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ملکه  Himikoیک ماموریت پر منزلت برای سازندگان موجود در پادشاهی در نظر گرفته است :ساختن پایتخت  Yamataiو تبدیل
کردن آن به جواهر مجمعالجزایر.
وظیفهی شما :پیشی گرفتن از رقبا و ساختن پرمنزلت ترین شهر نسبت به آنها ،با استفاده از منابعی که کشتیها به سراسر
پادشاهی خواهند آورد .استراتژی خود را آماده کنید ،متخصصین را به استخدام درآورید ،و هرچه نیاز است انجام دهید تا بهترین
سازنده شوید و از طرف ملکه مورد تشویق قرار بگیرید .در پایان ،تنها یک نام به عنوان بزرگترین سازندهی  Yamataiدر یادها
خواهد ماند!

محتوای بازی
 1عدد صفحهی بازی

 43عدد سازهی استاندارد
 7سازهی با منزلت

 3عدد صفحهی مخصوص بازیکنان
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 7عدد تایل کوهستان

 6عدد آدمک مخصوص مشخص کردن نوبت حرکت

 43عدد توکن فرهنگ

یک توکن از هر رنگ  ،توکن فرهنگی کوهستان است (که

دور آن مشکی رنگ است)

 08عدد کشتی چوبی مخصوص حمل منابع
سنگ ،قرمز  :آجر ،زرد :طال)

(سبز :بامبو ،قهوهای:چوب ،سیاه:
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 18عدد تایل ناوگان

 0عدد تایل مشخص کننده زمین مقدس

 74عدد سکه

 43عدد توکن امتیاز منزلت

 40عدد توکن سازه
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 10عدد تایل متخصصین

چینش اولیهی بازی

صفحهی بازی (شماره  )1را در وسط میز قرار دهید.
تایل متخصصین را بُر بزنید تا دسته کارتهای متخصصین شکل بگیرد .این دسته کارت را در کنار صفحهی بازی به پشت قرار دهید،
سپس  5کارت باالیی را رو کنید و در مکانهای مشخص شده در شماره  4قرار دهید.
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تایلهای سازه را بُر بزنید تا دسته کارتهای سازه شکل بگیرد .این دسته کارت را در سمت راست صفحهی بازی به پشت قرار دهید،
سپس پنج کارت باالیی را رو کنید و در کنار صفحهی بازی (شماره  )4قرار دهید.
تایلهای ناوگان را بُر بزنید .سپس  5تایل باالیی را رو کنید و در پنج مکان اول ناوگان شمار (مکانهای با رنگ روشن) در پایین
صفحه قرار دهید .پنج تایل باقی مانده را به پشت در پنج مکان باقی مانده (مکانهای با رنگ تیره) قرار دهید (شماره .)3
توکنهای فرهنگ را بُر بزنید و به صورت تصادفی بر روی صفحه قرار دهید .در هر جزیره باید یک توکن قرار دهید .سپس ،تمام
توکن ها را رو کنید و یک تایل کوهستان در زیر هر توکن فرهنگی کوهستان (حتی توکنی که بدون رنگ است) قرار دهید و سپس
توکنهای بدون رنگ را از صفحه حذف کنید (شماره .)5
هر بازیکن یک صفحهی بازیکن 1 ،آدمک همرنگ با صفحهی خودش 18 ،سکه ( 3عدد سکه با مقدار  1و  4عدد سکه با مقدار  )4و
به تعداد مشخص شده در ذیل سازهی استاندارد همرنگ صفحهاش دریافت میکند که به تعداد بازیکنان بستگی دارد:
 4نفره  :هر بازیکن  6سازه
 3نفره :هر بازیکن  0سازه (از رنگ طوسی استفاده نکنید)
 2نفره :هر بازیکن  18سازه (از رنگ طوسی و بنفش استفاده نکنید)
سپس آدمکهای بازیکنان را مخلوط کنید و به صورت تصادفی در اولین خانهی دارای عدد که در باالی ناوگان شمار قرار دارد (شماره
 )7قرار دهید .به این ترتیب نوبت حرکات برای راند اول بازی مشخص میشود .در بازی  4نفره ،یک آدمک از هر بازیکن را بردارید و
مخلوط کنید ،و در مکانهای  1و  4قرار دهید ،سپس همین ترتیب قرار دادن آدمک را برای مکانهای  4و  3تکرار کنید(به این
ترتیب آدمکها یکی در میان قرار خواهند گرفت).
کشتیهای چوبی را بر اساس رنگ مرتب کنید و در کنار صفحهی بازی در دسترس بازیکنان قرار دهید (شماره .)0
کامپوننتهای باقی مانده (سازههای با منزلت ،توکنهای زمین مقدس ،سکهها و توکنهای منزلت) را در مکانی نزدیک به صفحهی
بازی قرار دهید تا انبار بازی شکل بگیرد (شماره .)9

