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این بازی از شما سال بعد و پس از حوادث بیشمار به اتمام رسید.   011 ساخت آن میالدی، سنگ بنای کلیسای شهر تروا بنا نهاده شد، اما 0011در سال 

رهنگ ای درخشان در فنقطهی یکی از زیباترین شهرهای قرون وسطی تجربه کنید و آن را تبدیل به کند تا چهار قرن از تاریخ را با مشارکت در توسعهدعوت می

ای بودند که به گسترش عدالت و محافظت از شدند:  اشراف، روحانیون و دهقانان. اشراف نیروی نظامیی آن روزگار به سه طبقه تقسیم میغرب کنید. جامعه

پرداختند. دهقانان و صنعتگران، به نوبه خود، خیلی توسعه دانش و فرهنگ می معنوی جامعه بودند، که به حفظ و گران قلمرو مشغول بودند. روحانیون هدایت

 .کم مورد توجه قرار میگرفتند، اما سخت کوشی آنها برای گذران زندگی تمام جامعه ضروری بود

 درباره بازی

د با استفاده کنیفرانسه، سعی می Champagneیک بازی استراتژیک است که در آن شما به عنوان یک خاندان ثروتمند از ناحیه  Troyesبازی 

شود(، مذهبی با رنگ قرمز نمایش داده می های بازیدر تمام جنبه از نفوذ خود افرادی از سه حوزه را استخدام و هدایت کنید: نظامی )که

 مدنی )زرد رنگ(. )سفید(، و 

ی مذهبی متمرکز بر کامل کردن ساخت دهد. حوزهمی ی موثرتر بر علیه تهاجمات راهر حوزه دارای منافع متفاوتی است: حوزه نظامی به شما امکان مبارزه

 کنند. کلیسا و آموزش دهقانان و نیروهای نظامی است. دهقانان برای برآورده کردن نیازهای شما تالش می

فاوتی کنید: جهت انجام اقدامات متهای گوناگونی استفاده میشوند. شما از نیروی کار به شکلدهند که با تاس نشان داده میشهروندان نیروی کار را تشکیل می

با رویدادهای تاسف آور، یا حتی جهت استخدام شهروندان جدید. هرکدام از  روبرو شدنشوند، جهت ساخت کلیسا، جهت می مدیریتکه توسط تاجران شما 

 هستند.  تاس 3تا  0متشکل از این اقدامات نیازمند استفاده از یک گروه 

مشهوری که خاندان شما تحت تاثیر اوست توجه کنید. این شخص یکی از چندین فرد بسیار پرنفوذ است که  شه به اهداف شخصیتدر انتخاب اقداماتتان، همی

، توانید شهرت خود را افزایش دهیدها را تشخیص بدهید، میموجب شده این شهر به وضعیت کنونی برسد! در حقیقت، اگر بتوانید اصول سایر خانداناصول او 

 های مشهور واررسی خواهد شد. ر خاندان توسط تمامی شخصیتزیرا ه

 ی بازی است!، برندهبازیکنی که بیشترین شهرت را در غالب امتیاز پیروزی کسب کند
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 اجزای بازی

     بازی عدد صفحه 0 

 مشکی )دشمنان(عدد  6عدد زرد )مدنی(  و  6عدد سفید )مذهبی(،  6عدد قرمز )نظامی(،  6رنگ:  0عدد تاس در  00 

 نیریعدد( دِ 0) 01عدد( و  00) 5عدد(،  00)0های سکه 

 عدد( 01) 01( و عدد 01) 5(، عدد 01) 3عدد(،  00) 0های امتیاز پیروزی توکن 

 عدد شهروند بی طرف طوسی( 8، آبی، سبز، نارنجی، بعالوه سفیدعدد از هر رنگ:  00عدد شهروند ) 56 

 عدد مکعب طوسی بی طرف( 01، آبی، سبز و نارنجی، بعالوه سفیدهر رنگ: عدد در  01عدد مکعب ) 01

 نشانگر محله  0نشانگر نفود و  0، آبی، سبز، نارنجی(: سفیدعدد برای هر بازیکن:  0عدد دیسک چوبی ) 8 

 3تا  0 های اقدام دارای شمارهعدد کارت اقدام از هر نوع )نظامی: قرمز، مذهبی: سفید، مدنی: زرد(. کارت 0 

 کند در چه نوبتی وارد بازی خواهند شد. هستند که مشخص می

 عدد زرد 0عدد سفید،  0عدد قرمز،  8عدد کارت رویداد:  06 
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 عدد راهنمای بازیکنان 6  عدد کارت بازیکن شروع کننده  0   عدد کارت شخصیت  6 

