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متونی که در ذیل آنها خط کشیده شده است مفاهیم کلیدی را 

کنند. متونی که به شکل مورب )ایتالیک( نوشته شده تعریف می

وانینی ها قنشان فکشناست، یادآوری و توضیحات تکمیلی هستند. 

های فکشن دهد که توسط قوانین یا بخش تواناییرا نشان می

Marquise  ،Eyrie  ،Alliance   ،

Vagabond   ،Cult   یاRiverfolk   تغییر یافته

 است. 

 

 . قوانین طالیی 1

 ناسازگاری قوانین 1.1

اگر متن روی کارت با متن موجود در مرجع قوانین تقدم.  1.1.1

ناسازگار است، تقدم با کارت است. اگر متن موجود در راهنمای 

یادگیری بازی با متن موجود در مرجع قوانین ناسازگار است، تقدم 

 است. مرجع قوانینبا 

هر قانونی که از عبارت . "تواندنمی"استفاده از  1.1.1

کند، به صورت مطلق است. این قانون را استفاده می "تواندنمی"

 کرذتوان با یک قانون دیگر پایمال کرد مگر اینکه به وضوح نمی

 شده باشد. 

اگر دو اثر در بازی به صورت همزمان رخ . اثرات همزمان 1.1.1

 ها راکند ترتیب آندهند، بازیکنی که نوبت فعلی را بازی می

 مشخص خواهد کرد، مگر اینکه طور دیگری ذکر شده باشد. 

 آشکار و پنهاناطالعات  1.1

بازیکنان تنها در صورتی های داخل دست. کارت 1.1.1

دهند که به صورت واضح دستوری های دستشان را نشان میکارت

داده شده باشد، اما تعداد کارت موجود در دست هر بازیکن، جزو 

 شود. اطالعات آشکار محسوب می

های سوزانده دسته کارت. های سوزانده شدهکارت 1.1.1

 . توانید واررسی کنیدشده را در هر زمانی می

 مذاکره و معامله 1.1

بازیکنان آزادند که در طول بازی با یکدیگر تفاهمات.  1.1.1

گفتگو کنند، اما تفاهمات میان بازیکنان هیچ اجباری ایجاد 

 کند. نمی

توانند به یکدیگر بازیکنان تنها در صورتی میها. کارت 1.1.1

 کارت بدهند، که به وضوح چنین دستوری صادر شده باشد. 

 

 ساختار بازی 1.1

)آواز پرنده(،  Birdsongنوبت هر بازیکن شامل سه فاز است: 

Daylight  روشنای روز( و(Evening  .)بعد از اینکه یک )عصر

های بازیکن تمام سه فاز را کامل کرد، بازیکن بعدی در جهت عقربه

بازی تا زمانی ادامه پیدا ساعت نوبت خود را بازی خواهد کرد. 

 (.  1.1ک بازیکن برنده شود )کند که یمی

 . عبارات و مفاهیم کلیدی 1

 هاکارت 1.1

است: پرنده، روباه، خرگوش یا موش.  رستههر کارت متعلق به یک 

نید آن را تواها دارای اثری هستند که شما میهمچنین اکثر کارت

 . (1.1) (Craft) بالفعل کنید

شما همیشه ها هستند. رستهجزو تمام  هاپرنده 1.1.1

ی پرنده را به جای کارتی از هر رستهتوانید یک کارت متعلق به می

ی دیگر استفاده کنید، حتی اگر باید چندین کارت از یک رسته

 ،ی مشابه را مصرف کنید، بردارید یا به بازیکن دیگری بدهیدرسته

 . این امر صادق است

شود یک زمانی که از شما خواسته میاثرات اجباری. الف.    

ی روباه، خرگوش یا موش را بسوزانید، شما رستهکارت مربوط به 

ی رستهی خود را به عنوان ی پرندهرستههای متعلق به باید کارت

 خواسته شده محسوب کنید. 
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شود که اگر از شما خواسته میجایگزینی معکوس. ب.    

ی پرنده را استفاده کنید، بسوزانید رستهیک کارت متعلق به 

توانید از کارت ، بردارید یا به بازیکن دیگری بدهید، نمی

 ها به جای آن استفاده کنید. رستهی متعلق به بقیه

اگر از شما ی مشترک. برداشتن کارت از یک دسته 1.1.1

ها ی مشترک کارتخواسته شد که یک کارت بردارید، آن را از دسته

های سوزانده شده را ها خالی بود، کارتی کارتبردارید. اگر دسته

 ی جدید ایجاد شود. بُر بزنید تا یک دسته

ی استفاده کردن و سوزاندن کارت در یک دسته 1.1.1

 استفاده کنیدرت را اگر از شما خواسته شد که یک کامشترک. 

های سوزانده شده ی مشترک کارت، آن را در دسته بسوزانید یا 

( باشد dominanceقرار دهید، مگر اینکه یک کارت سلطه )

(1.1 .) 

 کارت کمینپنج عدد (. Ambushهای کمین )کارت 1.1.1

در بازی وجود دارد: یک کارت موش، یک کارت خرگوش، یک کارت 

 روباه و دو کارت پرنده. 

کارت عدد  چهار(. Dominance) سلطههای کارت 1.1.2

شما هستند.  ق با چهار رستهکه مطاب در بازی وجود دارد سلطه

ه ی آن استفادتوانید یک کارت سلطه را برای استفاده از رستهمی

همچنین شما (. Craft) بالفعل کنیدتوانید آن را ید، اما نمکنی

توانید برای تغییر همیشگی شرط برنده شدن خودتان یک کارت می

 (. 1.1سلطه بازی کنید )

 (Path)و مسیرها (Clearing) فضاهای باز 1.1

است  فضای باز)جنگل( حاوی تعداد زیادی  Woodlandی نقشه

 اند.  به یکدیگر متصل شده مسیرکه با 

که با یک  هر فضای باز با تمامی فضاهای بازمجاورت.  1.1.1

 مسیر به آن متصل شده باشند مجاور است. 

ی موش، خرگوش یا هر فضای باز دارای یک رستهرسته.  1.1.1

 روباه است. 

است، که با مربع  مکانهر فضای باز دارای تعدادی مکان.  1.1.1

هر زمان که یک سازه بسازید، در یکی از سفید مشخص شده است. 

ه ک فضای باز یک توانید درشما نمیگیرد. های خالی قرار میمکان

 ای نیست یک سازه بسازید. دارای هیچ مکان خالی

است در  مشخص شده Rهایی که با حرف مکانها. ویرانه 1.1.1

تواند می Vagabondتنها  شوند.ها پر میویرانهابتدای بازی با 

 (. 3.2.1ها را توسط اقدام جستجو حذف کند )ویرانه

 هارودخانه 1.1

ها به یکدیگر متصل هستند، بسیاری از فضاهای باز توسط رودخانه

عمل  Riverfolk Companyکه به عنوان یک مسیر برای 

 کنند. ها را تقسیم نمیها فضاهای باز و جنگلرودخانهکند. می

 هاجنگل 1.1

ی بازی که توسط مسیرها و فضاهای باز احاطه هایی از صفحهمحل

 شود. نامیده می جنگلشده است 

که بدون عبور  هر جنگل با تمامی فضاهای بازمجاورت.  1.1.1

 های دیگرییک مسیر آن را لمس کند ، و همچنین با تمامی جنگل

 که تنها با یک مسیر از هم جدا شده باشند مجاور است. 

 هامهره 1.2

ی بازی آن ها دارد که در زیر صفحهمهرهای از هر فکشن مجموعه

ها محدود به تعدادی است که تعداد مهرهفکشن لیست شده است. 

ها قرار در بازی وجود دارد. اگر از شما خواسته شد که یک مهره

دهید، بردارید یا حذف کنید، اما قادر به انجام این کار نبودید، باید 

 عداد ممکن را قرار دهید، بردارید یا حذف کنید. حداکثر ت

اگر از شما خواسته شد که یک جنگجو قرار جنگجویان.  1.2.1

دهید، آن را از انبار خودتان بردارید. اگر یکی از جنگجویانتان حذف 

  شد، آن را به انبار خودتان برگردانید. 