هدف بازی
هدف بازی به دست آوردن توجه و الطاف ملکه  Himikoبا به دست آوردن امتیازات با منزلت است .سه روش برای رسیدن به این
هدف وجود دارد :جمع آوری پول ،ساخت سازه ها ،استخدام متخصصین ...اما در پایان ،تنها یکی از شما برنده خواهید بود.
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روش انجام بازی
در هر راند از بازی ،بازیکنان به ترتیبی که آدمک آنها در نوبت شمار نشان میدهد بازی میکنند .اولین بازیکن اکشنهای شماره 1
تا  5موجود در صفحهی خودش را انجام میدهد و سپس نوبت نفر بعدی خواهد شد.

زمانی که تمام بازیکنان نوبت خودشان را انجام دادند ،راند بعدی را آماده کنید .در بازی  4نفره ،هر بازیکن به ازای هر آدمک خود
یک نوبت کامل را بازی خواهد کرد.

(اجباری) انتخاب یک تایل ناوگان
این اکشن به شما این امکان را میدهد که به انتخاب خودتان کنترل یکی از ناوگانها را بر عهده بگیرید .یک
ناوگان از یک تعداد کشتی حامل منابع مختلف تشکیل شده است :کمیابترین منبع طالست (زرد) ،سپس
آجر(قرمز) ،سنگ(مشکی) ،چوب(قهوهای) و بامبو (سبز).
شما باید یکی از ناوگان هایی که به رو هستند را انتخاب کنید .تایل ناوگان انتخاب شده را به همراه آدمک خودتان در صفحهی خود
قرار دهید.
سپس ،کشتی های مشخص شده بر روی ناوگان انتخاب شده را از انبار بازی بردارید ،به این شرط که از آن نوع کشتی موجود باشد
(شما میتوانید در این مرحله هر تعداد کشتی را ذخیره کنید) .اگر از منبع (منابع) انتخاب شده کشتیای موجود نبود ،آن منبع را
دریافت نخواهید کرد .هر ناوگان همچنین به شما یک قدرت ویژه خواهد داد که میتوانید آن را در هر زمان از نوبتتان فعال کنید.
برای مشاهدهی لیست کامل تایلهای ناوگان ،پیوست را مشاهده کنید.
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این تایل ناوگان ،یک کشتی طالیی به شما خواهد داد و به شما
اجازه میدهد در هر زمان از نوبت خودتان ،یک توکن زمین مقدس
در یکی از جزایر خالی قرار دهید.

(اختیاری) داد و ستد
داد و ستد نقش مهمی در مجمعالجزایر  Yamataiایفا میکند .ماموران ملکه  Himikoهر نوع منبعی را خرید
و فروش میکنند تا بتوانند سازههای خود را بسازند .طال آنقدر کمیاب است که کسی آن را نمیفروشد.

شما میتوانید یک عدد کشتی را بخرید یا بفروشید ،و مقدار هزینه مشخص شده در صفحهی بازیکن را بپردازید یا دریافت کنید.
توجه :شما در هر نوبت فقط می توانید یک تراکنش انجام دهید( به عنوان مثال خرید یا فروش یک عدد کشتی) .طال را نمیتوان
خرید یا فروخت .برخی از متخصصی به شما امکان نادیده گرفتن این قانون را خواهند داد.
این بازیکن تصمیم میگیرد که یک عدد کشتی چوب با قیمت  4سکه بخرد.
این تنها تراکنشی است که او میتواند در این نوبت انجام دهد.
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(اختیاری) قرار دادن کشتیها روی صفحهی بازی
در این فاز ،کشتیهای انتخابی شما منابع را در مجمع الجزایر  Yamataiجابجا میکنند .کشتیها به بازیکن
اجازه میدهند یا جزایر را از توکنهای فرهنگی خالی کند و این توکنها را به دست بیاورد و یا بر روی یک
جزیرهی خالی یک سازه بسازد.
کشتیها و جزایر متعلق به تمام بازیکنان هستند.
در زمان قرار دادن کشتیها بر روی صفحه ،شما باید از محدودیت زیر پیروی کنید:
اولین کشتیای که قرار میدهید باید:


