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بدیل و ت Yamataiبرای سازندگان موجود در پادشاهی در نظر گرفته است: ساختن پایتخت  منزلتپر یک ماموریت  Himikoملکه 

 الجزایر. کردن آن به جواهر مجمع

راسر ا به سهها، با استفاده از منابعی که کشتیترین شهر نسبت به آنمنزلت شما: پیشی گرفتن از رقبا و ساختن پری وظیفه

یاز است انجام دهید تا بهترین پادشاهی خواهند آورد. استراتژی خود را آماده کنید، متخصصین را به استخدام درآورید، و هرچه ن

در یادها  Yamataiی در پایان، تنها یک نام به عنوان بزرگترین سازندهشوید و از طرف ملکه مورد تشویق قرار بگیرید.  سازنده

 خواهد ماند!

 محتوای بازی

 ی بازی عدد صفحه 1

 ی استاندارد عدد سازه 43

  منزلتی با سازه 7

   

 ی مخصوص بازیکنانعدد صفحه 3
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 عدد تایل کوهستان  7

 عدد آدمک مخصوص مشخص کردن نوبت حرکت  6

یک توکن از هر رنگ ، توکن فرهنگی کوهستان است )که   عدد توکن فرهنگ 43

 دور آن مشکی رنگ است(

ای:چوب، سیاه: )سبز: بامبو، قهوه  عدد کشتی چوبی مخصوص حمل منابع  08

 سنگ، قرمز : آجر، زرد: طال(



4 
 

 عدد تایل ناوگان  18

 عدد تایل مشخص کننده زمین مقدس  0

 عدد سکه  74

  منزلتعدد توکن امتیاز  43

  عدد توکن سازه  40
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 عدد تایل متخصصین  10

 ی بازیچینش اولیه

 

 ( را در وسط میز قرار دهید.1)شماره ی بازی صفحه

ت قرار دهید، ی بازی به پشهای متخصصین شکل بگیرد. این دسته کارت را در کنار صفحهکارت تایل متخصصین را بُر بزنید تا دسته

 قرار دهید.  4ی مشخص شده در شماره هاکارت باالیی را رو کنید و در مکان 5سپس 



6 
 

ید، ی بازی به پشت قرار دههای سازه شکل بگیرد. این دسته کارت را در سمت راست صفحههای سازه را بُر بزنید تا دسته کارتتایل

 ( قرار دهید.4ی بازی )شماره سپس پنج کارت باالیی را رو کنید و در کنار صفحه

نگ روشن( در پایین های با رکانپنج مکان اول ناوگان شمار )م در و تایل باالیی را رو کنید 5سپس  های ناوگان را بُر بزنید.تایل

 (.3های با رنگ تیره( قرار دهید )شماره صفحه قرار دهید. پنج تایل باقی مانده را به پشت در پنج مکان باقی مانده )مکان

در هر جزیره باید یک توکن قرار دهید. سپس، تمام ی صفحه قرار دهید. های فرهنگ را بُر بزنید و به صورت تصادفی بر روتوکن

ها را رو کنید و یک تایل کوهستان در زیر هر توکن فرهنگی کوهستان )حتی توکنی که بدون رنگ است( قرار دهید و سپس توکن

 (.5ی بدون رنگ را از صفحه حذف کنید )شماره هاتوکن

و  (4عدد سکه با مقدار  4و  1عدد سکه با مقدار  3سکه ) 18ی خودش، آدمک همرنگ با صفحه 1ی بازیکن، یک صفحه هر بازیکن

 کند که به تعداد بازیکنان بستگی دارد:اش دریافت میی استاندارد همرنگ صفحهبه تعداد مشخص شده در ذیل سازه

 سازه  6هر بازیکن نفره :  4

 )از رنگ طوسی استفاده نکنید(سازه  0هر بازیکن نفره:  3

 سازه )از رنگ طوسی و بنفش استفاده نکنید( 18هر بازیکن نفره:  2

ماره شی دارای عدد که در باالی ناوگان شمار قرار دارد )های بازیکنان را مخلوط کنید و به صورت تصادفی در اولین خانهسپس آدمک

نفره، یک آدمک از هر بازیکن را بردارید و  4شود. در بازی ( قرار دهید. به این ترتیب نوبت حرکات برای راند اول بازی مشخص می7

