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هایی هستند که یک سرزمین جدید نفره است که در آن بازیکنان در نقش فرماندهان خرگوش 4تا  2یک بازی ها قلمرو خرگوش

 کنند. را برای پادشاهشان فتح می

ترین نقاط را کاوش کنید، شهرسازی کنید، کنند را به دست آورید. دوردستها اعطا میشما باید بهترین منافعی که این زمین

یادتان نرود که با انجام های طالیی ارزشمند را به دست آورید. هویجشود و ثروتمند نید تا ملک شما منابع را برداشت ک

 های پادشاه واال مقام ایشان را راضی کنید! ماموریت

یا آ را از پادشاه خواهد گرفت. "گوش بزرگ"تواند برگ برنده شما باشد، اما در پایان، تنها دالورترین شما  لقب هر انتخاب می

 شما شایسته آن هستید؟

 

 خالصه و هدف بازی

( است که placement( و جایگذاری )draftingها یک بازی با مکانیزم تدوین )قلمرو خرگوش

 شود. راند انجام می 4در 

به سازند، منابع جدیدی را می را هاییدهند، شهردر هر راند، بازیکنان ملک خود را گسترش می

 کنند. هایی را دریافت میآورند و مامورتدست می

 به یاد داشته باشید کهشما پیاده شود.  تا استراتژی کنیدب های خودتان را با دقت انتخاکارت

 دهید ممکن است به حریفان کمک کند!هایی که به دیگران پاس میکارت

کنید. های طالیی برداشت میها، هویجدر پایان هر راند، به ازای امالک خودتان، قدرت و ثروت آن

شوند و مطمئنا در پایان بازی همه محاسبات را به هم خواهند رو نمی 4ها تا پایان راند ماموریت

 ریخت!

 ازی است.ی بپس از امتیازشماری نهایی، بازیکنی که بیشترین هویج طالیی را داشته باشد برنده

 اجزای بازی

 متیازاتی بازی با شمارنده ایک صفحه 

 444 ( 63عدد فیگور خرگوش )عدد از هر رنگ 

 63  فیگور شهر 

o 72  4شهر با قدرت  

o 3  7شهر با قدرت 

o 6  6شهر با قدرت  

 74 عدد توکن سازه 

o 47 عدد توکن مزرعه 

o 3 ( 7جفت توکن  6عدد توکن برج آسمانی )تایی از هر نوع 

o 3  عدد توکن کمپ 

 487  عدد کارت ماجراجویی 

 4  رسان بازیکنانیاریعدد کارت 
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 بازی صفحه

 
دهد که شما هر خانه یک اقلیم را نشان میستون است.  41ردیف و  41دهد که یک گرید با ی بازی جهان جدید را نشان میاین صفحه( 4

 توانید آن را کنترل کرده و در آن محصول به عمل آورید. می

 دارای یک نوع و یک مختصات است. به ازای هر اقلیم یک کارت در بازی وجود دارد. هر اقلیم : مختصات اقلیم( 7

 انواع اقلیم:

 کند: ماهی تولید می دریا( 6

 کند: چوب تولید میجنگل( 4

 کند: هویج تولید می مزرعه( 5

 کنندچیزی تولید نمی:  هادشت( 3

 ها ساخت. توان روی کوهستانرا تنها می 6کنند. شهرهای با قدرت چیزی تولید نمی: کوهستان( 2

 برند. اتصال میان دو کوهستان را از بین می: مذاب مواد( 8

 ها را در دست نگیرد، متعلق به کسی نیستند.شهرهای جهان جدید تا زمانی که یک بازیکن کنترل آن: شهرها( 3
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همچنین امتیازات کسب شده توسط انجام شود. برای نگهداری میزان هویج طالیی بازیکنان در پایان هر راند استفاده می امتیاز شمار( 41

 شود.ها در پایان بازی هم بر روی این نمودار محاسبه میماموریت

 هافیگور خرگوش

 ها را در مقابل خود نگه دارید. شخص کنید. آنهای تحت کنترل خود را مکنند تا اقلیمهای شما را مشخص میاین فیگورها خرگوش

 توانید از رنگی که در بازی وجود ندارد استفاده کنید. های شما تمام شد، مینفره، اگر خرگوش 6در بازی توجه: 

 

 فیگور شهرها

 آیند و دارای سه قدرت متفاوت هستند:شهرها سازه به حساب می

  هستند. ، تنها دارای یک برج 4شهرهایی با قدرت 

  دارای دو برج هستند.7شهرهایی با قدرت ، 

  دارای سه برج هستند.6شهرهایی با قدرت ، 

 

1قدرت  2قدرت   3قدرت     

 هاتوکن

 نوع مختلف وجود دارند: 6ها هم سازه هستند و در توکن

 محل کاشت

 نوع محل کاشت وجود دارد:  6دهند. ی تولید محصول میهای کاشت به شما اجازهمحل
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 کنند.( سه محل کاشت پایه، که چوب، ماهی و هویج تولید می4

   

 تواند در هر راند یکی از انواع محصوالت پایه )هویج، چوب یا ماهی( را تولید کند. ، که میمرکز تجاری 7( 7

  

ا ها رتوان آنهای خاصی میکنند اما تنها در اقلیمکه منابع الکچری تولید میعدد محل کاشت منابع الکچری ) با پس زمینه مشکی(  2( 6

 ساخت. 

 

 

 های آسمانی برج

دهند دو ملک مجزای خود به صورت جفتی هستند و به شما اجازه می آسمانیهای های برجتوکن

 را به یکدیگر متصل کنید. 

