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Pax Pamir: Second Edition 

 قوانین بازی

فغان در قرن نوزدهم قرار ، هر یک از بازیکنان در نقش یکی از رهبران اPax Pamirدر بازی 

در . است جدیددر تالش برای تاسیس حکومتی  "دورانی"ی امپراتور فروپاشیاز  پسگیرد که می

استفاده از آسیای مرکزی به  درها معموال این دوره را به خاطر نقش اروپایی ،تاریخ نگاری غرب

 ها به صورت خاصیامپراتوردر این بازی، این نامند. می "بازی بزرگ"عنوان میدانی برای رقبایشان،

اهداف  به رسیدن را در جهت "هاخارجی"ی خواهند مداخلهشوند که میهایی دیده میاز دید افغان

 شخصی خود تغییر دهند. 

 Tableau سر راست در سبک ایااد تابلوست  یک بازی کامال Pax Pamirاز نظر گیم پلی، 

Builder .)کارت از یک بازار مرکزی و سپس بازی  های خود را صرف خریدن اکثر نوبتبازیکنا

 باعثها بازی کردن کارت کنند.و در یک ردیف به نام دربار میخودشان ها در مقابل کردن آن کارت

 توان ازای خواهد شد که میی بازی و موجب دستیابی به اقدامات اضافیافزودن عناصری به نقشه

 آنها در جهت ایااد موانع برای بازیکنان دیگر و تحت تاثیر قراردادن جریان بازی استفاده کرد.

سازد، اما بازی های خودش را میی آخر شایان توجه ویژه است. هرچند هر بازیکن ردیف کارتنکته

 دهد.قیم و غیر مستقیم ارائه میبازیکنان به صورت مست تعاملهای زیادی برای راه

 ها بر اساس حامیدهند. در بازی، این ائتالفهایی تشکیل میبرای در امان ماندن، بازیکنان ائتالف

ت های اروپایی حمایروسیه( توسط قدرتدو عدد از این ائتالفات  بریتانیا و  شوند.ها شناخته میآن

 ها درمحلی که خواهان پایان دادن به دخالت اروپایی عناصرشوند. ائتالف سوم  افغان( توسط می

 شود.هستند حمایت می منطقه

، رو شود، ائتالفات مختلف چیرگیدر طول بازی، زمانی که یک کارت رویداد خاص، به نام بررسی 

اطع برتری قها دارای گیرند. اگر فقط یکی از ائتالفات در یکی از این بررسیمورد ارزیابی قرار می

باشد، بازیکنانی که به آن ائتالف وفادار باشند بر اساس میزان نفوذ خود در آن ائتالف، امتیاز پیروزی 

ها پاره پاره بماند، بازیکنان بر اساس این بررسی کنند. هرچند، اگر افغانستان در یکی ازکسب می

 کنند.قدرت شخصی خود امتیاز پیروزی کسب میمرکز 
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 اجزای بازی

 نقشه

هایی که ی بازی حاوی شش منطقه است. هیچ محدودیتی برای تعداد مهرهنقشه

های متعلق به قرار بگیرند وجود ندارد و مهره یا در مرز آن توانند در یک منطقهمی

 توانند در منطقه یا مرز یکسانی وجود داشته باشند. بازیکنان و ائتالفات مختلف می

 ی مطلوب قرارگذاری ماموعهدر اطراف نقشه شمارشگر امتیاز و فضایی برای نشانه

 داده شده است.

 

 (63های ائتالف )بلوک

دهد بلوک همرنگ با آن است: آنچه که یک بلوک نشان می 21هر ائتالف دارای 

بستگی به مکان قرارگیری آن دارد. بلوکی که در یک منطقه قرار بگیرد یک 

د شونامیده میراه گیرد، یک بلوکی که در مرز قرار میشود. نامیده میارتش 

 کند(.ها را ساده میها به صورت خوابیده امکان تشخیص آن قرار دادن راه

ال کنند که در حهای اتئالف تنها به بازیکنانی کمک میبه صورت کلی، بلوک

حاضر به آن ائتالف وفادار باشند. بنابراین، حتی اگر شما به بزرگ شدن یک 

اهند از شما پیروی نخوسربازانتان  ،تانارتش کمک کنید، در صورت تغییر وفاداری

 کرد. 

 (55سیلندرها )

سیلندر به رنگ خودش داراست. سیلندری که طراحی طالیی دارد برای  22هر بازیکن 

مانده بر اساس محل قرارگیری آنها جهت نمایش شود. سیلندرهای باقیامتیازشماری استفاده می

ک ی یشوند. سیلندری که در یک منطقه قرار داده شود نشان دهندهمختلفی استفاده می موارد

بازیکن قرار بگیرند، سیلندرها نشانگر یک  یک بر روی یک کارت در درباراست. اگر قبیله 

 هستند. جاسوس 

شما هستند، حتی اگر وفاداری خود را  های ائتالف، سیلندرها همیشه در رکابهبر خالف مهر

 تغییر دهید. 
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 (63انبار پول )

عدد سکه در بازی وجود دارد. هر کدام نشانگر یک روپیه است. بر خالف سایر  63

های اجزای بازی، هیچ محدودیتی برای تعداد سکه وجود ندارد، اما نیاز به سکه

ی سیاسی هستند. ها نمایانگر سرمایه، روپیهPax Pamirدر بیشتر بسیار نادر است. 

 ماموع صفر بوده است، که در بازیی سیاسی یک بازی در این دوره، سرمایه

 Pax Pamir .هم همینگونه است 

 های دیگرمهره

ی دیگر موجود در بازی دارای عملکردهای گوناگونی در طول بازی چندین مهره

های فرماندار، صفحات بازیکنان، نشانگر وفاداری و نشانگر هستند، که شامل توکن

 ی مطلوب است.ماموعه

 (241ها )کارت

عدد  Wakhan  12های ( و کارت211های دربار  (، کارت23های رویداد  وجود دارد: کارت Pax Pamirسه نوع کارت در بازی 

 عدد کمکی(.  1هوش مصنوعی و 

های رویداد بسیار سرراست هستند. هر کدام دارای دو تاثیر است. تاثیری که کارت

د که یک بازیکن آن کارت را شودر پایین کارت آورده شده است زمانی فعال می

شود که بعد از بخرد. تاثیری که در باالی کارت آورده شده است زمانی فعال می

نوبت یک بازیکن، کارت به صورت خودکار در فاز پاکسازی سوزانده شود. بهتر است 

های رویداد دارای تصویر یکسانی از اتاق عدد از این کارت 2که بازیکنان بدانند که 

 چیرگیها رویدادهای خاصی به نام بررسی ی باال حصار هستند، این کارتگذارتاج

کنند چه زمان و به چه شکلی بازیکنان امتیاز پیروزی کسب هستند که مشخص می

 کنند. 

های دربار دارای های دربار هستند. کارتهای بازی کارتاکثریت قاطع کارت

اتومی هر ضروری است. آناطالعات زیادی هستند و درک آنها برای بازی کردن 

 کارت در ذیل آورده شده است. 

بازی کنید  Wakhanتنها زمانی که با  Wakhanهای هوش مصنوعی کارت

ها در مورد قوانین مهم جهت ذخیره کردن هدایای او و یادآور استان Wakhanهای کمکی رتشود. کا( استفاده می16ی  صفحه

 شوند. استفاده می
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 بازی چینش

 ی مطلوب شروع بازیمجموعه

Pax Pamir یشود. شاه ایوب، آخرین امپراتور دورانی، به تازگی عزل شده است. سرزمیندر دوران تحوالت بزرگ سیاسی شروع می 

 های محلی در حال به دست گرفتن ابتکار عمل هستند. فروپاشی سراسری است، و مقام که زمانی متحد شده بود حاال در معرض

 ی سیاسی قرار دهید.ماموعه مربوط بهی مطلوب را بر روی فضای جهت نشان دادن این فضای سیاسی، نشانگر ماموعه
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 ی کارتهاایجاد پشته

 ها را بسازید:ی کارتمراحل، پشتهبا پیروی از این 

 های دربار و رویداد را از هم جدا کنید.کارت. 2

ی یک کارت به ازای هر کارت، بعالوه 5کارت دربار به پشت ایااد کنید که هر کدام حاوی  دسته 3های دربار را بُر بزنید. . کارت1

 خواهند شد.در این بازی استفاده ن های دربارزیکن باشند. مابقی کارتبا

کارت سمت  دسته 2های رویداد جدا کنید و یک عدد از انها را در هر کدام از را از سایر کارت چیرگیکارت رویداد بررسی  2. 6

 راست قرار دهید. 