اگر از شما خواسته شد که یک سازه قرار دهید، ها. سازه 1.2.1

ی فکشن مربوطه را بردارید. ترین سازه در ردیف از صفحهسمت چپ

ترین های شما حذف شد، آن را به سمت راستاگر یکی از سازه

 فضای خالی از ردیف مربوطه بازگردانید. 
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اگر از شما خواسته شد که یک توکن قرار دهید، ها. توکن 1.2.1

ترین توکن را از ردیف مربوطه ، یا از چپ صورت وجود، سمتدر 

های شما حذف شد، در صورت انبارتان بردارید. اگر یکی از توکن

ترین فضای خالی ردیف مربوطه ، یا به وجود، آن را به سمت راست

 انبارتان بازگردانید. 

 Vagabondی مهره)ولگرد(.  Vagabondی مهره 1.2.1

 .کردی بازی حذف از صفحه توانرا نمی

 ابزاراگر از شما خواسته شد که یک (. Items)ابزار 1.2.2

بردارید، آن را از انبار مشترک بازی بر روی نقشه بردارید و در بخش 

ی فکشن خودتان قرار دهید. اگر از شما ساخته شده در صفحه ابزار

ی ی بازرا حذف کنید، آن را به جعبه ابزارخواسته شد که یک 

   بازگردانید. 

 محل بازی 1.2

 ی فکشن شماست. شما ، اطراف صفحه محل بازی

 دشمن 1.2

یک دشمن، هر فکشن دیگری است که با شما در یک اتئالف  نباشد 

(3.1.9 .) 

 حاکم 1.2

حاکم یک فضای باز بازیکنی است که در آن فضای باز بیشترین 

ی ها و مهرهتعداد جنگجو و سازه را داشته باشد )توکن

Vagabond  در حاکمیت تاثیری ندارند(. اگر بین چند بازیکن

تساوی برقرار بود، هیچ کدام حاکم آن فضای باز نیستند. 

 

 . پیروزی1

 روش پیروزی 1.1

ی بازی برسد فورا به عنوان برنده 13اولین بازیکنی که به امتیاز 

 13اگر چند بازیکن به صورت همزمان به امتیاز شود. شناخته می

 رنده است. دهد بیا بیشتر برسند، بازیکنی که نوبت فعلی را انجام می

 امتیاز گیری 1.1

هر فکشن روش خاص خودش را برای امتیازگیری دارد، اما هر 

 تواند به شکل ذیل امتیاز کسب کند. شنی میفک

هرگاه شما یک سازه یا حذف کردن سازه و توکن.  1.1.1

 کنید. توکن دشمن را حذف کنید، یک امتیاز کسب می

امتیازی که (، 1.1هرگاه یک ابزار بسازید ). ابزارساختن  1.1.1

 کنید. بر روی کارت آن مشخص شده است را دریافت می

 سلطههای کارت 1.1

های بازی چهار عدد کارت سلطه وجود دارد، که ی کارتدر دسته

ها امتیاز، یکی از آن 13توانید به جای بردن بازی با رسیدن به می

 را بازی کنید. 

 13در طول فاز روشنایی روز، اگر حداقل سازی. فعال 1.1.1

توانید یک کارت سلطه را با قرار دادن آن امتیاز داشته باشید، می

نشانگر امتیاز خود را از نمودار کنید.  سازیفعال در محل بازی خود 

امتیازات حذف کنید. شما دیگر قادر به کسب امتیاز پیروزی 

 نیستید. 

در صورتی که شما . روباهی موش، خرگوش یا سلطهالف.    

ی مشخص ی خود بر سه فضای باز از رستهدر شروع فاز آواز پرنده

 برید. بازی را میی خود حاکم باشید، شده در کارت سلطه

در صورتی که شما در شروع فاز آواز ی پرنده. سلطهب.    

ی مقابل یکدیگر نقشه ی خود بر دو فضای باز در دو گوشهپرنده

 برید. حاکم باشید، بازی را می

ی یک کارت سلطهسازی شده. های فعالکارت 1.1.1

فعالسازی شده بر محدودیت تعداد کارت موجود در دست شما 

 توانیدشما نمیحذف کرد.  توان آن را از بازیتاثیری ندارد، و نمی

 یک کارت سلطه دیگر عوض کنید.  باکارت سلطه را 

توانید یک شما میی کارت سلطه. استفاده از رسته 1.1.1

ی آن بازی کنید. اما، زمانی کارت سلطه را برای استفاده از رسته

های سوزانده شده قرار دهید، به جای که خواستید آن را در کارت
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ی بازی قرار دهید تا نشان دهید که در کنار صفحهاین کار آن را 

 است.  در دسترسبرای برداشتن 

، در فاز روشنایی روزهای در دسترس. برداشت کارت 1.1.1

رت ای مشابه، یک کتوانید با بازی کردن یک کارت از رستهشما می

 ی در دسترس را بردارید و به دستتان اضافه کنید. سلطه

 . اقدامات کلیدی1

 (Craft) بالفعل سازی 1.1

های موجود در دست خودتان را بالفعل توانید اکثر کارتشما می 

 کنید تا از تاثیر آنی یا همیشگی آن بهره ببرید. 

سازی یک کارت، شما باید قطعات جهت بالفعلهزینه.  1.1.1

ی سمت چپ های مشخص شده در گوشهسازی را در رستهبالفعل

مان سازی، هی بالفعلی یک قطعهرسته. کنیدفعال و پایین کارت 

 سازیی فعالهر قطعهی فضای بازی است که در آن قرار دارد. رسته

 عالمت سوال سهتوانید در هر نوبت یک بار فعال کنید. را تنها می

ی دلخواه سازی از هر رستهی بالفعلی قطعهرنگ نشان دهنده

 است. 

نید، کاثیر آنی را بالفعل میزمانی که یک تتاثیر آنی.  1.1.1

ر اگر یک ابزااثرات آن را اعمال کنید و سپس کارتش را بسوزانید. 

دهد، آن ابزار را از انبار بردارید و در قسمت ابزارهای را نشان می

ی فکشن قرار دهید. اگر کارت ی خودتان بر روی صفحهساخته شده

 توانیدنیست، نمیدهد که در انبار بازی موجود ابزاری را نشان می

 آن را بالفعل کنید. 

زمانی که یک تاثیر همیشگی را بالفعل اثرات همیشگی.  1.1.1

توانید از اثرات کنید، آن را در محل بازی خود قرار دهید. شما میمی

 ذکر شده بر روی کارت استفاده کنید. 

توانید یک تاثیر شما نمیتکرار غیرمجاز است.  1.1.1

همیشگی مشابه با تاثیر همیشگی موجود در محل بازی خود را 

 بالفعل کنید. 

 

 

 حرکت کردن 1.1

توانید هر تعداد از جنگجویان خودتان کنید، میزمانی که حرکت می

ی خودتان را از یک فضای باز هستید مهره Vagabondیا اگر 

 دهید.  بردارید و به یک فضای باز مجاور حرکت

برای انجام یک حرکت، شما باید حاکم باید حاکم باشید.  1.1.1

 مبدا، مقصد یا هر دو باشید. 

ای را هر مهرهمحدودیتی در حرکت وجود ندارد.  1.1.1

توانید در هر نوبت به تعداد دلخواه حرکت دهید. اگر از شما می

توانید یک گروه خواسته شد که چندین حرکت انجام دهید، می

 از جنگجویان را حرکت دهید.  مجزامشابه یا 

 

 مبارزه 1.1

یکی از فضاهای باز که در آن جنگجو کنید، می مبارزهزمانی که 

ی شما در آن قرار دارد هستید، مهره Vagabondدارید و یا اگر 

از  یکیهستید.  مهاجمشما  انتخاب کنید. میدان مبارزهرا به عنوان 

دارد را انتخاب کنید. این  حضوربازیکنانی که در آن فضای باز 

 است. مدافعبازیکن 

بازیکن مدافع تواند کمین کند. گام اول: مدافع می 1.1.1

ی مشابه با میدان مبارزه بازی از رستهتواند یک کارت کمین می

ضربه خواهد زد.  1کند. اگر کمین خنثی نشود، بازیکن مدافع فورا 

سوزاند. اگر هیچ جنگجوی سپس، بازیکن مدافع کارت کمین را می

 شود. مهاجمی باقی نماند، مبارزه فورا تمام می

بعد از اینکه بازیکن مدافع یک کارت . خنثی کردن کمینالف.    

تواند اثر آن را با بازی کردن یک کارت کمین بازی کرد، مهاجم می
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ع )بازیکن مدافی مشابه با میدان نبرد خنثی کند. کمین از رسته

 همچنان باید کارت کمین خود را بسوزاند(. 