 

 هاکمپ

 صورت موقتی کنترل یک اقلیم را در دست بگیرید.دهند به های کمپ به شما اجازه میتوکن
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 های ماجراجوییکارت

کارت اقلیم ) یک عدد به ازای  411کنید. های طالیی ارزشمند استفاده میی امالک خود و به دست آوردن هویجها برای توسعهشما از این کارت

کارت ماموریت در  62کارت آذوقه و  6کمپ(،  3برج آسمانی و  6محل کاشت،  47شهر،  74کارت سازه ) 47ی بازی (، هر اقلیم روی صفحه

 ود دارد. بازی وج

 های اقلیمکارت

 دهد. ی بازی را نشان میهر کارت اقلیم یکی از فضاهای روی صفحه

دهند ها به شما اجازه میدهد. این کارتی سمت چپ و باالی کارت نشان داده شده است که رنگ آن خانه را هم نشان میمختصات در گوشه

 ها دارای چندین نوع هستند:اقلیمکنترل فضاها را به دست بیاورید تا امالک خود را ساخته و گسترش دهید. 

 

 کنند.یه را تولید میمنابع پاها و دریاها مزارع، جنگل

 

  

 کنندهیچ منبعی تولید نمیها و کوهستان دشت
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 هستند  4دارای قدرت شهرهای پیش فرض 

های توانید هر زمان که خواستید کارتشما میدهد. های خودش قرار میهایی که بازی میکند را در محل سوزاندن کارتهر بازیکن کارتتوجه: 

 ها اطمینان حاصل کنید. سوزانده شده توسط هر بازیکنی را بررسی کنید تا از درست بودن محل قرارگیری خرگوش

 های سازهکارت

دهند تا اندازه، ثروت و های تحت کنترل شما را میهای سازه به شما امکان ساخت یک سازه )توکن یا شهر( در یکی از اقلیمکارت

 قدرت ملک خود را زیاد کنید. 

 

 نوع سازه و پیش نیاز ساخت آن در اقلیم خاص )در قسمت باال سمت چپ کارت(

 نوع سازه وجود دارد: 4

 

 دکننک شما را به یکدیگر متصل میمل دوهای آسمانی برج
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کند کنند آیکون روی کارت مشخص میمحصوالت پایه )با زمینه سفید( یا محصوالت الکچری )با زمینه مشکی( را تولید میهای کاشت محل

 شودکه چه نوع منبعی توسط این سازه تولید می

 

 را بسازید دهند آن شهربه شما اجازه می 3یا  2، 1شهرهایی با قدرت 

 توانید در کوهستان بسازیدرا فقط می 6شهرهایی با قدرت 

 

 کننداز محل کاشت هستند که به انتخاب شما یکی از سه نوع منبع پایه )چوب، ماهی یا هویج( را تولید می ینوع مراکز تجاری
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 به دست بیاوریدقت به شما اجازه میدهند کنترل یک اقلیم را به صورت موکمپ ها 

 هانیازهای سازهصه پیشخال

 

 توانید در اقلیم مزرعه بسازیدها را تنها میاین سازه

 

 توانید در اقلیم جنگل بسازیدها را تنها میاین سازه

 

 بسازید دریاتوانید در اقلیم ها را تنها میاین سازه

 

 بسازید کوهستانتوانید در اقلیم ها را تنها میاین سازه

 ملوکانههای اوامر کارت

دو نوع کارت اوامر ملوکانه وجود دهند. های طالیی میشوند و به شما هویجهای اوامر ملوکانه تا پایان بازی مخفی نگه داشته میکارت

 دارد:
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 در صورتی که انجام شوند به شما هویج طالیی خواهند دادها ماموریت

 

 دهندبدون هیچ پیش شرطی به شما هویج طالیی میها گنج
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 های آذوقهکارت

 
 دهندهای ماجراجویی بیشتری میی کشیدن کارتهای آذوقه به شما اجازهکارت

 چینش بازی

 قرار دهید. 4شهر با قدرت های شهری روی نقشه یک عدد ی بازی را در وسط میز قرار دهید. در هر کدام از اقلیم( صفحه4

ها را در مکان صفر امتیاز شمار خرگوش آن رنگ را در مقابل خودش قرار دهد و یکی از این خرگوش 63( هر بازیکن یک رنگ انتخاب کند و 7

 قرار دهد. 

 ی بازی قرار دهید. های سازه و شهر را در کنار صفحهی توکن( بقیه6

 ی بازی قرار دهید. صفحه های ماجراجویی را بُر بزنید و به پشت در کنار( تمام کارت4
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 چطور بازی کنیم؟

 ها، به هر بازیکن تعدادی کارت بدهید :بدون رو کردن کارت

 47  نفره  6کارت در بازی 

 41  نفره  4کارت در بازی 

ان توسط بازیکنان یی، ساخت و ساز و برداشت محصول( که به صورت همزمفاز است )ماجراجو 6هر راند شامل شود. راند برگزار می 4بازی در 

 شود.شوند و امتیاز نهایی )هویج طالیی( محاسبه میهای اوامر ملوکانه رو میبعد از پایان راند چهارم، کارتگیرد. انجام می

 فازهای هر راند

 ( فاز ماجراجویی 1

 ها الف( تدوین کارت

 خواهید بازی کنید را انتخاب کنید. کارتی که می 7های دستتان نگاه کنید و به کارت

کناری خودتان قرار دهید )مراقب باشید که این  نها را به پشت در مقابل بازیککارت را به پشت در مقابل خودتان قرار دهید. بقیه کارت 7این 

