

 

های مشخص شده به ترتیب حل و فصل شود، و نتایج نبرد در استانهمانطور که بهار رو به پایان است، فاز نبرد انجام میمثال: 

 خواهد شد:

1 )Kyotoشود. ارد، توکن نبرد این استان از بازی خارج می: چون هیچکس در این استان نیرو ند 

2 )Hokkaido : قبیلهDRAGONFLY ای است که در این استان نیرو دارد، بنابراین توکن نبرد این استان را خواهد تنها قبیله

 گرفت.



3 )Oshu هیچ کس فیگوری در این استان ندارد، اما قابلیت خاص قبیله :TURTLE نیرو در  1ها به عنوان ی آناین است که قلعه

 توکن نبرد این استان را خواهد گرفت. TURTLEشود. پس نظر گرفته می

4 )Kansai قبایل :TURTLE  وLOTUS  ها با هم متحد هستند، هیچ نبردی رخ نیرو در این استان دارند. چون آن 2هر کدام

 توکن نبرد این استان را دریافت خواهد کرد. افتخار بیشتری دارد،  LOTUSنخواهد داد. چون 

5 )Nagato قبایل :TURTLE ،KOI  وLOTUS  .در این استان نیرو دارندTURTLE  وLOTUS  متحد هستند وKOI ها متحد با آن

 قبیله رخ خواهد داد! مثال فصل بعد را ببینید.  3نیست، بنابراین نبرد بین هر 

6 )Edo :  همKOI  و همDRAGONFLY ها متحد نیستند، نبرد رخ خواهد داد.در این استان نیرو دارند. چون آن 

 حل و فصل کردن نبردها

بازیکن غیر متحد  2هایی رخ خواهد داد که حداقل نبرد تنها در استان

در آن نیرو داشته باشند. نبرد شامل حال تمام بازیکنانی که در آن 

 ها با هم متحد باشند.آناستان نیرو داشته باشند خواهد شد، حتی اگر 

دهد، بازیکنانی که در آن نبرد شرکت دارند زمانی که یک نبرد رخ می

های خود برای کسب امتیازات خاصی در این شانس را دارند تا از سکه

تواند منجر به تغییر مجموع نبرد استفاده کنند. این کار نه تنها می

ه د را تغییر دهد( بلکنیروهای طرفین در آن استان شود ) و نتیجه نبر

 های دیگری هم برای بازیکنان داشته باشد.ممکن است سودمندی

ایی های سامورها و توکنقبل از شروع نبرد، تمامی بازیکنان باید سکه

ی بازیکن خود قرار دهند. بازیکنان باید در خود را در کنار صفحه

ها داد سکهها سوال شد، صادقانه به پرسش در مورد تعصورتی که از آن

 های خود پاسخ دهند. و سامورایی

ها آن کنند وی خود منتقل میهای خود را به پشت صفحهشود! بازیکنان مشارکت کننده در نبرد تمامی سکهسپس نبرد شروع می

گیرد. ت میدهند. این کار به صورت همزمان و مخفیانه صوررا به امتیازات نبرد متفاوت موجود در تایل نبرد خود تخصیص می

ها اختصاص دهند)حتی توانند بسته به امتیازی که در پی آن هستند، هر تعداد سکه که بخواهند به هرکدام از بخشبازیکنان می

هر تعداد سکه که بازیکن نخواهد به امتیازهای نبرد اختصاص ندهد در پشت صفحه باقی توانند صفر سکه اختصاص دهند(. می

ها ا بخشی های خود را به کدام بخشر تایل نبرد قرار بگیرد )حواستان باشد رقیبان نتوانند بفهمند شما سکهاما باید در زی دمانمی

 اید(.اید یا چند سکه را استفاده نکردهتخصیص داده

د دارنبرمیی بازیکن خود را ها تمام شده، همه به صورت همزمان صفحهزمانی که تمام بازیکنان اعالم کردند که اختصاص سکه آن