گام دوم: ریختن تاس و اضافه کردن ضربات  1.1.1

ی عدد تاسی مهاجم به اندازها پرتاب کنید. هر دو تاس ربیشتر. 

ی عدد تاسی که کمتر است ضربه که بیشتر است و مدافع به اندازه

اگر هر دو تاس برابر بودند، مهاجم و مدافع به یک اندازه خواهد زد. 

در اینجا به این معنی  "خواهد زد"زنند. )استفاده از فعل ضربه می

 نخواهد شد(. ای زده است که تا گام سوم ضربه

ز توانید اای که میحداکثر ضربهحداکثر ضربات تاس. الف.    

ها بزنید برابر با تعداد جنگجویان شما در میدان مبارزه طریق تاس

 است، چه مهاجم باشید و چه مدافع. 

ی تعداد ضربات از روی بعد از محاسبهی اضافی. ضربهب.    

ایر های ویژه یا ستوانند با استفاده از قابلیتتاس، مهاجم و مدافع می

بزنند.  ی اضافیضربهاثراتی که در محل بازی خودشان دارند، 

ضربات اضافی با تعداد جنگجویان حاضر در میدان نبرد تحت تاثیر 

 گیرد. قرار نمی

ع هیچ جنگجویی در میدان نبرد نداشته اگر مدافبی دفاع. ج.    

 زند. باشد، مهاجم یک ضربه بیشتر می

مهاجم و مدافع به صورت همزمان گام سوم: ضربه زدن.  1.1.1

ها را حذف زنید یکی از مهرهای که مید. هر ضربهزننضربه می

خورد باید انتخاب کند که کدام یک کند. بازیکنی که ضربه میمی

ا از میدان نبرد حذف کند، اما باید قبل از انتخاب هایش راز مهره

انش جنگجوی ، ابتدا تمامیبه هر ترتیب دلخواه هایشها یا توکنسازه

را انتخاب کرده باشد. )شما به ازای هر سازه یا توکنی که از دشمن 

 گیرید.(حذف کنید یک امتیاز می

 . چینش بازی2

 فرآیند چینش استاندارد 2.1

ا بگام اول: انتخاب فکشن و بازیکن شروع کننده.  2.1.1

هر روشی که دوست دارید به هر بازیکن یک فکشن اختصاص دهید. 

های مناسب برای بازی با هر تعداد بازیکن در راهنمای فکشن

بازیکن (. 13ی چگونگی یادگیری بازی آورده شده است )صفحه

کنید.  صشروع کننده و ترتیب نشستن را به صورت تصادفی مشخ

های ی فکشن انتخابی خودش را با تمامی مهرههر بازیکن صفحه

 ،ی فکشن مشخص شده استآن فکشن، که در پشت صفحه

 دارد. برمی

هر بازیکن گام دوم: قرار دادن نشانگرهای امتیاز.  2.1.1

از نمودار امتیاز قرار  "صفر"ی نشانگر امتیاز خودش را در خانه

 دهد. می

اگر دو های شروع بازی. کارت دریافتگام سوم:  2.1.1

ی چهارگانه را از های سلطهکنید، تمامی کارتنفره بازی می

ها را بُر بزنید. ی کارتحذف کنید. دستهبازی های ی کارتدسته

 به هر بازیکن سه عدد کارت بدهید. 

در هر یک از ها. گام چهارم: قرار دادن ویرانه 2.1.1

مشخص شده است یک  Rموجود در نقشه که با حرف های مکان

 عدد(.  1ویرانه قرار دهید )در مجموع 

این ابزارها را در گام پنجم: تشکیل انبار ابزارها.  2.1.2

 های متناظر در انبار ابزار در باالی نقشه قرار دهید: محل

 

کارت مرور بر  15گام ششم: دریافت قطعات دیگر.  2.1.5

ها را به شکل دلخواه تقسیم کنید، و دو عدد تاس مخصوص فکشن

 را در کنار نقشه قرار دهید. 

، A ،Bبه ترتیب چینش )ها. گام هفتم: چینش فکشن 2.1.5

C  و ... (، هر بازیکن از دستورات چینش فکشن که در بخش قوانین

 د. کنی فکشن آورده شده است پیروی میو در پشت صفحه

2 .Marquise de Cat 

 کلیت  2.1

Marquise de Cat خواهد آن را به جنگل را اشغال کرده و می

ه هر زمان کاقتصادی و نظامی پر قدرت تبدیل کند.  نیروگاهیک 

Marquise  که شامل کارگاه، چوب  –هایش را بسازد سازهیکی از

این فکشن کند. امتیاز کسب می –بری یا محل استخدام است 

های مشابه بیشتری در نقشه داشته باشد، امتیاز هرچقدر سازه
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اما، جهت سوخت رسانی به ساخت و کند. بیشتری کسب می

مبتنی بر چوب پر قدرت و  ساز و کارسازهای پیش رو، او باید یک 

 کامال متصل را ایجاد و نگهداری کند. 

 های فکشنقوانین و قابلیت 2.1

ها در فاز  Marquise. (Crafting) سازیبالفعل 5.1.1

سازی را انجام های خود بالفعلروشنایی روز با استفاده از کارگاه

 دهند. می

توانند در فضای بازی که توکن ها می Marquiseتنها . دژ 5.1.1

به فضای باز  توانندها میمهره ارد کنند )آن قرار دارد مهره و دژ در

ی اگر توکن دژ حذف شد، آن را به جعبه(. کننددژ حرکت حاوی 

 بازی برگردانید. 

هرگاه هر تعداد از جنگجویان  .میدانیهای بیمارستان 5.1.1

Marquise تواند یک کارت با از یک فضای باز حذف شوند، او می

ی مشابه با آن فضای باز بازی کند تا آن جنگجویان را در رسته

 فضای بازی که دژ در آن قرار دارد بگذارد. 

 چینش فکشن  2.1

یک انبار از دریافت جنگجویان و چوب. گام اول:   5.1.1

 عدد توکن چوب در نزدیکی خودتان ایجاد کنید.  9جنگجو و  12

فضاهای توکن دژ را در یکی از گام دوم: قرار دادن دژ.  5.1.1

 های نقشه به انتخاب خودتان قرار دهید. گوشهباز 

در هر یک از فضاهای باز به جز گام سوم: مقیم سازی.  5.1.1

مقابل فضای باز حاوی دژ قرار فضای بازی که به صورت قطری در 

 دارد یک عدد جنگجو قرار دهید. 

یک عدد های اولیه. گام چهارم: قرار دادن سازه 5.1.1

ی، یک عدد کارگاه و یک عدد محل استخدام در صفحه چوب برُ 

ها را در فضای باز حاوی دژ و هر توانید این سازهقرار دهید. شما می

 فضای باز مجاور با آن به هر ترتیبی قرار دهید. 

های ی سازهبقیهها. گام پنجم: پر کردن ردیف سازه 5.1.2

عدد محل  2عدد کارگاه و   2ی، عدد چوب برُ  2خودتان یعنی 

های متناظر به شکلی قرار دهید که تمام فضاها استخدام را در دریف

 ترین فضای آن ردیف پر شود. به جز سمت چپ

 آواز پرنده 2.1

 ها قرار دهید. یک عدد توکن چوب در هر یک از چوب بُری

 روشنایی روز 2.2

ی هاسازی کارتهای خودتان را جهت بالفعلتوانید کارگاهابتدا، می

و  اقدام به هر هرتیبی 1توانید سپس، میدستتان فعال کنید. 

توانید با دام، میقا 1بعد از انجام که بخواهید انجام دهید.  چینشی

 ی پرنده، یک اقدام اضافی انجام دهید. سوزاندن هر کارت با رسته

 یک مبارزه را شروع کنید. . مبارزه 5.2.1

 دو حرکت انجام دهید. رژه.  5.2.1

های استخدام یک جنگجو در هر کدام از محلاستخدام.  5.2.1

خودتان قرار دهید. در هر نوبت تنها یک بار مجاز به انجام این اقدام 

 هستید. 

 سازه در بازی قرار دهید.ساخت و ساز.  5.2.1

خواهید انتخاب کنید که میسازه را انتخاب کنید. الف.    

ترین سازه سمت چپچوب بُری، کارگاه یا محل استخدام بسازید. 

ی ی فکشن شماست را بردارید. هزینهاز آن نوع که بر روی صفحه

آن سازه که در باالی ستون آن نوشته شده است را مد نظر قرار 

 دهید. 