 هاتهای اقدامات، رویدادها و شخصیعدد پیوست دارای توضیحات کارت 0

 نحوه چینش بازی

ها، دنیرها و امتیازات پیروزی را در کنار صفحه بگذارید و یک انبار عمومی ایجاد کنید. هر بازیکن یک شهروندان بی طرف، تاس

 کند:رنگ انتخاب کرده و بازی را با موارد ذیل آغاز می

های گذارد. هر بازیکن یکی از محلهشیده شده بر روی میدان شهر میهای خاکستری رنگ ککه آنرا بر روی عکس یکی از دیسکعدد نشانگر محله  1 

 کند که به محل نشستن او نزدیک تر باشد: این محله متعلق به آن بازیکن است. شهر را انتخاب می

از نمودار نفوذ قرار  0ره )در طول بازی دنیرهای شما باید در معرض دید همه باشد(. یک عدد نشانگر میزان نفوذ که بر روی فضای شمادنیر  5 

 گیرد. می

دهند )مابقی نفره(. این شهروندان انبار شخصی بازیکن را تشکیل می 0عدد در بازی  6نفره و  3عدد در بازی  5نفره ) 4عدد شهروند در بازی  4 

 شته باشد. تواند داشهروند در طول بازی می 00شهروندان را در انبار عمومی قرار دهید(. هر بازیکن حداکثر 

 نفره(. 0شخصیت در بازی  0شود )عدد کارت شخصیت به صورت تصادفی، که مخفی نگه داشته می 1 

 نامحدود است، اگر بازیکنی نیاز به مکعب اضافه پیدا کرد، از چیز دیگری به جای آن استفاده کنید(. ها)تعداد مکعبعدد مکعب  02 

 ای که در پشت کارت نوشته شده است()شمارهشونده راندی که وارد بازی میهای اقدام را بر اساس رنگ و شمارکارت 

بر روی دومین فضا، و یک  0بر روی اولین فضای آن رنگ، یک کارت شماره  0عدد کارت شماره  0ها: رنگ، بدون نگاه کردن به کارت. برای هر مرتب کنید

 های استفاده نشده را به جعبه بازگردانید)به آنها نگاه نکنید(.. کارتقرار دهید بر روی سومین فضا )هر سه کارت به پشت( 3کارت 

های دسته کارت قرمز، یک دسته کارت سفید و یک دسته کارت زرد رنگ. تعداد کارت 0سه دسته کارت رویداد ایجاد کنید:  

کارت(.  0نفره  0کارت و بازی  5نفره  3کارت )بازی  6نفره  0کند: برای بازی های قرمز تعداد راندهای بازی را مشخص میرویداد موجود در دسته کارت

نده یک کتاب تاریخی مطالعه کرده است کارت بازیکن شروع کن تری نسبه به بازیدر فاصله نزدیکهای استفاده نشده را به جعبه بازگردانید. بازیکنی که کارت

 کند. را دریافت می

 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


Nima.Masghadi@Yahoo.com  Troyes نیما مسقدی 

4 
 

 جایگذاری اولیه

 افتد، آن هم در شروع بازی ا یکبار اتفاق میاین جایگذاری اولیه تنه

اسقفان و تاالر شهر(.  مقردهد )کاخ، بازی قرار می ی شهری روی صفحهسازه 3هر بازیکن شهروندان موجود در انبار شخصی خود را در یکی از 

هید. زمانی که یک شهروند قرار داده شد، دیگر در جایگذاری سازه قرار د 3جهت قراردادن یک شهروند، به سادگی آن را در یکی از فضاهای خالی یکی از این 

 اولیه حرکت داده نخواهد شد. 

شود. راند دوم جایگذاری به صورت پاد ساعت گرد و شود و با بازیکن آخر تمام میاولین راند جایگذاری به صورت ساعت گرد و  با بازیکن شروع کننده آغاز می

ود تا ششود. راندهای جایگذاری بعدی هم به همین شکل به صورت یکی در میان انجام میزیکن شروع کننده بازی تمام میبا بازیکن آخر شروع شده و با با

اقی اهای خالی بزمانی که تمام بازیکنان همه شهروندان انبار شخصی خود را قرار بدهند. در پایان جایگذاری اولیه، شهروندان طوسی رنگ بی طرف بر روی فض

 گیرند(. نفره، که در آن شهروندان بی طرف در شروع این فاز به شکل پایین این صفحه قرار می 0گیرند )به جز بازی ر میمانده قرا

)آبی( شهروند  Fayeکند. کاخ شروع می 6)نارنجی( بازیکن شروع کننده است و جایگذاری اولیه را با قرار دادن یک شهروند در فضای شماره  Annaمثال: 