 کنند.و میزان سکه اختصاص داده خود را آشکار می



ای که خارج از تایل نبرد قرار داده شده باشد برای این نبرد استفاده نخواهد شد و به رزرو بازیکن باز خواهد گشت. سپس هر سکه

وع ترین بخش شرکنند، که از سمت چپهای امتیاز نبرد را مقایسه میبازیکنان میزان سکه اختصاص داده شده به هر کدام از بخش

رود. هر کدام از امتیازهای نبرد توسط بازیکنی کسب خواهد شد که دارای ( و به ترتیب به سمت راست پیش میSeppukuشود )می

رنده خواهد ببیشترین تعداد سکه بر روی آن بخش باشد. مثل همیشه، اگر دو یا چند بازیکن برابر باشند، بازیکن دارای افتخار بیشتر 

 م.پردازیکنیم و به امتیاز بعدی میای بر روی یک امتیاز نبرد قرار نداده باشد، آن امتیاز را رد میبود. اگر هیچ بازیکنی سکه

جرا ا تواند امتیاز نبردی که در آن برنده شده راتواند آن را اجرا کند. اما، بازیکن میتنها بازیکنی که یک امتیاز نبرد را برده باشد می

 نکند، که در این حالت آن بازیکن قصد داشته بقیه بازیکنان را از آن امتیاز محروم کند.

امتیازات نبرد به ترتیب از چپ به راست حل و فصل خواهند شد. به یاد داشته باشید که حل و فصل شدن یک امتیاز نبرد ممکن 

 است بر نتیجه بقیه امتیازات نبرد تاثیر بگذارد. 

 (Seppuku)خود کشی 

 خودکشی مبتنی بر اعتقاد راسخ، بهتر از شکست تحقیرآمیز به دست دشمن است. 

تواند فورا تمام فیگورهای خود در آن استان را بکشد. اگر این کار را انجام دهد، را ببرد، می Seppukuبازیکنی که 

اشته باشید که ممکن است این عمل کند. )توجه دامتیاز و افتخار کسب می 1به ازای هر فیگور کشته شده، فورا 

 Seppukuشکننده تساوی بر مبنای افتخار را در امتیاز نبردهای بعدی تغییر دهد(. اگر بازیکن تصمیم به انجام 

تواند برخی را نگه دارد. توجه داشته باشید که بازیکن همچنان در نبرد حضور بگیرد، باید تمام فیگورهای خودش را از بین ببرد و نمی

 ارد حتی اگر دیگر فیگوری در آن نبرد نداشته باشد. د

 (Take Hostageگروگان گیری )

 یک گروگان گیری ممکن است نتیجه نبرد را مشخص کند و از ریخته شدن خون بیشتر جلوگیری کند. 

تان )حتی استواند یکی از فیگورهای متعلق به یک بازیکن دیگر در آن بازیکنی که گروگان گیری را برنده شود، می

گروگان  ی بازیکنب شده از آن استان برداشته شده و در کنار صفحهامتعلق به متحدش( را گروگان بگیرد. فیگور انتخ

گیرد. این فیگور در خالل چیدمان فصل بعد به صاحبش باز گردانده خواهد شد. توجه داشته باشید گیرنده قرار می

 ده است. که فیگور کشته نشده است و صرفا دستگیر ش

یکن دزدد. پس نشانگر قبیله آن بازاگر بازیکن گروگان گیری انجام دهد، یک امتیاز از بازیکنی که آن فیگور متعلق به آن است می

کن رود. توجه داشته باشید که اگر بازیگیرنده یک واحد جلو میرود و نشانگر قبیله بازیکن گروگاندر امتیاز شمار یک واحد عقب می

 کند. امتیازی نداشته باشد، بازیکن هیچ امتیازی کسب نمی مورد نظر

 ها را با این امتیاز نبرد هدف قرار داد.توان آنگیری ایمن هستند و نمیها نسبت به گروگان Daimyoنکته مهم: 

 

 