 اند مخلوط نشوند!(. تخاب کردهها برای بازی کردن انهایی که آنها با کارتکارت

 دارند.برمی )ب( هاها را بعد از گام بازی کردن کارتآنها این کارت

 : کارت ها را به نفر سمت چپ خود بدهید.6و  4در راند 

 ها را به نفر سمت راست خود بدهید.: کارت 4و  7در راند 

 هابازی کردن کارت( ب

 اید را بازی کنید. کارتی که در مرحله قبل انتخاب کرده 7
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 ،آن را به پشت در مقابل خودتان قرار دهید بدون  اگر کارت شما یک کارت اوامر ملوکانه است

های اوامر ملوکانه خود را نگاه کنید. این توانید هر زمان خواستید کارتببیند. شما می آن را اینکه کسی

 ان راند چهارم )پایان بازی( رو خواهند شد. ها در پایکارت

جزو اطالعات همگانی بازی است و هر بازیکنی ای که یک شخص دارد های اوامر ملوکانهتعداد کارتتوجه: 

 تواند از آن مطلع شود.می

 

 

 های خود را در اقلیم نشان، یکی از خرگوشاگر کارتی که بازی کردید یک کارت اقلیم است 

داده شده روی کارت قرار دهید )مختصات آن اقلیم در کارت ذکر شده است(. از حاال به بعد شما آن اقلیم 

 ی خودتان قرار دهید.های سوختهکارت اقلیم را در دسته کارتکنید. را کنترل می

ز آن های حریف اشغال شده بود، خرگوش و کمپ حریف را اکمپاگر آن اقلیم قبال توسط یکی از توجه: 

خانه بردارید و بعد خرگوش خود را در آن قرار دهید. حریف شما کنترل آن اقلیم را از دست خواهد داد. 

ز حاال به را بردارید. اکمپ های خود شما اشغال شده بود، توکن پمکاگر آن اقلیم قبال توسط یکی از 

 ی جدید در این اقلیم بسازید. توانید یک سازهبعد می

 

 (Fief)تعریف ملک 

کی ها در صورتی به یکدیگر متصل هستند که یشود که تحت کنترل یک بازیکن باشند. اقلیمهای متصل به هم اطالق میملک به گروهی از اقلیم

نه به صورت مورب(، مگر اینکه توسط مواد مذاب از یکدیگر جدا شده و  –ها با یکدیگر مشترک باشد )باال، پایین، چپ یا راست از اضالع آن

 باشند. 
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 اند.ها توسط مواد مذاب از یکدیگر جدا شدهبه یکدیگر متصل نیستند زیرا کوه Fief 2و  Fief 1ملک 

 آن را به رو در مقابل خودتان بگذارید و یک اید یک کارت سازه استاگر کارتی که بازی کرده ،

 یا توکن مطابق کارت بر روی آن قرار دهید )مزرعه، برج آسمانی یا کمپ(. شهر 

ساخت و ساز به شما اجازه های خود را در نقشه قرار دهید. توانید سازهشما در فاز ساخت و ساز می

بعد از ساخت یک سازه، کارت ها را بیشتر کنید. های خودتان را بهبود ببخشید و ارزش آندهد ملکمی

 آن را بسوزانید. 
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 های ، فورا دو کارت از باالی دسته کارتاید کارت آذوقه استاگر کارتی که بازی کرده

 بازی بردارید و هر دو را بازی کنید. کارت آذوقه را بسوزانید. 

 

 

 

 

 

 

نگاه کنید )اگر کارتی مانده بود(. این دو گام )تدوین و بازی کردن کارت( هایی که بازیکن کناری به شما پاس داده است توانید به کارتحاال می

ها بازی نفره (. بعد از اینکه آخرین کارت 4بار در یک بازی  5ها بازی شوند )به عنوان مثال های دست بازیکنرا آنقدر ادامه دهید تا تمامی کارت

 شدند، فاز ساخت و ساز را شروع کنید.

 ازی دو نفر قانون خاص برای ب

بدون اینکه  ،دهند کارت به پشت در مقابل خودشان قرار می 41دهند و دارند و در دست خود قرار میکارت برمی 41در هر راند هر دو بازیکن 

 دهند. بازیکن را شکل می رزروکارت  41به آن نگاه کنند. این 

 هاالف( تدوین کارت

 های دستتان اضافه کنید. کارت از رزرو خودتان بردارید و به کارت 4هر بار، قبل از اینکه کارتی بازی کنید، 

ی کارت برای سوزاندن انتخاب کنید )به پشت(. بقیه 4کارت برای بازی کردن و  4کارت انتخاب کنید و بازی کنید،  7سپس، به جای اینکه 

 بل پاس بدهید. ها را به پشت به بازیکن مقاکارت

 شود.ها به شکل نرمال انجام میگام بازی کردن کارت
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 هاتدوین کارت –مثال 

 

Timothy های اقلیم کارتA3, G5,A4,H4, F1 اوامر ملوکانه ،Fisher , King Of Theives   وRoyal Crown ی های سازهو کارت

Mushroom Farm  را در دست دارد .  7و شهر با قدرت 

  او کارت اقلیمA3 ی و کارت سازهMushroom Farm دهد. کند و به پشت در مقابل خودش قرار میرا انتخاب می 

 دهد.کارت را به بازیکن بغل دستی خود می 8ی او بقیه 

 بازی کردن کارت  –مثال 

 

Timothy کند : کارت اقلیم دو کارتی که برای بازی کردن انتخاب کرده را رو میA3 ی ت سازهو کارMushroom Building. 

