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 مقدمه
 

کنند با غارت سعی میهای جنگجو، بازیکنان به عنوان وایکینگافتد. ها اتفاق میهای میانی عصر وایکینگدریای شمال در سال غارتگرانبازی 

بازیکنان باید افرادی را گرد هم جمع کنند، آزوقه تهیه کنند و به سمت ، رئیس قبلیه را تحت تاثیر قرار دهند. خبرندی که از همه جا بی شهرهای

. پس جنگجویان Valkyrieهای شود، حتی در دستافتخار در نبردها حاصل میشمال سفر کنند تا طال، آهن و موجودات زنده را غارت کنند. 

 خودتان را جمع آوری کنید، فصل غارت فرا رسیده است!

 

 هدف بازی
 

تحت تاثیر قرار دادن رئیس قبیله از طریق کسب بیشترین امتیاز پیروزی در پایان بازی است. امتیاز پیروزی هدف بازی غارتگران دریای شمال 

اینکه بازیکنان غنائم خود را چگونه مصرف شود. آنها به رئیس قبیله حاصل میدن پیش کش کرکسب غنائم و ها، عمدتا از طریق غارت مکان

ها  Valkyrie( باقی مانده باشد یا تمام fortressشود که یا فقط غارت یک دژ )بازی زمانی تمام میکنند، یکی از ضروریات موفقیت آنهاست. 

 انجام شده باشد.  هاکشیپیشنابود شده باشند، یا تمام 

 اجزای بازی
 

 )مشکی رنگ( Valkyrieعدد  18  رنگ 4عدد نشانگر امتیازشماری در  12  عدد تایل پیش کشی  16

 عدد آهن )طوسی رنگ( 18    عدد سکه نقره 32   عدد طال 18

 عدد کارگر مشکی رنگ 7   عدد آزوقه )شبیه کیسه( 32 عدد موجود زنده )شبیه سر گاو( 26

 عدد کارگر طوسی رنگ 11    عدد تاس  2 رنگ مختلف( 4عدد کارت کشتی )در  4

 عدد کارگر سفید رنگ 12   عدد کارت وایکینگ ها 71  عدد کیسه مشکی رنگ 1

 ی بازیعدد صفحه 1

 های بازیمعنای آیکون
 

 ها آشنا شوند.ها و آیکونی بازی، کارتقبل از شروع بازی، بهتر است که بازیکنان با صفحه

 کارت وایکینگ  قدرت جنگ آوری  کارت درون دست بازیکن  امتیاز پیروزی  
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 Valkyrie   آهن   طال   تایل پیش کشی 

 تاسی که باید در طول غارت ریخته شود  موجود زنده 

 

 هایی که باید پیش کش شودامتیاز( و غنائم مورد نیاز به همراه سکه 5امتیاز پیروزی ) 

سکه در زیر قدرت جنگ آوری( ، نام کارت ، سمت چپ  3به رنگ قرمز( ، هزینه استخدام ) 3قدرت جنگ آوری ) 

 شهرداریپایین اکشن مربوط به وایکینگ استخدام شده ، سمت راست پایین اکشن مربوط به 

ها نشان داده شده است(. در این مکانها محدودیت رنگ دارند ) که با کارگر رنگی جایگاه قرار دادن کارگرها. برخی از مکان 

 توانند پذیرای هر نوع کارگری باشند.هایی که رنگ مشخصی ندارند میتوان کارگرهایی به همان رنگ قرار داد. مکانفقط می
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 بازی برای بار اول
 

 ده را باید درک کنید:دهید، یک مفهوم سادهید یا به دیگران آموزش میزمانی که برای بار اول این بازی را انجام می

 کنند. کارگر در دست خود تمام می 1شروع و با  در دستش بازیکنان همیشه نوبت خود را با یک کارگر

 کند.کارگر در دستش شروع می 1هر بازیکن نوبت خود را با  -

 دهد.دهد تا یک اکشن انجام های صفحه قرار میدر طول نوبت خود، بازیکن کارگرش را در یکی از مکان -

 بعد از انجام دادن این اکشن، بازیکن باید یک کارگر دیگر را از مکانی متفاوت بردارند و اکشن آن مکان را انجام دهند.  -

 باید برقرار باشد.  های انجام شده توسط بازیکن، این امر همیشهبدون توجه به اکشن -

 