 (Hire Roninاستخدام سامورایی )

توانند تفاوت میان پیروزی و شکست را معنا کنند، البته های آزادی که در سمت ارتش شما باشند، میتعداد سامورایی

 ها را داشته باشید. اگر سکه الزم برای وفادار نگه داشتن آن

در آن استان های سامورایی خود را به نیروهای موجود تواند توکنبازیکنی که استخدام سامورایی را برنده شود می

+ واحد نیرو در محاسبه نتیجه نبرد خواهد داشت. 1خودش اضافه کند. به ازای هر توکن سامورایی در رزرو بازیکن، او 

در  ها برای نبردهای آتی همروند و تمام آنشوند و از بین نمیها بعد از شرکت در نبرد استفاده نمیتوجه داشته باشید که این توکن

 واهد بود. اختیار بازیکن خ

، تواند هیچ نیرویی به فیگورهایش اضافه کند. هرچندی استخدام سامورایی، هیچ توکن سامورایی نداشته باشد، نمیاگر بازیکن برنده

 با این کار، امکان استخدام سامواریی را از بازیکنان دیگر گرفته است. 

 ی نبردنتیجه

( است، باید نتیجه نبرد مشخص شود. در این لحظه، Imperial Poets) حماسیکه شعر  حل و فصل آخرین امتیاز نبردقبل از 

نسبت به ابتدای نبرد دچار   تعداد نیروهای بازیکنان کنند. ممکن استبازیکنان مجموع نیروهای خود در آن استان را مقایسه می

اشند و برخی دیگر هم به عنوان گروگان گرفته ها ممکن است خودکشی کرده بای شده باشد، چون برخی از آنتغییرات قابل مالحظه

 شده باشند و ممکن است یک قبیله تعدادی سامورایی برای تقویت نیروهای خود استخدام کرده باشد. 

و در کنار را به رکند و آنای که دارای بیشترین نیرو باشد، نبرد را خواهد برد. این بازیکن توکن نبرد آن استان را دریافت میقبیله

 دهد. مثل همیشه، در صورت تساوی، بازیکنی با افتخار بیشتر برنده خواهد بود.ی بازیکن خودش قرار میصفحه

بازیکن  ها باتمام فیگورهای درون آن استان که متعلق به بازیکنان بازنده نبرد باشد فورا کشته خواهند شد. اما، اگر یکی از بازنده

 نخواهند شد.برنده متحد باشد، فیگورهای او کشته 

 اگر در پایان نبرد هیچ بازیکنی دارای نیرو در آن استان نباشد، بازیکنی که دارای افتخار بیشتری باشد برنده خواهد بود. نکته: 

 (Imperial Poetsشعر حماسی )

چه شما برنده نبرد شده باشید و چه بازنده، پیروزی واقعی ممکن است از طریق سرودن اشعار حماسی به افتخار 

 جنگجویان کشته شده حاصل شود. 

م نیست کند. مهبازیکنی که شعر حماسی را ببرد، به تعداد فیگورهای کشته شده در آن نبرد امتیاز پیروزی کسب می

ر اند )خودکشی، تاثیر یک غول یا در اثق به چه بازیکنی هستند و یا چطور کشته شدهکه فیگورهای کشته شده متعل

گورها آیند. برای اینکه تعداد این فیی شعر حماسی امتیاز به حساب مینتیجه نبرد(، تمام فیگورهای کشته شده برای بازیکن برنده

 کن قرار دهید تا زمانی که نتیجه شعر حماسی مشخص شود.تر بشمارید، فیگورهای کشته شده را جدا از رزرو هر بازیرا ساده

 

 



 جبران تلفات نبرد

های اختصاص داده به تایل نبرد خود را نبرد تمام شده و تمامی بازیکنان بازنده باید سکه

 به بانک بازی بازگردانند. 