ی سمت راست ر دستهو یک کارت در هر کدام از چها چپدو کارت در دومین دسته از سمت های رویداد را بُر بزنید. مابقی کارت. 2

 کارت رویداد باقی مانده در این بازی استفاده نخواهند شد.  3آن قرار دهید. 

ها را به شکلی روی هم قرار دهید که چهار اناام، هر کدام از این شش دسته کارت را جداگانه بُر بزنید. سپس، دسته کارت. سر5

 د. نهایی را بُر نزنیی ایااد شدهی ها قرار بگیرند. پشتهکارت یدسته کارت حاوی کارت های رویداد بررسی نفوذ در پایین پشته

 ایجاد بازار

کارتی است که به رو و در یک جدول با دو  21از  ماموعهشوند. بازار یک ها از طریق یک بازار وارد بازی میکارت، Pax Pamirدر 

ها این بازار را تشکیل دهید و هر ستون بازار ی کارتدر زمان چینش بازی، با کشیدن کارت از پشتهگیرند. ستون قرار می 3یف و در

ها را در سمت راست بازار قرار ی کارترا  ابتدا ردیف باال( پُر کنید، پر کردن را از سمت چپ ترین ستون شروع کنید. سپس پشته

 دهید. 

 های بازیکنبرداشتن مهره

روپیه بدهید. یک سیلندر از هر بازیکن را در فضای  2ی بازیکن و عدد سیلندر، یک نشانگر وفاداری، یک صفحه 22به هر بازیکن 

 ی بازیکن بگذارید. ی آنها را در صفحهشماره صفر از امتیاز شمار قرار دهید و بقیه

 های ائتالفبانک و بلوک

 ی محل بازی قرار دهید.ها را در نزدیکهای ائتالفی بلوکها و ماموعهی سکهبقیه

 وفاداری اولیه

گرد، هر بازیکن نشانگر وفاداری خود را به نحوی تنظیم کند که وفاداری انتخاب با شروع از یک بازیکن تصادفی و به شکل ساعت

ی خود را انتخاب کرد، آن بازیکن نوبت اول را اناام خواهد داد. شده توسط او را نشان دهد. بعد از اینکه آخرین بازیکن وفاداری اولیه

 است. اکنون بازی آماده
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 ها در یک نگاهی کارتایجاد پشته

 

 نفره 6مثالی از چینش بازی 
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 مفاهیم و عبارات کلیدی

 چهار مجموعه

که هر کدام مربوط به یکی از عناصر قدرت است:  گیرنددر یکی از چهار ماموعه قرار می Pax Pamirهای اکثریت قاطع کارت

 به صورت کلی...هر ماموعه دارای امتیازهای خاص خود است. . جاسوسیاقتصاد، نیروی نظامی، سیاست و 

وال در مقابل مالیات محافظت د. همچنین از امکنها را کنترل میا و حرکت مهرههجریان روپیه یی اقتصادماموعه

 ند.کمی

 

 کند. دهد و به محافظت از نفوذ ائتالف کمک میها دستور میی نیروی نظامی به ارتشماموعه

 

 

 

 کندهای قابل بازی را کنترل میی سیاسی قدرت را تثبیت کرده و کارتماموعه

 

 

 کند. پذیری دیپلماتیک و توانایی مصالحه با دشمنان را فراهم میی جاسوسی انعطافماموعه

 

 

 ی مطلوبمجموعه

مند ها از اقدامات اضافی بهرهکارتکند که کدام ی مطلوب است. این ماموعه مشخص میها ماموعههمیشه یکی از این ماموعه

های خاص بازی شوند، (. زمانی که برخی کارت26ی تر کند  صفحهها را گران( و ممکن است کارت23ی خواهند شد  صفحه

 ی مطلوب تغییر خواهد کرد.ماموعه

 

 

 دربار شما

شود. بازیکنان در شروع بازی کارتی در دربار خود ندارند، اما به تدریج و هر بازیکن یک ردیف کارت دارد که به آن دربار اطالق می

توانید آزادانه جاباا کنید. هرچند های درون دربار را نمیشود. کارتهایی به دربار اضافه شده و یا از آن حذف میدر طول بازی کارت

کارت  2کارت بعالوه  6حداکثر شما باید  پاکسازیتواند هرچقدر که بخواهید بزرگ شود، اما در فاز بار شما در نوبتتان میی دراندازه

  های دربارتان، در دربار خود داشته باشید و تعداد اضافی آن را بسوزانید. ی بنفش روی کارتبه ازای هر ستاره
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 های دست شماکارت

ود، ش زیاده بخواهید تواند هرچقدر کهای دستتان میر دستش دارد. هرچند در طول نوبتتان تعداد کارتهر بازیکن تعدادی کارت د

خود داشته باشید  دستهای دربارتان، در روی کارت آبیی کارت به ازای هر ستاره 2کارت بعالوه  1حداکثر باید اما در فاز پاکسازی 

 و تعداد اضافی آن را بسوزانید.  

 ری رتبه و برت

ی یک کارت مشخص ستاره است. رتبه از دو جهت دارای اهمیت است. اول اینکه، رتبه 6تا  2ای بین هر کارت دربار دارای رتبه

ی قدرت برخی از اقدامات آن کارت است. این اقدامات دارای عالئم اضافی هستند تا به بازیکنان در یادآوری اینکه آنها وابسته کننده

ی خاص شما اضافه خواهد شد. هر های یک ماموعهی کارت به تعداد کل ستارهتند کمک کند. دوم اینکه، رتبهی کارت هسبه رتبه

 دهد، همانطور که در ذیل نشان داده شده است:ها یک برتری مهم را گسترش میماموع ستاره در این ماموعه

 کنند.های شما جلوگیری میهای اقتصادی از اعمال مالیات بر روپیهستاره

 

 کنند.ی تساوی در امتیازشماری پایانی عمل میهای نظامی به عنوان شکنندهستاره

 

 دهند دربار بزرگی داشته باشید. های سیاسی به شما اجازه میستاره

 

 های بیشتری در دستتان نگاه دارید.دهند کارتهای جاسوسی به شما اجازه میستاره

 

 

 ی سهرتبه یرژهی یک و رتبه یرژه

 وفاداری و نفوذ

، همیشه به یکی از سه ائتالف وفادار هستند: بریتانیا صورتی(، روسیه  زرد( یا افغان  سبز(. وفاداری Pax Pamirبازیکنان در بازی 

کند، به عنوان مثال، بازیکنانی که به دهید را مشخص میهای ائتالفی که در زمان بازی کردن کارت در نفشه قرار میشما رنگ بلوک

 کنند. وارد نقشه می های زرد رنگائتالف روسیه وفادار هستند بلوک

های مختلف کسب این امتیازات بعدا صحبت شود. در مورد راهمیزان وفاداری شما به یک ائتالف از طریق امتیازات نفوذ مشخص می

 هدایایو تعداد  جوایزدربار، تعداد  دوستانمیهنی تعداد بعالوه 2کنیم، اما، در حال حاضر بدانید که ماموع نفود شما برابر با می

 شماست. 
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پرستان  تان کسب کنید  یا با بازی کردن میهنجهت تغییر وفاداری، شما باید یک امتیاز نفود مربوط به ائتالفی به غیر از ائتالف فعلی

ع و میهن پرستی که جم های خیانت به همراه جوایز.(. هر زمان وفاداری شما تغییر کرد، ابتدا هدایای خود و هر جایزهیا با کارت

 وفاداری خود را به شکلی تنظیم کنید که وفاداری جدید شما را نشان دهد.  اید را به انبار بازگردانید. در آخر، چرخآوری کرده

 مثالی از تغییر وفاداری

Blake  .در حال حاضر به ائتالف افغان وفادار است. او یک هدیه، یک جایزه و یک میهن پرست دارد 

کند. در این لحظه، را بازی می "Sir John Kean"گیرد وفاداری خود را تغییر دهد. او کارت میهن پرست و تصمیم میابه هر حال، 

 دهد.او هدیه، جایزه و کارت میهن پرست خود را از دست می

 

 فرمانداری یک منطقه

ی بازی دارای یک توکن فرمانداری هستند. اگر هیچ بازیکنی در حال حاضر فرماندار یک منطقه نباشد، توکن هر یک از شش منطقه

ی بازی ماند. اگر بازیکنی فرماندار یک منطقه شود، باید فورا توکن فرمانداری آن منطقه را بردارد و در منطقهآن منطقه در نقشه می

مین شکل، اگر بازیکنی فرمانداری یک منطقه را از دست بدهد، توکن فرمانداری آن منطقه باید فورا به نقشه خودش قرار دهد. به ه

 بازگردانده شود. 