 چینش بازی
 

 د:های ذیل را انجام دهیی بازی گامبرای چینش اولیه

 ی بازی را در وسط محل بازی قرار دهید. . صفحه1

کارت وایکینگ را بر بزنید و یک دسته کارت به پشت درست کنید به طوری که در دسترس تمام بازیکنان باشد. به این شکل دسته  71. تمامی 2

 شوند مشخص کنید.هایی که سوزانده میشود. یک مکان برای کارتها ایجاد میکارت وایکنیگ

تایل باالیی را رو کنید و به رو در سمت راست انبار  3ی بازی قرار دهید. تایل پیش کشی را بر بزنید و به پشت در کنار صفحه 16تمامی . 3

 ی بازی مشخص شده است(.مکانی که در پایین و سمت راست صفحه 3بزرگ قرار دهید )

به صورت تصادفی در هر یک از ی مشکی بریزید و خوب تکان دهید. ها و موجودات زنده را در کیسهها، طالها ، آهن Valkyrieتمامی . 4

 Valkyrieتمامی آن مکان از این غنائم قرار دهید )ایکون سبز رنگ باال و سمت چپ هر مکان(. های قابل غارت به تعداد مشخص شده در مکان

 ی بازی به عنوان انبار اصلی قرار دهید.خارج کنید و در کنار صفحه ها و غنائم دیگر را از پارچه

ها و دژ های دیده بانی، صومعههای بدون رنگی هستند که در کنار هر مکان کشیده شده است )بنادر، برجهای قابل غارت مستطیلمکانتوجه: 

 ها(. 

رار دهید )ایکون کارگر در باالی مکان قابل غارت کشیده شده است(. های غارت مشخص شده قتمامی کارگرهای طوسی و سفید را در مکان. 5

(، شهرداری Gate Houseکارگر مشکی رنگ در دهکده قرار دهید. این کارگرها در دروازه ) 3در هر غارت این کارگرها برداشته خواهند شد. 

(Town Hall  و )( خزانه داریTreasury ای که آیکون کارت آبی رنگ ده(  )سازه )گیرند. قرار میارد 

 ها را هم در کنار آنها بگذارید.ی بازی قرار دهید. تاسها را در کنار صفحهتمامی سکه های نقره و آزوقه. 6

دارد زیر  50دهد )سمتی که عدد کند و در مقابل خودش قرار میکارت کشتی دریافت می 1کارگر مشکی رنگ و  1سکه نقره،  2هر بازیکن . 7

 بگیرد(.قرار 
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اند قرار دهید. این نشانگرها میزان مکانی که با عدد صفر در اطراف صفحه مشخص شده 3یک نشان امتیازشماری به رنگ کشتی هر بازیکن در . 8

 . دهندمی نشان)مشکی( و  امتیاز )زرد( هر بازیکن را  Valkyrieجنگاوری )قرمز(، 

 

 های بازیکنان و نشانگرهای امتیاز شماری به جعبه بازگردانید. مشکی رنگ اضافی، کارت کیسه مشکی رنگ را به همراه تمامی کارگرهای. 9

عدد کارت را نگه  5عدد از این  3قبل از شروع بازی، هر بازیکن باید ها بدهید. های وایکینگکارت از دسته کارت 5به هر بازیکن . 10

 ها قرار خواهند گرفت. های وایکینگکارتهای سوزانده شده به پشت در زیر دسته تمامی کارتدارد. 

 کند.ریزد و بازیکنی که بیشترین مجموع را بیاورد بازی را شروع میهر بازیکن دو تاس را می. 11

توانند به اندازه موجود اگر تمام شوند جایگزینی ندارند و بازیکنان تنها می منابع بانک بازی محدود هستند ) سکه ها، آزوقه ها و غنائم( وتوجه: 

 استفاده کنند. 

