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 مقدمه
Root  .کنید نشان دهید که شما گیرید و سعی میشما به عنوان یکی از چهار فکشن قرار مییک بازی سریع در مورد ماجراجویی و مبارزه است

 برحق ترین حاکم جنگل بزرگ هستید. 

 جریان بازی

وقتی که به ترتیب این فازها را بازی کردید، نوبت آواز پرنده، روشنایی روز و عصر. شود: هر نوبت به سه فاز تقسیم می

ی فکشن هر این سه فاز با جزئیات در صفحهکند. شود، و بازیکن سمت چپ شما نوبت خودش را بازی میشما تمام می

 بازیکن توضیح داده شده است.

 

 

 

 پیروزی و کسب امتیاز 

توان های سلطه را نمیکارتبازی کردن و کامل کردن یک کارت سلطه. یا امتیاز   03کسب پذیر است: پیروزی در بازی به دو شکل امکان

 آمده است. 82ی ها در صفحهتوضیح بیشتر آن –ها را یاد بگیرید کنیم که بعدا آندر اوایل بازی، بازی کرد، بنابراین پیشنهاد می

 کند. کنید که هر کدام به روش مخصوص خودش امتیاز کسب میشما به عنوان یکی از چهار فکشن بازی می، Rootدر بازی 

Marquise de Cat اندازی ماشین مهاجم، در آرزوی این است که جنگل را تصاحب کند، و از منابع بسیار وسیع آن برای راه

 کند. در جنگل امتیاز کسب میساختن سازه این فکشن با اقتصادی و نظامی خود استفاده کند. 

 

Eyrie Dynasties چنگال ی جنگل ازدر آرزوی به دست آوردن شکوه و عظمت قبلی خود و تصاحب دوباره ،پر افتخار 

Marquise  .کند.در جنگل امتیاز کسب میها ساختن و محافظت از النهاین فکشن در هر نوبت، با است 

 

Woodland Alliance  .این فکشن تازه تاسیس شده، در آرزوی متحد کردن موجودات جنگل و شورش بر علیه ستمگران است

 کند. امتیاز کسب میجهت رسیدن به هدف خود  در سراسر جنگلگسترش اتحاد با 

 

Vagabond  ها کامل کردن ماموریتاین فکشن با در میان این درگیری بزرگ است.  –یا بدنامی  –زیرک، در آرزوی شهرت

 کند. امتیاز کسب میها رسانی و ضربه زدن به سایر فکشنیاریبرای موجودات جنگل و 
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توانند با آن امتیاز کسب کنند ها میها، و چند روشی که تمام فکشنها و روش کسب امتیاز آنخوانید، در مورد فکشنهمانطور که قوانین را می

 د. کنیاطالعات بیشتری کسب می

 (Walkthrough) گام به گامروش 

گام  توانید از روش گام بهد، میید بدون نیاز به توضیح طوالنی قوانین وارد بازی شویخواهگیرد و میاگر گروه شما بازی را با بازی کردن یاد می

 ما که در ذیل توضیح داده شده است استفاده کنید. 

 پسندد، این صفحه را نخوانید. می اگر گروه شما یادگیری اکثر قوانین بازی قبل از شروع بازی را

کنیم کنید، یک نفر باید با دقت این دفترچه را قبل از بازی کردن با گروه خوانده باشد. ما تصور میحتی اگر از این روش گام به گام استفاده می

 که این شخص خود شما هستید. 

 سازیآماده

 بچینید، اما این تغییرات را اعمال کنید: ی بعد توضیح داده شده استبازی را به شکلی که در صفحه

. Vagabondو  Marquies ،Eyrie ،Allianceهای ساعت قرار دهید: ها را به این ترتیب در جهت عقربهفکشن 1

 فکشن او را بدهید. به گام  کارت گامی فکشن، به هر بازیکن به همراه صفحه

های خاصی را از گوید که چه کارته گام به هر بازیکن میکارت ندهید، در عوض، کارت گام ب 3به هر بازیکن  0

 ها بردارند. ی کارتدسته

 ها. ی فکشنتوضیح پشت صفحهنه ها پیروی کنید، از چینش توضیح داده شده در کارت 7

 

 

 کارت گام به گام

 بازی کردن

کند بدهید، و از او بخواهید متن موجود در مربع را بازی می Marquiseرا به بازیکنی که ی گام به گام صفحهزمانی که بازی را شروع کردید، 

Marquise .زمانی که نوبت او تمام شد، صفحه را به بازیکنی که  را ضمن انجام اقدامات گفته شده بلند بخواندEyrie  ،را در اختیار دارد بدهید

بعد از اینکه هر بازیکن اولین نوبت خودش را بازی کرد، صفحه و از او بخواهید اقدامات خود را به همین شکل با صدای بلند بخواند و انجام دهد. 

 را برعکس کنید و نوبت دوم را به همین شکل انجام دهید.
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ار با مقددر طول این فرآیند، بقیه را تشویق کنید که سوال بپرسند. احتماال شما 

قادر به پاسخ دادن به سواالتی که در مورد مفاهیم کمی مراجعه به این راهنما، 

اگر کسی در مورد مشترکی مثل حرکت کردن و مبارزه هستند خواهید بود. 

ی فکشن خودش ه صفحهفکشن خودش سوالی پرسید، او را تشویق کنید که ب

سواالت را پاسخ بدهد. این شده که اکثر این صفحه طوری طراحی  –نگاه کند 

( توضیح craftingسازی )اگر بازی متوقف شد تا جزئیات ریزتر مبارزه یا بالفعل

زمانی به بهترین شکل جا  Rootبرای اکثر بازیکنان، داده شود، ناراحت نشوید. 

بعد از چند راند، بازی بسیار روان دنبال افتد که خودشان آن را درک کنند. می

 خواهد شد. 

 

 

 چینش بازی

برای اطالعات بیشتر در مورد را هم حذف کنید.  Allianceکنید، را حذف کنید. اگر با دو نفره بازی می Vagabond،  کنیدنفره بازی می 3اگر 

 را بخوانید. 82ی ها، صفحهکشنترکیب ف

 کند. کند و تمام قطعات آن فکشن را دریافت میی فکشن را انتخاب میهر بازیکن یک صفحهها. انتخاب فکشن. 1

 بازی آمده است. برای ایپایهموارد و  قطعات ی فکشن، لیست تمامیدر پشت هرصفحه

 

 

 از امتیازشمار قرار دهید.  "صفر"نشانگر امتیاز هر فکشنی که در بازی حضور دارد را در مکان امتیازشمار. . 2

 

 کارت بدهید.  3ها را بُر بزنید، و به هر بازیکن ی مشترک کارتعدد کارت موجود در دسته 45ها. کردن کارتپخش. 0
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 تها ذکر شده اسی فکشن آنت صفحهشوند و در پشخاص استفاده میهای هایی که توسط فکشناین دسته کارت مشترک را با انواع کارت

 اشتباه نگیرید. 

 

 

 مشخص شده است قرار دهید.  Rمکانی که در نقشه با حرف  5ها را در های ویرانهتوکنها. قرار دادن ویرانه. 4

 

ی بازی قرار های متناظر در باالی نقشهها را در مکانتوکن ابزار که در ذیل نشان داده شده است را پیدا کنید و آن 28ایجاد انبار ابزارها. . 5

 دهید. 