کند، و به صورت کسی است که در دومین راند جایگذاری اول بازی می Emilyدهد. یک شهروند در کاخ قرار می Emilyدهد. مقر اسقفان قرار می خود را در

 ی کنید. زمانیها را از روی اعدادی که بر روی شهروندان نوشته شده است رهگیرتوانید تمامی جایگذاریکند. شما میپاد ساعت گرد جایگذاری ادامه پیدا می

 گیرد. ماند که در آن شهروند بی طرف طوسی رنگ قرار میفضا در کاخ خالی می 0شهروند خود را قرار دادند،  0که تمام بازیکنان 

 

 نفره 0جایگذاری خاص برای بازی 

 شکل ذیل در صفحه قرار دهید:نفره، قبل از اینکه بازیکنان جایگذاری شهروندان را شروع کنند، شهروندان بی طرف را به  0در بازی 
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 نحوه انجام بازی

فاز هستند. راندهای بعدی هر کدام  6کشد. سه راند اول بازی شامل راند( طول می 4نفره  0راند، و  5نفره  3راند ) 6نفره  4بازی 

 فاز دارند. 5فقط 

 های اقدامرو کردن کارتفاز صفر: 
 

نگ، کارت اقدامی که شماره آن با شماره راند یکسان است را رو کنید: پس در ابتدای راند اول بازی، برای هر ر 3در 

 راند اول یک کارت اقدام جدید از هر رنگ رو خواهد شد.  3هر کدام از 

 

 حقوق پرداخت : درآمد و1فاز 
 

زد: آنهایی که در مقر اسقفان هستند پرداسپس، حقوق شهروندان خود را میکند. دنیری دریافت می 12هر بازیکن یک درآمد ثابت   

 ای برای شما ندارند. دنیر به ازای هر شهروند(. شهروندان موجود در تاالر شهر هزینه 0دنیر به ازای هر شهروند( و آنهایی که در کاخ هستند ) 1)

دنیر حقوق برای هر کدام از  0)نارنجی( باید  Annaوع بازی، کند. بعد از جایگذاری اولیه شهروندان در شردنیری دریافت می 01هر بازیکن درآمد ثابت مثال: 

 0)سبز(  Geoffrey پردازد.  شهروند مذهبی خود می 3دنیر برای  3)آبی(  Fayeدنیر به ازای هر شهروند نظامی خود بپردازد.  0شهروندان مذهبی خود و 

 دنیر هم حقوق شهروندان نظامی اوست.  6پردازد و به ازای هر شهروند مذهبی می دنیر 0)سفید(  Emilyپردازد. دنیر به ازای هر شهروند مذهبی خود می

 

 آوری نیروی کار: جمع0فاز 
 

کند: یک تاس زرد رنگ به ازای هر شهروند که در تاالر شهر دارد، شود را پرتاب میهایی که به او داده میهر بازیکن تاس 

 بازیکنسپس هر ر مقر اسقفان دارد، یک تاس قرمز رنگ به ازای هر شهروند که در کاخ دارد. یک تاس سفید رنگ به ازای هر شهروند که د

های مربوط به تغییر ندهید. سپس، بازیکن شروع کننده تاسها را دهد، حواستان باشد که اعداد تاسهای خود را در محله خودش در میدان شهر قرار میتاس

د. دهای از میدان شهر که متعلق به هیچ بازیکنی نیست )محله طوسی( قرار میکند و آنها را در محلهرا پرتاب می شهروندان طوسی رنگ موجود در سه سازه

 دهند. ها نمایانگر نیروی کار شهروندان شهر هستند، و به بازیکنان امکان انجام اقدامات خود را میتاس
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 مثال:

 (1 )Anna  )تاس  0شهروند نظامی دارد: پس او  0ی و شهروند مذهب 0شهروند مدنی،  0)نارنجی

 دهد. کند و در محله خودش قرار میتاس قرمز رنگ پرتاب می 0تاس سفید و  0زرد رنگ، 

دو تاس قرمز رنگ مربوط به  Annaهای خود را پرتاب کردند، زمانی که تمام بازیکنان تاس( 0)

 دهد. گ قرار میکند و آنها را در محله طوسی رنبازیکن بی طرف را پرتاب می

 

 

 : رویدادها3فاز 
 

های قرمز را رو کنید و آن را در شوند. کارت رویداد قرمزرنگ باالی دسته کارترویداد جدید وارد بازی می 0در هر راند،   

د دیگر را فراخوانی کنند قرار دهید. این کارت یک کارت رویداصف رویدادها، در سمت راست رویدادهایی که در حال حاضر شهر را تهدید می