  او کارت اقلیمA3  دهد که به این وسیله ملک خودش را با اتصال هایش را در این خانه قرار میو یکی از خرگوش کندبازی میراB3 

 دهد. که از قبل تحت کنترل اوست گسترش می A4و 

 دهد و یک توکن را در مقابل خودش قرار می او کارت سازهMushroom Farm دهد.بر روی آن قرار می 
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 ( فاز ساخت و ساز 2

ها قدرت، ثروت یا وسعت های خود را در نقشه قرار دهید ، البته بر اساس شرایطی که ذکر خواهد شد. سازهتوانید سازهدر این فاز، شما می

 های خود را بعدا و  در راندهای بعد در نقشه قرار دهید. توانید سازهمیشما مجبور به ساخت و ساز نیستید. دهند. های شما را افزایش میملک

 ها که باید در یک اقلیم خالی قرار داده کمپبه جز  های تحت کنترل خودتان بسازید،ها را در اقلیمتوانید سازهشما تنها می

 شوند. 

 های خاصی توان در اقلیمرا تنها می 6رت . مزارع منابع الکچری و شهرهای با قدهای هر سازه را رعایت کنیدنیازشما باید پیش

 ساخت، که این اقلیم در کارت آن سازه و پس زمینه توکن ذکر شده است. 

 

 دریا             جنگل              مزرعه        کوهستان

 

 توان در یک اقلیم جنگلی قرار داد.ی قارچ که یک منبع الکچری است را تنها میمزرعهمثال: 

 توانید آن را روی نقشه جابجا کنید. زمانی که یک سازه ساخته شد، دیگر نمی 

 توان بیشتر از یک سازه )شهر یا توکن( قرار داد. در هیچ اقلیمی نمی 

 همچنان آن کند، ای را بر روی اقلیمی قرار دهید که یکی از منابع اصلی بازی)چوب، ماهی یا هویج( را تولید میاگر سازه

 ی شما را نیز خواهد داشت. منبع را تولید خواهد کرد و عالوه بر آن اثر سازهاقلیم آن 

 

 کند. حاال این اقلیم هم چوب تولید میکند و هم قارچاضافه می A3ی قارچ را به جنگل موجود در این مزرعه Timothyمثال: 
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 هاتاثیر سازه

 

 برند. باال می 6و  7،  4قدرت ملک شما را به اندازه  6و  7، 4شهرهای با قدرت 

 

 کنندمزارع ثروت ملک شما را زیاد می

 

ای که انگار آن دو اقلیم در کنار یکدیگر قرار کنند به گونههای آسمانی دو اقلیم موجود در دو ملک متفاوت شما را به یکدیگر متصل میبرج

 اند. ها متصل هستند حاال در یک ملک یکسان قرار گرفتههایی که به آناقلیم و تمامی اقلیم این دودارند. 

 دهید(تر میکنید و تشکیل یک ملک بزرگها شما دو ملک خود را به یکدیگر متصل می)مترجم: در واقع با استفاده از این توکن

 

 دهند ای نیست را به شما میهای خالی نقشه که در آن خرگوش یا سازهها کنترل موقتی یکی از اقلیمکمپ

خواهید یک کمپ در نقشه قرار دهید، ابتدا باید هر کمپ دارای یک شماره اولویت است )که بر روی کارت نوشته شده است(. اگر شما می

خواهید آن را در کجا قرار دهید با صدای بلند بخوانید . هر بازیکنی که کمپی با شماره اولویت کمتر ی اولویت آن را بدون بیان اینکه میشماره

تواند قبل از شما کمپ خود را در نقشه قرار دهد )با شروع از بازیکنی که کمپ با کمترین عدد را دارد(. بعد از اینکه از شما داشته باشد، می

توانید کمپ خود را بازی کنید یا پاس خواهند کمپ خود را قرار دهند، شما میادند یا اعالم کردند که نمیخود را در نقشه قرار د ها کمپآن

 های بعد نگه دارید. بدهید و آن را برای راند

 های خودتان را روی آن قرار دهید تا مشخص شود که آن کمپ متعلق به شماست. زمانی که یک کمپ بازی کردید، یکی از خرگوش

یکی از حریفان کارت اقلیمی بازی کرد که شما در آن اقلیم کمپ داشتید، کمپ و خرگوش خود را از آن اقلیم بردارید تا حریف خرگوش  اگر

تا کنترل همیشگی آن اقلیم به شما  اگر خود شما این کارت را بازی کردید، فقط توکن کمپ را از آن اقلیم خارج کنیدخود را در آن قرار دهد. 

 ی دیگر در آن اقلیم بسازید. توانید یک سازهاال شما می. حبرسد
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 کنددارد و ماهی تولید می 4کند. ملک او حاال یک شهر با قدرت یک توکن کمپ به دریا اضافه می Timothyمثال: 

 

 برداشت محصول( فاز 3

 کنند.های طالیی هر ملک خود را دریافت میدر این فاز بازیکنان هویج

شوند و نه به جهت به یکدیگر متصل می 4ها از های به هم پیوسته است که تحت کنترل شما باشند. اقلیمشامل گروهی از اقلیم هر ملکنکته: 

 گذارند.منابع و شهرهای خود را به اشتراک می ،های به هم متصل یک ملکصورت مورب. تمامی اقلیم

 

همجوار است اما ارتباط بین این دو ملک توسط مواد مذاب   Fief 3ن موجود در  با کوهستا  Fief 2ملک است. ملک  6دارای  Igorمثال: 

توانست هر سه ملک خود را به یکدیگر متصل کند ای که با رنگ سفید مشخص شده را کنترل کند، میتوانست خانهاگر او میقطع شده است. 