کنان  بیشتر از تمامی بازیهای حاکمیتی حداقل یک قبیله و یک اکثریت از مهرهجهت برداشتن یک توکن فرمانداری، شما باید 

شوند. اگر یک تساوی برقرار های حاکمیتی شناخته میهای وفادار به عنوان مهره. قبایل و ارتشدیگر( در آن منطقه داشته باشید

توانند شما را از برداشتن یک توکن های متعلق به ائتالفات دشمن میاست، هیچ بازیکنی فرماندار آن منطقه نخواهد بود. ارتش

 نباشد. ی دشمنی در آناافرمانداری منع کنند، حتی اگر هیچ قبیله

( و توانایی 21ی های خاص مالیاتی  صفحه( ، برتری21ی فرمانداری یک منطقه به بازیکنان امکان دسترسی به اقدام ساخت  صفحه

(. شاه بودن همیشه 22ی دهد  صفحهاستخراج مالیات از بازیکنان دیگری که بخواهند کارتی متعلق به آن منطقه را بازی کنند می

 خوب است.
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ارتش غیر وفادار به شما  2ی حاکمیتی در قندهار دارید  یک قبیله و دو ارتش افعان وفادار به شما(. همچنین شما سه مهره: مثال

های حاکمیتی شما روسی(. چون شما حداقل یک قبیله در منطقه دارید و تعداد مهره 1بریتانیایی و  1هم در منطقه وجود دارد  

 نطقه برای شماست.بیشتر است، توکن فرمانداری آن م

 قوانین کلی

 مذاکره

توانند در طول بازی با یکدیگر صحبت کنند و به صورت صریح اقداماتشان را با هم هماهنگ کنند. اما، هیچ توافقی اجبار بازیکنان می

بدل شود که  بازیکنان رد وتواند بین توانند با یکدیگر کارت رد و بدل کنند. پول تنها زمانی میکند. بازیکنان هیچگاه نمیایااد نمی

به صورت صریح در قوانین آورده شده باشد به عنوان مثال، مالیات گیری، رشوه دادن برای اناام اقدامات گروگان گرفته شده، بازی 

 کردن کارت. 

 محدودیت اجزای بازی

ه با همان شکل و رنگ از جای دیگری اگر از شما خواسته شد یک واحد وارد نقشه کنید و در انبار وجود نداشت، شما باید یک مهر

احد د یک نوع ویتواندر بازی بردارید، البته آن مهره نباید در همین نوبت در نقشه قرار داده شده باشد. در صورت اناام این اقدام، می

 دیگری تبدیل کنید. نوع را به 

های خود را از نقشه خارج بنابراین یکی از قبیله مثال: شما باید یک جاسوس قرار دهید، اما هیچ سیلندری در انبار شما نیست،

 دهید. د و به عنوان جاسوس به شکلی که گفته شده قرار مییکنمی

 های خاصاولویت کارت و توانایی

 های دربار امکان استفاده از اقداماتشما همیشه به این اقدامات اصلی دسترسی دارید: خرید کارت و بازی کردن کارت. بعالوه، کارت

 یعنی، اگرتواند در هر نوبت برای یک اقدام استفاده شود. هر کارت در دربار شما میدهند. ها را مینوشته شده بر روی کارت

 یک کارت داری سه اقدام است، تنها یکی از این اقدامات در هر نوبت قابل استفاده است. 

 سوزاندن کارت از دربار

 شود، قوانین ذیل باید اعمال شود:می هر زمان که کارتی از دربار شما سوزانده

 شود.رود و به صاحبش بازگردانده میهر جاسوسی که بر روی کارت قرار دارد از بین می 

 ای که نتوانید پرداخت کنید، شمااگر کارت دارای آیکون ترازو است، شما باید دو روپیه به انبار بپردازید. به ازای هر روپیه 

شود(. اگر هیچ کارتی ندارید، را شامل نمی ترازو دار ربارتان بسوزانید  البته که خود آن کارتباید یک کارت از دست یا د

 نیازی نیست پرداختی اناام دهید. 
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 Overthrowقانون 

های موجود در نقشه وجود ندارد. اما، اگر شما های دربار شما و مهرهبه صورت کلی ارتباط دائمی بین کارت

اسی مرتبط با آن ناحیه را از یهای سخود در یک منطقه را از دست بدهید، باید تمامی کارتی آخرین قبیله

دربار خود بسوزانید. همچنین، اگر شما آخرین کارت سیاسی مرتبط به یک منطقه را از دربارتان بسوزانید، 

 ها به خاطر اینیاری از بازیی بسباید فورا تمامی قبایل خود در آن منطقه را از نقشه بردارید. برنده و بازنده

 اید!شود، بنابراین شاید بهتر باشد یکبار دیگر آن را بخوانید تا مطمئن شوید که آن را درک کردهقانون مشخص می

 

 های بازیگام

Pax Pamir دهد که در دو بخش بعدی این اقدام اناام می 1شود. در هر نوبت، بازیکن فعال حداکثر در چندین نوبت بازی می

توانید یک آیند. شما می( در شمارش اقدامات بازیکن به حساب نمی23ی دفترچه توضیح داده شده است. اقدامات اضافی  صفحه

هید. بعد از اینکه نوبت شما تمام شد، پاکسازی را اناام دهید. سپس بازی به شکل ساعت اقدام اناام دهید و یا اصال اقدامی اناام ند

کند تا زمانی که بازی تمام گرد با نفر بعدی ادامه پیدا می

 شود.

 پاکسازی

 گام است: 2پاکسازی دارای 

اگر تعداد کارت دربار شما از سه عدد بعالوه یک عدد اول، 

های دربار شما وی کارتی بنفش بر ربه ازای هر ستاره

 های اضافی را از دربارتان بسوزانید. بیشتر است، کارت

اگر تعداد کارت دست شما از دو عدد بعالوه یک عدد دوم، 

های دربار شما بیشتر ی آبی بر روی کارتبه ازای هر ستاره

 های اضافی را از دستتان بسوزانید. است، کارت

ترین ستون بازار هر کارت رویدادی که در سمت چپسوم، 

ای بر روی آن کارت است در است را بسوزانید. اگر روپیه

ماند. همیشه اول ردیف باال سوزانده همان مکان باقی می

شود و سپس ردیف پایین. زمانی که یک کارت رویداد می

شود، تمام بازیکنان تحت تاثیر متن یا اثری که سوزانده می

 گیرند. قسمت باالیی آن کارت است قرار میدر 
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ترین ها( به سمت چپهای روی آنهای آن ردیف  به همراه روپیههر فضای خالی موجود در بازار را با حرکت دادن کارتچهارم، 

به  ازارهای جدید برای پر کردن فضاهای خالی سمت راست پر کنید، تا در صورت امکان تعداد کارت بفضا و سپس کشیدن کارت

ها بر روی های رویداد سوزانده شده در آن قرار داشت، آن روپیههای کارتاندازه نرمال بازگردد. اگر کارتی وارد فضایی شد که روپیه

 گیرند.کند قرار میکارت جدیدی که آن فضا را اشغال می

 بازار وجود داشت، فورا یک بررسیاگر یک کارت بررسی چیرگی رو شد و از قبل یک کارت بررسی چیرگی در بی ثباتی.  