یا در یکی از بنادر خالی ورودی که با عالمتهای خاصی در صفحه مشخص شدهاند قرار بگیرد



یا در یکی از خانههای خالی متصل به یک کشتی با همان رنگ
کشتیهای بعدیای که شما قرار میدهید باید در یکی از خانههای خالی متصل به آخرین
کشتیای باشد که قرار دادهاید (حتی اگر همرنگ با آن کشتی نباشد) قرار بگیرد تا یک
رشتهی به هم متصل از کشتیها ایجاد شود.
شکل سمت راست سمبل بندر ورودی را نشان میدهد.

با شروع از یک بندر ورودی خالی ،این بازیکن یک کشتی
سنگ و یک کشتی چوب در صفحه قرار میدهد.
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در نوبت بعدی ،بازیکن دیگری از کشتی چوب موجود استفاده
میکند تا کشتی چوب و بامبو خود را در صفحه قرار دهد.

(اجباری ،در صورت امکان) جمع آوری توکنهای فرهنگی یا ساخت و ساز
در این فاز ،شما باید:


یا جزایر را با جمعآوری توکنهای فرهنگی خالی کنید (که میتوان با استفاده از آنها متخصصین را

استخدام کرد)


یا یک سازه بسازید ،که به شما پاداشهایی از جانب ملکه خواهد داد.

یکی از اکشنهای ذیل را انتخاب کنید .این اکشن اجباری است ،مگر اینکه نتوانید آن را کامل کنید.

جمعآوری
یک توکن فرهنگ به ازای هر کدام از کشتی هایی که در صفحه قرار دادید بردارید .هر کشتی به شما اجازهی برداشتن یک توکن
فرهنگی مجاور خود را خواهد داد (و یا توکن فرهنگی کوهستان).
این بازیکن حاال میتواند به تعداد کشتیهایی که قرار داده توکن
فرهنگ جمع کند .توکنهای به دست آمده باید مجاور با مکانهایی
باشند که کشتیها در آن قرار گرفتهاند.
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یا
ساخت و ساز
یکی از سازههای رو شدهی موجود در کنار صفحه را انتخاب کنید .این سازه در یکی از جزایر خالی مجاور با حداقل یکی از کشتیهای
قرار داده شده در صفحه در این نوبت ساخته خواهد شد .برای ساختن یک سازه ،کشتیهای مورد نیاز برای ساختن آن (که در تایل
سازه مشخص شده است) باید در مجاورت جزیرهای که برای ساخت آن انتخاب کردهاید موجود باشند (حتی اگر این کشتیها برای
شما نباشند ،و حتی اگر کشتیهایی که شما قرار دادهاید برای ساخت آن استفاده نشوند) .کشتیهایی که برای ساخت سازه استفاده
میشوند را از صفحه خارج نکنید!
تایل سازه را بردارید و به پشت در جلوی خودتان قرار دهید .در پایان بازی ،سازهها به شما امتیازات با منزلت خواهند داد .سپس،
سازهی مرتبط را در جزیره قرار دهید :یکی از سازههای استاندارد خودتان ،یا اگر سازهای که ساختهاید بسیار با منزلت است یک
( Toriiدروازهی معبد) یا یک کاخ (.)Palace
سازهها به شما پول و منزلت خواهند داد.
این بازیکن یک کشتی آجر و دو کشتی بامبو در مجاورت یک جزیرهی خالی
قرار داده است.

او از این کشتیها برای ساختن یک سازه استفاده میکند :او تایل سازه را
برمیدارد و یک سازهی استاندارد خودش را در آن جزیره قرار میدهد .توجه
کنید که کشتیها در صفحه خواهند ماند.
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امتیاز اضافی سازههای استاندارد
سازههای استاندارد میتوانند امتیازات اضافی به شما بدهند (که همهی آنها را دریافت خواهید
کرد) .زمانی که ساخت یک سازهی استاندارد را کامل کردید:
 به ازای هر سازهی  Toriiیا  Palaceمجاور با آن سازه یک توکن منزلت دریافت کنید.
 اگر سازه را بر روی کوهستان ساختهاید ،یک توکن منزلت دریافت کنید.