 

 ها را به شکل مطلوب پخش کنید، و دو تاس مخصوص را در نزدیکی نقشه قرار دهید. کارت کلیت فکشن 21قطعات دیگر. . 6
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ی فکشن توضیح داده شده است به این ترتیب بازیکنان فکشن خود را به شکلی که در بخش چینش در پشت صفحهها. چینش فکشن. 7

 . Vagabondو  Marquise ،Eyrie ،Allianceبچینند: 

 

 نقشه

 28شود، که حاوی انجام می ی جنگل، بر روی نقشهRootاکثر اقدامات در بازی 

 اند. به یکدیگر متصل شدهمسیر است که با فضای باز 

کند. فقط اگر فکشن رودخانه از داخل برخی از فضاهای باز عبور می

Riverfolk Company ی بازی است، در ی افزونههای بستهکه یکی از فکشن

 بازی حضور دارد از رودخانه استفاده خواهد شد. 

 حرکت کردن در نقشه

کنید. زمانی که حرکت میشما از یک فضای باز به فضای باز دیگر حرکت 

ها را به یک فضای باز کنید، هر تعداد جنگجو را از یک فضای باز بردارید و آنمی

 که با مسیر به آن فضای باز متصل است حرکت دهید. 

هستند، که تنها  جنگلمسیرها احاطه شده است، فضاهایی در نقشه که توسط 

Vagabond ها حرکت کند. تواند به داخل آنمی 

اید فضای بازی باشید که از آن حرکت کردهحاکم برای حرکت کردن، شما باید 

 شوید. و یا به آن وارد می

جنگجو و سازه زمانی شما حاکم یک فضای باز خواهید بود که بیشترین تعداد 

در صورت تساوی، هیچ کس حاکم آن فضای باز نخواهد ن داشته باشید. آرا در 

 بود. 
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 ، نیازمند این است که شما حاکم فضاهای باز باشید. Rootدر بسیاری از اقدامات 

 

 

 

 

 مثال حرکت

 

mailto:nima.masghadi@yahoo.com


www.bazinovin.ir nima.masghadi@yahoo.com  نیما مسقدی 

8 
 

1 .Eyrie خواهد از این فضای باز که حاکم آن نیست حرکت کند.می 

 توانند به آن حرکت کنند.ها حاکم این فضای باز هم نیستند، پس نمیآن. 2

 حرکت کنند. توانند به آنها حاکم این فضای باز هستند، پس میآن. 0

 (Clearingفضاهای باز )

تواند پذیرای دارد، که میمکان بین یک تا سه هر فضای باز موجود در نقشه 

های آزاد سازند. یک فضای باز بدون مکانهایی باشد که بازیکنان میسازه

 های بیشتری را در خود جای دهد. تواند سازهنمی

ها باشند، تا توانند پذیرای سازهاند نمیها پر شدههایی که با ویرانهمکان

در بازی  Vagabondها را جستجو کند. اگر آن Vagabondزمانی که 

 بازی اشغال شده خواهند ماند.  یها تا انتهانباشد، این مکان

  

 تواند همچنان هرچند هر دو مکان این فضای باز پر شده است، اما می

 ها باشد.پذیرای توکن

 تعلق دارد: روباه، خرگوش یا موش. ( Suitرسته )همچنین هر فضای باز به یک 

 کنند. دهد که در آنجا زندگی میی یک فضای باز، جمعیتی را نشان میرسته

 هایش مشخص شده است.ی یک فضای باز هم با عالمت و هم با رنگ درخترسته
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 هاکارت

کارت به دست خودتان اضافه خواهید  Rootهای مشترک ی کارتدر طول بازی، شما از دسته

مصرف کردن کرد، و بسیاری از اقدامات بازی نیازمند مصرف کارت از دست شما هستند. 

دهد، تا به کارت در واقع درخواست شما از حیوانات جهت کار کردن برای شما را نشان می

 ها انجام دهید. با آنامله شما کمک کنند یا یک مع

ی روباه، به جز رستهداراست. ( Suitرسته )درست مثل فضاهای باز، هر کارت هم یک  

 پرنده. ی دیگر نیز دارند: ها یک رستهکارتخرگوش و موش، 

پرندگان در تمامی درختان جنگل زندگی ی آزاد هستند: ها رستهپرنده

یک  همیشه یک کارت پرنده را به جایتوانید کنند، بنابراین شما میمی

اما، اگر باید یک کارت پرنده استفاده کنید.  خرگوشموش، روباه یا  کارت

 های دیگر جایگزین کنید.توانید آن را با یک کارت از رستهبازی کنید، نمی

 

 تطابقمثال 

 ی روباه یک اقدام انجام دهید.خواهید در یک فضای باز با رستهفرض کنید می. 1

نده ی روباه یا پرنده مصرف کنید، چون پرتوانید یک کارت با رستهمصرف کنید، شما میمطابق اگر اقدام گفته باشد که شما باید یک کارت . 2

 ی آزاد است.رسته

 کارت پرنده یا کارت روباه.. 0

 ها( کارتCraftingسازی )بالفعل

لفعل ، آن را با، که در پایین آن ذکر شده استثیر یک کارتتوانید جهت به دست آوردن تاشما می –ی دیگر هم دارند ها یک استفادهاکثر کارت

 کنید. 
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 د. سازی کنیفعال ،ی سمت چپ کارتگوشهرا در فضاهای باز  مشخص شده در  سازیقطعات بالفعلجهت بالفعل کردن یک کارت، شما باید 

یح سازی متفاوتی داراست که در ذیل توضهر فکشن قطعات بالفعلسازی را فقط یک بار فعال کنید. ی بالفعلتواند هر قطعهشما در هر نوبت، می

 داده شده است.

 

1 .Marquise ( با استفاده از کارگاهworkshopبالفعل )کند. سازی می 

2. Alliance کند.سازی میهای اتحاد بالفعلبا استفاده از توکن 

0 .Eyrie کند.سازی میها بالفعلبا استفاده از النه 

4 .Vagabond کند.سازی میبا استفاده از چکش بالفعل 

 است، آن را اعمال کنید و کارت را بسوزانید.  تاثیر آنیاگر کارت دارای یک 

 

 

 

ی ی سمت راست و باالی صفحهاز انبار نقشه و قرار دادن آن در قسمت ابزارهای ساخته شده در گوشه ابزارمعمول، برداشتن یک یک تاثیر آنی 

 فکشن است. 

 هرگاه یک ابزار ساختید، امتیازی که بر روی کارت نوشته شده است را کسب کنید!

 

 

 آن کارت را بالفعل کنید.  توانیدنمیخواهید بسازید نبود، که می ابزاریاگر انبار ابزار حاوی 

ی فکشن خود قرار دهید، به شکلی که است، آن را در زیر صفحهتاثیر دائمی اگر کارت دارای یک 

 توانید از آن استفاده کنید. فقط تاثیر آن دیده شود، که شما می
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 گری با نام مشابه را بالفعل کنید.توانید کارت دیاگر قبال یک کارت با تاثیر دائمی را بالفعل کرده باشید، نمی

 مثال بالفعل سازی

1 .Marquise خواهد یک کارت میGently Used Knapsack ی آن یک موش است را بالفعل کند. که هزینه 

2. Marquise دهد.سازی را انجام میها عمل بالفعلسازی کارگاهبا فعال 

ی موش ی روباه و دو کارگاه در فضاهای باز با رستهدو کارگاه در فضاهای باز با رسته Marquiseدر روی نقشه، . 0

 دارد. 

کند تا کارت را بالفعل ی موش را فعال مییکی از کارگاهای موجود درفضاهای باز با رسته Marquiseبنابراین، . 4

 کند!