چیرگی اناام دهید و سپس هر دو کارت بررسی چیرگی را بسوزانید و فضاهای خالی بازار را به شکل گفته شده پر کنید. اگر آخرین 

 شود. کارت بررسی چیرگی به این شکل سوزانده شد، آن بررسی چیرگی به عنوان آخرین بررسی در نظر گرفته می

 و پیروزیپایان بازی 

ی امتیاز از بقیه 2تواند تمام شود. اگر بعد از یک بررسی چیرگی، امتیاز نفر اول حداقل به دو شکل می Pax Pamirیک بازی 

بازیکنان بیشتر بود، بازی تمام است و آن بازیکن برنده است. با توجه به این مساله، زمانی که آخرین بررسی چیرگی بازی اناام شود، 

 بیشترین امتیاز پیروزی را داشته باشید برنده است.  بازی همیشه تمام خواهد شد و بازیکنی که

دش داشته های قرمز بیشتری در دربار خواگر یک یا تعداد بیشتری از بازیکنان امتیاز برابری در پایان بازی داشتند، بازیکنی که ستاره

. اگر باز ین روپیه را داشته باشد برنده استی آن تساوی است. اگر همچنان بازیکنان با هم برابر بودند، بازیکنی که بیشترباشد برنده

 هم تساوی برقرار بود، هر کس که بتواند کباب چوپان بهتری درست کند برنده است.

 توضیح داده شده است. 12ی امتیازشماری بررسی چیرگی در صفحه

 اقدامات اصلی

، اما اقدامات خرید و بازی کردن کارت، با در این قسمت توضیح داده شده است. هرچند سخت نیست Pax Pamirدو اقدام اصلی 

ها ترجیح بدهند فقط این دهید، ممکن است برخی از گروهترین اقدامات بازی هستند. زمانی که بازی را آموزش میفاصله، پیچیده

 موزند و سپس اقدامات دیگر را به تدریج در طول چند راند اول بازی یاد بگیرند.آدو اقدام را بی

 خرید کارت

یک کارت از بازار بخرید و آن را به دست خودتان اضافه کنید. اگر کارتی را خریداری کنید که بر روی آن روپیه وجود دارد، آن 

 کنید. ها را به همراه کارت دریافت میروپیه

 ی آن کارت را به بازار بپردازید. جهت خرید یک کارت، شما باید بتوانید هزینه

روپیه هزینه دارد،  2ترین ستون ماانی است، ستون بعدی ستونی فعلی آن کارت در بازار است. سمت چپی کارت وابسته به هزینه

ستون بعدی دو روپیه و الی آخر. این هزینه را با قرار دادن یک روپیه بر روی هر کارتی که در ردیف کارت خریداری شده و در سمت 

فضای خالی از بازار سکه بگذارید، هزینه را بر روی کارتی که در همان ستون در چپ آن قرار دارد بپردازید. اگر نیاز شد که در یک 

ین توانید در اهای بازار قرار دادید، شما نمیای بر روی یکی از کارتاگر به هر دلیل روپیهدر ردیف دیگر قرار دارد بپردازید. 

 نوبت آن کارت را خریداری کنید. 

شوند و به محض گاه وارد دست بازیکن نمیهای بررسی چیرگی( هیچد  شامل کارتهای رویداکارتهای رویداد. کارت 

های رویداد دارای یک تاثیر همیشگی هستند که تا بررسی چیرگی بعدی خریداری شدن از بازار اعمال خواهند شد. بسیاری از کارت
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های رویدادی ید آن را در زیر دربار خود قرار دهد. کارتکند باهای رویداد را خریداری میبرقرار خواهد بود. بازیکنی که این کارت

 دهند باید در کنار نقشه و در معرض دید تمام بازیکنان قرار بگیرند. که کل بازی را تغییر می

مطلوب باشند،  یماموعه های نظامیاگر کارتهای نظامی مطلوب هستند. ها در زمانی که کارتی کارترخریدا 

های سمت چپ کارت شود. در زمان خرید کارت از بازار، به جای یک روپیه، دو روپیه بر روی کارتی خرید کارت دو برابر میهزینه

 خریداری شده قرار دهید. 

 

 مثال خرید

Chas خواهد با دومین اقدام خود و میکند. ابه عنوان اولین اقدام خود در این نوبت، سومین کارت از ردیف باالیی را خریداری می

 یک کارت دیگر خریداری کند. 

تواند این دو کارت را خریداری کند. او تصمیم چون او قبال در همین نوبت یک سکه بر روی دو کارت ابتدایی ردیف باال قرار داده، نمی

دهد. چون سومین یی ردیف باال قرار میراخریداری کند. او یک سکه بر روی دو کارت ابتدا Arthur Conollyگیرد که کارت می

 دهد. فضا خالی است، سومین سکه را بر روی سومین کارت ردیف پایین قرار می

 دارد.ای که بر روی کارت هست را هم برمیکند و دو روپیهدارد و به دستش اضافه میاش را برمیسپس کارت خریداری شده
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 بازی کردن کارت

  قرار دهید.های دستتان را در دربارتان یکی از کارت

 ی مربوط به کارتی آن را اعالم کنید. اگر شما فرماندار منطقهبرای بازی کردن یک کارت، ابتدا آن کارت را رو کنید و نام و منطقه

 کن دیگری فرماندار آن منطقه است، بایدد آزادانه آن کارت را بازی کنید. اگر بازییتوانهستید و یا هیچ کس فرماندار آن نیست، می

تواند تعدادی روپیه به عنوان رشوه به او بدهید که برابر است با تعداد قبایل بازیکن فرماندار در آن منطقه. هر بخشی از این تعداد می

ند که که شکلی ادامه پیدا میی فرماندار آن منطقه پرداخت نشود. اگر رشوه پرداخت نشود  یا نادیده گرفته نشود(، بازی ببا اجازه

 انگار آن اقدام اصال اناام نشده است. 

 توانید به سمت چپ یا راست دربار خود اضافه کنید. کارت بازی شده را می

اگر کارت بازی شده یک میهن دوست است که با وفاداری فعلی شما یکسان نیست، تمامی میهن دوستان و جوایز و هدایای خود را 

 پس چرخ وفاداری خود را به شکلی تنظیم کنید که مطابق با وفاداری آن میهن دوست باشد. بسوزانید. س

بعد از بازی کردن یک کارت، هر آیکون تاثیر مشخص شده در سمت راست کارت را از باال به پایین اناام دهید. تاثیرات در ذیل 

 توضیح داده شده است:

 است.  راهر یکی از مرزهای این منطقه قرار دهید. این مهره حاال یک یک بلوک ائتالف مربوط به وفاداری خود را د

 

ی آن قرار دهید که منطقهبازی شده توسط بازیکنان  های درباریکی از سیلندرهای خود را بر روی یکی از کارت

 ی کارت بازی شده باشد. این مهره حاال یک جاسوس است.مطابق با منطقه

 

 یک بلوک ائتالف مربوط به وفاداری خود را در این منطقه قرار دهید. این مهره حاال یک ارتش است. 

 

 

 یکی از سیلندرهای خود را در این منطقه قرار دهید. این مهره حاال یک قبیله است.