به این )تکرار کنید 3و  4های را برای مکان آدمک ترتیب قرار دادنقرار دهید، سپس همین  4و  1های مخلوط کنید، و در مکان

 .(قرار خواهند گرفت یکی در میانها ترتیب آدمک

 .(0ی بازی در دسترس بازیکنان قرار دهید )شماره های چوبی را بر اساس رنگ مرتب کنید و در کنار صفحهکشتی

ی ( را در مکانی نزدیک به صفحهمنزلتهای ها و توکنهای زمین مقدس، سکه، توکنمنزلتهای با های باقی مانده )سازهکامپوننت

 .(9بازی قرار دهید تا انبار بازی شکل بگیرد )شماره 

 هدف بازی

است. سه روش برای رسیدن به این  منزلتبا با به دست آوردن امتیازات  Himikoهدف بازی به دست آوردن توجه و الطاف ملکه 

 ها، استخدام متخصصین... اما در پایان، تنها یکی از شما برنده خواهید بود. زهجمع آوری پول، ساخت ساهدف وجود دارد: 
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 روش انجام بازی

 1ماره های شاولین بازیکن اکشنکنند. دهد بازی میها در نوبت شمار نشان میدر هر راند از بازی، بازیکنان به ترتیبی که آدمک آن

 و سپس نوبت نفر بعدی خواهد شد. دهدخودش را انجام میی موجود در صفحه 5تا 

 

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

 یک نوبت کامل را بازی خواهد کرد.

  انتخاب یک تایل ناوگان  )اجباری( 

ک یها را بر عهده بگیرید. از ناوگاندهد که به انتخاب خودتان کنترل یکی این اکشن به شما این امکان را می

ترین منبع طالست )زرد(، سپس ناوگان از یک تعداد کشتی حامل منابع مختلف تشکیل شده است: کمیاب

 ای( و بامبو )سبز(. آجر)قرمز(، سنگ)مشکی(، چوب)قهوه

خود  یهایی که به رو هستند را انتخاب کنید. تایل ناوگان انتخاب شده را به همراه آدمک خودتان در صفحهشما باید یکی از ناوگان

 قرار دهید. 

های مشخص شده بر روی ناوگان انتخاب شده را از انبار بازی بردارید، به این شرط که از آن نوع کشتی موجود باشد سپس، کشتی

ای موجود نبود، آن منبع را اگر از منبع )منابع( انتخاب شده کشتیانید در این مرحله هر تعداد کشتی را ذخیره کنید(. تو)شما می

توانید آن را در هر زمان از نوبتتان فعال کنید. دریافت نخواهید کرد. هر ناوگان همچنین به شما یک قدرت ویژه خواهد داد که می

 های ناوگان، پیوست را مشاهده کنید.لی لیست کامل تایبرای مشاهده
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یک کشتی طالیی به شما خواهد داد و به شما  ،این تایل ناوگان

یک توکن زمین مقدس در هر زمان از نوبت خودتان، دهد اجازه می

 در یکی از جزایر خالی قرار دهید.

 

 

 

 

 

 )اختیاری( داد و ستد 

هر نوع منبعی را خرید  Himikoماموران ملکه کند. ایفا می Yamataiالجزایر داد و ستد نقش مهمی در مجمع

 فروشد.های خود را بسازند. طال آنقدر کمیاب است که کسی آن را نمیکنند تا بتوانند سازهو فروش می

 

  ی بازیکن را بپردازید یا دریافت کنید.توانید یک عدد کشتی را بخرید یا  بفروشید، و مقدار هزینه مشخص شده در صفحهشما می

وان تتوانید یک تراکنش انجام دهید) به عنوان مثال خرید یا فروش یک عدد کشتی(. طال را نمیشما در هر نوبت فقط میتوجه: 

 تخصصی به شما امکان نادیده گرفتن این قانون را خواهند داد.خرید یا فروخت. برخی از م

 سکه بخرد.  4گیرد که یک عدد کشتی چوب با قیمت این بازیکن تصمیم می

 تواند در این نوبت انجام دهد.این تنها تراکنشی است که او می
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 ی بازیها روی صفحه)اختیاری( قرار دادن کشتی

ها به بازیکن کنند. کشتیجابجا می Yamataiهای انتخابی شما منابع را در مجمع الجزایر در این فاز، کشتی