شود: پیش کش کردن به رئیس قبیله یکی از ضروریات کسب امتیاز پیروزی اگر دسته تایل های پیش کشی تمام شوند بازی تمام میتوجه: 

 خص شده در تایل را جمع آوری کنند.که مشاست. به این منظور، بازیکنان باید مجموعه غنائم و س
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 های وایکینگ سوزانده شده را بر بزنید و یک دسته جدید ایجاد کنید.هرگاه دسته کارتهای وایکینگ تمام شد، دسته کارتتوجه: 

توانند در طول نوبتشان بیشتر اما میکارت در دستشان در پایان نوبت داشته باشند.  8آزوقه و  8سکه نقره،  8توانند بیشتر از بازیکنان نمیتوجه: 

 تواند نگهداری کند وجود ندارد. از این مقدار جمع آوری کنند. محدودیتی در تعداد غنائمی که یک بازیکن می

 

 نحوه انجام بازی
 

کند که هر بازیکن در نوبت خود، انتخاب میکند. با شروع از بازیکن اول و به صورت ساعتگرد، هر بازیکن نوبت خود را به صورت کامل بازی می

کنند )که در ادامه خواهد آمد(. بدون ها خود را بازی میافتد نوبتشرط پایان بازی اتفاق بی 3بازیکنان تا زمانی که یکی از غارت. کند یا کار 

 کند:توجه به انتخاب بازیکن، هر نوبت همیشه از یک الگو پیروی می

 اکشن مربوطه را انجام بدهکارگر را بگذار و . 1

 . یک کارگر دیگر را بردار و اکشن آن محل را انجام بده2

 کار کردن

 ی کافی ضروری است. برای اینکه غارت موفقی داشته باشید دارا بودن افراد ورزیده و آزوقه

شود تمام این مرحله در دهکده انجام میبنابراین قبل از شروع هر غارتی، بازیکنان نیاز به کار کردن دارند تا افراد و منابع مورد نیاز را جمع کنند. 

 که در پایین صفحه قرار دارد.

این کارگر در دروازه، شهرداری و خزانه داری وجود دارد.  3در شروع بازی، های مختلفی دارند. ی متفاوت در دهکده وجود دارد، که اکشنسازه 8

دهد. ها قرار میهر بازیکن در نوبت خود، کارگرش را در یکی از سازهتوان کارگری در آنها قرار داد. اند و نمیسازه ها در حال حاضر بلوکه شده

 دهد.ارد، رنگ کارگر بازیکن اکشن یک سازه را تغییر میرنگ کارگر داریم. در برخی مو 3مهم است که توجه کنید که 

( قرار دهد )تا یک Barraks( بگذارد )تا یک آزوقه به دست بیاورد(، در سربازخانه )Millتواند کارگر خود را در آسیاب )بازیکن شروع کننده می

( و شهرداری نیازمند Armouryاسلحه خانه )دریافت کند(.  سکه 3( قرار دهد ) تا Silversmithسازی ) نقرهعضو جدید استخدام کند( و یا در 

بعد از قرار دادن کارگر و انجام دادن اکشن مربوط به آن محل، بازیکن باید یک کارگر از مکانی متفاوت بردارد یک کارگر طوسی یا سفید هستند. 

 کنند. دارند و در نوبت بعدی از آن استفاده مینگه می بازیکنان کارگری که برمیدارند را در دستشانو اکشن آن محل را هم انجام دهد. 

آزوقه به دست بیاورد. این آزوقه از انبار بازی برداشته  1به عنوان مثال، بازیکن شروع کننده تصمیم میگیرد کارگر خود را در آسیاب قرار دهد و 

کارت جدید از دسته کارت وایکینگ  2ازه را بردارد. به این ترتیب حال او تصمیم میگیرد کارگر موجود در درومیشود و به دست او اضافه میشود. 

 ها برمیدارد و به دستش اضافه میکند.

 اند را بردارند.توانند همان کارگری که قرار دادهبازیکنان نمی -

 از آن بردارد.تواند تصمیم بگیرد که کارگر خود را بدون انجام دادن اکشن مربوط به آن محل در صفحه بگذارد یا بازیکن می -

 توان یک بار در هر نوبت انجام داد )به جز انبار بزرگ(اکشن هر محل را تنها می -
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مثل قبل، این سپس نوبت نفر بعدی به صورت ساعتگرد است. شود. بعد از برداشتن کارگر جدید و انجام اکشن آن محل، نوبت بازیکن تمام می

 بازیکن هم یا باید کار کند یا غارت. 

 

 

 غارت

برای غارت کردن یک توانند در نوبت خودشان به جای کار کردن، غارت کنند. زمانی که بازیکنان تعداد نفرات و آزوقه کافی را داشته باشند، می

 شرط را داشته باشند، آنها باید: 3مکان )بندر، برج دیدبانی، صومعه یا دژ(، بازیکنان باید 

 . تعداد نفرات کافی 1

  طال برای غارت صومعه و دژ(. آزوقه کافی )و 2

 . کارگر رنگی مورد نیاز 3

 هر مکان مجموعه نیازهای متفاوتی دارد.