 سوزاند.کند و کارت را میامتیاز کسب می 2دارد، او ابزار مشخص شده را از انبار برمی. 5

 

 

 

 

 مبارزه

 ها را از نقشه حذف کنید.کنید تا قطعات آن مبارزهتوانید با بازیکنان دیگر شما می

 هایی که در آن فضای بازدر زمان مبارزه، یکی از فضاهای باز که در آن جنگجو دارید را انتخاب کنید. شما مهاجم هستید، و یکی دیگر از فکشن

 کنید.دارد را به عنوان مدافع انتخاب میای قطعه

 است: مرحلهبه صورت کلی، مبارزه دارای دو 

  .ن اما، هر بازیککند. ضربه وارد می کمتری عدد تاس و مدافع به اندازه بیشتری عدد تاس مهاجم به اندازهابتدا، دو تاس را بریزید

 تواند حداکثر به تعداد جنگجویانی که در میدان مبارزه دارد ضربه وارد کند. می

  .بازیکنی که ضربه خورده کنند. هر دو بازیکن به صورت همزمان قطعات طرف مقابل را حذف میسپس، قطعات را حذف کنید

هایی که در آن فضای باز دارد، ابتدا باید کردن سازه یا توکنکند، اما قبل از حذف ی خودش را انتخاب میی حذف شدهاست، قطعه

 از جنگجویانش شروع به حذف کند. 

 

 حذف کردید، یک امتیاز کسب کنید! –حتی خارج از مبارزه  –های بازیکن دیگری را ها یا توکنهرگاه یکی از سازه
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 مثال مبارزه

1 .Eyrie  بهMarquise کند.حمله می 

 دارد. ریزد. به عنوان مهاجم، او تاس بیشتر را برمیها را میتاس Eyrie . ابتدا...2

تواند فقط دو جنگجو دارد، فقط می Eyrieکنند. چون هر دو طرف ضربه وارد می. سپس ... 0

 کند. ای وارد نمیهیچ ضربه Marquiseدو ضربه وارد کند. 

4 .Marquise گرداند، و ی خود را به انبارش بازمیدو قطعهEyrie  یک امتیاز بابت حذف

 کند. کردن یک توکن کسب می

 ضربات اضافی

 وارد کنید.  ضربات اضافیدهند می برخی از تاثیرات به شما اجازه

اد این ضربات اضافی با تعدهای اضافی نشانگر جایگیری، تاکتیک یا رهبری بهتر هستند. ضربه

تواند چندین شوند، بنابراین یک جنگجو هم میجویان شما در میدان نبرد محدود نمیجنگ

 ضربه وارد کند. 

بگذارد، بدون دفاع اگر بازیکن مدافع هیچ جنگجویی در میدان نبرد نداشته باشد، و خود را 

 کند.مهاجم یک ضربه اضافی وارد می

 (Ambush Cards) های کمینکارت

ورا فی فضای باز مبارزه باشد بازی کند تا ی آن مشابه با رستهکه رستهکمین تواند یک کارت قبل از ریختن تاس در مبارزه، بازیکن مدافع می

 دو ضربه وارد کند. 

 هند.تواند وارد کند را کاهش دتوانند حداکثر تعداد ضرباتی که مهاجم میهای کمین فورا ضربه وارد میکنند، میچون کارت

 

ی مشابه با فضای باز مبارزه تواند آن کمین را با بازی کردن یک کارت کمین با رستههرچند، اگر مدافع یک کارت کمین بازی کند، مهاجم می

 تاثیر کند. بی

نید تا در ترغیب کدر دست دارید، نترسید و دیگران را توانید کارت کمین بازی کنید! اگر یک کارت کمین هم باشید میبی دفاع حتی اگر 

 رسید به شما حمله کنند!جایی که به نظر ضعیف می

 

 شود.اگر کارت کمین باعث حذف شدن تمام مهاجمان شود، مبارزه فورا تمام می
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 مثال کمین

1 .Eyrie  بهMarquise کند. حمله می 

ی این کند، پس رستهی پرنده بازی مین با رستهیک کارت کمی Marquise. اما ... 2

 ی میدان فضای باز که موش است همخوانی دارد. کارت با رسته

0 .Eyrie دو جنگجوی خود را حذف کند، و تواند کمین را خنثی کند، پس باید نمی

 شود.به انبار خودش بازگرداند. مبارزه تمام می
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Marquise de cat هر زمان که خواهد آن را به یک مرکز نظامی و صنعتی قدرتمند تبدیل کنند. کرده و می جنگل را اشغالMarquise 

های مشابهی که کند. هر قدر تعداد سازهامتیاز کسب می –و محل استخدام است  بُریچوبکه شامل کارگاه،  –هایش را بسازد  سازهیکی از 

ها باید یک ساز و کار به  Marquiseکنند. اما، برای سوخت رسانی به چنین ساخت و سازی، سازند بیشتر باشد، امتیاز بیشتری دریافت میمی

 را نگهداری و محافظت کنند. چوب هم پیوسته و قدرتمند از 

تواند نمی Marquiseدهد. اول اینکه، هیچکس به جز ها میا زمانی که در نقشه باشد، دو قابلیت ویژه به آنت Marquise de catی قلعه

تواند می Marquiseبخواهند حذف شوند،  Marquiseهمچنین، هرگاه جنگجویان قلعه قرار دهد.  توکن قطعات خودش را در فضای باز دارای

ها ی فضای باز جنگجویان باشد بازی کند تا آنی آن مشابه با رستهخودش استفاده کند، و یک کارت که رستهبیمارستان صحرایی از قابلیت 

 را در فضای باز دارای توکن قلعه قرار دهد. 

 (Birdsongآواز پرنده )فاز 

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

 (Daylightروشنایی روز )فاز 

ات ذیل توانید سه اقدام از اقدامهایتان بالفعل کنید. سپس، شما میتوانید هر تعداد کارت از دستتان که بخواهید را توسط کارگاهمیدر ابتدا، شما 

 را انجام دهید:

  .یک مبارزه را آغاز کنید.مبارزه 

 .دو حرکت انجام دهید.  رژه رفتن 

 .توانید این اقدام را انجام های استخدام خود یک جنگجو قرار دهید. شما در هر نوبت تنها یکبار میدر هر کدام از محل استخدام

 دهید.

 .ی ی هزینهدر یکی از فضاهای باز که حاکمیت آن با شماست و دارای مکان خالی است، با خرج کردن چوب به اندازه ساخت و ساز

فضای باز محل ساخت سازه به  بهتوانید هر توکن چوبی که روی نقشه وجود دارد و شما میدهید.  ساخت آن سازه، یک سازه قرار

 ی عددی که درزمانی که سازه را قرار دادید، به اندازهخرج کنید.  را ی هر تعداد فضای باز تحت حاکمیت شما متصل استوسیله

 آن نوشته شده است امتیاز کسب کنید.  زیر ی فکشن و درصفحه

 ده ی کارت سوزانده شی آن با رستههایی که رستهبُرییک کارت از دستتان بسوزانید و یک توکن چوب در یکی از چوبضافه کاری. ا

 یکسان باشد، یک عدد چوب قرار دهید. 

به ازای هر اقدام  توانید هر تعداد اکشن اضافه با سوزاندن یک کارت پرندهبعد از انجام سه اقدام، شما میهایی جهت استخدام: شاهین

 انجام دهید. 
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انتخاب کند، مگر اینکه طور دیگری یک اقدام را چندبار  تواندر ترتیبی انجام دهند، و میتواند اقدامات موجود در هر فاز را به هفکشن می هر

  گفته شده باشد. 