ه دست بیاورد و یا بر روی یک ها را بلی کند و این توکنهای فرهنگی خادهند یا جزایر را از توکناجازه می

 ی خالی یک سازه بسازد. جزیره

 ها و جزایر متعلق به تمام بازیکنان هستند. کشتی

 کنید: ها بر روی صفحه، شما باید از محدودیت زیر پیرویدر زمان قرار دادن کشتی

 دهید باید:ای که قرار میکشتیاولین 

 اند قرار بگیردهای خاصی در صفحه مشخص شدهیا در یکی از بنادر خالی ورودی که با عالمت 

 های خالی متصل به یک کشتی با همان رنگ یا در یکی از خانه 

های خالی متصل به آخرین دهید باید در یکی از خانهای که شما قرار میهای بعدیکشتی

ک تا یقرار بگیرد اید )حتی اگر همرنگ با آن کشتی نباشد( ای باشد که قرار دادهکشتی

 ها ایجاد شود. ی به هم متصل از کشتیرشته

 دهد.را نشان می ورودیشکل سمت راست سمبل بندر 

 

 

 

با شروع از یک بندر ورودی خالی، این بازیکن یک کشتی 

 دهد.سنگ و یک کشتی چوب در صفحه قرار می
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نوبت بعدی، بازیکن دیگری از کشتی چوب موجود استفاده در 

 کند تا کشتی چوب و بامبو خود را در صفحه قرار دهد. می

 

 

 

 

  و ساز های فرهنگی یا ساختع آوری توکنجماجباری، در صورت امکان( )

 در این فاز، شما باید:

 ها متخصصین را توان با استفاده از آنهای فرهنگی خالی کنید )که میآوری توکنیا جزایر را با جمع

 استخدام کرد(

 هایی از جانب ملکه خواهد داد.اشیا یک سازه بسازید، که به شما پاد 

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

 آوریجمع

ی برداشتن یک توکن هایی که در صفحه قرار دادید بردارید. هر کشتی به شما اجازهیک توکن فرهنگ به ازای هر کدام از کشتی

 ور خود را خواهد داد )و یا توکن فرهنگی کوهستان(. فرهنگی مجا

هایی که قرار داده توکن تواند به تعداد کشتیاین بازیکن حاال می

هایی های به دست آمده باید مجاور با مکانفرهنگ جمع کند. توکن

 اند.ها در آن قرار گرفتهباشند که کشتی
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 یا

 و سازت ساخ

های این سازه در یکی از جزایر خالی مجاور با حداقل یکی از کشتیدر کنار صفحه را انتخاب کنید. ی موجود رو شدههای یکی از سازه

های مورد نیاز برای ساختن آن )که در تایل زه، کشتیبرای ساختن یک ساقرار داده شده در صفحه در این نوبت ساخته خواهد شد. 

 ها برایاید موجود باشند )حتی اگر این کشتیآن انتخاب کردهای که برای ساخت سازه مشخص شده است( باید در مجاورت جزیره

اده هایی که برای ساخت سازه استفکشتیاید برای ساخت آن استفاده نشوند(. هایی که شما قرار دادهشما نباشند، و حتی اگر کشتی

 شوند را از صفحه خارج نکنید!می

سپس، واهند داد. خ منزلتها به شما امتیازات با در پایان بازی، سازهتایل سازه را بردارید و به پشت در جلوی خودتان قرار دهید. 

 یک است منزلتاید بسیار با ای که ساختهاگر سازه های استاندارد خودتان، یای مرتبط را در جزیره قرار دهید: یکی از سازهسازه

Torii دروازه(( یا یک کاخ )ی معبدPalace .) 

 خواهند داد. منزلتبه شما پول و ها سازه

ی خالی اورت یک جزیرهو کشتی بامبو در مجیک کشتی آجر و د این بازیکن

  قرار داده است. 