چوب را پرداخت کنید.  فضای باز را انتخاب کنید و ب.   

ه بیکی از فضاهای باز که تحت حاکمیت شماست را انتخاب کنید. 

ساخت سازه، باز ی ساخت سازه، توکن چوب از فضای ی هزینهاندازه

 مجاور با آن یا هر فضای باز تحت حاکمیت شما و  یا فضاهای باز

ه بتحت حاکمیت شما که از طریق فضاهای باز  تحت حاکمیت شما

 فضای باز ساخت سازه متصل باشد پرداخت کنید. 

ی انتخابی را در سازهقرار دادن سازه و کسب امتیاز. ج.    

ی امتیازی که در زیر فضای باز انتخاب شده قرار دهید و به اندازه

نوشته شده است امتیاز کسب ی فکشن و بر روی صفحهآن سازه 

 کنید. 
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ای ی فضی مشابه با رستهتهیک کارت با رساضافه کاری.  5.2.2

هایتان بازی کنید و یک توکن چوب در آنجا بُریباز یکی از چوب

 قرار دهید. 

 عصر 2.2

ی برداشت یک کارت، بعالوه یک کارت اضافی به ازای هر جایزه

کارت در دستتان بود، تعداد  2کارت بردارید. سپس، اگر بیشتر از 

 اضافی تر را  به انتخاب خودتان بسوزانید. 

2 .Eyrie Dynasties 

 کلیت 2.1

Eyrie Dynasties ی فضاهای باز خواهد با کنترل دوبارهمی

 در فاز عصر، این فکشنجنگل، شکوه سابق خود را به دست بیاورد. 

کند. های موجود در نقشه امتیاز کسب میالنهبر اساس تعداد 

ها در جنگل بیشتر باشد، امتیاز بیشتری کسب هرچقدر حضور آن

محدود خود ( Decree) فرمانتوسط  Eyrieهرچند، کنند. می

، که حاوی یک مجموعه از دستورات اقدامی است که توسط شودمی

ها صادر شده است و در طول زمان بر تعداد آن افزوده آن رهبر

در هر نوبت، آنها باید تمامی اقدامات موجود در فرمان را شود. می

 شوند. می آشفتگیاجرا کنند، در غیر اینصورت دچار 

 فکشنهای قوانین و قابلیت 2.1

قبل از انجام فرامین  Eyrie(. Craftingسازی )بالفعل 5.1.1

ام سازی را انجها، عمل بالفعلدر فاز روشنایی روز، با فعال کردن النه

 دهد. می

ها زمانی که در یک فضای باز تعداد سازهجنگل.  اربابان 5.1.1

با فکشن دیگری برابر باشد، حاکمیت آن فضا  Eyrieو جنگجویان 

 ها حاکمیتی بر فضاهای خالی ندارند. آناست.  Eyrieبا 

یک ابزار  Eyrieهر زمان که تجارت.  بهبی اعتنایی  5.1.1

ه گیرد و ببسازد، امتیازات نوشته شده بر روی کارت را نادیده می

 کند. جای آن فقط یک امتیاز کسب می

 

 چینش فکشن 2.1

 13یک انبار متشکل از دریافت جنگجویان. گام اول:  5.1.1

 عدد جنگجو در نزدیکی خودتان ایجاد کنید. 

یک گام دوم: قرار دادن النه و جنگجویان اولیه.  5.1.1

ای از صفحه که به صورت عدد جنگجو در فضای گوشه 5عدد النه و 

 Marquiseاگر قطری در مقابل فضای حاوی دژ باشد قرار دهید. 

ها به گوشه فضاهای باز ها را در یکی ازدر بازی نیست، این مهره

 دلخواه خودتان قرار دهید. 

 Eyrieکارت رهبران  1یکی از گام سوم: انتخاب رهبر.  5.1.1

کنید و در بخش مربوط به کارت رهبر خود قرار دهید. ب را انتخا

ه تبران را به رو در نزدیکی خودتان در یک دسههای ری کارتبقیه

 قرار دهید. 

دو کارت وزرای باوفا را به گام چهارم: قراردادن وزرا.  5.1.1

ی قسمت باالی صفحهی آنها مشخص باشد در نحوی که رسته

هایی از فرمان که بر روی کارت رهبر شما ستونفکشن و در 

 مشخص شده است قرار دهید. 

ی النه 5ی بقیهها. گام پنجم: پر کردن ردیف النه 5.1.2

ها قرار دهید که تمام موجود را به نحوی در ردیف مربوط به النه

 ترین فضا را پر کنند. فضاها به جز سمت چپ

 آواز پرنده 2.1

 ا دارای سه گام به ترتیب ذیل است.ی شمفاز آواز پرنده

اگر هیچ کارتی در دست ندارید، های اورژانسی. فرمان 5.1.1

 یک کارت بردارید. 

شما باید یک یا دو کارت به اضافه کردن به فرمان.  5.1.1

ند تواهای اضافه شده میفرمان اضافه کنید، اما فقط یکی از کارت

توانید هر کارت را در هر ستونی ی پرنده باشد. شما میدارای رسته

تواند هر تعداد کارت در خود که خواستید بگذارید، و هر ستون می

 داشته باشد. 

ای در نقشه ندارید، یک اگر هیچ النهی جدید. یک النه 5.1.1

جنگجو در یکی از فضاهای باز که حاوی کمترین  1النه و 
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قرار توانید در آن بگذارید ها را میجنگجوست و تمام این مهره

 دهید. 

 روشنایی روز 2.2

 فاز روشنایی روز شما دارای دو گام به ترتیب ذیل است. 

های خود را توانید النهشما می(. Craftسازی )بالفعل  5.2.1

 های دستتان فعال کنید. سازی کارتجهت بالفعل

ن ترین ستوشما باید با شروع از سمت چپانجام فرامین.  2.2.1

و پیشروی به سمت راست تمام فرامین را اجرا کنید. در هر ستون، 

ها را به هر ترتیبی که دوست دارید انجام شما باید تمامی کارت

به ازای هر کارت، شما باید اقدام مربوطه که در آن ستون دهید. 

ذکر شده است را، به شکلی که گفته خواهد شد انجام دهید. اگر 

اقدام را کامل انجام دهید، فورا دچار آشفتگی خواهید نتوانید یک 

 (.5.5شد )

یک جنگجو در هر فضای بازی که یک النه در استخدام. الف.    

 ی کارت مشابه است قرار دهید. ی آن با رستهآن دارید و رسته

 یحداقل یک جنگجو را از یک فضای باز که رستهحرکت. ب.    

 د حرکت دهید. ی کارت مشابه باشآن با رسته

ی ی آن با رستهدر یکی از فضاهای باز که رستهمبارزه. ج.    

 کارت مشابه باشد یک مبارزه را شروع کنید. 

یک النه در یکی از فضاهای باز که تحت ساخت و ساز. د.    

ی کارت مشابه است و ی آن با رستهحاکمیت شماست و رسته

 ای نیست قرار دهید.حاوی هیچ النه

 عصر 2.2

 فاز عصر شما دارای دو گام به ترتیل ذیل است. 

ی عدد مشخص شده در سمت به اندازهامتیازگیری.  5.5.1

 ها امتیاز کسب کنید. ترین فضای خالی ردیف النهراست

یک کارت بعالوه یک کارت برداشتن و سوزاندن کارت.  5.5.1

اد ر تعدسپس، اگبرداشتن کارت رو شده بردارید.  جایزهبه ازای هر 

کارت است، تعداد اضافی آن را به  2های دست شما بیشتر از کارت

 انتخاب خودتان بسوزانید. 

 آشفتگی 2.2

اگر به هر دلیلی نتوانید یکی از اقدامات موجود در فرامین را انجام 

 (، به شکل ذیل دچار آشفتگی خواهید شد. 5.2.1دهید )

یک امتیاز به ازای هر کارت با گام اول: تحقیر شدن.  5.5.1

های وزرا( از موجود است )شامل کارت فرمانی پرنده که در رسته

 دست بدهید. 

های موجود در فرمان، مامی کارتتگام دوم: پاکسازی.  5.5.1

 به جز وزرا را بسوزانید. 

رهبر فعلی خودتان را به پشت گام سوم: عزل کردن.  5.5.1

ه کنید و ب بیک رهبر جدید انتخادهید.  برگردانید و در جایی قرار

های وزرای وفادار را در ستونی فکشن خود قرار دهید. رو در صفحه

 مشخص شده بر روی کارت رهبر جدید قرار دهید. 