 

 

 مثال فاز روشنایی روز

( کند. پس یک کارگاه موجود در فضای باز با craftرا بالفعل ) Gently Used Knapsackگیرد که کارت تصمیم می Marquiseابتدا، . 2

 دهد. کند. او یک امتیاز کسب کرده و ابزار را در قسمت ابزارهای ساخته شده خودش قرار میی موش را فعال میرسته

 کند:. سپس او اقدامات خودش را شروع می8

 دهد دو حرکت انجام دهد.کند که به او اجازه میمی او ابتدا اقدام رژه رفتن را انتخاب
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برد، که تحت ی خرگوش میدهد و به فضای باز با رستهی موش که تحت حاکمیت اوست حرکت می. او دو جنگجو را از فضای باز دارای رسته3

 حاکمیت او نیست.

 ی خرگوش است.پس حاال او حاکم آن فضای باز دارای رسته دهد،. به عنوان حرکت دوم، او دو جنگجوی دیگر هم وارد آن فضای حرکت می5

سوزاند تا دو توکن چوب در کند، یک کارت موش و یک کارت پرنده می. به عنوان اقدام دوم و سوم، او دو بار اقدام اضافه کار را انتخاب می4

 ی موش قرار دهد.بُری موجود در فضای باز با رستهچوب

سوزاند تا یک اقدام ی پرنده میاقدام خود را انجام داده است، دوست دارد که باز هم بازی کند، پس یک کارت با رسته. با وجود اینکه او سه 1

ی خرگوش است، چون او حاکم فضای باز با رستهکند. . او این اقدام را صرف ساخت و ساز میهایی جهت استخدام(شاهیندیگر کسب کند )

توکن چوب هزینه دارد، پس او سه توکن چوب از فضای باز با  3بُری بعدی برای او ت و ساز انجام دهد. چوبتواند در مکان خالی آن ساخمی

 کند.امتیاز کسب می 3کند. حال او ی موش که در نزدیکی او قرار دارد مصرف میرسته

 عصرفاز 

های موجود در دست شما بیشتر سپس، اگر تعداد کارتکارت رو شده بردارید.  برداشتنی هر جایزه ازاییک کارت، بعالوه یک کارت اضافی به 

 عدد بود، تعداد اضافی آن را بسوزانید.  4از 

 سوزانند.گیرند و میکارت میهای دیگر هم به همین شکل در فاز عصر اکثر فکشن

 

 

Eyrie Dynasties ی افتخار و عزت خود در سرتاسر جنگل هستند و برای این کار باید دوباره جنگل را تصاحب در آروزی به دست آوردن دوباره

ها بیشتر باشد، امتیاز هرچقدر حضور آنکند. هایی که در نقشه دارد امتیاز کسب میالنه با توجه به تعداد  Eyrieدر طول فاز عصر، کنند. 

 (Leader) رهبرخود هستند، که یک مجموعه از اقدامات دستوری ( Decree)های فرمانها محدود به  Eyrieاما، کنند. سب میبیشتری ک

آشفتگی ها باید تمام اقدامات فرمان را انجام دهند، در غیر اینصورت دچار در هر نوبت، آن آنهاست که همیشه در حال رشد است.

(Turmoil) .خواهند شد 

Eyrie  ، د. ی آن تساوی خواهند بوها در صورتی که برای تعیین حاکم یک فضای باز، با کسی مساوی باشند، برندهآنهستند. اربابان جنگل

 کنند.ها به این معنی است که در صورت ساخت ابزار، امتیاز کمتری دریافت میآنبه تجارت بی اعتنایی اما، 

 (Birdsongفاز آواز پرنده )

 ده باشد. ی پرنتواند کارت با رستههای اضافه شده میفقط یکی از کارتهای دلخواه از فرمان خود اضافه کنید. دو کارت به ستونیک یا باید شما 

 (Daylightفاز روشنایی روز )

 ( کنید.Craftهایتان بالفعل )توانید هر تعداد کارت از دست خودتان را با استفاده از النهدر ابتدا، شما می
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ها در هر ستون، ترتیب انتخاب کارت. انجام دهیدترین ستون و حرکت به سمت راست های خود را ، با شروع از سمت چپفرمانباید سپس، شما 

 با شماست. 

ات موجود ی آن کارت انجام دهید. اقدامبه ازای هر کارت در هر ستون، شما باید اقدام نوشته شده در آن ستون را در فضای باز مطابق با رسته

 در چهار ستون فرمان عبارتند از:

  :قرار دادن یک جنگجو در فضای باز مطابق با کارت که دارای النه باشد. استخدام 

  :حرکت دادن حداقل یک جنگجو از فضای باز مطابق با کارت. حرکت 

  :شروع کردن یک نبرد در فضای باز مطابق با کارت.مبارزه 

  :در یک فضای باز مطابق با کارت که تحت حاکمیت شما باشد و دارای مکان خالی باشد و هیچ  قرار دادن یک النهساخت و ساز

 ی دیگری در آن نداشته باشید.النه

 (Evening)عصرفاز 

ها امتیاز کسب ترین فضای خالی از فضای النهی عدد نشان داده شده در سمت راستدر ابتدا، به اندازه

 کنید. 

ی برداشتن کارت که رو شده باشد بردارید. اگر کارت به ازای هر جایزه سپس یک کارت، بعالوه یک

 عدد بود، تعداد اضافی آن را بسوزانید.  4های دست شما بیشتر از تعداد کارت

 

 اگر شما در شروع فاز آواز پرنده هیچ کارتی در دست نداشتید، یک کارت بردارید.(: Emergency Ordersهای اورژانسی )فرمان

جنگجو در فضای بازی که کمترین جنگجو را دارد  3نداشتید، یک النه و  در نقشه ایاگر هیچ النه(: A New Roostی جدید )النهیک 

 قرار دهید. 

 

 (Turmoilآشفتگی )

 دچار آشفتگی خواهید شد. در این صورت:اگر شما یکی از اقدامات را به هر دلیلی نتوانید انجام دهید، 

 دهید. رمان وجود دارد از دست میی پرنده که در فیک امتیاز به ازای هر کارت با رستهشود. ابتدا، رژیم شما تحقیر می 

 تمام کارتشود. سپس، مرکز فرماندهی شما منحل می( های موجود در فرمان به جز دو وزیر وفادارLoyal Vizier .را بسوزانید ) 

 ی خود قرار دهید. یک رهبر جدید انتخاب کنید و به رو خود را برعکس کنید و در کنار صفحه رهبر فعلیشود. رهبر شما عزل می

وزرای باوفای خود را بر اساس لیستی که بر روی رهبر جدید نوشته شده است در فرمان سپس، ی فکشن خود قرار دهید. در صفحه

 قرار دهید. 

 ا فورا تمام کنید و به فاز عصر بروید. فاز روشنایی روز رکنید. در نهایت، شما استراحت می 

های زیادی برای دچار شدن به آشفتگی وجود دارد! به عنوان مثال، ممکن است شما هیچ جنگجویی در انبار خود نداشته باشید که راه

 ید.ی دیگری بسازنتوانید النهاستخدام را انجام دهید، یا ممکن است تمام فضاهای بازی که تحت حاکمیت شما هستند دارای النه باشند، و 
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 مثال فرمان

یک کارت پرنده و یک کارت روباه در ستون استخدام، یک کارت خرگوش در ستون حرکت، یک کارت پرنده در ستون مبارزه  Eyrieفرمان . 2

 و یک کارت پرنده در ستون ساخت و ساز داراست.