 کند، که یا سفید است یا زرد رنگ، و با عالمت بر روی کارت قرمز رنگ مشخص شده است. کارت دوم را در انتهای صف رویدادها قرار دهید. می

 ر بازی وجود دارد:)غارتگری( است. دو نوع رویداد د Maraudingشوند، و اولین آنها های رویداد موجود در صف از چپ به راست اعمال میکارت

 های رویداد ی که بر روی کارتمشکبازیکن شروع کننده به ازای هر تاس های مشکی رنگ مشخص شده است: رویدادهای نظامی با تاس

 اند. نمایانگر دشمنانی هستند که به شهر حمله کرده مشکیهای . این تاسداردبرمی مشکیکشیده شده است یک تاس 

  اند. تاثیرات آنها بر روی کارت مشخص شده است، و در پیوست با جزئیات توضیح داده شدهرویدادهای مختلفی که 

دهد )بازیکنی که هیچ امتیازی امتیاز از دست می 0دهد، سپس تواند انجام میاگر بازیکنی نتواند یک رویداد را به صورت کامل اجرا کند، به آن اندازه که می

 دهد(. ندارد چیزی از دست نمی

خود  بازیکن شروع کننده باید با یک یا چند تاس از محله کند.آوری شده را پرتاب میهای مشکی جمعس از اعمال اثرات رویدادها، بازیکن شروع کننده تاسپ

هایی که ی رنگ باشد. تاسهای انتخاب شده باید مساوی یا بیشتر از ارزش تاس مشکای که بیشترین عدد را دارد مقابله کند: مجموع ارزش تاسبا تاس مشکی

شوند. سپس، بازیکن سمت چپ بازیکن شروع کننده باید از بین کند به همراه آن تاس مشکی سوزانده میبازیکن جهت مقابله با تاس مشکی انتخاب می

نماند  ب تا زمانی که هیچ تاس مشکی باقیای که بیشترین ارزش را دارد به همین شکل مقابله کند، و به همین ترتیهای مشکی باقی مانده با تاس مشکیتاس

 شکیمهای بازیکنی به او اجازه ندهد که بتواند با تاس اگر تاسمقابله کند(.  مشکی)در نتیجه، ممکن است بازیکن شروع کننده مجبور باشد با بیش از یک تاس 

 دهد. ز از دست میامتیا 0برد ولی از بین می های خودشرا بدون مصرف تاس مشکیمقابله کند، او تاس 

 نکات مهم:

 شودهای قرمز دو برابر میارزش تاسجنگید، می مشکیهای زمانی که با تاس . 

 استفاده کند.  مشکیهای مختلف برای مقابله با یک تاس هایی با رنگتواند از تاسهر بازیکن می 

 ند. ، بعالوه هر تعداد تاس دیگری که او انتخاب کمشکیترین تاس ارزش مقابله کند: ابتدا با مشکیتواند به صورت یکجا با چند تاس هر بازیکن می 

  کند.ی که با آن مقابله کند کسب میمشکعدد نفوذ به ازای هر تاس  0هر بازیکن 

 وجود دارد )بخش نفوذ را ببینید(. مشکیهای امکان استفاده از نفوذ قبل از مقابله با تاس 
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 مانند که بازیکنان با آنهای رویداد تا زمانی در بازی میکند. کارتهمیشه وجود دارد و هیچ وقت بازی را ترک نمی )غارتگران( Maraudingرویداد توجه: 

های رویداد را خارج از صفحه بازی هم ادامه کنند وجود ندارد: اگر الزم شد کارتهای رویدادی که شهر را تهدید میمقابله کنند. محدودیتی برای تعداد کارت

 د. دهی

 مثال: 

(. این 0) Warشود: یک کارت قرمز رو می

گوید که یک کارت سفید هم کارت به ما می

شود که کارت رو کنیم که مشخص می

Theological Conflict ( 0است .) 

)نارنجی(  Annaکنیم: رویداد را اعمال می 3

تاس برای  0دارد )تاس مشکی برمی 3

Marauding  تاس برای  0وWar سپس ،)

اعمال  Theological Conflictکارت 

شود )توضیحات آن در پیوست موجود می

عدد تاس مشکی را  Anna 3( 3است(. )

های قرمز در زمان مقابله با تاس کند. تاسقرمز خودش را انتخاب می 0مقابله کند. او تاس  6های خودش با تاس آید. او باید با تاسمی 0و  6و  0ریزد و می

 کند. نفوذ کسب می 0کند و به این ترتیب مشکی را هم انتخاب می 0شوند، پس او همچنین تاس حساب می مشکی دوبرابر

برای  3و یک تاس زرد  0)آبی(، بازیکن سمت چپ، باید با آن مقابله کند. او از یک تاس سفید  Fayeماند که ( به این ترتیب یک تاس مشکی باقی می0)

 کند. نفوذ کسب می 0کند. او میمقابله با تاس مشکی استفاده 

 : اقدامات4فاز 
تواند یا از نیروی کار خود برای انجام یک اقدام استفاده کند و یا نوبت گرد، هر بازیکن میبا شروع از بازیکن شروع کننده و به صورت ساعت

 خود را پاس بدهد. 