 تا به این ترتیب تمام منابع و شهرهای آنها به اشتراک گذاشته شود.
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 یک نوع منبع تولید کند.  حداقل داشته باشد و 4یک ملک تنها در صورتی هویج طالیی تولید میکند که حداقل یک شهر با قدرت نکته: 

 ی میزان هویج طالیی هر ملک ی محاسبهنحوه
 کند:در فاز برداشت محصول، هر کدام از امالک شما به این شکل هویج طالیی تولید می

 

 = هویج طالیی ملک ملکثروت  x ملکقدرت 

 

 مشخص کردن میزان قدرت ملک

 های آن ملک است. های شهرقدرت یک ملک برابر با تعداد برج

 دارای سه عدد برج است.  6دارای دو عدد برج و شهر با قدرت  7دارای یک عدد برج ، شهر با قدرت  4یک شهر با قدرت 

 

 ( 6+4+4است ) 5است. پس قدرت این ملک  6شهر با قدرت و یک  4این ملک دارای دو شهر با قدرت مثال: 

 مشخص کردن میزان ثروت ملک

 کند.ثروت یک ملک برابر با تعداد منابع مختلفی است که آن ملک تولید می
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یکی از این دو  آید(.ی ثروت به حساب میها در محاسبهکنند ) اما فقط یکی از آنچوب تولید می 7این ملک دارای دو جنگل است که مثال: 

است )  6کند. پس میزان ثروت این ملک های این ملک دریاست که ماهی تولید میی قارچ است، و یکی دیگر از اقلیمجنگل دارای یک مزرعه

 نوع منبع مختلف(. 6برای ماهی ، جمعا  4برای قارچ و  4برای چوب،  4

 ثروت x 6قدرت  5دهد : هویج طالیی به شما می 45پس این ملک کال 

 گذشتید یکی از  411کنید حرکت دهید. اگر از امتیاز خرگوش خود را در امتیاز شمار به ازای هر هویج طالیی که کسب می

 حرکت دهید.  711به  411گذشتید، خرگوش خود را از روی  711قرار دهید. اگر از امتیاز  411های خود را بر روی عدد خرگوش

 کنند و امتیازشماری نهایی های اوامر ملوکانه خود را رو میاید، بازی تمام شده است. تمامی بازیکنان کارتاگر راند چهارم را تمام کرده

 شود!آغاز می

عدد کارت جدید  47یا  41. به هر بازیکن بر اساس تعداد بازیکنان یک راند جدید را آغاز کنیدزمانی که فاز برداشت محصول تمام شد، 

 بدهید. 
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 : 2شت محصول در راند مثال بردا

Timothy کند. ملک )بازیکن زرد( دو ملک را کنترل میFief 1  اقلیم و ملک  3دارایFief 2  اقلیم است.  6دارایLodovic  بازیکن(

 اقلیم دارد.  7صورتی( تنها یک ملک با 

Fief 1   ( است. این 4شهر با قدرت  7در جنگل و  7روی کوهستان، یک شهر با قدرت  6) یک شهر با قدرت  2شهر با مجموع قدرت  4دارای

 کند. محصول مختلف دارد که ثروت آن را مشخص می 6کند پس ملک چوب، ماهی و قارچ تولید می

 کند.هویج طالیی تولید می x 6  =74 2این ملک پس 

Fief 2  است. 4( است وفقط هویج تولید میکند پس ثروت آن 4و یک شهر با قدرت  6)یک شهر با قدرت  4شهر با مجموع قدرت  7دارای 

 کند.هویج طالیی تولید می x 4  =4 4پس این ملک 

اقلیم بین دو  7قبال کنترل  Ludovicکرد، واقعا به نفع او بود، اما این کار سخت است زیرا این دو ملک را به یکدیگر متصل می Timothyاگر 

 را به دست آورده است.  Timothyملک 
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است،  اما هیچ  4کند و ثروت آن کند زیرا ماهی تولید میای تولید نمیهیچ هویج طالیی Ludovic به  متعلق Fief 1 توجه کنید که ملک

 شهری ندارد )قدرت برابر صفر (. 

 

 : 3مثال برداشت محصول در راند 

همچنین او ی هویج در آن قرار داده است. کنترل یک اقلیم دریایی دیگر را به دست آورده است و یک مزرعه Timothyدر طول راند بعد، 

 ی طال در آن قرار داده است. کنترل یک اقلیم کوهستانی را به دست گرفته و یک مزرعه

 شده است.  5دارد. با اضافه شدن هویج و طال، ثروت ملک او  2شهر با مجموع قدرت  4همچنان  Timohtyمتعلق به   Fief 1ملک 

 کند.هویج طالیی تولید می x  5  =65 2پس این ملک اکنون 

است  4شهر با مجموع قدرت  7اکنون دارای یک اقلیم کوهستانی و یک مرکز تجاری است. این ملک دارای  Timothyمتعلق به  Fief 2ملک 