 طال و یک کارگر سفید یا طوسی دارد. 1آزوقه،  3وایکینگ،  3به عنوان مثال، این صومعه نیاز به حداقل 
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 کند : ها را طیزمانی که بازیکنی تصمیم به غارت یک مکان گرفت، باید این گام

 امتیاز پیروزی به همراه دارد(.  1همیشه  برای بنادر را نادیده بگیرید )این گام 3در زمان غارت کردن بنادر گام 

 . (ماندهای قرار دادن کارگر آن مکان قرار دهد )این کارگر تا پایان بازی در آنجا میکارگر خود را در یکی از مکان. 1

 انبار پرداخت کند.. آزوقه و طالی مورد نیاز را به 2

های مورد نیاز را پرتاب کند و عدد تاس ها را به مجموع جنگاوری نیروهای خود اضافه کند تا میزان امتیاز پیروزی کسب شده مشخص . تاس3

 شود (.

 دهند را کسب کند. امتیازات اضافی که افراد گروه به او می. 4

 ود اضافه کنند.کارگر جدید و غنائم خود را بردارند و به دست خ. 5

 را انجام دهند.  Valkyrie. هر اکشن 6

 در ادامه توضیح داده خواهد شد. 6تا  3گام توجه: 

های شود. سپس نوبت بازیکن بعدی درجهت عقربهها، نوبت بازیکن تمام می Valkyrieبعد از برداشتن کارگر جدید و غنائم ، و انجام دادن اکشن 

 تواند یا کار کند یا غارت. می ساعت است. مثل قبل، این بازیکن

وایکینگ  3ی فوق قرار دهد. او اول باید مطمئن شود که حداقل گیرد یک کارگر طوسی رنگ در صومعهبه عنوان مثال، یک بازیکن تصمیم می

تاس بریزد و قدرت نهایی خود را حساب کند تا امتیاز پیروزی کسب شده  2آزوقه و یک طال به بانک بازی پرداخت کند. سپس  3حاال باید دارد. 

 مشخص شود. بعد از کسب امتیاز، غنائم و کارگر تازه را بردارد و به دست خود اضافه کند. 

 

 امتیاز شماری غارت ها
 

 غارت وجود دارد: روش برای کسب امتیاز در یک 3

 . قدرت جنگ آوری1
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 . نیروهای حاضر در نبرد2

 Valkyrie. غنائم و 3

 

 ( قدرت جنگ آوری 1

 دهد. هر سطح با یک سطح از میزان جنگ آوری مشخص شده است. سطح امتیاز پیروزی ارائه می 3یا  2هر مکان )به جز بنادر( 

 

اما دهد. امیاز می 6باشد  20حداقل  امتیاز، و در صورتی که 4باشد  12آوری بازیکن حداقل ی باال، در صورتی که جنگ صومعه به عنوان مثال

 کنند.باشد، هیچ امتیاز برای این غارت کسب نمی 12اگر قدرت آنها کمتر از 

قدرت جنگ آوری بازیکن جمع ها با کند )به غیر از بنادر(. سپس عدد تاستاس پرتاب می 2یا  1در زمان غارت، با توجه به مکان آن، بازیکن 

 کند. قدرت جنگ آوری بازیکن شامل موارد ذیل است:شده و امتیاز پیروزی را مشخص می

 کند(.واحد را تضمین می 4تاس حداقل  2کند. در حالی که واحد جنگ آوری را تضمین می 2حداقل . تاس ها )نکته: یک تاس1

 سمت چپ کارت هر وایکینگ نشان داده شده است(قدرت جنگ آوری افراد گروه ) که در باال و . 2

های برخی از وایکینگ ها در زمان غارت مکان های افراد گروه )که در پایین و سمت چپ هر کارت وایکینگ نشان داده شده است.(. اکشن3

 دهند. در زمان غارت باید این موارد را بررسی کنید. خاصی به شما قدرت بیشتری می

شوند. در عوض، قدرت جنگ آوری ها در غارت ها مصرف نمیتوان در اسلحه خانه با آهن یا نقره خریداری کرد. این اسلحهرا می اسلحه: اسلحه. 4