 

ها دو روپیه از بانک بردارید. این کارت قرض گرفته شده است. یادآوری: اگر زمانی این کارت را بسوزانید، باید روپیه

 (. 21ی را پس بدهید  صفحه
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ی ی مطلوب نظامی باشد، هزینهی مشخص شده قرار دهید. یادآوری: اگر ماموعهی مطلوب را بر روی ماموعهماموعه

 شود.بر میخریدن کارت دوبرا

 مثالی از بازی کردن کارت

Cati خواهد کارت  آبی( به ائتالف بریتانیا وفادار است. او می"Sikh Merchants In Lahore" .را بازی کند 

دو قبلیه  Hope طوسی( رشوه بدهد. چون  Hopeاست، بنابراین او باید ابتدا به فرماندار آن منطقه،  Punjabاین کارت مربوط به 

 تواند در صورتی که بخواهد درخواست دو روپیه کند. منطقه دارد او می در این

Cati دهد. میودداری کند، یک اقدام را از دست کند که ارزشش را دارد. اگر او از پرداخت آن خفکر می 

های دیگری در آناا باشد!(. چون او به بریتانیا راهقرار دهد  حتی اگر  Punjabدر هر کدام از مرزهای  راهتواند یک می Catiابتدا، 

 صورتی خواهد بود.  راهوفادار است، رنگ 

گیرد آن را بر دهد. او تصمیم میباشد قرار می Punjabدرباری که مربوط به  هایکارت یکی از، یک جاسوس بر روی Catiسپس 

 ی کند!قرار دهد. شاید در آینده بتواند از او اخاذ Hopeروی کارت دربار 

 گیرد. سر اناام، چون کارتی که او بازی کرده قرضی است، دو روپیه از بانک می
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 اقدامات مبتنی بر کارت

های دربار است و فقط زمانی قادر به اناام آن خواهید بود که یک کارت در دربار خود مربوط به کارت Pax Pamirمابقی اقدامات 

هر کارت در هر نوبت ، بدون توجه به تعداد اقدامی که بر روی کارت است، فقط داشته باشید که آن اقدام را نمایش دهد. 

 برای انجام یک اقدام قابل استفاده است.

. ی یک کارت بیشتر باشد، اقدام آن موثرتر استکنند. هرچقدر رتبهی کارت تغییر میمبتنی بر کارت بر اساس رتبهبرخی از اقدامات 

 کنند دارای عالئم بیشتری هستند. ی کارت تغییر میجهت یادآوری این موضوع، اقداماتی که بر اساس رتبه

ی مطلوب یکی باشد، در حداکثر تعداد ی آنها با ماموعههایی که ماموعهاقدامات موجود بر روی کارتاقدامات اضافی.  

ها همچنان فقط برای اناام یک اقدام در هر اقدام شما که دو اقدام در هر نوبت است تاثیری ندارند. یادآوری: هرکدام از این کارت

 شوند. نوبت استفاده می

های موجود در خواهند که تعدادی روپیه بر روی کارتبرخی از اقدامات مبتنی بر کارت از بازیکن میی اقدامات. هزینه 

ی کارت باید بر روی سمت هایی معادل با هزینهروپیهشوند: ها همیشه به شکل مشابهی پرداخت میبازار بگذارد. این روپیه

گر یکی از اهای هر دو ردیف بازار قرار بگیرد، به شکلی که بر روی هر کارت یک روپیه قرار بگیرد. ترین کارتراست

فضاهای بازار خالی است، آن فضا را نادیده بگیرید و به کارت بعدی در آن ردیف بازار پرداخت را اناام دهید. یادآوری: اگر به هر 

 قدام،ی اتوانید در آن نوبت آن کارت را بخرید. به عنوان مثالی از پرداخت هزینهای بر روی کارتی از بازار قرار دهید، نمیدلیل روپیه

 ی بعد را ببینید. مثال اقدام ساخت در صفحه

به  تواندهای دربار به شکلی مشابه فرمانداری یک منطقه توسط یک بازیکن میکارتاقدامات گروگان گرفته شده.  

ی بازیکنان هبقی به گیری یک کارت، یکی از بازیکنان دشمن باید تعداد جاسوس بیشتری نسبتگروگان گرفته شود. جهت گروگان

تواند شود، آن بازیکن تنها در صورتی میهای دربار بازیکنی گروگان گرفته میبر روی آن کارت داشته باشد. زمانی که یکی از کارت

 گیر روی آن کارت به بازیکن گروگانگیر پرداخت کند.ای برابر با تعداد جاسوسان گروگاناز اقدامات آن کارت استفاده کند که رشوه

های خاص  که در یک کادر متنی کوچک ی بازیکن گروگان گیر نادیده گرفته شود. تواناییتواند با اجازههر بخشی از این مقدار می

 شوند.نوشته شده است( هیچگاه گروگان گرفته نمی

 

 گیریمثالی از گروگان

ین کارت  آبی( دو جاسوس بر روی ا Cati طوسی( قرار دارد.  Hopeاین کارت در دربار 

تنها یک جاسوس بر روی این کارت دارد. به همین دلیل، دو اقدام این کارت  Hopeدارد. 

 گروگان گرفته شده است.  Catiتوسط 

پرداخت  Catiباید دو روپیه رشوه به  Hopeجهت اناام هر کدام از اقدامات این کارت، 

 تواند این رشوه را کاهش دهد یا نادیده بگیرد.می Catiکند. 
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 مالیات

ی کارت این اقدام، از بازیکنانی که حداقل یک کارت در دربار خود دارند که مرتبط با ی رتبهحداکثر به اندازه

ی هر کارت  کارتی( در بازار  بدون توجه به منطقهاز روی ای است که تحت فرمانداری شماست و یا ناحیه

ید توانی کارت این اقدام بیشتر نشود، شما میها از رتبهروپیهآن( روپیه دریافت کنید. تا زمانی که ماموع 

 ها را از منابع مختلفی دریافت کنید.آن

توانید چند روپیه را در مقابل اقدام کند که شما میهای طالیی دربار شما مشخص میماموع تعداد ستارهمحافظ مالیات.  

 گیرند.مقدار داشته باشید در معرض مالیات قرار می هایی که بیشتر از اینمالیات حفظ کنید. تنها روپیه

 هدیه

ی خالی بر روی چرخ وفاداری خود قرار یکی از سیلندرهای خود را بر روی یکی از فضاهای هدیه

ی این اقدام شود. هزینهدهید. هر هدیه به عنوان یک امتیاز نفوذ در ائتالف فعلی شما محاسبه می

 (. 3یا  2،  1در مکان قرار دادن هدیه است   ی نوشته شدهبرابر با هزینه

 روند!یادآوری: هدایا در زمان تغییر وفاداری از بین می
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 ساخت

توانید بر ها را میراهدر مناطقی که تحت فرمانداری شماست قرار دهید.  راهارتش و / یا  6حداکثر 

ی این قابل خریداری است. هزینهروی مرزهای مااور قرار دهید. هر ترکیبی از واحدهای گوناگون 

 اقدام برابر با دو روپیه به ازای هر واحد است.

 

 

 مثال مالیات

Cati کند. او فرماندار کابل است. ی دو اقدام مالیات را انتخاب میبا استفاده از یک کارت رتبه 

در دربار خود دارد دریافت را که یک کارت مربوط به آن منطقه  Brookeتواند یک روپیه از فرماندار کابل است، او می Catiچون 

 او محافظت شده اند.  Money Lenderتوسط محافظ مالیات  Brookهای دیگر کند. روپیه

Cati ی دیگر را از بازار بردارد.تواند روپیهمی 

 

 مثال ساخت

Cati ائتالف بریتانیاست.  کند. او فرماندار کابل و وفادار بهاقدام ساخت را انتخاب می 

 6تواند حداکثر ها را در هرکدام از مرزهای آن بسازد. او میها را در کابل و جادهتواند ارتشفقط فرماندار کابل است، می Catiچون 

 شود.  اخت میروپیه است که به بازار پرد 2ی این کار گیرد فقط دو ارتش قرار دهد. هزینهبلوک با این اقدام قرار دهد، اما تصمیم می
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 حرکت کردن

توانید یک ارتش یا جاسوس وفادار را حرکت دهید. در یک شما می ،ی کارت اقدامبه ازای هر رتبه

توان چند حرکت را بین چندین توان یک مهره را چندبار حرکت داد. به همین شکل، مینوبت می

 جاسوس و ارتش وفادار تقسیم کرد. 

مطابق با وفاداری واحد حرکت  راهی مااور، باید یک جهت حرکت دادن یک ارتش به یک منطقه

 کننده در مرز بین دو منطقه وجود داشته باشد. 