های شهر باقی نمانده باشد، یا اینکه تمام بازیکنان نوبت خود را پاس داده باشند )قسمت هرسد که یا هیچ تاس دیگری در محلیک راند بازی زمانی به پایان می

شوند. تاسی که از آوری میشهر جمع محله 5ها از یک یا چند عدد از تاس همرنگ است، و این تاس 3تا  0پایان راند را ببینید(. هر اقدام نیازمند استفاده از 

ف طوسی ی بی طرهای محلهتواند از انجام این تراکنش جلوگیری کند. اگر از تاسه شود باید از آن بازیکن خریداری شود، که نمیبازیکن دیگری برداشت محله

را به انبار  اها استفاده شدند، آنههای خودتان نیازی به پرداخت ندارید. بعد از اینکه تاسرنگ استفاده کردید پول تاس را به بانک بپردازید. برای استفاده از تاس

 عمومی بازی بازگردانید. 

 کند:هزینه استفاده از یک تاس وابسته به تعاد تاسی است که بازیکن برای انجام آن اقدام استفاده می

  دنیر است )اگر متعلق به بازیکن دیگری باشد(. 0تاس استفاده کند، هزینه آن  0اگر از 

  دنیر هزینه دارد. 0کن دیگری بگیرد تاس استفاده کند، هر تاسی که از بازی 0اگر از 

  دنیر هزینه دارد.  6تاس استفاده کند، هر تاسی که از بازیکن دیگری بگیرد  3اگر از 

و در  کرده ها را انتخابهزینه تاس وابسته به تعداد تاسی است که آن اقدام نیاز دارد، بنابراین قبل از پرداخت هزینه به بازیکنان مختلف ابتدا یک گروه از تاس

 یک جا جمع کنید. 
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تاس زرد رنگ در محله  0برسد تا بتواند اقدام خودش را انجام دهد. او  06های خودش به مجموع )نارنجی( امیدوار است که بتواند با تاس Anna( 0)مثال: 

دنیر هزینه دارد. او  6، پس یک تاس برای او تاس است 3های او خواهد رسید. گروه تاس 06است، او به  5)سبز( که عددش  Goeffreyخودش دارد. با تاس 

 پردازد. می Geoffreyدنیر به  6

)آبی( یک اقدام انجام دهد، که در این حالت هزینه  Fayeتوانست با تاس سفید خودش و یک تاس سفید از می Anna( به جای انجام یک اقدام زرد رنگ، 0)

 شد. دنیر می 0برای او  Fayeتاس 

 

 اقدام زیر را انجام دهد یا اینکه نوبت خود را پاس دهد: 5کی از بازیکن باید ی

 های اقدام شهر فعال کردن یکی از کارت -1

 ساختن کلیسا -0

 مبارزه با رویدادها -3

 های شهریقرار دادن یک شهروند در یکی از سازه -4

 استفاده از کشاورزی -5

 پاس دادن نوبت -6

 

 دام شهراق هایکارت ی ازفعال کردن یک. 1

دام های اقعدد تاس استفاده کنید تا بخشی از نیروی کار را به فعالیت توصیف شده بر روی یکی از کارت 3تا  1توانید از شما می

سازی یک کارت های سفید رنگ برای فعالسازی یک کارت مدنی، تاسهای زرد رنگ برای فعالتاسموجود در شهر اختصاص دهید. 