 

 

 

 

 

ایل سازه را کند: او تها برای ساختن یک سازه استفاده میاو از این کشتی

دهد. توجه ی استاندارد خودش را در آن جزیره قرار میدارد و یک سازهبرمی

 ها در صفحه خواهند ماند.کنید که کشتی

 



12 
 

 های استانداردسازه اضافی امتیاز

ها را دریافت خواهید ی آنتوانند امتیازات اضافی به شما بدهند )که همههای استاندارد میسازه

 ی استاندارد را کامل کردید:کرد(. زمانی که ساخت یک سازه

  ی سازهبه ازای هرTorii  یاPalace دریافت کنید. منزلت مجاور با آن سازه یک توکن 

 دریافت کنید.  منزلتاید، یک توکن اگر سازه را بر روی کوهستان ساخته 

 های شما شود )برای ساخت یک گروه حداقل اگر ساخت سازه باعث شروع شدن یا گسترش پیدا کردن یک گروه از سازه

سکه دریافت  1شود(، به ازای هر سازه در آن گروه ی تنها یک گروه در نظر گرفته نمیسازه دارید، یک سازه 4نیاز به 

 شود.اید هم میای که ساخته، که شامل سازهدکنیمی

 (Trading Postهای تجاری )ایستگاه

ی اید، میزان سکهایستگاه تجاری ساختهدادید، اگر یک زمانی که یک گروه را شروع یا گسترش 

 شود. دریافتی شما دو برابر می

 

 

ها یک مرز با یکدیگر به اشتراک داشته باشند. یک گوشه به عنوان م باشند، باید سازهها به صورت متوالی مجاور هبرای اینکه سازه

 های آنبرای ایجاد یک گروه، نیاز نیست که تمام سازهدهد. شود و دو سازه را مجاور یکدیگر قرار نمییک مرز در نظر گرفته نمی

 شود.حساب میها هم یک گروه گروه با یکدیگر مجاور باشند : یک رشته از سازه

ی خودش ساخته است. در نتیجه، او این بازیکن یک سازه در مجاورت دو سازه 

 کند. سکه دریافت می 4

   

سکه دریافت  6سکه،  4اگر این بازیکن یک ایستگاه تجاری ساخته بود، به جای 

 کرد. می
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 منزلتهای با سازه

Torii  ها وPalace شوند. های خاص در نظر گرفته میسازه ها(های معبد و کاخ)دروازه ها

های استاندارد تحت تاثیر قرار ی امتیازات اضافی ساخت سازهآنها در زمان محاسبه

ساخته  Palaceیا  Toriiی استانداردی که در مجاورت یک هرچند، هر سازهگیرند. نمی

این امتیاز (. Palaceو  Toriiود، یک امتیاز اضافی خواهد داشت )اما فقط بعد از ساخت ش

 اضافی با امتیازات اضافی دیگر جمع خواهد شد. 

 توجه: شما در هر نوبت تنها مجاز به ساخت یک سازه هستید.

 

 

 

ساخته است. او فورا دو  Toriiاین بازیکن یک سازه در یک کوهستان مجاور یک 

کند: یکی برای ساخت روی کوهستان و دیگری برای دریافت می منزلتتوکن 

 است. Toriiی او مجاور یک اینکه سازه

 

 

 

 

 

 

 

 ی بازیکن های باقی مانده بر روی صفحهقرار دادن کشتی )اجباری( 

  

 ی بازیکن شما قرار بگیرند. های استفاده نشده حاال باید بر روی صفحهکشتی
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های بعدی را خواهد داد )یکی از متخصصین ی نگهداری یک عدد کشتی برای نوبتی بازیکن به شما اجازهمکان بندرگاه در صفحه

 تواند این قابلیت را افزایش دهد(.می

گذاشته شوند و دیگر قابل استفاده نیستند. در پایان بازی، شما به ازای هر دو کشتی کنار  ی دیگر باید کنارهای بالاستفادهکشتی

 ها، یک امتیاز از دست خواهید داد.گذاشته شده بدون توجه به رنگ آن

 

را  گیرد آنبامبو را نگهداری کند و تصمیم می تواند کشتیدارد. او نمیاین بازیکن یک کشتی طال را در بندرگاه خود نگه می

 اگر یکبار دیگر این کار را انجام دهد، یک امتیاز منفی خواهد گرفت.دهد. ی خودش قرار میبسوزاند، پس آن را در صفحه

 )اختیاری( استخدام یک متخصص  

اما فقط اگر شما به نصیب شما شود.  Himikoهای ملکه توانند به شما کمک کنند تا پاداشمتخصصین می

 ها هدایایی تقدیم کنید که ...آن

خصص یک مت مختلفبا رنگ سان یا سه توکن فرهنگ یکبا رنگ با خرج کردن دو توکن فرهنگ  توانیدشما می

شما  .کنیدهای موجود روی تایل آن متخصص را هم دریافت میکنید، سکهزمانی که یک متخصص را استخدام میرا استخدام کنید. 