اگر مجبور به انتخاب رهبر جدید ی جدید. یک دستهالف.    

 ها را به رو برگردانید. بودید اما هیچ کدام به رو نبودند، تمام آن

فاز روشنایی روز را تمام کنید و گام چهارم: استراحت.  5.5.1

 فاز عصر را شروع کنید. 

 مرجع رهبران 2.2

Eyrie  رهبر با مشخصات ذیل است. 1دارای 

وزرای وفادار در استخدام و حرکت (. Builderسازنده ) 5.9.1

سازی را انجام دهید، قابلیت بالفعل اقدامهر زمان که گیرند. قرار می

 (. 5.1.1گیرید )را نادیده میخاص بی اعتنایی به تجارت 

وزرای وفادار در (. Charismaticکاریزماتیک ) 5.9.1

 ا انجاماستخدام رهر زمان که اقدام گیرند. استخدام و مبارزه قرار می

 دهید. دهید، به جای یک جنگجو دو جنگجو قرار می

وزرای وفادار در حرکت (. Commanderفرمانده ) 5.9.1

گیرند. در مبارزاتی که شما مهاجم هستید، و مبارزه قرار می

 زنید. یک ضربه بیشتر می
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وزرای وفادار در حرکت و ساخت و (. Despot) مستبد 5.9.1

ها یا مان که شما حداقل یکی از سازهز رهگیرند. ساز قرار می

 گیرید. های دشمن را حذف کنید، یک امتیاز میتوکن

2 .Woodland Alliance  

 کلیت 2.1

Woodland Alliance  اتحاددر تالش است تا (Sympathy )

موجودات مختلف جنگل که از وضعیت فعلی راضی نیستند را به 

یک توکن  Woodland Allianceهر زمان که دست بیاورد. 

های اتحاد در هرچقدر توکنکند. اتحاد قرار دهد، امتیاز کسب می

اتحاد  کسبکند. صفحه بیشتر باشد، او امتیاز بیشتری کسب می

همچنین ممکن . (Supporter) هاستپشتیبانمردم نیازمند 

به انجام اهداف خشونت آمیز گمارده شوند، و  هاپشتیباناست این 

ا برپ انقالبزمانی که یک در جنگل شوند.  کامل نقالبیاباعث 

پایگاه به کند. ایجاد می( Base) پایگاهیک  Allianceشود، می

Alliance یری پذدهد، که انعطافامکان آموزش افسرها را می

 کند.ها را زیاد مینظامی آن

 های فکشنقوانین و قابلیت 2.1

در روشنایی روز  Alliance(. Craftingسازی )بالفعل 9.1.1

 دهد. سازی را انجام میهای اتحاد خود، بالفعلسازی توکنبا فعال

به  Allianceبه عنوان مدافع در مبارزه، جنگ چریکی.  9.1.1

ی زند و مهاجم به اندازهتاسی که بیشتر است ضربه میعدد ی اندازه

  عدد تاسی که کمتر است. 

به منظور انجام . هاپشتیبانهای ی کارتدسته 9.1.1

ها را مورد استفاده قرار  هاپشتیبان Allianceاقدامات مختلف، 

قرار  هاپشتیبانی است که در پشته مجموعه کارتیدهد، که می

ازی ها بی آنتوان برای استفاده از رستهرا فقط می هاپشتیباندارد. 

 Allianceکرد و تاثیری بر محدودیت تعداد کارت موجود در دست 

 Allianceگیرند، اما به پشت قرار می هاپشتیبانهای کارتندارند. 

 رسی کند. تواند هر زمان خواست آن را وایم

قشه نداشته هیچ پایگاهی در ن Allianceاگر ظرفیت. الف.    

ر قرار دهید. اگ هاپشتیبانی توانید در پشتهت میرکا 2باشد، تنها 

Alliance  ی به دست بیاورد اما نتواند آن را در پشته پشتیبانیک

اگر حداقل یک پایگاه در سوزد. جای دهد، کارت می هاپشتیبان

 تواند بی نهایت کارت را در خودمی هاپشتیبانی نقشه باشد، پشته

 جای دهد. 

هر زمان که یک پایگاه حذف ها. حذف کردن پایگاه 9.1.1

ه ها مشابی آنکه رسته ییهاپشتیبانباید تمامی  Allianceشود، 

ی پرنده( را حذف کند و نیمی از با آن پایگاه است )شامل رسته

 Allianceاگر را از دست بدهد. )گرد شده به باال( افسران خودش 

کارت در  2بیشتر از دیگر هیچ پایگاهی در نقشه نداشته باشد و 

 وزاند. اضافی را بس کارت حامی باشد، باید تعداد هاپشتیبانی پشته

عدد توکن اتحاد  Alliance 13های اتحاد. توکن 9.1.2

 داراست. 

 تواند فقطهر فضای باز میمحدودیت قراردادن توکن. الف.    

 یک توکن اتحاد در خود جای دهد. 

 Sympathetic)  شدهفضای باز متحد یک عبارات. ب.    

Clearing .یک ( فضای بازی است که دارای توکن اتحاد باشد

( فضای بازی Unsympathetic Clearingفضای باز غیر متحد )

 است که دارای توکن اتحاد نباشد.

هر زمان که بازیکنی یک توکن اتحاد را حذف کند . خشم 9.1.5

یا جنگجویی را وارد یک فضای باز متحد شده کند، باید یک کارت 

 هابانپشتیهای ی مشابه با آن فضای باز از دستش به کارتبا رسته

ای اضافه کند. اگر چنین کارتی نداشته باشد )یعنی هیچ کارت پرنده

نشان  Allianceرا به های دستش باید کارتهم نداشته باشد(، 

دارد و ها برمیی کارتیک کارت از دسته Allianceدهد، و سپس 

 کند. اضافه می هاپشتیبانهای ی کارتبه دسته

 چینش فکشن 2.1

 13یک انبار متشکل از گام اول: دریافت جنگجویان.  9.1.1

 عدد جنگجو در نزدیکی خودتان ایجاد کنید. 

سه پایگاه خود را بر روی ها. گام دوم: قرار دادن پایگاه 9.1.1

 ی فکشن قرار دهید. فضاهای مشخص شده در صفحه
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عدد توکن اتحاد  13اتحاد.  نمودارگام سوم: پر کردن  9.1.1

 را بر روی نمودار اتحاد قرار دهید. 

سه کارت بردارید . هاپشتیبانگام چهارم: دریافت  9.1.1

 قرار دهید.  هاپشتیبانهای ی کارتو به پشت در دسته

 آواز پرنده 2.1

 ی شما دارای دو گام به ترتیب ذیل است. فاز آواز پرنده

های دشمن را حذف کنید تمامی مهره (.Revolt) انقالب 9.1.1

نید تواو یک پایگاه و یک جنگجو به شکل ذیل قرار دهید. شما می

 کنید.  انقالببه هر تعداد که بخواهید 

یک فضای باز متحد یک فضای باز را انتخاب کنید. الف.    

 ی یک پایگاه ساخته نشده هم رسته باشد. شده که با رسته

ی مشابه با رسته پشتیبانو کارت دبازی کنید.  پشتیبانب.     

 ی فضای باز انتخاب شده بازی کنید. رسته

های دشمن موجود در تمامی مهرهاثرات را اعمال کنید. ج.    

ه با ی مشابسپس، یک پایگاه با رستهآن فضای باز را حذف کنید. 

آن فضای باز در آن قرار دهید و به تعداد فضاهای باز متحد شده با 

ی مشابه با آن پایگاه، جنگجو در آن فضای باز قرار دهید. رسته

)به یاد داشته سرانجام، یک جنگجو در محل افسران قرار دهید. 

ید کنای که حذف میباشید که یک امتیاز به ازای هر توکن و سازه

 بگیرید.( 

یک توکن اتحاد به شکل ذیل قرار دهید. گسترش اتحاد.  9.1.1

 توانید هر چقدر بخواهید اتحاد گسترش دهید. شما می

 یک فضای باز غیر متحدیک فضای باز را انتخاب کنید. الف. 

فضای باز متحد شده باشد. اگر هیچ فضای باز  که مجاور با یک

 را انتخاب کنید.  توانید هر فضای بازود ندارد، میای وجمتحد شده

مشابه با  یبا رسته پشتیبان کارتبازی کنید.  پشتیبانب.    