ه بازندهای اختصاص داده شده به تایل نبرد خود را به بازیکنان بازیکن برنده، تمام سکه

ها ها به صورت مساوی میان بازیکنان بازنده تقسیم خواهد شد، که این سکهدهد. سکهمی

های استفاده دهند تا در نبردهای آتی استفاده کنند. اگر تعداد سکهرا در رزرو خود قرار می

شده توسط بازیکن برنده قابل تقسیم به صورت برابر نباشد، بازیکن برنده تصمیم خواهد 

 ی اضافی دریافت کنند.که کدام بازیکن )ها( یک سکه گرفت

های دارای سپس نبرد در استان بعدی حل و فصل خواهد شد، تا زمانی که تمامی استان

 رسد. توکن شماره نبرد حل و فصل شوند و سپس فاز نبرد به پایان می

 

 

 

 

 

 



، TURTLEباید بین سه قبیله  Nagatoنبرد در استان مثال: 

KOI  وLOTUS  .حل و فصل شودTURTLE  وLOTUS  متحد

هم در این استان حضور دارد، پس همه باید  KOIهستند اما 

 بجنگند. 

TURTLE  نیرو به ازای  1نیرو در این استان است ) 4دارای

Bushi  نیرو به ازای  3وOni of Skulls زیرا ،TURTLE  در

است(. حال حاضر کمترین میزان افتخار را در این استان دار

 سامورایی دارند. 1سکه و  4ها همچنین آن

KOI  نیرو به ازای  1نیرو در این استان است ) 2دارایBushi 

 2سکه و  8ها (. همچنین آنDaimyoنیرو به ازای  1و 

 سامورایی دارند. 

LOTUS  نیرو در این استان است، که به ازای  1دارایShinto 

 سامورایی دارند. 3سکه و  6ها هاست. همچنین آنآن

دارند و به صورت مخفیانه های خود را برمیبازیکن سکه 3هر 

دهند. هنگامی که همه ها را به تایل نبرد خود اختصاص میآن

 شود:های نبرد همه رو میها این کار را انجام دادند، تایلآن

Seppuku :LOTUS  بخشSeppuku و  بردرا میShinto 

 شودامتیاز و افتخار نصیب او می 1کشد و خود را می

سکه در این  3هر دو  LOTUSو  TURTLEگیری: گروگان

را به عنوان  Oni of Skullsگیرد برد. این بازیکن تصمیم میافتخار بیشتری دارد، این بخش را می LOTUSبخش دارند. چون 

 (. TURTLEگروگان بگیرد )حتی با وجود متحد بودن با 

به نبرد وارد کند سامورایی خود را  3تواند دهد و میسکه شکست می 1سکه در برابر  2را با  LOTUS  ،KOIاستخدام سامورایی: 

 نیرو اضافی در نبرد داشته باشد.  3و 



 

نیرو دارد.  3هایش به خاطر سامورایی LOTUSنیرو دارد و  2همچنان  KOIنیرو دارد،  1حاال فقط  TURTLEی نبرد : نتیجه

LOTUS برد و توکن نبرد نبرد را میNagato کند. هر دو فیگور را دریافت میKOI شوند. اما، چون کشته میTURTLE  باLOTUS 

 متحد است، فیگور او کشته نخواهد شد. 

ز پیروزی به ازای هر فیگور کشته شده در یک امتیا KOIشود. برنده می TURTLEسکه  1سکه در برابر  3با  KOIشعر حماسی: 

امتیاز برای  2که خودکشی کرد و  LOTUSقبیله  Shintoامتیاز به خاطر  1امتیاز پیروزی ) 3کند، پس مجموعا نبرد کسب می

 کند. فیگورهای خودش که در جنگ کشته شدند( دریافت می

سکه خارج از تایل  KOI 4گردانند )خود را به بانک بازی بازمیهای استفاده شده تمام سکه KOIو  TURTLEجبران تلفات نبرد: 

های استفاده شده خود را بین سکه LOTUSاستفاده کند(.  DRAGONFLYنبرد خود ذخیره کرده است تا در نبرد بعدی بر علیه 