های موجود در دربار بازیکنان  به شکل ساعت گرد یا پاد ساعت گرد( حرکت ها بر روی کارتجاسوس

 دهند. ی بازی تشکیل میی به هم متصل در اطراف منطقهشتهها یک رکنند، به شکلی که انگار این کارتمی

 مثال حرکت

Blake کند. او به ائتالف روسیه وفادار است. با دو حرکت را انتخاب می 6ی  قرمز( یک اقدام حرکت مربوط به یک کارت با رتبه

زرد  راهدهد. سپس، با آخرین حرکت، ارتش خود را از طریق نخست، او جاسوس خود را دو کارت به شکل پاد ساعت گرد حرکت می

 دهد.ی مااور حرکت میرنگ به منطقه
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 خیانت

های موجود در دربار خودتان( را بسوزانید. یک کارت که بر روی آن یک جاسوس دارید  شامل کارت

روند و به صاحبان خود تمامی جاسوسان موجود بر روی کارتی که به آن خیانت شده است از بین می

 گردند. این اقدام همیشه دو روپیه هزینه دارد. بازمی

آن را به عنوان جایزه قبول کنید، توانید میکه به آن خیانت شده است، شما  بعد از سوزاندن کارتی

و در زیر چرخ وفاداری خود قرار دهید. اگر این جایزه با وفاداری فعلی شما متفاوت است، ابتدا تمامی 

 تان است را بسوزانید. هدایا، جوایز و میهن پرستان موجود در دربارتان که مطابق با وفاداری قبلی

 (.22ی را فعال کنند  صفحه Overthrowو قانون   ترازو( قرض عالئمها ممکن است : خیانتیادآوری

 نبرد

یا بر روی یک کارت دربار را شروع کنید. در محل نبرد، هر ترکیبی از قبایل،  یک نبرد در یک منطقه

ببرید. سه محدودیت برای این قانون ی کارت اقدام را از بین ها برابر با رتبهها یا ارتشها، جادهجاسوس

 وجود دارد:

 

 توانید بیشتر از تعداد ارتش یا جاسوسان خود در محل نبرد، واحد نابود کنید. شما نمی 

 های مطابق با وفاداری خود را از بین ببرید.راهها یا توانید ارتششما نمی 

 های اسوستوانید جبا شما دارند از بین ببرید. هرچند، میتوانید قبایل متعلق به بازیکنانی که وفاداری مشترکی شما نمی

 آنها را از بین ببرید!

  مثال نبرد

 )در یک ناحیه(

Cati کند. او ابتدا باید محل نبرد را تعیین کند.ی دو استفاده میبه ائتالف بریتانیا وفادار است و از اقدام نبرد یک کارت رتبه 

Cati تواند یمنتواند فقط یک واحد را نابود کند. او ر این منطقه او فقط یک ارتش وفادار دارد، پس میکند. دیک منطقه را انتخاب می

  طوسی( را نابود کند چون وفاداری آنها مشترک است.  Hopeی قبیله

 یا ارتش دشمن را نابود کند.  راهتواند در عوض، او می
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 یا

  )بر روی یک کارت دربار(

Cati  آبی( کارتی در دربار Hope کند. او دو جاسوس را انتخاب میHope با وجود اینکه وفاداری هردوی آنها  -کندرا نابود می

 یکسان است!

Cati  .حاال این اقدام را گروگان گرفته است 

 

 بررسی چیرگی

شوند که یا توسط بازیکنی خریداری شوند و یا در زمان پاکسازی سوزانده شوند. های رویداد بررسی چیرگی زمانی اعمال میکارت

های آن در زمان اعمال، حالت فعلی بازی را بررسی کنید. اگر فقط یک ائتالف بیشترین بلوک را در بازی دارد و حداقل تعداد بلوک

هاست  بدون جمع زدن آنها(، بررسی چیرگی موفقیت آمیز بوده است. در غیر اینصورت بررسی ی ائتالفقیهعدد بیشتر از ب 2ائتالف 

بلوک در بازی داشته باشند، ائتالف بریتانیا چیره  2بلوک و دو ائتالف دیگر هر کدام  1ناموفق بوده است. مثال: اگر ائتالف بریتانیا 

 کند. افتد را مشخص میمیی این بررسی آنچه اتفاق شده است. نتیاه

 پایان زودهنگام

امتیاز پیروزی بیشتر از بازیکن دوم داشته باشد، بازی تمام است  2اگر بعد از امتیازدهی یک بررسی چیرگی، بازیکن اول حداقل 

 و آن بازیکن برنده است!

 

 بررسی ناموفق 

ی کنند. یک سیلندر زمانی در بازی قرار دارد که بر روی صفحهبازیکنان بر اساس تعداد سیلندرهایی که در بازی دارند امتیاز کسب می

 بازیکن نباشد. 

  کند.امتیاز کسب می 6بازیکنی که بیشترین سیلندر را در بازی داشته باشد 

 کند.امتیاز کسب می 2وم باشد، بازیکنی که از نظر تعداد سیلندر موجود در بازی نفر د 

های تساوی را با هم جمع کنید و سپس بر تعداد بازیکنانی که امتیازشان اگر یک تساوی برقرار باشد، امتیاز پیروزی مربوط به مکان

یاز کسب امت 1مساوی است تقسیم کنید  با گرد کردن به سمت پایین(. مثال: دو بازیکن برای مکان اول مساوی هستند پس هرکدام 

 (.6+1/2کنند  می
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 بررسی موفق

(. هر بازیکن وفادار 1ی کنند  صفحهبازیکنان وفادار به ائتالف چیره، بر اساس میزان امتیاز نفوذ خود در آن ائتالف امتیاز کسب می

 ی ماموع هدایا، جوایز و تعداد میهن دوستان موجود در دربار او است. دارای یک امتیاز نفوذ بعالوه

  کند.امتیاز پیروزی کسب می 5بازیکنی که بیشترین نفوذ را داشته باشد 

  کند.امتیاز پیروزی دریافت می 6بازیکن بعدی 

  کند.امتیاز پیروزی کسب می 2بازیکن سوم 

یازشان متهای تساوی را با هم جمع کنید و سپس بر تعداد بازیکنانی که ااگر تساوی برقرار باشد، امتیاز پیروزی مربوط به مکان

 مساوی است تقسیم کنید  با گرد کردن به سمت پایین(.

ارج خها را از نقشه های ائتالفگیرد. تمامی بلوکآمیز، سرزمین را صلح فرا میبعد از امتیازگیری برای بررسی موفقیت

 .کنید

 آخرین بررسی چیرگی

وبرابر شدن قبل از تقسیم شدن امتیازات پیروزی بین شود. این دهر امتیازی که در آخرین بررسی چیرگی کسب شود دوبرابر می

 بازیکنانی است که نفوذ یا سیلندر مساوی دارند. 

 مثال چیرگی

خریداری شده است. ائتالف روسیه    طوسی( سومین بررسی چیرگی Hope قرمز( و  Blake آبی(،  Catiدر یک بازی سه نفره بین 

امتیاز  Blake 6گیرد، امتیاز می 5بیشترین نفوذ را دارد و  Catiهر دو به این ائئالف وفادار هستند.  Blakeو  Catiچیره است. 

 گیرد. می

 

 شوند. می خارجی بازی ها اکنون از صفحهچون بررسی موفقیت آمیز بوده است، تمامی بلوک

کنیم هیچ جاسوس برای راحتی این مثال، فرض می شود.چند حرکت بعد، چهارمین بررسی چیرگی وارد بازار شده و خریداری می

 ای در بازی نیست.یا هدیه
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رای آخرین بررسی چیرگی( دریافت ضرب در دو ب 6امتیاز   3بیشترین سیلند را در بازی دارد پس  Blakeهیچ ائتالفی چیره نیست. 