 شود.  7تجاری او ماهی تولید کند تا ثروت ملک او  گیرد که مرکزو او تصمیم می

 کند.هویج طالیی تولید می x 7  =8 4پس این ملک 

 هویج طالیی دریافت میکند. 46=  8+  65او مجموعا 

 است.  4کند پس ثروت آن است و یک نوع منبع )ماهی( تولید می 4اکنون دارای یک شهر با قدرت  Ludovicمتعلق به  Fief 1ملک 

 کند.هویج طالیی تولید می x  4  =4 4پس این شهر 
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 :4مثال برداشت محصول در راند 

دو ملک خود را با ساختن یک برج آسمانی به یکدیگر متصل کرده است. این دو ملک با یکدیگر ترکیب شده و یک ملک  Timothy، 4در راند 

است.  5کند، پس ثروت آن نوع منبع اصلی، طال، و قارچ تولید می 6تمام  دارد و 44شهر با مجموع قدرت  3دهند که تر را تشکیل میبزرگ

کنند، زیرا این ملک از قبل هر سه نوع منبع اصلی )چوب، ماهی و هویج( را تولید ی هویج و مرکز تجاری چیز دیگری به آن اضافه نمیمزرعه

 کند.می

 کند.هویج طالیی تولید می x   5  =55 44پس این ملک 

 است. 4همچنان دارای قدرت و ثروت  Ludovicمتعلق به  Fief 1ملک 

 کندهویج طالیی تولید می 4x4  =4پس این ملک 

 7اکنون دارای یک شهر با قدرت  Ludovicمتعلق به   Fief 2ملک 

کند، پس است و هویج تولید می 7است. با این شهر، قدرت ملک او اکنون 

 است. 4ثروت آن 

 کند.هویج طالیی تولید می 7x4  =7پس این ملک 
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 و پایان بازی های اوامر ملوکانهرو کردن کارت

کند و های اوامر ملوکانه خود را رو میهر بازیکن یکی یکی کارتهای اوامر ملوکانه مهیا شده است! در پایان بازی، زمان برای رو کردن کارت

 خود را کامل کرده است یا خیر.  کند که آیا نیازهای ماموریتبررسی می

تی حها یا ها، امالک، سازهها وابسته به اقلیمدهند، در حالی که گرفتن هویج طالیی از ماموریتها به صورت خودکار به شما هویج طالیی میگنج

 های اوامر ملوکانه شماست. کارت

 کنید، خرگوش خود را در امتیاز شمار حرکت دهید. به ازای هر هویج طالیی که کسب می

 کند!می را تا بازی بعدی کسب "گوش بزرگ "برد و لقب پر افتخاربازیکنی که بیشترین هویج طالیی را کسب کرده باشد بازی را می

 شوند.پیروزی را با یکدیگر شریک میدر صورت تساوی، بازیکنان 

 

 هانکاتی در مورد ماموریت

 امتیاز منابع 

به ازای هر چوبی که تولید کنید به شما  Carpenterکنید ) به عنوان مثال، ها مربوط به منابعی هستند که شما تولید میبسیاری از ماموریت

یا تعداد بیشتری منبع مشابه در یک ملک  7کنید را حتی اگر ها تمامی منابعی که شما تولید میدهد(. بر خالف امالک، این کارتیک امتیاز می

 شوند. ها نیز میآورند، و شامل منابع مزرعهبه حساب می داشته باشید

ی توانید در زمان محاسبهکرده است. شما نمیتولید می 4کند که در پایان راند رکز تجاری همان منبعی را تولید میدر پایان بازی، متوجه: 

 ثروت یک ملک یک نوع منبع تولید کنید و در زمان کامل کردن یک ماموریت نوع آن منبع را عوض کنید. 
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ی یکی از سه منبع اصلی که روی صفحه هک شده، و یک منبع دیگر که به وسیله نوع منبع تولید کنید ، 7تواند نهایتا هر اقلیم مییادآوری: 

 شود.ساخت یک مزرعه روی آن تولید می

 امتیاز شهرها

برای این نوع امتیازگیری  7یا  4ها به تعداد شهرهای تحت کنترل شما اشاره دارند. قدرت شهر مهم نیست، شهری با قدرت برخی از ماموریت

 یکسان هستند.

 امتیاز امالک

ها های آسمانی یا کمپتوانید برجسازند. شما نمیهایی که یک ملک را میها به تعداد امالک شما اشاره دارند، یا به تعداد اقلیمبرخی از ماموریت

 ر یک ملک قرار دارند.هایی که توسط این دو سازه به یکدیگر متصل شده باشند، دها نادیده بگیرید. اقلیمرا در زمان محاسبه این ماموریت

 های ویژهماموریت

PanPan the Barbarian 

کنند و هیچ ها( که هیچ منبعی تولید نمیها و کوهستانهای یک بازیکن اشاره دارد )دشتاقلیماین کارت به تمام 

 هایی با این شرایط باشد. ها در ملکی باشند که حاوی اقلیمها نباشد. حتی اگر این اقلیمشهری در آن

 

 

Liberal / Socialist  

های ، از مزیت ماموریتکنید: اگر یک گنج را کپی کنیدشما کل کارت را کپی می

Trasure Guardian  و / یا Treasure Hunter شوید. مند میهم بهره 
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Gloves 

هویج طالیی، و اگر هر  4ها را داشته باشید به شما این دو گنج اگر فقط یکی از آن

 هویج طالیی(.  8دهند )مجموعا هویج طالیی می 4دو را داشته باشید هر کدام 

 

 

 

 

Little Prince 

ها ها به جز یکی از آناگر چند ملک با شرایط یکسان از نظر تعداد هویج طالیی تولید شده داشتید، تمام آن

 را دوباره برداشت محصول کنید. 