 دهد.سکه می 3هرکدام  KOIو  TURTLEکند و به ها تقسیم میبازنده

 راهنمای مذاکره

توانند در فاز نبرد به یکدیگر سکه یا سامورایی پذیر است. با وجود اینکه بازیکنان نمیمرج نبرد هم مذاکره امکان حتی در هرج و

ک دشمن توانند بر علیه یتوانند با بستن قول و قرارهایی شانس خود را بهتر کنند. به عنوان مثال، بازیکنان متحد میبدهند، اما می

کننده که بر کدام امتیازات نبرد اولویت بدهند و مطمئن شوند که برای امتیاز یکسانی نخواهند دست به یکی کنند و موافقیت 

 های آنها قابل اعتماد باشد....جنگید. البته اگر حرف

 

 

 

 

 



 پایان فصل

 با اتمام فاز نبرد، و قبل از رفتن به فصل بعد، باید یک سری کارهای پایان فصل انجام شود:

های سامورایی موجود در رزرو بازیکنان باید به بانک بازی بازگردد. ها و توکنتمام سکهها: ها و ساموراییبیرون انداختن سکه

 بازیکنان باید در فصل بعد دوباره منابع خود را بازسازی کنند.

گردند. بازیکنان باید در فصل بعد دوباره موجود در معابد به رزرو قبیله خود بازمی Shintoتمام فیگورهای ها:  Shintoبازگشت 

موجود در نقشه با تغییر فصل در صفحه خواهند  دیگر ها را برای عبادت به معابد بفرستند. توجه داشته باشید که تمام فیگورهایآن

 ماند.

مانده به ها را با عملیات سیاسی باقیموجود در نقشه را بردارید و آنهای عملیات سیاسی تمام تایلبازگرداندن عملیات سیاسی: 

ها باید در نزدیکی شخصی باشد که در سمت چپ کسی نشسته که آخرین صورت یک دسته در بیاورید و بُر بزنید. این دسته کارت

 عملیات سیاسی فصل را بازی کرده است. 

 د. شوی چینش فصل آغاز میحال فصل بعدی با مرحله

 فصل زمستان

 پایان بازی

شروع فصل زمستان نشان دهنده پایان بازی است. برف بر سرزمین نشسته و صلح در سراسر آن برقرار شده است، و یک امپراتور 

 کند. بزرگ ظهور می Kamiی قدرت جدید در سایه

هاست، در صورتی که بازیکنی کارت فصلی دارا باشد که تنها چینش فصلی که باید در فصل زمستان انجام شود بازگرداندن گروگان

 در زمان بازگرداندن گروگان فعال شود، این اتفاق خواهد افتاد. 

 حال ممکن است بازیکنان برای موارد ذیل امتیازات اضافی دریافت کنند:

های فصلی امتیازات اضافی بر اساس معیارهای مختلف به بازیکنان این کارت(: Winter Upgrades) تقویت قوای زمستان

 دهند. می

هر توکن نبرد استان که یک بازیکن گرفته باشد، امتیازی برابر با آنچه بر روی آن نوشته شده به بازیکن های نبرد استان: توکن

 ه در آن توکن را کسب کرده است:دهد، که این امتیاز برابر با فصلی است کمی

 امتیاز 1بهار = 

 امتیاز 2تابستان = 

 امتیاز 3پاییز = 



ت آوری کرده باشند امتیازاهمچنین بازیکنان بر اساس تعداد توکن نبرد استان متفاوتی که جمعها: امتیاز مجموعه نبرد استان

های های استانآید، و تنها توکناین امتیازات به حساب نمیکنند. داشتن چندین توکن نبرد استان مشابه در اضافی دریافت می

 متفاوت به حساب خواهند آمد:

 امتیاز اضافی های نبرد استان متفاوتتعداد توکن

 15 2یا  3

 25 5یا  5

 35 8یا  7

 