 ی روباه که دارای النهگیرد و دو جنگجو در یک فضای باز با رستهیک کارت روباه در نظر می. برای انجام استخدام، او کارت پرنده را به عنوان 8

 دهد.باشد قرار می

 ی خرگوش حرکت دهد. . سپس، او باید حداقل یک جنگجو را از یک فضای باز با رسته3

هر کدام یک جنگجو از  Marquiseو Eyrieاین مبارزه . سپس، او باید مبارزه کند. آنها فقط یک هدف در فضای باز خرگوش دارا هستند. در 5

 دهند. دست می

باید یک النه در یک فضای باز که تحت حاکمیت او باشد و از قبل دارای النه نباشد قرار دهد. چون هیچ جایی برای قرار  Eyrie. در نهایت، 4

 شود!دادن النه ندارد، پس دچار آشفتگی می
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Woodland Alliance  در تالش برای( اتحادSympathy) هر زمان که کنند. موجودات مختلفی است که در جنگل زندگی میAlliance 

امتیازات بیشتری نصیب او خواهد شد. به دست  هرچقدر اتحاد در نقشه بیشتر باشد،کند. یک توکن اتحاد در صفحه بگذارد، امتیاز کسب می

 گیرند.قرار می Allianceی فکشن هایی هستند که بر روی صفحهاست، که کارت( Supporter) هاپشتیبانآوردن اتحاد اهالی، نیازمند 

شود، که به جدید میپایگاه انقالب باعث ایجاد یک خشن گماشت.  (Revolt) هایانقالبتوان به انجام ها را میاین پشتیبان همچنین

Alliance هاییافسردهد اجازه می (Officer ) پذیری نظامی او را افزایش دهند.تا انعطافرا آموزش دهد 

Alliance  های چریکیجنگمتخصص (Gueriila War ).در زمان دفاع کردن،  استAlliance  و مهاجم عدد کمتر تاس عدد بیشتر تاس

 کند.را استفاده می

 (Outrageها، اتحاد و خشم )پشتیبان

ها قرار دارند. هایی که در بخش پشتیبانکارت –کنید استفاده میها پشتیبان، شما برای انجام اقدامات خود معموال از Allianceبه عنوان 

به عنوان مثال، شما ها استفاده کنید. ی آنها را بخاطر رستهتوانید این کارتهای دست شما جدا هستند و شما تنها میها از کارتپشتیبان

های پشتیبانی بازی کنید تا یک کارت کمین از کارتتوانید نمی( کنید یا Craftها قرار دارد را بالفعل )که در قسمت پشتیبان توانید کارتینمی

 ضربه به کسی بزنید. 

های کارت پشتیبان هستید. کارت 4( در صفحه نداشته باشید، حداکثر قادر به داشتن baseاگر شما هیچ پایگاه )ها: محدودیت پشتیبان

 اضافی را بسوزانید. 

 

روش اصلی کسب امتیاز شما قرار دادن توکن اتحاد است، و اتحاد شود. های اتحاد استفاده میهای پشتیبان جهت قرار دادن توکنمعموال از کارت

 بدهد. به شما   خشمشتری از طریق های پشتیبان بیتواند کارتمی

ی هرگاه بازیکن دیگری یک توکن اتحاد را حذف کند و یا جنگویش را وارد فضای باز حاوی توکن اتحاد کند، باید یک کارت از دستش که رسته

را به شما  های دستشباید کارتاگر چنین کارتی نداشته باشد، های پشتیبان شما اضافه کند. به کارت باشدی آن فضای باز آن مطابق با رسته

 های پشتیبان خودتان اضافه کنید. ها بکشید و به کارتی کارتنشان دهد، و سپس شما یک کارت از دسته
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 مثال خشم

2 .Eyrie ته ی روباه به دسی روباه شود. چون یک توکن اتحاد در این فضای باز هست، او باید یک کارت با رستهمیخواهد وارد فضای باز با رسته

 اضافه کند.  Allianceهای پشتیبان کارت

های ی روباه به دسته کارتدیگر با رستهبرد. حاال او باید یک کارت کند و توکن اتحاد را از بین میدر این فضای باز مبارزه می Eyrie. سپس 8

های بازی یک کارت از دسته کارت Allianceتوانست کارتی بدهد، دهد. اگر او نمییک کارت پرنده به او می Eyrieپشتیبان اضافه کند. 

 کرد.های پشتیبان اضافه میکشید و به کارتمی

 (Birdsongفاز آواز پرنده )

 واه انقالب کنید، سپس به تعداد دلخواه توکن اتحاد در صفحه بگذارید. توانید به تعداد دلخشما می

  :ی آن مطابق با یک فضای باز دارای توکن اتحاد است بسوزانید. تمامی قطعات مربوط به دو کارت پشتیبان که رستهانقالب کردن

سپس، به تعداد فضاهای باز مطابق قرار دهید.  فضای باز آندشمنان که در آنجا قرار دارد را از بین ببرید و پایگاه هم رسته با آن را در 

شود، جنگجو در آن پایگاه قرار دهید. در نهایت، یک با آن رسته که تحت حاکمیت شما باشد، که شامل فضای باز انقالب هم می

 جنگجو در محل افسرها قرار دهید. 

اه ها مطابق با پایگی آنهای پشتیبانی که رستهذف کنید و تمامی کارترا حهایتان افسرنصف زمان که یک پایگاه شما حذف شد ،  هر

 پرنده است را بسوزانید!حتی است یا 

 

  :مجاور با یک فضای باز دارای توکن در صورت امکان یک توکن اتحاد در یک فضای باز که دارای توکن اتحاد نیست و گسترش اتحاد

صرف م ی آن فضای بازمطابق با رسته مشخص شده در باالی توکن اتحاد، کارت پشتیبانشما باید به تعداد اتحاد است قرار دهید. 

ی مطابق ا رستهب بیشتر دارای سه یا بیشتر جنگجو از یک بازیکن دیگر بود، شما باید یک کارت پشتیبان  ،اگر فضای باز هدفکنید. 

 با آن فضای باز مصرف کنید. 

 توانید اولین توکن اتحاد خود را در هر جایی قرار دهید.شما میاگر هیچ توکن اتحادی روی صفحه نیست، 
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 مثال فاز آواز پرنده

کند. پس از فرصت ی روباه که داری توکن اتحاد است را جهت انقالب انتخاب مییک فضای باز با رسته Alliance. در شروع فاز آواز پرنده، 2

 سوزاند. های پشتیبان میاز دسته کارتاستفاده کرده و یک کارت روباه و یک کارت پرنده 

سه فضای  Allianceچون کند. به دلیل حذف النه یک امتیاز کسب می Allianceبرد و را از بین می Eyrieو دو جنگجوی  . این انقالب النه8

دهد و یک جنگجو هم در بخش ز قرار میی روباه در آن فضای بای روباه را در حاکمیت خود دارد، سه جنگجو و یک پایگاه با رستهباز با رسته

 گذارد. افسران می

دو کارت  آنی گذارد. این چهارمین توکن اتحاد است، پس هزینهی خرگوش مییک توکن اتحاد در یک فضای باز با رسته Alliance. سپس 3

ی به سه کارت پشتیبان با رسته جو در این فضای باز دارد، هزینهسه جنگ Eyrieی خرگوش خواهد بود. همچنین، چون پشتیبان با رسته

 کند.یک توکن اتحاد در این مکان قرار داده و یک امتیاز کسب می Allianceیابد. خرگوش افزایش می

 (Daylightفاز روشنایی روز )

 های پشتیبان.شد نه از دسته کارت دها از دست شما بازی خواهنکارتتوانید اقدامات ذیل را انجام دهید. بر خالف فاز آواز پرنده، این شما می