جهت فعال کردن یک کارت اقدام، بازیکن باید گیرند. سازی یک کارت نظامی مورد استفاده قرار میمز رنگ برای فعالهای قرمذهبی و تاس

 یک تاجر که بتواند کار شهروندان را مدیریت کند به آن اختصاص دهد. دو حالت ممکن است ایجاد شود:

 شما هیچ تاجری بر روی آن کارت ندارید 

دا یک تاجر را با پرداخت تعداد دنیر مشخص شده در بخش باال سمت چپ کارت استخدام کنید. یکی از شهروندان خود در این حالت شما باید ابت

روندی هرا بر روی یکی از فضاهای خالی کارت قرار دهید تا به عنوان یک تاجر عمل کند. شهروندان یا باید از انبار شخصی شما بیایند )اگر هیچ ش
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های نفوذ بپردازید = بخش نفوذ را مشاهده کنید( یا از یکی از مکان 0ید باید یک شهروند از انبار عمومی استخدام کنید و در انبار شخصی خود ندار

 اند(. های شهری یا حتی شهروندان اخراج شده که به صورت خوابیده روی سازه قرار گرفتههای اقدام، یا سازهروی صفحه بازی )کارت

 ها را جهت فعال کردن آن کارت اقدام استفاده کنید. خدام کردید، باید یک گروه از تاسزمانی که یک تاجر را است

اختصاص دهد.  Merchantتاس زرد رنگ به اقدام  3خواهد نیروی کاری متشکل از )نارنجی( می Anna مثال: 

 جون او هیچ تاجری بر روی این کارت ندارد، ابتدا باید یک تاجر استخدام کند. 

 پردازد تا یک تاجر استخدام کند. دنیر می 0او  هزینه: (0)

 امتیاز در پایان بازی خواهد داشت.  0دهد که برای او او تاجر خود را بر روی اولین فضای خالی قرار می قرار دادن تاجر: (0)

بار  8را دهد این کارت اقدام هستند، که به او اجازه می 06های زرد رنگ دارای مجموع مقدار تاس هزینه فعالسازی: (3)

 (. 0/06=  8استفاده کند )

 کند. بار فعال می 8آورد چون او این کارت را دنیر به دست می 06تاثیر این کارت فوری است، بنابراین او فورا  تاثیر: (0)

 

  شما قبال یک تاجر بر روی کارت دارید 

ت هست. فقط فورا یک گروه تاس را استفاده کنید تا کارت را فعال در این حالت، نه نیازی به پرداخت و نه نیازی به قرار دادن یک تاجر بر روی کار

 کنید. 

 دو نوع کارت اقدام در بازی وجود دارد:

سازی، در گوشه سمت چپ و پایین کارت مشخص شده است شود. هزینه فعالتاثیر کارت فورا اعمال میهایی که تاثیر فوری دارند: کارت

توان از تاثیر کارت استفاده کرد را هم کند، و همچنین تعداد دفعاتی که میال کردن کارت را تعیین میهای مورد نیاز برای فعکه رنگ تاس

ذکر کرده است )این تعداد برابر است با ارزش گروه تاس استفاده شده تقسیم بر عددی که در پایین عالمت تقسیم نوشته شده است، گرد 

  شده به سمت پایین به نزدیک ترین عدد کامل(.

توانید از روی عالمت ساعت شنی که در گوشه سمت راست ها را میاین کارتهایی که دارای تاثیر با تاخیر هستند: کارت 

های خودتان را بر روی تصویر کنید، مکعبها را فعال میو پایین کارت کشیده شده است تشخیص دهید. زمانی که این نوع کارت

هر اقدام را تنها توانید بعدا در طول بازی و در زمان انجام اقدامات خودتان استفاده کنید، اما کارت قرار دهید. هر مکعب را می

 های مشکی در فاز رویداد وجود ندارد. ها جهت مقابله با تاسامکان استفاده از مکعب. توان با یک مکعب تحت تاثیر قرار دادمی

 مثال:

Faye شده با دو تاس سفید رنگ را جهت فعال کردن کارت خواهد نیروی کار نشان داده )آبی( می

Priest  از محله  0کند و یک تاس سفید موجود در محله خودش استفاده می 5استفاده کند. او از تاس

Anna  کند(. تایی استفاده می 0کند )چون از یک گروه تاس دنیر خریداری می 0به قیمت 

یک تاجر بر روی  Fayeپردازد تا یک تاجر بر روی کارت بگذارید. حاال که دنیر می 8او هزینه قراردادن تاجر: ( 0()0)

 سازی کارت و قرار دادن مکعب ندارد. دنیر برای فعال 8کارت دارد، دیگر نیازی به پرداخت 

ر با 3دهد این کارت اقدام را واحد ارزش دارند که به او اجازه می 0های سفید او مجموعا تاسهزینه فعالسازی: ( 3)

 (. 0/  3=  3استفاده کند )

گذارد چون این کارت دارای تاثیر تاخیری است. بعدا در طول بازی، در زمان مکعب خود را بر روی کارت می 3او تاثیر: ( 0)

مند شود ) و های خودش را از روی کارت بسوزاند تا از تاثیر کارت بهرهتواند یکی از مکعبانجام یک اقدام زرد رنگ، او می