 (. 2*1/1گیرند  امتیاز می 2هر کدام  Hopeو  Catiکند. می

 

 Wakhanبازی با 

 تئولوژیک  تندرواز لحاظ تماتیک، این حریف یک ایدئولوژی کنیم. را معرفی می Wakhanدر این بخش یک حریف خودکار به نام 

 های سنتی برتر است. در سراسر سرزمین گسترش یافته و از وفاداریکند که یا فلسفی( را شبیه سازی می

Wakhan ی همکاری مشترک نیست و تنها یک بازیکن  یا این یک نسخهاما، ید. توانید با یک یا دو بازیکن استفاده کنرا می

Wakhanی بازی باشد.تواند برنده( می 

  چیدمان

 چینید، تغییرات ذیل را اناام دهید:می Wakhanزمانی که بازی را با 

 کنید ها را تعیین میی کارتی پشتهزمانی که اندازهWakhan  .را یک بازیکن در نظر بگیرید 

 کارت را بُر بزنید و به پشت قرار دهید.  12های هوش مصنوعی شامل ی کارتپشته 

 Wakhan کند. ی یک رنگ استفاده میاز سیلندرهای استفاده نشدهWakhan  نیازی به چرخ وفاداری ندارد و در عوض

زیکنی که به عنوان نفر بارا در سمت راست  Wakhanهای دهد. مهرههدایای خود را بر روی کارت کمکی خود قرار می

 اولین نوبت بازی را اناام خواهد داد. Wakhanآخر وفاداری خود را انتخاب کرده است قرار دهید. 

 قوانین کلی

Wakhan ها هم خواهد بود.، که شامل رشوهها را بپردازددرست مثل یک بازیکن معمولی باید تمامی هزینه 

همیشه آن کار  Wakhanکاری اناام دهد،  "تواندمی"گوید او ای باشند که میقابلیت ویژهدارای  Wakhanهای دربار اگر کارت

 دهد.را اناام می

Wakhan  .به هیچ ائتالفی وفادار نیست، در عوض، در واقع به تمام آنها وفادار استWakhan تواند جوایز و میهن دوستان می

 دارد. در عملبا این حال، او همیشه یک وفاداری های گوناگون را نگه داری کند. متعلق به ائتالف
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ترین وفاداری موجود بر روی کارت هوش مصنوعی است که با وفاداری همیشه سمت چپ Wakhanوفاداری عملی  

او  تواند به قبایلهیچ بازیکنی مشترک نباشد. از این وفاداری برای مشخص کردن مناطقی که او فرماندار آن است   و چه کسی می

 شود.جنگد استفاده میدهد یا با آنها میدهد، حرکت میهایی که او قرار میمله کند( و همچنین بلوکح

باشد. جهت تصمیم گیری در این مورد،  داشته نیاز به انتخاب یک کارت دربار خاص Wakhanآید که به صورت مکرر پیش می

Wakhan کند که در ذیل توضیح داده شده است. همیشه کارتی که بیشترین اولویت را داشته باشد انتخاب می 

آن کارت باید کارتی باشد که او حداقل یک  ،با پیروی از قوانین استانداردابتدا باید به یک کارت خیانت کند.  Wakhanمثال: 

گردد که جاسوسان او بر روی آن باشند. ریفان به دنبال کارت هایی میابتدا در دربار ح Wakhanجاسوس بر روی آن داشته باشد. 

ی مطلوب باشند. اگر همچنان دهد که مطابق با ماموعههایی را ترجیح میاگر بیشتر از یک انتخاب وجود داشته باشد، او کارت

 د و به همین ترتیب الی آخر.گردبیشتر از یک انتخاب وجود داشته باشد، او به دنبال میهن دوستان ائتالف چیره می

 اولویت کارت
  به ترتیب اولویت از زیاد به کم(: کارت حریفان باال

 ی مطلوبمطابق با ماموعه     

 میهن دوستان ائتالف چیره      

 ای که مطابق با ائتالف چیره باشددارای جایزه     

 سایر میهن دوستان     

  دارای عالمت ترازو( قرض گرفته شده     

 باالترین رتبه      

 : کارتی با باالترین شمارهپایین

 

 

 Wakhanنوبت 

های های هوش مصنوعی در دسته کارت، یک کارت هوش مصنوعی بکشید و به رو در سمت راست پشته کارتWakhanدر نوبت 

است  ای هوش مصنوعیهشما از این کارت رو شده و پشت کارتی که حاال در باالی دسته کارت ی هوش مصنوعی قرار دهید.سوخته

های هوش های هوش مصنوعی خالی است، کل کارتاگر دسته کارترا مشخص کنید.  Wakhanکنید تا تصمیمات استفاده می

 .دسته کارت جدید درست کنید و دوباره کارت بکشیدمصنوعی سوزانده شده  شامل کارتی که همین االن کشیدید( را بُر بزنید تا یک 

، به بخش مرکزی اقدامات مشخص شده بر روی کارت Wakhanدهد. جهت تعیین اقدامات دو اقدام اناام می Wakhanحال 

نی که هوش مصنوعی توجه کنید، با شروع از اقدام باال و آمدن به سمت پایین، هر اقدام درستی را به نوبت اناام دهید تا زما

Wakhan  هر دو اکشن مااز خود را اناام دهد. اگرWakhan ان یک اقدام دیگر در اختیار نبعد از رسیدن به آخرین اقدام همچم

 ( اناام شده باشد. اضافیداشت، باز هم از باال شروع کنید و به پایین بیاید تا زمانی که دو اقدام  نه اقدام 
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در نظر  اضافیی مطلوب به عنوان اقدامات های متعلق به ماموعهی کارتامات اناام شدهیادآوری: درست مثل قوانین معمول، اقد

ها همچنان برای اناام شوند و در محدودیت دو اقدام تاثیری ندارند. همچنین به یاد داشته باشید که هرکدام از این کارتگرفته می

 یک اقدام در هر نوبت قابل استفاده هستند.

بتواند کارت بررسی چیرگی را خریداری کند و بیشترین امتیاز پیروزی را کسب  Wakhanاگر : Wakhanجاه طلبی  

 کند.بدون توجه به اقدامات موجود بر روی کارت هوش مصنوعی، او از اقدام خود برای اناام این کار استفاده می کند،

هر تعداد اقدام آزاد که بتواند  Wakhanی در دسترس نبود، زمانی که هر دو اقدام او اناام شد، یا زمانی که دیگر هیچ انتخاب مااز

همیشه از سمت  Wakhan، اضافیدر زمان اناام اقدامات دهد. های دربارش اناام دهد و هنوز اناام نشده باشد، اناام میاز کارت

دهد، و هر اقدامی که نتواند میترین اقدام روی کارت را اناام کند و سمت چپترین کارت استفاده نشده در دربارش شروع میچپ

 کند. اناام دهد را رد می

 فقط برای اناام یک اقدام در هر نوبت قابل استفاده هستند. Wakhanهای دربار همچنین به یاد داشته باشید که هر کدام از کارت

 Wakhanاقدامات اصلی 

Wakhan برد، در عوض، او یک اقدام اصلی دارد:کنند بهره نمیاز دو اقدام اصلی که بازیکنان دیگر استفاده می 

کند آن خرد و سپس سعی میدهد، او یک کارت از بازار میاقدام اصالحات را اناام می Wakhanزمانی که اصالحات.  

 آید.این یک اقدام به حساب میرا فورا بازی کند. 

 گیرد:نکات زیر را در نظر می Wakhanها، صالحات کارتدر زمان ا

  :اگر کارت بررسی چیرگی در بازار موجود استWakhan  کند زمانی یک کارت بررسی چیرگی را خریداری میفقط

 Wakhanکه بیشترین امتیاز را از آن بررسی کسب کند. اما، زمانی که یک کارت بررسی چیرگی در بازار موجود است، 

ارزان ترین میهن دوستی که به ائتالف چیره وفادار است، یا ، اگر هیچ ائتالفی چیره نباشد، ارزان ترین کارتی که بیشترین 

 گر تساوی برقرار بود، کارتی با بیشترین شماره را استفاده کنید.کند. اجاسوس و / یا قبیله را دارد انتخاب می عالمتتعداد 

  :شوند و سپس ترین کارت شکسته میها با ارزاناز آنها پیروی کنید. تساویاگر دستورات مشخصی وجود داشت

 های دیگر را خواهد شکست.باالترین شماره کارت تساوی

  :ای هوش هپشت کارت باالیی دسته کارت استفاده کنید. پیکان قرمز رنگ مشکیهای قرمز و از پیکاندر غیر اینصورت

شت پ پیکان مشکی رنگ کند خرید از کدام ردیف اناام شود.کند و مشخص میاشاره می "پایین"یا  "باال"به یمصنوع

کند خرید از کدام ستون کند و مشخص میاشاره می 5به عددی بین صفر تا   های هوش مصنوعیکارت باالیی دسته کارت

اگر اگر آن کارت انتخاب مااز و درستی نبود، اولین کارت مااز و درست سمت چپ آن را انتخاب کنید. اناام شود. 