اگر ساخت سازه باعث شروع شدن یا گسترش پیدا کردن یک گروه از سازههای شما شود (برای ساخت یک گروه حداقل
نیاز به  4سازه دارید ،یک سازهی تنها یک گروه در نظر گرفته نمیشود) ،به ازای هر سازه در آن گروه  1سکه دریافت
میکنید ،که شامل سازهای که ساختهاید هم میشود.
ایستگاههای تجاری ()Trading Post
زمانی که یک گروه را شروع یا گسترش دادید ،اگر یک ایستگاه تجاری ساختهاید ،میزان سکهی
دریافتی شما دو برابر میشود.

برای اینکه سازهها به صورت متوالی مجاور هم باشند ،باید سازه ها یک مرز با یکدیگر به اشتراک داشته باشند .یک گوشه به عنوان
یک مرز در نظر گرفته نمیشود و دو سازه را مجاور یکدیگر قرار نمیدهد .برای ایجاد یک گروه ،نیاز نیست که تمام سازههای آن
گروه با یکدیگر مجاور باشند  :یک رشته از سازهها هم یک گروه حساب میشود.
این بازیکن یک سازه در مجاورت دو سازه ی خودش ساخته است .در نتیجه ،او
 4سکه دریافت میکند.

اگر این بازیکن یک ایستگاه تجاری ساخته بود ،به جای  4سکه 6 ،سکه دریافت
میکرد.
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سازههای با منزلت
 Toriiها و  Palaceها (دروازههای معبد و کاخها) سازههای خاص در نظر گرفته میشوند.
آنها در زمان محاسبهی امتیازات اضافی ساخت سازههای استاندارد تحت تاثیر قرار
نمیگیرند .هرچند ،هر سازهی استانداردی که در مجاورت یک  Toriiیا  Palaceساخته
شود ،یک امتیاز اضافی خواهد داشت (اما فقط بعد از ساخت  Toriiو  .)Palaceاین امتیاز
اضافی با امتیازات اضافی دیگر جمع خواهد شد.
توجه :شما در هر نوبت تنها مجاز به ساخت یک سازه هستید.

این بازیکن یک سازه در یک کوهستان مجاور یک  Toriiساخته است .او فورا دو
توکن منزلت دریافت میکند :یکی برای ساخت روی کوهستان و دیگری برای
اینکه سازهی او مجاور یک  Toriiاست.

(اجباری) قرار دادن کشتیهای باقی مانده بر روی صفحهی بازیکن

کشتیهای استفاده نشده حاال باید بر روی صفحهی بازیکن شما قرار بگیرند.
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مکان بندرگاه در صفحهی بازیکن به شما اجازهی نگهداری یک عدد کشتی برای نوبتهای بعدی را خواهد داد (یکی از متخصصین
میتواند این قابلیت را افزایش دهد).
کشتیهای بالاستفادهی دیگر باید کنار گذاشته شوند و دیگر قابل استفاده نیستند .در پایان بازی ،شما به ازای هر دو کشتی کنار
گذاشته شده بدون توجه به رنگ آنها ،یک امتیاز از دست خواهید داد.

این بازیکن یک کشتی طال را در بندرگاه خود نگه میدارد .او نمیتواند کشتی بامبو را نگهداری کند و تصمیم میگیرد آن را
بسوزاند ،پس آن را در صفحهی خودش قرار میدهد .اگر یکبار دیگر این کار را انجام دهد ،یک امتیاز منفی خواهد گرفت.