 در هر نوبت تنها مجاز به استخدام یک متخصص هستید.

ت ی لیسزمانی که یک متخصص را استخدام کردید، آن متخصص تا پایان بازی در اختیار شما خواهد بود. پیوست را برای مشاهده

 کامل متخصصین مطالعه کنید.

سوزاند و یک متخصص را استخدام این بازیکن، سه توکن فرهنگ مختلف را می

 کند.می

 ها هم نصیب بازیکن خواهد شد.که بر روی آن قرار دارد، این سکهس 3چون 
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 پایان راند

 آماده سازی راند بعد

 در پایان هر راند، مراحل ذیل را طی کنید:

در 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  -1

اگر نتوانستید جایگاه متخصصین را پر کنید، های جدید پر کنید. باشد(. سپس جاهای خالی متخصصین را با تایل

 بازی تمام است. 

ها را پر کنید، بازی اگر نتوانستید سازه در دید شما باشد.  سازه 5ی جدیدی رو کنید تا ی سازههادر صورت نیاز، تایل -4

 تمام است.

در دهد. دهد قرار میای که تایل ناوگان او در این نوبت نشان میدر نوبت شمار، هر بازیکن آدمک خود را بر روی شماره -4

 دهد.مکان مشخص شده در دو تایل ناوگانش قرار میبازی دو نفره، هر بازیکن دو آدمک خود را در دو 

هایی با رنگ روشن های روی مکانتایل به سمت چپ هُل دهید. در ناوگان شماررا  ی که به پشت قرار دارندهای ناوگانتایل -3

 تایل ناوگان قابل مشاهده داشته باشید.  5را رو کنید، حاال باید 

به و  به ترتیبشوند و ها به همراه یکدیگر بُر زده میاند. این تایلگردیوگان خود را به صفحه بازمناهر بازیکن حاال تایل  -5

 گیرند. پشت در سمت راست ترین مکان در ناوگان شمار قرار می

 شود.راند جدید شروع می

 پایان بازی

 شود:زمانی که یکی از شرایط ذیل رخ داد، بازی تمام می

 د(شوی استاندارد خودش را بسازد )در این صورت، راند فعلی را تمام کنید سپس بازی تمام مییک بازیکن آخرین سازه 

 م شده باشد. ها تماچینید، یکی از انواع کشتیزمانی که راند جدید را می 

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

  ها را پر کنید. سازهجایگاه در زمان آماده سازی راند بعد، نتوانید 

 امتیاز شماری

 کند:هر بازیکن به این شکل امتیاز کسب می

 1 سکه  5تیاز به ازای هر ام 

 1  منزلتامتیاز به ازای هر توکن 

 X ی ساخته شده امتیاز برای هر سازه 

 X  امتیاز برای هر متخصص 
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 1 ی رزرو شده که ساخته نشده باشدامتیاز منفی به ازای هر سازه 

 1 ی بازیکن ، فارغ از رنگ امتیاز منفی به ازای هر دو کشتی استفاده نشده موجود بر روی صفحه 

از دو یا چند برد. اگر امتیرا کسب کرده و بازی را می Yamataiی بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد لقب بزرگترین سازنده

 که در راند آخر اولین نفر بازی کرده است برنده است. یبازیکن مساوی بود، بازیکن

 پیوست

 هاناوگان

هر ناوگان قدرت خاصی دارد که اختیاری است. هرچند، اگر از آن استفاده نکنید، از بین خواهد رفت 

 (های بعدی ذخیره کنیدتوانید قابلیت آن را برای نوبت)نمی

 

 

 

 

  دریافت کنیدیک کشتی بامبو )سبز( از انبار بازی 

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

 

 دریافت کنیدای( از انبار بازی یک کشتی چوب )قهوه. 