Wakhan های آن ردیف شد، از مکان اصلی در ردیف دیگر بازار ادامه دهید. به یاد داشته باشید، موجب تمام شدن کارت

 وبت روی آن روپیه قرار داده است را بخرد!تواند کارتی که در این نهم نمی Wakhanمثل یک بازیکن معمولی، 

ی آن کارت است رشوه بدهد آن کارت را بازی اگر بتواند به بازیکنی که فرماندار منطقه Wakhanبعد از خرید یک کارت از بازار، 

 سوزاند.کند. اگر نتواند رشوه بدهد، کارت را میمی

کند و اگر پیکان قرمز رنگ به پایین کارت را در سمت چپ دربار خود بازی می Wakhanکند اگر پیکان قرمز رنگ به باال اشاره می

 کند.اشاره کند در سمت راست دربار کارت را بازی می
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 کند:و با دو تغییر اعمال می عادیها را به شکل عالمتتاثیر  Wakhanدر زمان بازی کردن یک کارت، 

ی ی آنها مطابق با منطقههایی با باالترین اولویت بگذارید که منطقهها را بر روی کارتجاسوس: Wakhanهای جاسوس 

 وس را نداشته باشد. سدر آناا بیشترین جا Wakhanکارت بازی شده باشد و 

ها را در مرزهای پشت سر هم بر اساس اولویت منطقه که بر روی کارت هوش مصنوعی مشخص راه: Wakhanهای راه 

 باقی ماند، برای بار دوم لیست اولویت را پیمایش کنید. راهی شده است قرار دهید. اگر بعد از اناام این کار 

 Wakhanاقدامات مبتنی بر کارت 

های اقدامات مبتنی بر کارت هستند. این اقدامات همواره از محدودیت Wakhanاکثر اقدامات موجود بر روی کارت هوش مصنوعی 

 Wakhanکنند مگر اینکه به شکل دیگری ذکر شده باشد. به عنوان مثال، یکسانی مانند آنچه بازیکنان عادی دارند پیروی می

 بازیکن کارت آن منطقه را در دربار خود داشته باشدای باشد که آن تواند از یک بازیکن مالیات بگیرد مگر اینکه فرماندار منطقهنمی

 و آن بازیکن تعدادی روپیه خارج از حفاظت مالیات خود داشته باشد. 

ترین از با اولویتهمیشه  Wakhanکند تا اقدامات مشخص شده را اناام بدهد انتخاب کردید، وقتی کارت درباری که او استفاده می

 کند. اقدامشان را اناام دهد انتخاب می ه شکل قانونیارت میان آنهایی که بتواند بک

کنند که باید به ترتیب از دستورات و شرایط را مشخص می ایبسیاری از اقدامات مشخص شده بر روی کارت هوش مصنوعی ماموعه

شود. اگر هیچ شرطی ذکر نشده بود، درست باشند تا آن اقدام اناام شود. اگر این شرایط برقرار نباشند، آن اقدام نادیده گرفته می

Wakhan کند.از رفتار پیش فرض ذیل در زمان اناام یک اقدام استفاده می 

یادآوری: هدایا گذارد. گیرد، و آن را زیر کارت کمکی خود میای که بتواند بخرد را میارزان ترین هدیه Wakhanهدیه.  

 به عنوان امتیاز نفوذ در هر سه ائتالف حساب خواهند شد.

ارتش مشخص شده،  بر روی کارت هوش مصنوعی او کهی تحت فرمانداری در سمت چپ ترین منطقه Wakhanساخت.  

 کند.او هر چقدر از پول خود را که بتواند خرج می سازد.می

ی وفاداری باشد و بر روی آن جاسوس داشته باشد به کارتی با باالترین اولویت که دارای یک جایزه Wakhanخیانت.  

 دارد. ی وفاداری را برمیکند. او همیشه جایزهخیانت می

های وفادار( باشد، و او حداقل یک ارتش ها / ارتشراههره  قبیله و ای که بازیکن دیگر دارای مدر منطقه Wakhanنبرد.  

ای که بر روی کارت هوش ترین منطقهکند. اگر چند منطقه دارای این شرایط بودند، از سمت چپدر آناا داشته باشد نبرد می

ها راهها و به ترتیب قبایل، ارتش کند تامصنوعی مشخص شده است استفاده کنید. زمانی که منطقه را مشخص کردید، او سعی می

کارت  ترینای انتخاب نشد، او بر روی با اولویترا نابود کند. اگر هیچ منطقه

 کند.که هم او و هم بازیکن دیگر بر روی آن جاسوس داشته باشند نبرد می
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اگر چند بازیکن را بتوان با یک اقدام نبرد مورد هدف قرار داد، از پیکان قرمز رنگ روی کارت برای تعیین اینکه کدام بازیکن باید 

 شود. مورد هدف قرار گیرد استفاده می

از بازیکنانی که  دهد. او همیشه ابتداهمیشه در صورت امکان به جای بازار، بازیکنان را هدف مالیات قرار می Wakhanمالیات. 

گیرد. اگر دو بازیکن مقدار یکسانی روپیه داشتند، از پیکان قرمز رنگ روی کارت هوش بیشترین روپیه را داشته باشند مالیات می

رد، گیمصنوعی برای تعیین بازیکن مورد هدف استفاده کنید. اگر امکان مالیات گرفتن از هیچ بازیکنی فراهم نبود، او از بازار مالیات می

دارد و از پیکان قرمز رنگ روی کارت هوش مصنوعی برای مواقع تساوی استفاده های بازار برمیترین کارتها را از سمت چپو روپیه

 کند. می

برای اناام حرکت ندارد. در زمان اناام حرکت، او سعی  راهدهد و نیازی به هایش را حرکت میفقط ارتش Wakhanحرکت. 

ود را به مناطق مااوری که یک بازیکن دیگر دارای قبیله باشد حرکت دهد، از مناطق مشخص شده بر روی های خکند ارتشمی

کارت هوش مصنوعی برای تعیین اولویت بین مناطقی که به یک اندازه قابلیت انتخاب به عنوان مبدا و مقصد دارند استفاده کنید. او 

ها موجب در صورتی که حرکت دادن ارتش Wakhanآن منطقه ارتش داشته باشد. ی قبایل موجود در کند تا فقط به اندازهسعی می

 دهد. از دست رفتن یک توکن فرمانداری شود، این حرکت را اناام نمی

 پاکسازی

های غیر سیاسی، سپس غیر وطن پرست، سپس غیر در زمان پاکسازی، ابتدا کارت Wakhanهای دربار در زمان سوزاندن کارت

باشد، سپس  Wakhanهای های بازیکنان دیگر بر روی آن بیشتر از جاسوسهایی که جاسوسقرض گرفته شده، سپس کارت

 کارتی با کمترین عدد را حذف ی مطلوب و در آخرهایی با کمترین جاسوس، سپس کمترین رتبه، سپس غیر مطابق با ماموعهکارت

 کنید. 

 بررسی چیرگی و پیروزی

Wakhan شود. به یاد داشته باشید که گیرد و پیروز میمثل یک بازیکن معمولی امتیاز میWakhan تالفات وفادار است ئبه تمام ا

 الفی چیره است. ئتبنابراین برای او مهم نیست که چه ا

 

 مسقدینیما 

Nima.Masghadi@Yahoo.com 

 بازی نوینسایت 

 www.bazinovin.ir 
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