 بالفعل( سازیCraft :)های اتحاد خود بالفعل کنید.یک کارت را با استفاده از توکن 

 :های پشتیبان اضافه کنید.یک کارت به دسته کارت بسیج کردن 
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 :ید. در بخش افسران بگذاراز انبار ی آن مطابق با یک پایگاه ساخته شده است بازی کنید تا یک جنگجو یک کارت که رسته آموزش

 است. افسر این جنگجو از حاال یک 

گجویان جن توانید حرکت کنید یا باکنند. بدون افسرها، شما نمیشما در واقع تعداد عملیات نظامی شما در فاز عصر را تعیین می افسرهای

خودتان مبارزه کنید! همچنین آموزش افسرها به شما امکان استخدام جنگجویان جدید و قرار دادن توکن اتحاد بدون مصرف کردن کارت 

 دهد.پشتیبان را می

 

 (Eveningفاز عصر )

 ی را به تعداد افسرهایی که دارید انجام دهید:متوانید این عملیات نظاشما می

  :حرکت انجام دهید.یک حرکت کردن 

  .یک مبارزه را شروع کنید. مبارزه 

 :یک جنگجو در یک فضای باز که دارای پایگاه است قرار دهید. استخدام 

  :یکی از جنگجویان خودتان را از یک فضای باز که دارای توکن اتحاد نیست سازماندهی

حذف کنید و یک توکن اتحاد در آنجا قرار دهید. به تعداد نوشته شده در زیر آن توکن امتیاز کسب 

 کنید. 

رداشتن کارت روشده بردارید. سپس، اگر ی بیک کارت بعالوه یک کارت به ازای هر جایزهتمام عملیات نظامی خود را انجام دادید، بعد از اینکه 

 عدد است، تعداد اضافی آن را بسوزانید.  4های دست شما بیشتر از تعداد کارت

 

 مثال عملیات نظامی 

 عملیات انجام دهد.  3تواند سه افسر دارد، پس می Alliance. اکنون در شروع فاز عصر هستیم. 2

 دهد.کند و یک جنگجو در پایگاه روباه خود قرار میمی ببتدا، او اقدام استخدام را انتخا. ا8

 دهد. فضای باز موش حرکت می به. سپس، او دو جنگجو را 3

کند و به جای آن یک توکن اتحاد قرار کند، یکی از جنگجویانی که در فضای باز موش دارد را حذف می. در نهایت، او سازماندهی را انتخاب می5

 دهد. می
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Vagabond هایی را انجام کند، و در همین حال ماموریتزار حضور دارد، با توجه به اهدافش دوستی و دشمنی ایجاد میتمامی این کار در

ها خودش را با دیگر فکشن( relationship)روابط  Vagabondدهد تا شهرت خودش را در سراسر جنگل گسترش دهد. همانطور که می

 کند. کند، امتیاز کسب می (hostile)خصومت ایجادها کند تا با آنا از صفحه خارج میها ربخشد، یا قطعات آنبهبود می

تواند حاکم یک فضای باز باشد یا تاثیری در حاکمیت دیگران بر یک ، نمی(Lone Wandererسرگردان و تنهاست ) Vagabondچون 

 توجه به حاکمیت بقیه در فضاهای باز حرکت کند.تواند بدون است، پس می( Nimble)چابک فضای باز داشته باشد، اما او 

Vagabond  :ی مهرهفقط یک قطعه داردVagabond .تواند مثل یک جنگجو حرکت و مبارزه کند، اما یک جنگجو به حساب این مهره می

 آید. نمی

 (Itemsابزارها )

های خود را با انتخابید ابزارهای خود را مدیریت کنید، با، شما  Vagabondن و انجام اقدامات به صورت موثر به عنوان برای حرکت کرد

 رسانی کنید. ها یاریجنگل بیشتر کنید و به دیگر فکشن( Ruin) هایویرانهجستجو کردن 

تواند به رو یا به پشت قرار باشد، و همچنین یک ابزار می ( Damagedآسیب دیده )یا ( Undamaged)تواند سالم در هر زمان، یک ابزار می

 کنید. ( Exhaust)  مصرفتوانید یک ابزار به رو و سالم را برای انجام یک اقدام شما میبگیرد. 

 

ارها در ی ابزشوند، بقیهی فکشن نگهداری میهای مخصوص خود در سمت چپ صفحههای سالم در ردیفکیسهدر حالی که قوری، سکه و 

شما قادر به حمل تعداد محدودی ابزار در خورجین خود هستید، و در فاز عصر باید تعداد ابزار اضافی گیرند. ( شما قرار میSatchelخورجین )

 خارج کنید. از خورجین  خود را

 (Birdsongفاز آواز پرنده )

 ابزار دیگر را به رو برگردانید.  3. سپس ابزار خود را به رو برگردانید 8به ازای هر قوری که در ردیف مربوطه دارید و به رو قرار دارد، 

 به یک فضای باز یا جنگل مجاور بروید. بدون استفاده از چکمه ا انجام دهید و ر (Slipلغزیدن )توانید یک بار عمل سپس، می

 ورود به جنگل برای شماست. تنها روشلغزش 
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 های قابل انجاملغزش

 (Daylightروشنایی روز )فاز 

 پس آن ابزار را به پشت برگردانید.توانید با مصرف کردن ابزارها، اقدامات مختلفی انجام دهید، و سشما می

  :یک چکمه مصرف کنید و یک حرکت انجام دهید.حرکت کردن 

 :و یک مبارزه را آغاز کنید. مصرف کنیدیک شمشیر  مبارزه 

 گجو اگر بازیکنی در آنجا جنو یک جنگجو که در فضای باز فعلی شماست را حذف کنید.  مصرف کنیدیک تیرکمان  ی ناگهانی:حمله

 توانید یک سازه یا توکن آن بازیکن را حذف کنید. نداشت، می

 :نید. از کسب ککه در فضای باز فعلی شما قرار دارد بردارید و یک امتی یک مشعل  مصرف کنید تا یک ابزار از یک ویرانه جستجو

 ویرانه را از نقشه حذف کنید. 

  :ی مطابق با فضای باز فعلی که در آن قرار دارید از دستتان یک ابزار دلخواه را مصرف کنید، سپس یک کارت با رستهیاری رسانی

، یک ابزار از ش دارددر قسمت ابزارهای ساخته شده خودکه در آنجا حضور دارد. سپس، اگر آن بازیکن ابزاری به یک بازیکن بدهید 

 او بگیرید. 

  :ی فضای باز فعلی شما باشد انتخاب کنید و با مصرف دو ابزار مشخص شده بر ی آن مطابق با رستهیک ماموریت که رستهماموریت

عدد کارت بردارید یا یک  8ی بازی خودتان قرار دهید. سپس، یا ماموریت کامل شده را در منطقهروی آن ماموریت آن را کامل کنید. 

در نهایت، یک ماموریت ی مشابه با ماموریت کامل شده فعلی است کسب کنید. امتیاز به ازای هر ماموریت کامل شده که دارای رسته

 جدید رو کنید و در کنار صفحه قرار دهید. 

 سازی بالفعل(craft :)یهای شما دارای رستهسازی کارت چکش مصرف کنید. تمامی چکشی مورد نیاز برای بالفعلبه تعداد رسته 

 مشابه با فضای باز فعلی شما هستند. 

 :یک چکش مصرف کنید و یک ابزار آسیب دیده را تعمیر کنید. تعمیر 

 :دتان را اعمال کنید. یک مشعل مصرف کنید و اقدام مشخص شده روی شخصیت خو اقدام خاص 

 (Eveningفاز عصر )

 اگر در جنگل هستید، تمامی ابزارهای آسیب دیده خودتان را تعمیر کنید. 