 

 تایل آن سازه را به ها را برای بعدا رزرو کنید. های موجود در جایگاه سازهتوانید یکی از سازهشما می

اگر تا پایان بازی این توانید این سازه را بسازید. حاال فقط شما میی بازیکن خود قرار دهید. رو در کنار صفحه

 از منفی خواهید گرفت.سازه را نسازید، یک امتی

 

  دریافت کنیدیک کشتی سنگ )مشکی( از انبار بازی. 

 

 ها را توانید هر کدام از آنهای سازه نگاه کنید. شما میی موجود در باالی دسته تایلبه سه تایل سازه

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

 جابجا کنید. ی خالی مجاور زی را به یک خانهی باههای موجود در صفحتوانید یکی از کشتیشما می 

 

 ت کنید.یک کشتی طال )زرد( از انبار بازی دریاف 

 

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

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

 

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

 

 جابجا کنید.  با هم صفحه را هر کجای هنگ موجود درتوانید دو توکن فرشما می 

 

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

 

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

 

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

 

 را با هم عوض کنید. صفحه توانید جای دو کشتی در هر جایشما می 

 

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

 

 یک سازه را با یک منبع کمتر از چیزی که مورد نیاز است بسازید)به انتخاب  در این نوبت توانیدشما می

 خودتان(.

 

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

 .)حتی کشتی طال(انبار بازی دریافت کنید
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 متخصصین

 کند.برابر می را دو منزلتهای ارزش توکن

 

 

 

توانید در هر نوبت یک تراکنش اضافی انجام شما می

 دهید)خرید یا فروش(

 

 

 

توانید دو کشتی دلخواه را با یک بار در هر نوبت، شما می

 یک کشتی طالیی عوض کنید.

 

 

 

ی در مجاورت یک سازه دو سکه از هر رقیبی که یک سازه

اگر رقیبی نتواند کنید. استاندارد شما بسازد دریافت می

در مجاورت تواند آن سازه را ها را پرداخت کند، نمیسکه

 بسازد. استاندارد شما  یسازه
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زمانی که یکی از بازیکنان یک متخصص استخدام کرد، نصف 

قرار دارد را از او دریافت  هایی که بر روی آن متخصصسکه

 کنید. 

 

 

داری حاال بندرگاه شما دارای دو جایگاه اضافی برای نگه

 کشتی است. 

 

 

 

های خاص هم امتیازات اضافی حتی برای ساخت سازه

 های استاندارد را دریافت کنید.سازه

 

 

 

توانید با خرج کردن دو سکه، یک یک بار در هر نوبت، شما می

 ی بازی حذف کنید. توکن زمین مقدس را از صفحه
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سکه و  7فروشید، به ازای هر کشتی آجر زمانی که کشتی می

 سکه دریافت کنید. 6کشتی سنگ  به ازای هر

 

 

 

کنید، یک بار در هر نوبت، زمانی که توکن فرهنگ جمع می

 توانید یک توکن فرهنگ اضافی از هر جای صفحه بردارید.می

 

 

 

ی استانداردی بسازید که در مجاورت هیچ کدام از اگر سازه

دریافت  امتیاز اضافیهای استاندارد خودتان نباشد، یک سازه

 کنید.می

 

 

سکه بخرید یا  5توانید کشتی طال را به قیمت شما می

بفروشید. اگر طور دیگری گفته نشده باشد، شما همچنان 

 در هر نوبت هستید. مجاز به انجام یک تراکنش
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سکه یک امتیاز کسب کنید )به  4در پایان بازی، به ازای هر 

 سکه( 5جای 

 

 

 

توانید با خرج کردن یک توکن یک بار در هر نوبت، شما می

 فرهنگ، یک کشتی طال به دست بیاورید. 

 

 

 

های شما به ی خالی در اطراف صفحه برای کشتیهر خانه

 ی شروع قابل استفاده است. عنوان نقطه

 

 

 

توانید با خرج کردن یک توکن یک بار در هر نوبت، شما می

 سکه دریافت کنید. 3فرهنگ، 
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توانید یک کشتی طال را با یک بار در هر نوبت، شما می

 دو کشتی غیر طال تعویض کنید. 

 

 

 

Yasoma  است، چه چیز دیگری  منزلتبسیار با

 دهد(امتیاز به شما می 3)خواهید؟ می

 

 

 

 نیما مسقدی

Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 سایت بازی نوین

www.BaziNovin.Ir 

 

 

 

 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com
http://www.bazinovin.ir/