ازیکنی ها بدهید. اگر امتیاز برا به آناند نشانگر قبیله هر بازیکن را در نمودار امتیازات حرکت دهید و امتیازات اضافی که دریافت کرده

امتیاز به آن  55را برعکس کنید تا به یاد داشته باشید که باید حرکت دهید ولی آن 1بیشتر شد، نشانگر را دو باره از خانه  55از 

 نده است!بازیکن اضافه کنید. زمانی که تمامی امتیازات جمع زده شد، بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد بر

بازیکن متحد دارای  2در صورت تساوی امتیازات، بازیکنی که افتخار بیشتری داشته باشد برنده است. در حالت بسیار نادری که 

 ها برنده خواهند شد.امتیاز برابر باشند هر دوی آن

 قبایل

 کندها را از یکدیگر جدا میآن، دارای یک قابلیت ویژه و بی همتا هستند که Rising Sunهر کدام از قبایل موجود در 

 KOIقبیله 

قادر است که از سکه به جای  KOIبینی ، قبیله همیشه سازگار و غیر قابل پیش –های در جریان موج

های سامورایی خود را به بانک بازی تمام توکن KOIسامورایی استفاده کند. در شروع فاز نبرد، بازیکن قبیله 

 کند.ها به همان تعداد سکه دریافت میدهد و به جای آنمی

در رزرو خود داشته باشد، به عنوان  KOIهایی که بازیکن قبیله در زمان حل و فصل گام استخدام سامورایی در یک نبرد، تمام سکه

سامورایی در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که این بازیکن برنده امتیاز نبرد استخدام سامورایی شده باشد، به نیروی فیگورهای 

 موجود در استان اضافه خواهد شد.

 BONSAIقبیله 

در زمان خرید منابع نیاز به  BONSAIی همیشه در حال رشد و همیشه سبز، قبیله – آزادمنشان مقدس

 های بسیار کمی دارد. سکه

شود. اگر هزینه سکه محدود می 1ها خریداری کنند، چه یک کارت فصلی باشد و چه یک قلعه، حداکثر به هزینه هر چیزی که آن

 د. کنند. اگر هزینه صفر باشد، مجانی باقی خواهد مانسکه پرداخت می 1ها یا بیشتر باشد، آن 2



مند شود، این تخفیف بعد از اعمال قابلیت قبیله اعمال از یک تخفیف مثل امتیاز عملیات تمرین بهره BONSAIاگر بازیکن قبیله 

 کند. شود، و هزینه را صفر میمی

 DRAGONFLYقبیله 

تواند به معنای واقعی کلمه در سراسر نقشه پرواز کند و بدون محدود می DRAGONFLYقبیله  – سبک باالن

 ای که تمام قبایل با آن روبرو هستند در همه جا ظاهر شود.های طبیعیشدن در محدودیت

در آن  را در هر استانی قرار دهد، حتی اگرتواند آنکند، مییکی از فیگورهایش را وارد نقشه می DRAGONFLYزمانی که بازیکن 

های آن تواند با عملیات استخدام وارد نقشه کند همچنان برابر با تعداد قلعهقلعه نداشته باشد. تعداد فیگورهایی که این بازیکن می

 بازیکن در نقشه است. 

قرار دهد، تواند آن را در هر استانی در نقشه بخواهد یکی از فیگورهایش را حرکت دهد، می DRAGONFLYزمانی که بازیکن قبیله 

گاه نیازی به استفاده از مسیر دریایی برای هیچ DRAGONFLYمهم نیست این استان چقدر دور باشد. فیگورهای متعلق به قبیله 

 حرکت از یک استان به استان دیگر ندارند.

 TURTLEقبیله 

پیکر ای غولهای افسانهی الک پشتهای خود را بر روی پوستهقلعه TURTLEی قبیله – ی ابدیپوسته

 توانند در نقشه حرکت کنند و حتی در نبردهای یک استان شرکت کنند.های فنا ناپذیر میسازند. این قلعهمی

ورهای قبیله حرکت فیگ هایش را به همان شکلتواند قلعهدهد، میفیگورهایش را حرکت می TURTLEی زمانی که بازیکن قبیله

 دهد. 