 تیبانپشهای ی فضای باز انتخاب شده بازی کنید. تعداد کارترسته

 است.  مورد نیاز در باالی توکن اتحاد ذکر شده

 1اگر فضای باز هدف حداقل حاوی نظامی. قانون . 1      

با  بانپشتیجنگجو از یک بازیکن دیگر باشد، شما باید یک کارت 

 بیشتر بازی کنید. هی مشابرسته

فضای باز  یک توکن اتحاد دراثرات را اعمال کنید. ج.     

ی امتیاز نوشته شده بر روی فضایی انتخاب شده قرار دهید. به اندازه

 که توکن اتحاد را از آن برداشتید امتیاز کسب کنید. 

 روشنایی روز 2.2

 توانید اقدامات ذیل را به هر ترتیب و ترکیبی انجام دهید. شما می

سازی توانید با فعالشما می(. Craftسازی )بالفعل 9.2.1

 های اتحاد، یک کارت از دستتان را بالفعل کنید. توکن

یک کارت از دستتان به (. Mobilizeبسیج کردن ) 9.2.1

 اضافه کنید.  پشتیباندسته کارت 

ی مشابه با یک یک کارت با رسته(. Trainآموزش ) 9.2.1

قرار  افسرانپایگاه ساخته شده بازی کنید و یک جنگجو در جایگاه 

 دهید. 

 عصر 2.2

 این فاز دارای دو گام به ترتیب ذیل است.

توانید به تعداد افسرانی که شما میعملیات نظامی.  9.5.1

 یل با هر ترتیب و ترکیبی انجام دهید. دارید، از اقدامات ذ

 یک حرکت انجام دهید.. حرکتالف.    

 یک مبارزه را شروع کنید. . مبارزهب.    

یک جنگجو در هر فضای باز دارای پایگاه قرار . استخدامج.    

 دهید. 

یکی از جنگجویانی که در یک فضای باز غیر سازماندهی. د.    

متحد دارید را حذف کنید و یک توکن اتحاد در آنجا قرار دهید، و 

ته ی فکشن نوشامتیازی که بر روی فضای آن توکن بر روی صفحه

 کسب کنید. شده است را 
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یک کارت بعالوه یک کارت اضافی به ازای هر درآمد.  9.5.1

ر سپس ، اگکارت که رو شده است کسب کنید.  برداشتنی جایزه

کارت بیشتر است، تعداد  2تعداد کارت موجود در دست شما از 

 اضافی را به انتخاب خودتان بسوزانید. 

9 .Vagabond 

 کلیت 9.1

Vagabond های خودش همانطور که به دنبال انجام ماموریت

را در جنگل افزایش دهد، در تمامی طرفین میزان شهرتش است تا 

ی خودش را رابطه Vagabondهر زمان که درگیری حضور دارد. 

چنین او همکند. با یک فکشن دیگر بهبود ببخشد، امتیاز کسب می

کند. جهت حرکت  ها امتیاز کسبتواند با کامل کردن ماموریتمی

 ابزارهایباید مجموعه  Vagabondکردن و فعالیت به شکل موثر، 

هایش خودش را با جستجوی انتخابو ش را مدیریت کند، خود

 ها گسترش دهد. های جنگل و کمک به سایر فکشنویرانه

 های فکشنقوانین و قابلیت 9.1

با مصرف  Vagabond(. Craftingسازی )بالفعل 3.1.1

های او با  دهد. تمامی سازی را انجام میبالفعل کردن 

اگر ی فضای بازی که در آن قرار دارد هماهنگ هستند. رسته

Vagabond تواند فورا آن را بردارد و یک ابزار را بالفعل کند، می

 به رو قرار دهد. 

یک جنگجو به حساب  Vagabondی مهرهی تنها. آواره 3.1.1

تواند حاکم یک فضای باز باشد یا بازیکن آید، بنابراین نمینمی

 Vagabondی دیگری را از حاکمیت یک فضای باز منع کند. مهره

 توان از صفحه حذف کرد. را نمی

تواند بدون توجه به اینکه چه می Vagabondچاالک.  3.1.2

 (. 1.1.1کسی حاکم مبدا یا مقصد اوست، حرکت کند )

هیچ شمشیر  Vagabond اگر  در مبارزه،بدون دفاع.  3.1.1

 قسمت ج(.  1.1.1نداشته باشد، بدون دفاع است ) سالمی

وابسته به ابزارهایی است  Vagabondهای قابلیتابزارها.  3.1.2

 Vagabondی فکشن های روی صفحهآورد. آیتمکه به دست می

جهت انجام  Vagabondتوانند به رو یا به پشت قرار بگیرند. می

ها را به کند، و آنمی استفاده ندیدهآسیب از ابزارهای  ،اقدامات

 گرداند. پشت برمی

به دست هر زمان که ردیف ابزارها. الف.    

تواند آوردید، آنها را به رو در ردیف مربوطه قرار دهید. هر ردیف می

 آیتم یکسان را نگهداری کند.  1

به یا  هر زمان که خورجین. ب.    

( قرار Satchelدست آوردید، آن را به رو در قسمت خورجین )

 دهید. 

تواند آزادانه می Vagabond. ابزارها جابجاییج.    

اند را بین هایی که به رو هستند و آسیب ندیده

 ها و خورجین جابجا کند. ردیف آن

در مبارزه، حداکثر ضربات حاصل از تاس ریختن.  3.1.5

قسمت  Vagabond (1.1.1حداکثر ضربات حاصل از تاس ریختن 

آسیب ندیده او، به رو یا به پشت ،  شمشیرهای الف( برابر با تعداد 

 در خورجین است.

ضربه بخورد  Vagabondهر زمان که ضربه خوردن.  3.1.5

(، او باید به یکی از ابزارهای آسیب ندیده خودش آسیب 1.1.1)

برساند، و آن را به بخش ابزارهای آسیب دیده ببرد. اگر هیچ ابزار 

 گیرد. ها را نادیده میی ضربهسالمی نداشته باشد، بقیه

 هاهای سلطه و ائتالفکارت 3.1.9

تواند یک کارت سلطه می Vagabondنفره و بیشتر،  1در بازی 

را فعال کند تا با بازیکنی که به جز خودش دارای کمترین امتیاز 

است یک ائتالف تشکیل دهد، و نشانگر امتیاز خود را بر روی 

اگر بیشتر از یک بازیکن در ی فکشن آن بازیکن قرار دهد. صفحه

یکی را  Vagabondبازیکن کمترین امتیاز شریک بود، خود 

 Vagabondکند. اگر بازیکن انتخاب شده برنده شود، انتخاب می

دیگر هیچ امتیازی کسب  Vagabond)هم برنده شده است. 

تواند با بازیکنی که قبال یک کارت سلطه را کند. او نمینمی

 سازی کرده ائتالف ایجاد کند(. فعال
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نمودار روابط کشیده  ی فکشن شما یکدر صفحه  .روابط 3.1.3

و یک فضا به ( Allied) اتحادفضا بر روی نمودار  1شده است، که 

در این نمودار نشانگر روابط هر ( داراست. Hostileنام خصومت )

قرار  Vagabondهای موجود در بازی به جز یک از فکشن

 گیرد.می

توانید با استفاده از اقدام یاری شما میبهبود روابط. الف.    

(، روابط خود را با فکشنی که با آن خصومت ندارید Aidرسانی)

 بهبود بخشید.

در یک نوبت، به تعداد مشخص شده در بین فضای هزینه. .  1   

 ، به آناتحادفعلی نشانگر یک فکشن و فضای بعدی در نمودار 

رسانی فقط باعث یک فکشن یاری رسانی کنید. )هر اقدام یاری

 بهبود در روابط است(. 

 ، یک خانهاتحادنشانگر روابط آن فکشن را در نمودار اثرات. . 1   

به سمت راست حرکت دهید. امتیاز نوشته شده بر روی فضای 

 جدید نشانگر را کسب کنید. 

نتهایی ه فضای ااگر نشانگر روابط یک فکشن بوضعیت متحد. . ب

در نمودار اتحاد برسد، جنگجویان آن فکشن به شما اعتماد پیدا 

 هستید.  متحدکنند. از حاال شما با آن فکشن می

هر زمان که شما به یک فکشن رسانی به متحد. یاری. 1   

 کنید. رسانی کنید، دو امتیاز دریافت میمتحد با شما یاری

مان که در فاز روشنایی روز هرزحرکت کردن با متحد. . 1   

توانید جنگجویان یک فکشن متحد انجام دهید، میرا حرکت اقدام 

از فضای باز مبدا به فضای باز  ی خودهمراه با مهره با خودتان را

جنگجویان فکشن متحد با شما از قوانین مقصد حرکت دهید. 