 کارت در دست خود داشتید، تعداد اضافی آن را بسوزانید. 4ای که دارید بردارید. اگر بیشتر از سپس، یک کارت بعالوه یک کارت به ازای هر سکه
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 Vagabondی برداشتن کارت جایزه

 

به ازای هر عدد  8عدد بعالوه  1که  –در نهایت، اگر تعداد ابزارهای شما در خورجین و قسمت ابزارهای آسیب دیده بیشتر از ظرفیت شماست 

 ی بازی بازگردانید.را به جعبه ابزارهای حذف شدهباید از خورجین خودتان ابزارهای اضافی را حذف کنید.  –موجود در ردیف مروبطه است  کیسه

ی برداشت کارتی که بخواهد آن را رو کند ندارد، در عوض او این جایزه را با ابزار کسب جایزه Vagabondهای دیگر، بر خالف فکشن

 شد.دهد که آسیب دیده نباشد و در ردیف مربوط به خودش به رو باکند. این ابزار فقط در صورتی به او کارت اضافی میمی

 

 جا به جا کردن ابزارها

های مربوطه جا به جا ( و ردیفSatchel)خورجین بخش م که به رو هستند را بین های سالکیسهها و کهها، سقوری توکن آزادانه توانیدشما می

 را مصرف کردید، شما باید آن را به بخش خورجین انتقال دهید.  کیسهاگر یک قوری، سکه یا کنید. 

 (. Damage Boxدیده در خورجین خود منتقل کنید ) بیند، آن را به بخش ابزارهای آسیبزمانی که یک ابزار آسیب می

 ن را از بخش ابزارهای آسیب دیده خارج و به بخش خورجین انتقال دهید. زمانی که یک ابزار را تعمیر کردید، آ

 

 گیرند. های خودشان قرار میها در ردیفکیسهها، قوری و . سکه2

 گیرند. ی ابزارها در قسمت خورجین قرار می. بقیه8
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 روابط

 های دیگر دوست هستید یا خصومت دارید. دهد که شما تا چه حد با فکشننمودار روابط نشان می

های دیگر، روابط خود با آن فکشن را بهبود ببخشید. در یک نوبت، ه فکشن( و دادن کارت بAidرسانی )توانید با استفاده از اقدام یاریشما می

ار دهید، مقدزمانی که روابط را بهبود میضای روابط فعلی و بعدی انجام دهید. رسانی را به تعداد دفعات ذکر شده بین فشما باید اقدام یاری

 کنید. امتیاز نوشته شده روی فضای جدید را کسب می

برای جزئیات هید. توانید جنگجویان آن فکشن را با خود حرکت دهید و در مبارزه شرکت دبرسید، شما می( Allied)زمانی که به فضای اتحاد 

 را مطالعه کنید.  Rootقانون  یدفترچه از 2.8.2بیشتر بخش 

عالوه بر امتیاز  ( قرار دهید. از حاال به بعد،Hostileخصومت )اگر جنگجویی را از صفحه حذف کردید، نشانگر روابط آن فکشن را در قسمت 

 امتیاز کسبیک  ،  از آن فکشن را در یک نبرد در نوبت خودتان حذف کنید،  هر زمان که یک جنگجو حذف کردن سازه و توکن از آن فکشن

 خواهید وارد فضای باز دارای جنگویان یک فکشن دارای خصومت شوید، باید یک چکمه بیشتر مصرف کنید.هرچند، اگر ب .کنید.می

 

 رسانی و بهبود روابطمثال یاری

2 .Vagabond خواهد روابط خودش با میEyrie  .را بهبود ببخشد 

را هدف قرار دهد. در هر بار، او  Eyrieرسانی، تواند با اقدام یاریها در یک جا قرار دارد. بنابراین میی روباه با آن. او در یک فضای باز با رسته8

 رسانی کند.بار یاری 3گیرد که باید یک ابزار مصرف کند و یک کارت روباه یا پرنده به او بدهد. او تصمیم می

3 .Vagabond  نشانگرEyrie کند.برد و سه امتیاز کسب میرا دو فضا جلو می 

 Vagabondی ی مبارزهنحوه

 کنید. د، از قوانین متفاوتی برای مبارزه استفاده مییچون شما هیچ جنگجویی ندار

 ی مهرهVagabond ه او شود بتواند حاکم جایی باشد و اثراتی که بر جنگجویان وارد میشود، بنابراین نمییک جنگجو حساب نمی

 ی شما قرار دارد مبارزه کنید.ید در مکانی که مهرهتوانشما میشود. وارد نمی

 توانید با پرتاب تاس بزنید، برابر با مجموع شمشیرهای سالم شما ، چه به رو و چه به پشت است. حداکثر تعداد ضرباتی که شما می 
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 ی اگر هیچ ابزار سالمکنید. شود و شما ابزار را جهت آسیب دیدن انتخاب میخورد سبب آسیب دیدن ابزارها میضرباتی که به شما می

 گیرید. جهت آسیب دیدن نداشتید، ضربات اضافی را نادیده می

 کنید. شما بدون دفاع هستید، پس اگر هیچ شمشیر سالمی نداشته باشید، یک ضربه بیشتر دریافت می 

 

 Vagabondمثال مبارزه 

2 .Vagabond  در یک فضای باز با سهMarquise نی و مفید الی طوقرار دارد. او دو شمشیر به رو در خورجین خود دارد. بعد از یک رابطه

 که به دوست خود خیانت کند.آماده است  Marquise ،Vagabondبا 

ریزد، تاس می Vagabondکند. کارت کمین بازی نمی Marquiseکند. او یک شمشیر را برای شروع یک مبارزه مصرف میاولین مبارزه . . 8

هم یک ضربه  Marquiseبرد. خصومت میرا به قسمت  Marquiseزند و نشانگر روابط خود با یک ضربه می Vagabondآید. می 2 – 2و 

 شمشیر مصرف شده بزند. آسیب را به گیرد تصمیم می Vagabondزند، پس می

کند. کارت کمین بازی نمی Marquiseکند تا دوباره مبارزه کند. شکلی مصمم، دومین شمشیر خود را مصرف می هاو بدومین مبارزه. . 3

Vagabond زند. چون او یک جنگجو از یک فکشن دارای آید. چون تنها یک شمشیر سالم دارد، پس فقط یک ضربه میمی 0-8ریزد و تاس می

 گیرد. تیاز میمکند، یک اخصومت را حذف می
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 (Dominance cardهای سلطه )کارت

ها وجود دارد، که هر کدام متعلق به یک رسته است. مثل عدد کارت سلطه در دسته کارت 5

ها را به توان آن( کرد، و فقط میCraft) توان بالفعلهای سلطه را نمیهای کمین، کارتکارت

 ی شان استفاده کرد.خاطر رسته

های سوخته آن را در دسته کارتکنید، سوزانید یا استفاده میزمانی که یک کارت سلطه را می

در عوض، آن را در کنار نقشه قرار دهید. هر بازیکنی، در طول فاز روشنایی روز خود، نگذارید! 

با این کارت باشد، آن را بردارد و در ی آن مشابه با مصرف کردن یک کارت که رستهتواند می

 دستش قرار دهد.

 

 

 تغییر شرط پیروزی

ک کارت سلطه از دستتان بازی کنید تا آن را فعال توانید یامتیاز داشته باشید، می 20(، اگر شما حداقل Daylightدر طول فاز روشنایی روز )

ی بازی، شما فقط در صورتی پیروز خواهید شد که شرایط گفته شده بر روی کارت نشانگر امتیاز خود را از امتیاز شمار بردارید. در ادامهکنید. 