 دهند.ثابتی به افراد گروه شما می

 قدرت جنگ آوری  = عدد تاس + قدرت گروه + اکشن افراد گروه + اسلحه

 

فهمد که چند امتیاز کسب کرده است. این امتیاز فورا با حرکت دادن نشانگر امتیاز میبعد از جمع زدن و مشخص شدن قدرت کلی، بازیکن 

 شود. بازیکن به او داده می
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دارد مشخص شود.سپس نشانگر امتیازشماری  50عبور کرد، او باید کارت کشتی خود را برعکس کند تا سمتی که عدد  50هرگاه امتیاز بازیکنی از 

 بعالوه امتیاز روی امتیازشمار است.  50کند. امتیاز آنها اکنون او دوباره از صفر شروع به شمردن می

 

 ( افراد گروه2

طریق دهند. این امتیازات عالوه بر امتیازی است که از های خاصی به شما امتیازات اضافی میبرخی از افراد گروه در زمان غارت کردن مکان

 شود.کنید و فورا به امتیازات شما افزوده میقدرت جنگ آوری کسب می

 Valkyrie( غنائم و 3

د گروه، بازیکن کارگر جدید خود و غنائم آن مکان را برمیدارد. بازیکنان باید یکی از مجموع ی امتیاز پیروزی جنگ آوری و افرابعد از محاسبه

 غنائم موجود در مکان غارت شده را بردارند. 

توان آن مکان را غارت کرد )چون دیگر مکان قرار دادن کارگری هم ر نمیزمانی که تمامی مجموعه غنائم موجود در یک مکان تمام شود، دیگ

 ندارد(. وجود

 امتیاز 1موجود زنده =  2امتیاز، هر  1امتیاز ، هر آهن =  1شوند. هر طال = غنائم در پایان بازی امتیاز شماری می

 های بعدی مصرف کنید یا امتیازات اضافی بگیرید. توانید این غنائم را در طول بازی برای کمک به غارتهرچند، می

 دهد.رد و در دست خودش قرار میگیدر حال حاضر، بازیکن غنائم را می

موجب کشتن شدن یکی از  Valkyrieهرچند برداشتن   در بین غنائم باشد. Valkyrieها حاوی یک یا بیشتر ممکن است برخی غارت

 ها را انجام دهید:برمیدارید، این گام  Valkyrieدهد. زمانی که شود، اما راهی دیگر برای کسب امتیاز پیروزی ارائه میاعضای گروه می

ها در صورت کشته شدن در یک بازیکن باید یکی از اعضای گروهش را به انتخاب خودش بسوزاند. برخی از وایکینگ  به ازای هر . 1

ه تعداد افراد گروهش بردارد، بیشتری نسبت ب Valkyrieاگر بازیکن، ها فورا انجام خواهد شد. دهند. این اکشنغارت، اکشن اضافی به شما می

 گردند.های اضافی بدون هیچ اکشنی به انبار بازی برمی Valkyrieاین تواند از مقدار اضافی آن برای کسب امتیاز پیروزی استفاده کند. نمی

بازیکنان برد. باال می Valkyrieامتیاز شمار خود را به اندازه یک فضا در شمارشگر  که در غارت کسب کرده است Valkyrieبه ازای هر  بازیکن. 2

 7توانند بیشتر از بازیکنان میکنند. های کسب شده در طول بازی کسب می Valkyrieدر پایان بازی امتیاز پیروزی خود را بر اساس مقدار کل 

Valkyrie شود.امتیاز( در پایان بازی شمرده می 15عدد از آنها ) 7ست بدهند(، اما فقط حداقل در طول بازی کسب کنند )و افرادشان را از د 

 دارد(.گرداند )آنها را نگه نمیهای کسب شده را به انبار بازی بازمی بازیکن تمام . 3
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 پایان بازی
 

 روش برای پایان دادن به بازی وجود دارد: 3

 مجموعه غنیمت موجود باقی مانده باشد( 6مانده باشد ) یکی از تنها یک مجموعه غنائم در دژ ها باقی . 1

 های پیش کشی تمام شده باشد. تایل2

 در صفحه باقی نمانده باشد  Valkyrie. هیچ 3

از جمله دهد. هر بازیکن )های ناتمام خود را انجام میکند، و اکشنشرط محقق شد، بازیکن فعلی نوبت خود را تمام می 3زمانی که یکی از این 