 کند اضافه کند(.های زرد رنگی که برای آن اقدام استفاده میواحد به هر یک از تاس 3
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 نکات: 

 توانید آن کارت را فعال کنید. توانید یک تاجر استخدام کنید، پس نمیاگر تاجری بر روی یک کارت ندارید، و نمی 

 آورند.دارند برای شما آن امتیاز را به ارمغان میها قرار در پایان بازی، تاجرانی که بر روی فضاهای دارای امتیاز کارت 

 تاجر بر روی یک کارت اقدام قرار دهد.  0تواند نمی کنیک بازی 

 توانند تاجر خود را بر روی تصویر کارت قرار دهند اما در پایان بازی امتیازی بابت آن تاجر اگر تمامی فضاهای کارت اشغال شده بود، بازیکنان می

 کرد.  دریافت نخواهند

   .اگر یک تاجر استخدام کنید، نیاز است که حداقل کارت را یک بار فعال کنید 

 توانند از آن فضا استفاده کنند. شهروندان دیگری که بر شود و بازیکنان دیگر میاگر تاجری به یک کارت اقدام دیگر جابجا شد، فضای او خالی می

 شده جدید جابجا شوند. توانند به مکان خالی روی کارت قرار دارند نمی

 . ساختن کلیسا0

تاس سفید برای کار کردن بر روی ساخت و ساز کلیسا استفاده کنید. هر تاس به شما اجازه  3تا  1توانید از شما می

های ساخت و ساز کلیسا که عدد آن برابر با عدد تاس است قرار دهد یک مکعب خودتان را بر روی یکی از محلمی

و  0، ردیف دوم سطح 0ساخت و ساز کلیسا به سه سطح تقسیم بندی شده است: ردیف پایینی متناظر با سطح  هایمحلدهید. 

. شما باید به این قانون در ساخت و ساز پایبند باشید: جهت قرار دادن یک مکعب در یک فضا از یک سطح، فضایی 3ردیف سوم سطح 

 گیرد(. شد )توجه: در هر فضا تنها یک مکعب قرار میبا همان شماره در سطح پایین تر باید ساخته شده با

قرار  6تا  0نفوذ به ازای هر مکعبی که در فضاهای شماره  0امتیاز و  0قرار دهید، و  3تا  0نفوذ به ازای هر مکعبی که در فضاهای شماره  0امتیاز و  0شما فورا 

 کنید. دهید کسب می

 مثال: 

در ساخت و ساز کلیسا شرکت کند و از تاس  خواهد)سبز( می Geoffrey مثال: 

استفاده کند.  Emily 0و تاس سفید شماره  Faye 0خودش، تاس سفید شماره  5سفید شماره 

 کند چون تاس آنها را خریداری کرده است. دنیر پرداخت می Faye 6و  Emilyاو به 

از سطح  0ضای شماره از سطح اول و یک مکعب در ف 5و  0او یک مکعب در هر کدام از فضاهای 

 کند. . امتیاز کسب می 3نفوذ و  5دهد. او دوم قرار می

 

 . مبارزه با رویدادها 3

سازی در سمت چپ کارت کنند بروید. هزینه فعالتاس به نبرد بر علیه رویدادهایی که شهر را تهدید می 3تا  1توانید با شما می

 کند که:رویداد مشخص می

 ای مبارزه با آن رویداد استفاده شود.چه نوع تاسی باید بر 

 توانند بر روی کارت قرار دهند )این تعداد برابر است با ارزش گروه تاس استفاده شده تقسیم بر عددی هایی که بازیکنان میتعداد مکعب

 که در پایین عالمت تقسیم نوشته شده است، گرد شده به سمت پایین و نزدیک ترین عدد کامل(.

گذارید های کوچک روی کارت قرار دهید، با شروع از فضای گوشه سمت چپ و باال. به ازای هر مکعب که بر روی کارت میرا بر روی پرچم های خودمکعب

 های اقدام خاص غیر ممکن است.کنید. قرار دادن مکعب بر روی چند کارت در یک اقدام بدون فعالسازی برخی کارتفورا یک نفوذ کسب می
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کند که چه تعداد مکعب الزم است تا با رویداد مقابله شود )قرار دادن مکعب بیش از مقدار مشخص شده یین میعی روی کارت تهاتعداد پرچم

 بر روی کارت غیر ممکن است(. زمانی که با رویداد مقابله شد:

 (. در کند )امتیاز باالییبازیکنی که بیشترین مکعب را بر روی کارت قرار داده است امتیاز بیشتری که بر روی کارت مشخص شده را دریافت می

ین یکنند )گرد شده به سمت پااند امتیازات مکان اول و دوم را تقسیم میصورت تساوی برای مکان اول، بازیکنانی که بیشترین مکعب را قرار داده