کنند و از تاثیر معمول حرکت برای فکشن خودشان پیروی می

 پذیرند. قابلیت خاص چاالکی شما تاثیر نمی

هر زمان که یک مبارزه را شروع کنید، شما حمله با متحد. . 1   

های متحد با خودتان که در آن توانید جنگجویان یکی از فکشنمی

ارزه حضور دارند، به عنوان جنگجویان خودتان در نظر میدان مب

ا توانید وارد کنید برابر است بای که شما میحداکثر ضربهبگیرید. 

ی تعداد کل شمشیرهای تعداد جنگجویان آن فکشن متحد بعالوه

ان توانید جنگجویمدافع باشد، نمی ،اگر آن فکشن متحدسالم شما. 

 محسوب کنید. ی خودتان او را به عنوان مهره

ای که شما در مبارزهضربه خوردن به همراه متحد. . 1   

کنید، شما جنگجویان متحدتان را جنگجوی خودتان محسوب می

ما، اتوانید با حذف کردن جنگجویان متحد ضربه دریافت کنید. می

تر رسد کماگر در یک مبارزه، تعداد ضرباتی که به ابزارهای شما می

د، ایاشد که با آن جنگجوی متحد را حذف کردهاز تعداد ضرباتی ب

 3.1.3آن فکشن متحد تبدیل به فکشن دارای خصومت خواهد شد )

آورده شده  ج 3.1.3این قانون، شرایط خصومت که در بخش (. ج

 کند.را دوباره نویسی میاست 

اگر با حرکت کردن یا مبارزه با به همراه متحد.  شمخ. 2   

را  ( ، کارت هم رسته9.1.5شوید ) خشمجنگجویان متحد، باعث 

 خواهید داد.  Allianceشما به به 

اگر هر زمان یک جنگجو از یک فکشن بدون خصومت. . ج

خصومت با شما را حذف کنید، نشانگر روابط آن فکشن فورا به 

با شما  کند. این فکشن از حاالبخش خصومت انتقال پیدا می

 خصومت خواهد داشت. 

هر زمان که شما یک قطعه از یک فکشن دارای ننگ. . 1   

خصومت با شما را در یک مبارزه در نوبت خودتان حذف کنید، یک 

ها و کنید. )این امتیاز را به امتیازی که برای سازهامتیاز دریافت می

ه کبرای حذف جنگجویی گیرید اضافه کنید. های دشمن میتوکن

 کنید(. شود امتیازی دریافت نمیسبب ایجاد خصومت می

با  فکشن دارای خصومت که  ورود به فضاهای باز. 1   

شما برای ورود به فضاهای باز دارای . شما در آن حضور دارد

 فکشن دارای خصومت با شما، باید یک چکمه جنگجویی از 

 اضافی مصرف کنید. 

های دارای خصومت با شما. رسانی به فکشنیاری. 1   

رسانی، نشانگر روابط یک توانید با استفاده از اقدام یاریشما نمی

توانید برای فکشن را از بخش خصومت خارج کنید، اما همچنان می

 رسانی کنید. ها یاریها به آنی آنبرداشتن ابزارهای ساخته شده

ید توانشما میت با شما. فکشن دارای خصوم باائتالف . 1  

(. 3.1.9با یک فکشن دارای خصومت با شما ائتالف ایجاد کنید )
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اگر چنین کاری انجام دادید، نشانگر روابط آن فکشن را به فضای 

 ( انتقال دهید. Indifferent) تفاوتبی 

 چینش فکشن 9.1

های شخصیت یکی از کارتگام اول: انتخاب شخصیت.  3.1.1

(Character را انتخاب کنید و در محل کارت شخصت قرار )

 دهید. 

خود  Vagabondی مهرهگام دوم: قرار دادن مهره.  3.1.1

 ها قرار دهید. را در یکی از جنگل

های دسته کارتها. گام سوم: دریافت ماموریت 3.1.1

کارت ماموریت بردارید و به رو در نزدیکی  1ماموریت را بُر بزنید، 

 خودتان قرار دهید. 

عدد ویرانه را از نقشه  1 ها.گام چهارم: پر کردن ویرانه 3.1.1

اند را مشخص شده Rکه با حرف  برداید، ابزارهای 

ها رانهویی دستهبردارید و در زیر هر ویرانه یک ابزار بگذارید. سپس 

ی ی ویرانه را بر روی یک فضای ویرانهرا مخلوط کنید و هر دسته

 خالی در نقشه قرار دهید. 

ابزارهایی که بر گام پنجم: برداشتن ابزارهای اولیه.  3.1.2

نوشته شده است و بر روی کارت شخصیت شما  Sها حرف روی آن

و  کیسه)سکه،  هر ابزار کشیده شده است را بردارید. 

که بر روی کارت شخصیت کشیده شده است را به رو در قوری( 

تمامی ابزارهای کشیده  ی فکشن قرار دهید.از صفحه مربوطه ردیف

تمامی ابزارهای خورجین قرار دهید. بخش ی دیگر را به رو در شده

 ی بازی بازگردانید. هستند را به جعبه Sدیگری که دارای حرف 

نشانگر روابط هر فکشن روابط.  هایدادن نشاگر قرار 3.1.5

ها را در فضای بی را بردارید و تمام آن Vagabondدیگری به جز 

 ( از نمودار روابط قرار دهید. Indifferentتفاوت )

 آواز پرنده 9.1

 ی شما دارای دو گام به شرح ذیل است. فاز آواز پرنده

شروع فاز آواز پرنده به ازای هر قوری که در  تجدید قوا. 3.1.1

ابزار  1سپس دو آیتم استفاده شده را به رو برگردانید.  به رو باشد،

 دیگر را به رو برگردانید. 

توانید بدون استفاده کردن از چکمه، وارد شما میلغزیدن.  3.1.1

یک فضای باز یا جنگل مجاور شوید، حتی یک فضای باز که دارای 

 جنگجویان دارای خصومت با شماست. 

 روشنایی روز 9.2

توانید برای انجام اقدامات ذیل با هر ترتیب و ترکیبی، از شما می

که، اگر یک س .(انید)آنرا به پشت برگردابزارهای خود استفاده کنید

را به خورجین  را استفاده کردید، آن کیسهقوری یا 

 انتقال دهید.

یک چکمه را استفاده کنید تا بتوانید . (Move)حرکت 3.2.1

حرکت کنید، همچنین اگر مقصد دارای جنگجویان دارای خصومت 

. (1 ج 3.1.3افی باید مصرف کنید )ی اضیک چکمهبا شماست، 

انید توتوانید وارد جنگل شوید. اگر در جنگل هستید، میشما نمی

 به یکی از فضاهای باز مجاور با آن وارد شوید. 

یک شمشیر مصرف کنید تا یک مبارزه . (Battle)مبارزه 3.2.1

توانید با جنگجویان متحد با خودتان هم مبارزه شما میرا آغاز کنید. 

 ا مدافع را بررسی کنید(. )روابط خود ب(. 1 ب 3.1.3کنید )

مشعل استفاده کنید تا ابزار یک . (Explore)جستجو 3.2.1

شما قرار دارد را به دست  که در فضای باز ویرانه موجود در زیر یک 

اش قرار خود یا در ردیف مربوطه نآورید، و آن را به رو در خورجی

اگر آخرین ابزار یک ویرانه را سپس، یک امتیاز کسب کنید. دهید. 

 برداشتید، آن ویرانه را از بازی خارج کنید. 

و یک ابزار دلخواه را استفاده کنید، (. Aidرسانی )یاری 3.2.1

ی فضای باز شماست به ی آن مشابه با رستهیک کارت که رسته

یکی از بازیکنانی که یک قطعه در آنجا دارد بدهید )حتی فکشن 

توانید در صورت وجود، یکی از سپس، میدارای خصومت با شما(. 