 راند آخر بازی(. 1توانند بازی کنند )خود بازیکن فعلی(، یک نوبت دیگر می

 امتیاز شماری پایان بازی
 

کنند. این امتیازات از طریق حرکت دادن امتیاز شمار در نمودار زمانی که بازی تمام شد، بازیکنان امتیازات اضافی پایان بازی خود را دریافت می

 امتیاز شماری پایان بازی شامل موارد ذیل است:شود. امتیازات انجام می

کنند. امتیاز کسب شده امتیاز کسب می Valkyrieبازیکنان بر اساس مکان قرارگیری خود در شمارشگر :  Valkyrieشمارشگر  

 نوشته شده است. Valkyrieدر سمت راست نمودار 

 شود.شمارش می Valkyrie: این نمودار هم مثل شمارشگر اسلحه 

 شود.آنها به امتیازات بازیکن افزوده میشوند و امتیاز ها رو میاین تایل های پیش کشی جمع آوری شده:تایل 

 دهد که در کارت آنها مشخص شده است.ها به شما امتیاز می: برخی از وایکینگافراد استخدام شده 

 موجود زنده هیچ امتیازی ندارد( 1امتیاز )  1موجود زنده =  2امتیاز،  1آهن =  1امتیاز ،   1طال =  1: غنائم 

بازیکنان امتیازات خود را شمارش کردند، بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است! اگر تساوی رخ داد، بازیکنی بعد از اینکه تمام 

 اسلحه باالتر است برنده است. شمارشگر باالتر است برنده است. اگر همچنان مساوی بودند، بازیکنی که در Valkyrie شمارشگر که در
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 دهکدهطبقه بندی ساکنان 
 

Archer -  کارگر یکی از رقبا را با یکی از کارگرهای موجود در دهکده عوض کنید" شهرداری:اکشن" 

توانید آن را با کارگری که در اسلحه خانه یا انبار بزرگ این جابجایی باید بر اساس قوانین بازی باشد. اگر رقیب شما کارگر مشکی رنگ دارد، نمی

 توان قرار داد(. ها فقط کارگر سفید یا طوسی میقرار دارد عوض کنید )زیرا در آن مکان

Avenger  = خودش را از دست بدهد هایوایکینگکنید یکی از  را مجبورکی از رقبا اگر کشته شد، ی" وایکینگ:اکشن" 

 کند نه شماوایکینگی که باید کشته شود را خود حریف انتخاب می

Forager-  :کنید، یک آزوقه بیشتر دریافت کنیدزمانی که به آسیاب مراجعه می"اکشن وایکینگ" 

 طالاین قابلیت تنها برای آزوقه کاربرد دارد و نه 

Gravedigger-  :های دستتان جابجا کنیدیکی از اعضای گروه خودتان را با یکی از کارت"اکشن شهرداری" 

های شود. سپس یکی از کارتشود. وایکینگ به دست بازیکن منتقل میهای وایکینگ او انجام میهای دست بازیکن و کارتاین عمل بین کارت

 )بدون پرداخت هزینه(.دهد دستش را به جای او قرار می

Mercenary-  :تمام بازیکنان باید یک سکه نقره یا یک آزوقه به شما بدهند"اکشن شهرداری" 

شود و نه شما، اگر آنها هیچ سکه ای نداشته باشند، باید آزوقه به شما بدهند )همینطور برعکس(. اگر این تصمیم توسط بازیکنان گرفته می

 دهند.ه شما نمیهیچکدام را نداشتند، چیزی ب

Sage-  :ها منتقل کنیدی تایلهر سه تایل پیش کشی را به زیر دسته"اکشن شهرداری" 

شود که از باالی دسته تایل جدید جایگزین آنها می 3روند و شود. این تایل ها به زیر دسته میهای فعلی انجام میاین کار برای عوض کردن تایل

 شوند.ها رو میتایل

Scout-  :تعداد برابری کارت با یکی از حریفان عوض کنید"اکشن شهرداری" 

ها را به صورت مخفیانه خواهد تعویض کند. هر دو بازیکن کارتگوید که چند کارت را میکند و میبازیکن مهاجم ، حریف هدف را انتخاب می

 کنند.انتخاب و سپس تعویض می

 

 های پرکاربردعبارت

باشد آنها  Avengerمرگی که در اثر شوند. را برداشته است فعال می Valkyrieها فقط توسط بازیکن فعلی که اکشناین  " اگر کشته شد..."