(اختیاری) استخدام یک متخصص
متخصصین میتوانند به شما کمک کنند تا پاداشهای ملکه  Himikoنصیب شما شود .اما فقط اگر شما به
آنها هدایایی تقدیم کنید که ...
شما میتوانید با خرج کردن دو توکن فرهنگ با رنگ یکسان یا سه توکن فرهنگ با رنگ مختلف یک متخصص
را استخدام کنید .زمانی که یک متخصص را استخدام میکنید ،سکههای موجود روی تایل آن متخصص را هم دریافت میکنید .شما
در هر نوبت تنها مجاز به استخدام یک متخصص هستید.
زمانی که یک متخصص را استخدام کردید ،آن متخصص تا پایان بازی در اختیار شما خواهد بود .پیوست را برای مشاهدهی لیست
کامل متخصصین مطالعه کنید.
این بازیکن ،سه توکن فرهنگ مختلف را میسوزاند و یک متخصص را استخدام
میکند.
چون  3سکه بر روی آن قرار دارد ،این سکهها هم نصیب بازیکن خواهد شد.
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پایان راند
آماده سازی راند بعد
در پایان هر راند ،مراحل ذیل را طی کنید:
 -1در پایان راند دو سکه بر روی هر متخصصی که به رو قرار دارد بگذارید (حتی اگر از راند قبل سکه بر روی آن باقی مانده
باشد) .سپس جاهای خالی متخصصین را با تایلهای جدید پر کنید .اگر نتوانستید جایگاه متخصصین را پر کنید،
بازی تمام است.
 -4در صورت نیاز ،تایلهای سازهی جدیدی رو کنید تا  5سازه در دید شما باشد .اگر نتوانستید سازهها را پر کنید ،بازی
تمام است.
 -4در نوبت شمار ،هر بازیکن آدمک خود را بر روی شمارهای که تایل ناوگان او در این نوبت نشان میدهد قرار میدهد .در
بازی دو نفره ،هر بازیکن دو آدمک خود را در دو مکان مشخص شده در دو تایل ناوگانش قرار میدهد.
 -3تایلهای ناوگانی که به پشت قرار دارند را در ناوگان شمار به سمت چپ هُل دهید .تایلهای روی مکانهایی با رنگ روشن
را رو کنید ،حاال باید  5تایل ناوگان قابل مشاهده داشته باشید.
 -5هر بازیکن حاال تایل ناوگان خود را به صفحه بازمیگرداند .این تایلها به همراه یکدیگر بُر زده میشوند و به ترتیب و به
پشت در سمت راست ترین مکان در ناوگان شمار قرار میگیرند.
راند جدید شروع میشود.

پایان بازی
زمانی که یکی از شرایط ذیل رخ داد ،بازی تمام میشود:


یک بازیکن آخرین سازه ی استاندارد خودش را بسازد (در این صورت ،راند فعلی را تمام کنید سپس بازی تمام میشود)



زمانی که راند جدید را میچینید ،یکی از انواع کشتیها تمام شده باشد.



در زمان آمادهسازی راند بعد ،نتوانید جایگاه متخصصین را پر کنید.



در زمان آماده سازی راند بعد ،نتوانید جایگاه سازهها را پر کنید.

امتیاز شماری
هر بازیکن به این شکل امتیاز کسب میکند:
 1 امتیاز به ازای هر  5سکه
 1 امتیاز به ازای هر توکن منزلت
 X امتیاز برای هر سازهی ساخته شده
 X امتیاز برای هر متخصص
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 1 امتیاز منفی به ازای هر سازهی رزرو شده که ساخته نشده باشد
 1 امتیاز منفی به ازای هر دو کشتی استفاده نشده موجود بر روی صفحهی بازیکن  ،فارغ از رنگ
بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد لقب بزرگترین سازندهی  Yamataiرا کسب کرده و بازی را میبرد .اگر امتیاز دو یا چند
بازیکن مساوی بود ،بازیکنی که در راند آخر اولین نفر بازی کرده است برنده است.

پیوست
ناوگانها
هر ناوگان قدرت خاصی دارد که اختیاری است .هرچند ،اگر از آن استفاده نکنید ،از بین خواهد رفت
(نمیتوانید قابلیت آن را برای نوبتهای بعدی ذخیره کنید)



یک کشتی بامبو (سبز) از انبار بازی دریافت کنید



این ناوگان قدرت خاصی ندارد اما تضمین میکند که در راند بعدی شما نفر اول باشید.



یک کشتی چوب (قهوهای) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید یکی از سازههای موجود در جایگاه سازهها را برای بعدا رزرو کنید .تایل آن سازه را به

رو در کنار صفحهی بازیکن خود قرار دهید .حاال فقط شما میتوانید این سازه را بسازید .اگر تا پایان بازی این
سازه را نسازید ،یک امتیاز منفی خواهید گرفت.


یک کشتی سنگ (مشکی) از انبار بازی دریافت کنید.