ابزارهای ساخته شده توسط آن بازیکن را بردارید و به رو در 

ی فکشن خودتان قرار دهید. خورجین یا ردیف مربوطه در صفحه

 )روابط خود با آن بازیکن را بررسی کنید(.
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ی آن هایی که رستهیکی از ماموریت(. Questماموریت) 3.2.2

ی فضای باز شماست را انتخاب کنید و دو آیتم مشابه با رسته

کشیده شده بر روی آن ماموریت را استفاده کنید تا آن ماموریت 

ی بازی خود قرار دهید، و ت را در منطقهکارت ماموریکامل شود. 

سپس یک کارت ماموریت جدید بکشید و در نزدیکی نقشه قرار 

توانید یک امتیاز به ازای هر ماموریت کامل شده با شما میدهید. 

اید دریافت کنید و یا دو ی مشابه با ماموریتی که کامل کردهرسته

 ها بکشید. ی کارتکارت از دسته

تیرکمان استفاده کنید یک (. Strikeی ناگهانی )حمله 3.2.5

اگر تا یکی از جنگجویان را از فضای باز خودتان حذف کنید. 

 توانید به جایبازیکنی دارای جنگجو در آن فضای باز نیست، می

آن یک سازه یا توکن از آن بازیکن را حذف کنید )روابط خود با آن 

 بازیکن را بررسی کنید(. 

یک چکش استفاده کنید تا یکی از (. Repairتعمیر ) 3.2.5

ابزارهای آسیب دیده را به خورجین )اگر چکمه، چکش، شمشیر یا 

د( یا قوری بو کیسهتیرکمان بود( یا ردیف مربوطه اش )اگر سکه، 

 ها را به همان رویی که هستند نگه دارید. بازگردانید. آیتم

ان بازی کنید یک کارت از دستت(. Craftسازی )بالفعل 3.2.9

ی مشخص شده را استفاده کنید تا آن را بالفعل های رستهو چکش

ی فضای بازی هستند که های شما دارای رستهکنید. تمام چکش

در آن حضور دارید. اگر یک کارت نیاز به چند عدد از یک رسته 

داشت، شما باید به تعداد مشخص شده چکش استفاده کنید. اگر 

توانید آن را به رو در خورجین یا ردیف ییک ابزار ساختید، م

 اش قرار دهید. مربوطه

یک مشعل بسوزانید (. Special Actionاقدام ویژه) 3.2.3

 تا از اقدام مشخص شده روی کارت شخصیت خودتان استفاده کنید. 

 عصر 9.2

 فاز عصر شما دارای چهار گام به شرح ذیل است. 

جنگل هستید، تمام اگر در یک استراحت عصرانه.  3.5.1

 اش انتقالابزارهای آسیب دیده خود را به خورجین یا ردیف مربوطه

 ها را به رو برگردانید. دهید و آن

یک کارت بعالوه یک کارت به ازای هر . کارت برداشتن 3.5.1

 . برداریددارید  در ردیف مربوطه سکه که به رو

کارت در دستتان دارید،  2اگر بیشتر از سوزاندن کارت.  3.5.1

 تعداد اضافی آن را به دلخواه خود بسوزانید. 

 هایاگر مجموع تعداد ابزارابزار.  برای بررسی ظرفیت 3.5.1

دیده شما از ظرفیت موجود در خورجین و بخش ابزارهای آسیب

 که به رو کیسهشش ابزار بعالوه دو ابزار به ازای هر توکن  –شما 

است ، ابزارهای دلخواه خود را از خورجین  –ردیف مربوطه دارید در 

د ی بازی بازگردانیدیده بسوزانید و به جعبهو بخش ابزارهای آسیب

 تا تعداد ابزار شما برابر با ظرفیت شما شود. 

 هامرجع شخصیت 9.2

با یک چکمه، یک مشعل، یک قوری و یک (. Thiefدزد ) 3.5.1

 شمشیر بازی را شروع کنید. 

 دستیک کارت به شکل تصادفی از اقدام ویژه: دزدی. الف.    

 یک بازیکن که در فضای باز شما قرار دارد بردارید. 

با یک چکمه، یک مشعل، یک . (Tinker)وصله کار 3.5.1

 بازی را شروع کنید.  کیسهچکش و یک 

ی آن مشابه با یک کارت که رستهاقدام ویژه: کارگری. الف.    

های سوزانده شده ی کارتی فضای باز شما باشد از دستهرسته

 توانید یک کارت پرنده بردارید.()همیشه میبردارید. 

با یک چکمه، یک مشعل، یک . (Ranger)تکاور 3.5.1

 بازی را شروع کنید.  شمشیرو یک  تیرکمان

سه ابزار را تعمیر کنید، سپس . مخفی شدناقدام ویژه: الف.    

 فورا فاز روشنایی روز را تمام کنید. 
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 مرجع مفاهیم کلیدی

 (1.1) (Craft) سازیبالفعل

 ی مشخص شدهسازی رستهیک کارت بازی کنید و قطعات بالفعل

 Vagabondدر قسمت پایین و سمت چپ کارت را فعال کنید. )

سازی برابر با ی قطعات بالفعلرستهکند(. از چکش استفاده می

توانید هر ی فضای بازی است که در آن قرار دارند، و شما میرسته

 سازی را در هر نوبت یک بار استفاده کنید. ی بالفعلقطعه

اگر یک تاثیر آنی را بالفعل کنید، آن را اعمال کرده و سپس کارتش 

دهند یک ابزار ال این تاثیرها به شما اجازه میمعموسوزانید. را می

از انبار روی نقشه بردارید و امتیاز کسب کنید. اگر انبار ابزارهای 

توانید آن نقشه دارای ابزار مشخص شده روی کارت نباشد، نمی

 کارت را بالفعل کنید. 

ازی ب محلاگر یک تاثیر همیشگی را بالفعل کنید، کارتش را در 

توانید از اثر آن کارت استفاده کنید. دهید. شما میمی خود قرار

 شگیهمیتاثیر یک با  هم نامتوانید یک تاثیر همیشگی شما نمی

 بازی خود را بالفعل کنید.  حلموجود در م

 (Move( )1.1حرکت )

 Vagabondی خودتان )اگر هر تعداد از جنگجویان یا مهره

 هستید( را از یک فضای باز به یک فضای باز مجاور حرکت دهید. 

شما باید حاکمیت مبدا، مقصد یا هر دو را در اختیار داشته باشد. 

 تواند در هر نوبت به هر تعدادی حرکت کند. می هر مهره

 (Battle( )1.1مبارزه )

توانید در فضای بازی که در آن جنگجو یا مهره دارید )اگر شما می

Vagabond  .هستید(، یک مبارزه را شروع کنید 

تواند اثر مهاجم میتواند کمین بازی کند. گام اول: مدافع می

 کمین مدافع را با بازی کردن کارت کمین از بین ببرد. 

مهاجم . ی اضافیگام دوم: تاس ریختن و اضافه کردن ضربه

است و مدافع به تعداد عدد تاسی  بیشتربه تعداد عدد تاسی که 

  زنند. است ضربه می کمترکه 

ر توانید با تاس ریختن بزنید، برابای که شما میحداکثر تعداد ضربه

 با تعداد جنگجویان شما در میدان مبارزه است. 

چ اگر مدافع هیهای اضافی ارتباطی با تعداد جنگجویان ندارد. ضربه

جنگجویی در میدان مبارزه نداشته باشد، مهاجم یک ضربه بیشتر 

 خواهد زد. 

هر ضربه یک قطعه را : ضربه زدن به صورت همزمان. 1گام 

ها به ها و توکناما اول جنگجویان، سپس سازه –کند حذف می

 زند. انتخاب بازیکنی که ضربه می

ای هر سازه یا توکن که حذف یک امتیاز به ازبه یاد داشته باشید: 

 کنید کسب کنید. می

 (2.1چینش بازی )

سپس بازیکن شروع کننده ها را انتخاب کنید، گام اول: فکشن

و ترتیب نشستن را به صورت تصادفی مشخص کنید. هر بازیکن 

 هایش را دریافت کند.صفح و قطعه

 را در مکان صفر قرار دهید. گام دوم: نشانگرهای امتیاز 

 به هر بازیکن بدهید. کارت بکشید و  1گام سوم: 

 قرار دهید. Rفضای مشخص شده با  1در ها را گام چهارم: ویرانه

 ها را در باالی نقشه ایجاد کنید. گام پنجم: انبار ابزار 

 و دو تاس را در کنار صفحه قرار دهید. ها مرور گام ششم: کارت

  ....( بچینید. A ،B ،Cبه ترتیب چینش )گام هفتم: هر فکشن را 
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