 

 

 

 فرهنگ لغات

 شود: ماهی، چوب یا هویج. های خاص تولید میها یا سازهنوعی از منبع که توسط برخی از اقلیممنبع اصلی: 

 که در شروع بازی بر روی صفحه قرار دارند هم سازه هستند.  4توان ساخت. شهرهای با قدرت تنها یک سازه در هر اقلیم می: سازه

به دو اقلیم که توسط یک بازیکن کنترل شوند و یک ضلع مشترک داشته باشند )و توسط مواد مذاب از هم جدا نشده باشند( یا : متصل به هم

 شود.یک برج آسمانی به یکدیگر متصل باشند اطالق می دو اقلیم که توسط

دهند که دو کارت باالیی های آذوقه به شما این امکان را میهای ماجراجویی که هنوز بین بازیکنان پخش نشده است. کارتکارت: دسته کارت

 دسته کارت را بردارید و فورا بازی کنید. 

ها به بازیکن بعدی، تا او هم ی کارتهای دستتان و سپس پاس دادن بقیهکارت از بین کارت انتخاب یک یا تعداد بیشتری(: Draftتدوین )

 بتواند همین کار را انجام دهد.

 ای در آن نباشد.اقلیمی که هیچ خرگوش یا سازه: خالی

 تواند فقط حاوی یک اقلیم تکی باشد. ها که به یکدیگر متصل باشند. یک ملک میگروهی از اقلیم: ملک

 ها در فاز ماجراجویی کارت انتخاب کند.دارد تا از بین آنهایی که بازیکن در دست خود نگه میکارت: های دستکارت
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ی مذاب به یکدیگر های قرار گرفته در دو سمت مادهکند. خرگوشی بازی که دو کوهستان را از هم جدا میهای نقشهیکی از ویژگی: مواد مذاب

 متصل نیستند.

 شوند.نوعی از منابع خاص که توسط مزارع منابع خاص تولید می: الکچری

 های تمام شهرهای یک ملک. مجموع تعداد برج: قدرت

 کند.تعداد منابع مختلفی که یک ملک تولید می: ثروت

 خالصه قوانین بازی

 چینش بازی

 در هر کدام از فضاهای شهری بازی قرار دهید. 1یک شهر با قدرت 

 ی بازی قرار دهید.و در کنار صفحهکارت به پشت بسازید ها را بُر بزنید و یک دستهتمامی کارت

 سپس یک خرگوش در فضای صفر امتیاز شمار قرار دهد. های آن رنگ را بردارد، هر بازیکن یک رنگ انتخاب کند و خرگوش

 چگونگی بازی

 شود. ی بازیکنان انجام میه به صورت همزمان توسط همهفاز دارد ک 6هر راند شود. راند انجام می 4بازی در 

 به هر بازیکن تعدادی کارت بدهید:

 47  نفره 6کارت در بازی 

 41  نفره 4کارت در بازی 

 ( فاز ماجراجویی1

 هاالف( تدوین کارت

ها را به ی کارتها را به پشت در مقابل خودش قرار دهد، سپس بقیههر بازیکن به صورت همزمان دو کارت از دست خودش انتخاب کند و آن

 بازیکن بعدی پاس دهد. 

 ها ب( بازی کردن کارت

 تمام بازیکنان دو کارت بازی شده خود را بازی کنند. 

 آن را به پشت در مقابل خودتان قرار دهید بدون آنکه کسی آن را ببیند.اید ، اگر یک کارت اوامر ملوکانه بازی کرده 

 دهد قرار دهید.یک خرگوش در مختصاتی که کارت نشان میاید، اگر یک کارت اقلیم بازی کرده 

 ی مشخص شده روی کارت را روی آن قرار دهید ید و سازهآن را به رو در مقابل خود قرار دهاید، اگر یک کارت سازه بازی کرده

 )مزرعه، برج آسمانی، شهر یا کمپ(.
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 های سوزانده شده خود سپس کارت آذوقه را در دسته کارتاید، فورا دو کارت بکشید و بازی کنید. اگر کارت آذوقه بازی کرده

 قرار دهید.

ها این دو گام )تدوین و بازی کردن( را تا زمانی که تمام کارتپاس داده نگاه کنید.  هایی که بازیکن قبلی به شماتوانید به کارتحاال می

 بازی شوند ادامه دهید. 

 توانید فاز ساخت و ساز را شروع کنید.ها بازی شد، میزمانی که تمام کارت

 ( فاز ساخت و ساز 2

 شه قرار دهید، به شرط اینکه این شرایط را داشته باشید:های خود را در نقتوانید برخی یا تمام سازهدر طول این فاز، شما می

 هایی بسازید که تحت کنترل شما باشند ) به جز کمپ ها(ها را در اقلیمتوانید سازهشما فقط می 

 های ساخت هر سازه را رعایت کنید.نیازشما باید پیش 

 توانید یک سازه را حرکت دهید. شما هیچ وقت نمی 

  توان بیشتر از یک سازه ساخت.نمیدر هر اقلیم 

 ای در آن نباشد. های خالی قرار داد که هیچ خرگوش یا سازهتوان در اقلیمها را فقط میکمپ 

 ( فاز برداشت محصول3

 کنند:های طالیی خود را برداشت میدر پایان هر راند، بازیکنان هویج

 ثروت  xهویج طالیی هر ملک = قدرت 

 قدرت یک ملک

 های شهرهای آن ملک. ملک برابر است با مجموع تعداد برج قدرت یک

 ثروت یک ملک

 کند. ثروت یک ملک برابر است با تعداد منابع مختلفی که آن ملک تولید می

 اید، بازی تمام شده است.را تمام کرده 4توانید یک راند جدید را شروع کنید. اگر راند زمانی که برداشت محصول تمام شد، می

، چپ شوند )باال، پایینها از طریق اضالع خود به یکدیگر متصل میهای متصل به هم که تحت کنترل شما هستند. اقلیمگروهی از اقلیم: ملک 

 یا راست و نه به صورت مورب(، مگر اینکه با مواد مذاب از هم جدا شده باشند. 