 ی خود را کامل کنید. شده ی فعالسلطه

 توانید آن را حذف یا جایگزین کنید. شود، و نمیستتان محسوب نمیهای دی شما جزو کارتشدهی فعالکارت سلطه

 Vagabondائتالف با 

Vagabond تواند با بازی کردن یک کارت سلطه، با یکی از بازیکنان دیگر که کمترین امتیاز را داراست تواند حاکم فضاهای باز باشد، اما مینمی

 کند. یکی را برای ائتالف انتخاب می Vagabondف کند. اگر دو یا چند بازیکن دارای کمترین امتیاز باشند، خود ائتال

به  دهد. از حاالی فکشن آن بازیکن قرار میکند و بر روی صفحهامتیاز شمار خود را از نمودار امتیازات حذف می Vagabondبا ایجاد ائتالف، 

 پیروز خواهد شد. هم  Vagabondآن بازیکن بازی را ببرد، که  در صورتی ، بعد

mailto:nima.masghadi@yahoo.com


www.bazinovin.ir nima.masghadi@yahoo.com  نیما مسقدی 

29 
 

 

Vagabond تواند با فکشنی که با او خصومت دارد ائتالف کند. در چنین حالتی، نشانگر روابط آن فکشن را به حالت بی تفاوت حتی می

(Indifferent .انتقال دهید ) 

 

 سناریوها

 پذیر است، اما ممکن استها بازی کرد. لیست ذیل کامل نیست. ترکیبات دیگر هم امکانتوان با ترکیبات مختلف فکشنرا می Rootبازی 

 خص شدهمشعل مشما چند ترکیب توصیه شده )که با عالمت . استتری تر و هجومیتر باشد و به همین دلیل نیازمند بازیکنان باتجربهشکننده

 دهیم.ارائه می آل برای توضیح بازی به بازیکنان تازه وارد، به عنوان روشی ایدهاست( را

یبا رهمچنین بهتر است بازی دو نفره را دو بار بازی کنید )هر بازی تقهای سلطه استفاده نکنید. کنید، از کارتنفره بازی می 2زمانی که 

کنند. بعد از بازی دوم، هر هایشان را عوض میکشد(. بعد از اولین بازی، بازیکنان امتیازات خود را ثبت کرده و فکشنقه طول میدقی 54تا  30

 بازیکن امتیاز هر دو بازی خود را جمع زده و برنده مشخص خواهد شد.
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 نفره 2بازی 

Eyrie در مقابل  Marquise آل است. ی ایدهیک بازی یادگیری دو نفرهEyrie  باید به صورت انفجاری

 را کنترل کند.  Marquiseرشد پیدا کند تا 

این فرصت را  Allianceدارای فکشن  وجود داشته باشد، به بازیکن Allianceای که در آن بازی دو نفره

عملکرد بسیار  Eyrieدر مقابل  Allianceدهد که مهارت خود در شرایط دشوار را بهتر کند. معموال می

 ها را هم آزار دهد.  Marquiseتواند کردن سریع میهای به موقع و بسیجبهتری دارد، اما انقالب

باید مراقب باشد تا فرمانی بسازد که بتواند در مقابل  Vagabond ،Eyrieو  Eyrieبا  در بازی دو نفره

 مقاومت کند.  Vagabondی حمالت چاالکانه

 

 نفره 0بازی 

و  Vagabondهاست. ی خصوصیات این بازیتعیین کننده Marquiseو  Eyrieکشمکش میان 

Alliance د نکنند که نتوانند آن را کنترل کنند. باید در انتخاب دوستان خود مراقب باشند و شرایطی ایجا 

خواهد داشت. هر دو  Allianceیک دوستی طبیعی با  Marquise ،Vagabondدر بازی سه نفره بدون 

 ی قدرت نظامی خود را نادیده نگیرند. باید مراقب پیروزی از طریق سلطه باشند و توسعه

 

 نفره 4بازی 

ی جنگل را  نادیده بگیرد به امید اینکه چند امتیاز نباید اداره Marquiseبا وجود تنازعات بسیار در نقشه، 

 به سادگی آن را به دست بیاورد.  دوباره تواندست بدهد، نمیدبیشتر کسب کند، چون اگر کنترل را از 

 ی زمستان نقشه

ا به ی کنید، اما این کار را تنهها را بر روی این نقشه بازتوانید هر ترکیبی از فکشنی زمستان قرار دارد. شما میی پاییز، نقشهدر پشت نقشه

 کنیم.بازیکنان با تجربه توصیه می

 چینش بازی

ها را بُر بزنید. حال، یک نشانگر رسته ر دهید. سپس آنبردارید و به پشت قرا نشانگر رسته را 28ی زمستان بازی کنید، قبل از اینکه روی نقشه

ها را رو کنید و ی آندر نزدیکی هر کدام از فضاهای باز روی نقشه قرار دهید. زمانی که به هر فضای باز یک نشانگر رسته اختصاص داید، همه

 توجه کنید. ها، که در ذیل نشان داده شده است، به محل متفاوت ویرانهبچینید. بازی را به شکل نرمال 
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 ی خروشانرودخانه

 بوده است. کند که انگار یک مسیر ها را به شکلی تقسیم میی زمستان، رودخانه جنگلدر نقشه

 یک هشدار

های جدید زیادی برای هر فکشن ایجاد کند. در زمان انتخاب فکشن ی فضاهای باز ممکن است چالشی زمستان، تصادفی بودن رستهدر نقشه

اشته دو مشکالت جدیدی را  هابرتریهای متفاوت ها ممکن است در چینشجغرافیای نقشه را در نظر داشته باشید، و بدانید که برخی از فکشن

 باشند. 

 مرجع قطعات

ها توانند در نقشه حرکت کنند و با قطعات بازیکنان دیگر مبارزه کنند. آنکه می، جنگجویان

 تاثیر دارند. فضاهای باز در حاکمیت 

ها در توکنکنند. ها را اشغال نمیدر فضاهای باز قرار بگیرند اما مکانانند تومیکه ها، توکن

 ندارند. تاثیری فضاهای باز  حاکمیت 

 

های خالی توانند در مکانها قرار دارند و میی فکشنکه در شروع بازی روی صفحهها، سازه

 ها در حاکمیت فضاهای باز تاثیر دارند. فضاهای باز قرار بگیرند. سازه
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 دهند. ها را نشان میی فکشنبا بقیه Vagabondکه مواردی مثل امتیاز و روابط ، نشانگرها

 

 

ها را جستجو کند و ابزارهایی تواند آنمی Vagabondکنند. های موجود در فضاهای باز را اشغال میکه مکانها، ویرانه

 در آن پیدا کند و آن مکان را خالی کند.

 

توانند ها میتواند آنها را برای انجام اقدامات خود مصرف کند. تمامی فکشنمی Vagabondکه ابزارها، 

 ابزار بسازند. 

 

شه حرکت کند و با قطعات بازیکنان دیگر مبارزه کند. این مهره یک جنگجو نیست تواند در نقکه می، Vagabondی مهره

 و در حاکمیت فضاهای باز تاثیری ندارد. 

 

 

 (Craftingسازی )قطعات بالفعل

2 .Marquise کند. سازی میی کارگاه ها بالفعلبه وسیله 

8 .Eyrie کند. سازی میها بالفعل النهی به وسیله 

3 .Alliance کند. سازی میبالفعل های اتحادتوکنی به وسیله 

5 .Vagabond کند. سازی میها بالفعل چکشی به وسیله 

 سوال دیگری دارید؟

 (Law of Rootرا مطالعه کنید ) Rootی قوانین دفترچه
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 نیما مسقدی

Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 

 سایت بازی نوین

www.bazinovin.ir 
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