 (…if killed) کند.را فعال نمی

ها اکشنای پرداخت نکند. همچنان این ها باعث شوند بازیکن هیچ سکه، طال یا آزوقهممکن است این اکشن" یک عدد کمتر پرداخت کن".... را 

 (…pay 1 less) قانونی هستند.
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 های دهکدهسازه
 

 ها بردارید. دو کارت از دسته کارت وایکینگ (:Gate Houseدروازه ) 

های کارت پایان نوبتافتد. اگر در هرچند، این اتفاق فقط در پایان نوبت بازیکن باید بیکارت در دستشان داشته باشند.  8بازیکنان نباید بیشتر از 

 کارت است، او باید تعداد اضافی را بسوزاند.  8دست بازیکن بیشتر از 

 

گیرد های سوزانده شده قرار میهای دستتان را بازی کنید. کارت بازی شده در دسته کارتیکی از کارت(: Town Hallشهرداری ) 

 راست هر کارت مشخص شده است. شود. اکشن شهرداری در قسمت پایین و سمتها فورا انجام میو اکشن آن

 1کارت بسوزانید تا   2سکه به دست بیاورید، یا  2یک کارت از دستتان بسوزانید تا (: Treasuryخزانه داری ) 

 شود.گیرند. نقره یا طال همیشه از انبار بازی دریافت میهای سوزانده شده قرار میکارت ها در دسته کارتطال دریافت کنید. 

 یک وایکینگ جدید استخدام کنید.(: Barracksسربازخانه ) 

یک کارت از دستتان انتخاب کنید، مقدار سکه مشخص شده روی کارت را )که در سمت چپ هر کارت رسم شده(، به بانک پرداخت کنید. 

توانند هرچند، می. گ استخدام کنندوایکین 5توانند هیچگاه بیشتر از بازیکنان نمیوایکینگ انتخاب شده در مقابل شما قرار میگیرد. 

 های قبلی خود را بسوزانند. قبل از استخدام یک وایکینگ جدید، یکی از وایکینگ

 عدد استخدام کنند. 1توانند در صورت تمایل از هر نوع وایکینگ بیشتر از بازیکنان میتوجه: 

سکه نقره بدهید تا یک اسلحه کسب  2اسلحه کسب کنید ، یا  2یک آهن بدهید تا (: Armouryاسلحه خانه ) 

 کنید. 
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بازیکنان برد. خانه باال می 2یا  1ی پرداخت شده به بانک بازی برمیگردد. سپس بازیکن نشانگر اسلحه خود را در نمودار اسلحه آهن یا سکه

 اسلحه خریداری کنند.  10توانند بیشتر از نمی

 آزوقه یا طال دریافت کنید.(: Millآسیاب ) 

کند. یک کارگر عدد آزوقه دریافت می 2کند. یک کارگر طوسی عدد آزوقه کسب می 1شود. یک کارگر سیاه این منابع از بانک بازی دریافت می

 کند.طال دریافت می 1آزوقه یا  2سفید 

 

 شود. سکه بگیرید. این سکه ها از انبار بازی دریافت می(: Silversmithنقره سازی ) 

 کند.سکه دریافت می 2کند. یک کارگر سفید یا طوسی سکه دریافت می 3یک کارگر سیاه 

 یا دو اکشن انجام دهید: 1دهد این مکان به شما اجازه می(: Long Houseانبار بزرگ ) 

 شود. ید. این تبادل با بانک بازی انجام مییک موجود زنده بدهید تا دو آزوقه دریافت کن. 1

ی مشخص شده روی پیش کشی مورد نظرتان را پرداخت کنید. تایل پیش های نقره. پیش کشی به رئیس قبیله اهدا کنید. غنائم و / یا سکه2

رو کنید و فورا به جای تایلی که ها کشی را بردارید و به پشت در مقابل خودتان قرار دهید. یک تایل پیش کشی جدید از روی دسته تایل

 برداشتید قرار دهید. در پایان بازی امتیاز روی تایل پیش کشی را دریافت خواهید کرد. 

 

 نیما مسقدی

Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 سایت بازی نوین

www.bazinovin.ir 
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