 پایان بازی

 آنها را کسب کنید.های اوامر ملوکانه خود را رو کنید و امتیاز کارت

 کشد. را یدک می "گوش بزرگ"بازیکنی که بیشترین هویج طالیی را داشته باشد برنده است و تا بازی بعد لقب افتخارآمیز 
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 ی اوامر ملوکانههاکارتترجمه 

 ترجمه کارتنام 

Provisions 

 
 ها بکشید و بازی کنیددو کارت از دسته کارتفورا 

Royal Carrot 

 
 امتیاز 3

Royal Crown 

 
 امتیاز 5

Royal Chalice 

 
 امتیاز 4

Royal Scepter 

 
 امتیاز 6

Royal Coat 

 
 امتیاز  7

Royal Ring 

 
 امتیاز  4

Left Glove 
 

 امتیاز دارد.  4را هم داشته باشید  Right Gloveامتیاز ، اگر  4

Right Glove 
 

 امتیاز دارد. 4را هم داشته باشید  Left Gloveامتیاز، اگر  4

Carpenter 
 

  کند.امالک شما تولید میچوبی که امتیاز به ازای هر  4

Master Carpenter 
 

  کند.امالک شما تولید میچوبی که امتیاز به ازای هر  7

Fisher 
 

  کند.امالک شما تولید میکه  ماهیامتیاز به ازای هر  4

Master Fisher 
 

  کند.امالک شما تولید میکه  ماهیامتیاز به ازای هر  7

Farmer 4  د.یکنشما تولید میکه  هویجامتیاز به ازای هر  
Master Farmer 
 

  د.یکنشما تولید میکه  هویجامتیاز به ازای هر  7

Carrot King 
 

 د.نیهویج تولید ک 5حداقل  امتیاز، اگر 45

Fisher King 
 

 د.یماهی تولید کن 2شما حداقل امتیاز، اگر  71

Woodland King 
 

 د.یتولید کن چوب 2شما حداقل امتیاز، اگر  71

Merchant 
 

 امتیاز به ازای هر منبع الکچری که شما تولید کنید. 6

Little Prince 
 

 ترین ملک را دوباره برداشت محصول کنید.امالک خودتان به جز پر ارزشتمام 

http://www.bazinovin.ir/
mailto:nima.masghadi@yahoo.com


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

31 
 

 

 ترجمه کارتنام 
Treasure Guardian 

 
 امتیاز به ازای هر گنجی که شما دارید. 6

Treasure Hunter 
 

 های خود را دو برابر کنید.گنجامتیاز 

Master of the Mountains 
 

 امتیاز به ازای هر اقلیم کوهستانی که تحت کنترل شما باشد. 7

Harecingetorix 
 

 .در کنترل خود داریدکه شما  ملکیامتیاز به ازای هر  4

Hun-nu King 
 

 ملک در کنترل خود داشته باشید. 41شما حداقل امتیاز ، اگر  47

Explorer 
 

ی ی گوشهخانه 4ا باشد. )های نقشه در کنترل شمیاز به ازای هر اقلیم که در گوشهامت 6

 صفحه(
Diplomat 
 

و  41و  4ستون قشه که در کنترل شما باشد )ی نحاشیهاز به ازای هر اقلیم در امتی 4

 (41و  4ردیف 
Colonist 
 

 امتیاز به ازای هر کمپ که شما دارید. 6

Carrotistador 
 

 اقلیم باشد و تحت کنترل شما باشد.  6امتیاز به ازای هر ملکی که حداقل شامل  4

PanPan the Barbarian 
 

شهری نباشد و هیچ منبعی به ازای هر اقلیم تحت کنترل شما که حاوی هیچ  امتیاز 7

 تولید نکند.
Matriarch 
 

 شید.نترل داشته باامتیاز، اگر شما بازیکنی باشید که بیشترین اقلیم را تحت ک 47

Bureaucrat 
 

 شود(.کانه که دارید )شامل این کارت هم میامتیاز به ازای هر کارت اوامر ملو 4

Bun-Shee 
 

لید هیچ منبعی توامتیاز به ازای هر شهری که در کنترل شما باشد و در ملکی باشد که  7

 نکند.
King of Thieves 
 

 شهر را در کنترل خود داشته باشید. 3امتیاز اگر شما حداقل  47

Burgomaster 
 

 امتیاز به ازای هر شهری که در کنترل شماست. 4

Opportunist 
 

 امتیاز، اگر شما در امتیازشماری پایانی نفر دوم باشید.  41

Liberal 
 

 های اوامرملوکانه نفر سمت راست خود را کپی کنید. از کارتیکی 

Socialist 
 

 خود را کپی کنید.  چپهای اوامرملوکانه نفر سمت از کارتیکی 
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