شود، انگار که یکی از فیگورهای قبیله است. همچنین به عنوان یک نیرو در استان در نظر گرفته می TURTLEی ی قبیلههر قلعه

 ،ها را نابود کردتوان قلعهگاه نمیاین قابلیت ممکن است هم عملیات برداشت محصول و هم نبرد را تحت تاثیر قرار دهد. اما، هیچ

 ها را جایگزین کرد.گروگان گرفت یا با عملیات خیانت آن

 LOTUSقبیله  

جریان سیاسی را با تبدیل عملیات سیاسی به هرآنچه که  LOTUSی قبیله – کنندگان جریاندیکته

 کنند. بخواهند مشخص می

ی بازی کند و آن را به پشت در صفحهکارت عملیات سیاسی را انتخاب می 4یکی از  LOTUSها، بازیکن قبیله در نوبت عملیات آن

نوع عملیات سیاسی  LOTUSدهد، بدون اینکه بازیکنان دیگر بتوانند ببینید که آن کارت چه بوده است. سپس بازیکن قبیله قرار می

 یا خیانت باشد.  صولم، جابجایی نیرو، تمرین، برداشت محتواند هر کدام از عملیات استخداکند، که میمد نظر خود را اعالم می

 

 



 خالصه قوانین

 چینش بازی

  یک مجموعه کارت فصلی انتخاب کنید تا به

 های اصلی اضافه شود.کارت

 4 .تایل معبد انتخاب کنید 

  نشانگرهای قبایل را در افتخار شمار بر اساس رتبه

 شروع قبایل قرار دهید.

  هر بازیکن بازی را با یکDaimyo یک ،Bushi  و

 کند.یک قلعه و در استان محلی خود شروع می

 در هر فصل

 چینش فصل

 های شماره نبرد د استان و توکنهای نبرتوکن

 ها را در نقشه قرار دهید.ر با آنمتناظ

 ار قر های فصلی فصل فعلی را در کنار صفحهکارت

 دهید.

 درآمد فصلی او را بدهید.های به هر بازیکن سکه 

 سکه  1زای هر کدام هر گروگانی را بازگردانید، و به ا

 افت کنید. از بانک بازی دری

 مراسم چای

 برای متحد شدن با دیگران مذاکره کنید.

 فاز سیاسی

 های عملیاتینوبت

عملیات به صورت ساعتگرد و با شروع از بازیکن سمت چپ 

عملیات یک قابلیت به تمام  بازیکن فعلی، انجام خواهد شد. هر

بازیکنان و یک قابلیت ویژه به بازیکن فعلی و متحد او خواهد 

 داد:

 

 استخدام 

ای هیک فیگور در هر کدام از قلعهتمام بازیکنان: 

های وارد شده به نقشه  Shintoکنند. خود وارد می

 توانند برای عبادت به معابد فرستاده شوند.می

فیگور اضافه در صفحه وارد یک شما و متحدتان: 

 کنید.

 جابجایی نیرو 

توانند تمام فیگورهایشان را از میتمام بازیکنان: 

 های دریایی حرکت دهند. طریق مرزها یا راه

سکه یک  3توانید با پرداخت میشما و متحدتان: 

 قلعه بسازید.

 کندبازیکن فعلی ابتدا شروع می – تمرین 

خریداری یک کارت فصلی تمام بازیکنان: 

 پردازند.را با سکه میکنند. و هزینه آنمی

 یک سکه کمتر پرداخت کنید.شما و متحدتان: 

 برداشت محصول 

 کنند.سکه دریافت می 1تمام بازیکنان: 

در هر استانی که دارای بیشترین شما و متحدتان: 

 نیرو در آن هستید پاداش آن استان را دریافت کنید.