به سه تایل سازهی موجود در باالی دسته تایلهای سازه نگاه کنید .شما میتوانید هر کدام از آنها را

در باال یا پایین دسته قرار دهید ،به هرتیبی که بخواهید.
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یک کشتی آجر (قرمز) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید یکی از کشتیهای موجود در صفحهی بازی را به یک خانهی خالی مجاور جابجا کنید.



یک کشتی طال (زرد) از انبار بازی دریافت کنید.



شما می توانید یک توکن زمین مقدس در یکی از جزایر خالی قرار دهید .تا زمانی که توکن زمین

مقدس در آن جزیره باشد ،کسی نمیتواند در آن ساخت و ساز انجام دهد.


یک کشتی چوب(قهوهای) و یک کشتی بامبو(سبز) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید دو توکن فرهنگ موجود در هر کجای صفحه را با هم جابجا کنید.



یک کشتی سنگ(مشکی) و یک کشتی بامبو (سبز) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید دو کشتی را از هر جای صفحه بردارید و در انبار بازی قرار دهید.



یک کشتی آجر(قرمز) و یک کشتی بامبو(سبز) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید جای دو کشتی در هر جای صفحه را با هم عوض کنید.



یک کشتی سنگ (مشکی) و یک کشتی چوب (قهوهای) از انبار بازی دریافت کنید.



شما میتوانید در این نوبت یک سازه را با یک منبع کمتر از چیزی که مورد نیاز است بسازید(به انتخاب

خودتان).


یک کشتی آجر(قرمز) و یک کشتی چوب(قهوه ای) به عالوه یک کشتی اضافه به انتخاب خودتان از

انبار بازی دریافت کنید(حتی کشتی طال).
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متخصصین
ارزش توکنهای منزلت را دو برابر میکند.

شما میتوانید در هر نوبت یک تراکنش اضافی انجام
دهید(خرید یا فروش)

یک بار در هر نوبت ،شما میتوانید دو کشتی دلخواه را با
یک کشتی طالیی عوض کنید.

دو سکه از هر رقیبی که یک سازه در مجاورت یک سازهی
استاندارد شما بسازد دریافت میکنید .اگر رقیبی نتواند
سکهها را پرداخت کند ،نمیتواند آن سازه را در مجاورت
سازهی استاندارد شما بسازد.
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زمانی که یکی از بازیکنان یک متخصص استخدام کرد ،نصف
سکههایی که بر روی آن متخصص قرار دارد را از او دریافت
کنید.

حاال بندرگاه شما دارای دو جایگاه اضافی برای نگهداری
کشتی است.

حتی برای ساخت سازههای خاص هم امتیازات اضافی
سازههای استاندارد را دریافت کنید.

یک بار در هر نوبت ،شما میتوانید با خرج کردن دو سکه ،یک
توکن زمین مقدس را از صفحهی بازی حذف کنید.
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زمانی که کشتی میفروشید ،به ازای هر کشتی آجر  7سکه و
به ازای هر کشتی سنگ  6سکه دریافت کنید.

یک بار در هر نوبت ،زمانی که توکن فرهنگ جمع میکنید،
میتوانید یک توکن فرهنگ اضافی از هر جای صفحه بردارید.

اگر سازهی استانداردی بسازید که در مجاورت هیچ کدام از
سازههای استاندارد خودتان نباشد ،یک امتیاز اضافی دریافت
میکنید.

شما میتوانید کشتی طال را به قیمت  5سکه بخرید یا
بفروشید .اگر طور دیگری گفته نشده باشد ،شما همچنان
مجاز به انجام یک تراکنش در هر نوبت هستید.
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در پایان بازی ،به ازای هر  4سکه یک امتیاز کسب کنید (به
جای  5سکه)

یک بار در هر نوبت ،شما میتوانید با خرج کردن یک توکن
فرهنگ ،یک کشتی طال به دست بیاورید.

هر خانهی خالی در اطراف صفحه برای کشتیهای شما به
عنوان نقطهی شروع قابل استفاده است.

یک بار در هر نوبت ،شما میتوانید با خرج کردن یک توکن
فرهنگ 3 ،سکه دریافت کنید.
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یک بار در هر نوبت ،شما میتوانید یک کشتی طال را با
دو کشتی غیر طال تعویض کنید.

 Yasomaبسیار با منزلت است ،چه چیز دیگری
میخواهید؟ ( 3امتیاز به شما میدهد)
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