 خیانت 

متعلق به دو بازیکن مختلف را  دو فیگورفقط شما: 

ها را با فیگورهای معادل از صفحه خارج کنید و آن

از قبیله خودتان جایگزین کنید. اگر متحدی دارید، 

 این اتحاد را بشکنید و افتخار از دست بدهید.

 KAMIهای نوبت

از سمت چپ به راست وضعیت معابد را حل و فصل 

کنید. بازیکنی که دارای بیشترین نیرو در هر معبد 

 استفاده خواهد کرد.  KAMIباشد، از قابلیت آن 

 

 



 فاز نبرد

ل ها حنبردها را به ترتیب توکن شماره نبرد استان

 و فصل کنید:

  استان خالی : توکن نبرد آن استان را از بازی

 خارج کنید.

  فقط یک بازیکن: آن بازیکن توکن نبرد آن استان

 کند.را دریافت می

  فقط دو بازیکن متحد: بازیکنی که دارای افتخار

بیشتری است توکن نبرد آن استان را دریافت 

 کند. می

  حداقل دو بازیکن غیر متحد: نبرد را حل و فصل

 کنید.

 مشخص کردن نتیجه نبرد

یازات نبرد متفاوت مزایده بازیکنان به شکل مخفیانه بر امت

کنند. از سمت چپ به راست، بازیکنی که بیشترین برگزار می

تواند آن را سکه را بر روی هر امتیاز نبرد قرار داده باشد می

 انجام دهد:

SEPPUKU  :توانید تمامی فیگورهای خود مییا خودکشی

 امتیاز و افتخار به ازای هر کدام کسب کنید. 1را بکشید. 

گروگان بگیرید. یک امتیاز از آن  1توانید میگیری: گروگان

 رقیب بگیرید. 

های سامورایی خود را توانید توکنمیاستخدام سامورایی: 

 به نیروهایتان اضافه کنید. 

نتبجه نبرد: بازیکنی که دارای بیشترین نیرو در این استان 

واهد خ باشد، برنده است، و فیگورهای تمام بازیکنان بازنده را

 کشت )مگر اینکه با او متحد باشد(.

امتیاز  1به ازای هر فیگور کشته شده در نبرد شعر حماسی: 

 کسب کنید. 

های استفاده شده خود را به بانک بازیکنان بازنده تمام سکه

 های استفاده شده خودگردانند. بازیکن برنده سکهبازی برمی

 .کندیم مین بازیکنان بازنده تقسرا به شکل برابر بی

 تمیزکاری پایان فصل

 های سامورایی خود را به بانک بازی ها و توکنسکه

 برگردانید.

 Shinto شان های موجود در معابد را به رزرو قبیله

 برگردانید.

 .عملیات سیاسی را دوباره بُر بزنید 

 پایان بازی ، فصل زمستان

به  مربوطها را بازگردانید، سپس امتیازات اضافی تمام گروگان

ها و های نبرد استانهای زمستانی، توکنکنندهتقویت

ی هر ها )همانطور که در صفحههای نبرد استانمجموعه توکن

 قبیله نشان داده شده( را به بازیکنان اضافه کنید.

بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است. اگر 

ده است. یشتری دارد برنامتیازات برابر بود، بازیکنی که افتخار ب

 شوند.اگر بازیکنان برابر متحد باشند، هر دو برنده می

 قوانین دیگر

هر زمان که یک برابری وجود داشته باشد، بازیکنی افتخار: 

شود. اگر بحثی بر سر زمان که افتخار بیشتری دارد برنده می

اجرای قابلیتی وجود داشته باشد، بازیکنی که در آن بحث 

الترین افتخار است اول یا آخر بودن خود را مشخص دارای با

 کند. می

ه توانند بدر مراسم چای و فاز سیاسی، بازیکنان میمذاکره: 

عنوان بخشی از مذاکرات، به بازیکنان دیگر سکه و توکن 

 سامورایی بدهند. قول و قرارها هیچ وقت اجبارآور نیست. 
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