رت کنند. اگر فقط یک بازیکن بر روی کاو نزدیک ترین عدد کامل( و تمامی بازیکنان دیگری که بر روی کارت مکعب دارند هیچ امتیازی کسب نمی

 کند. مکعب گذاشته باشد، امتیازات مکان اول و دوم را همزمان کسب می

 ی کند. در صورت تساوی برای رتبه دوم، بازیکناندوم باشد، امتیاز کمتر را دریافت میر فبازیکنی که از نظر تعداد مکعب قرار داده شده بر روی کارت ن

 کنند )گرد شده به سمت پایین و نزدیک ترین عدد کامل(. اند امتیاز مکان دوم را تقسیم میکه مساوی شده

 د. کننرند و به انبار شخصی خود منتقل میادهای خود را از روی کارت برمیبازیکنان مکعب 

 دارد )اگر بازیکن بی طرف )طوسی( بیشترین مکعب را بازیکنی که بیشترین مکعب را روی کارت قرار داده بود کارت رویداد را برای خودش برمی

ه ابتدا کاند کسی شود(. در صورت تساوی، از بین بازیکنانی که بیشترین مکعب را روی کارت قرار دادهروی کارت قرار داده باشد، کارت سوزانده می

ها امتیاز داشته های شخصیتشوند ممکن است در پایان بازی و در زمان ارزیابی ماموریتهایی که تصاحب میمکعب قرار داده برنده است. کارت

 باشند.

مقابله کند و برای این کار سه تاس با  Succession Conflictخواهد با رویداد )سفید( می Emily مثال: 

 کند. ا استفاده میر 0و 3و  0ارزش 

 کند. نفوذ کسب می 0(. او فورا 0/0=  0های کارت بگذارد ) مکعب روی پرچم 0تواند او می

)سبز(  Goeffreyو   )سفید( Emilyفضای پرچم رویداد پر شده است پس با رویداد مقابله شده است.  5حاال چون تمامی 

)نارنجی( هیچ  Annaمکعب(.  0ا هم مساوی هستند )هر کدام کنند چون برای مکان اول بامتیاز کسب می 3هر کدام 

مکعب بر  Emilyدارد چون او قبل از کارت را برای خودش برمی Geoffreyکند چون سوم شده است. امتیازی کسب نمی

 روی کارت قرار داده است. 

 

 ر(های شهری )کاخ، مقر اسقفان یا تاالر شه. قرار دادن یک شهروند در یکی از سازه4

توانید دقیقا یک تاس استفاده کنید تا یک شهروند در یکی از بر خالف سایر اقدامات، شما همیشه می

شما یکی از شهروندان خود را از انبار شخصی خود )اگر ندارید باید یک شهروند های شهری قرار دهید. سازه

دارید هروندانی که قبال بر روی صفحه دارید برمیبخش نفوذ را ببینید( یا یکی از ش –نفوذ بپردازید  0استخدام کنید و 

قر ی به مسدهید. یک تاس قرمز اجازه دسترسی به کاخ، تاس سفید اجازه دستراید قرار میی شهری متناظر با رنگ تاسی که استفاده کردهو آن را در سازه

 دهد. اسقفان و تاس زرد اجازه دسترسی به تاالر شهر را می

عکس کوچک تاسی که متناظر با تاس شما باشد را پیدا کنید. در چه مکانی از سازه قرار دهید. باید شهروند خود را ند که کعدد تاس مشخص می

 گیرد:شهروند شما به شکل ذیل در آن سازه قرار می

با شهروندان دیگری پر باشد، یک فضا  اگر آن ردیفگیرد. در تاالر شهر و مقر اسقفان ، شهروند جدید در اولین فضای خالی از ردیف متناظر قرار می

ارج شود، آن را به صورت خوابیده بر روی عکس خکنند. اگر این کار سبب شود که یک شهروند از انتهای سمت راست آن ردیف به سمت راست حرکت می

 دهیم. سازه قرار می

فضا یک شهروند قرار داشت، آن را اخراج کنید و به صورت خوابیده  اگر در آندر کاخ، شهروند جدید بر روی فضای متناظر با عدد تاس قرار میگیرد. 

 بر روی عکس کاخ قرار دهید. 
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تواند سایر شهروندان شما را از آن سازه بیرون کند. هرچند، اگر قبال یکی از شهروندان شما به صورت خوابیده بر روی یک سازه باشد، هیچ کس نمینکته مهم: 

ان همچنین این بدکنید، بنابراین این محافظت کوچک فقط برای راند فعلی قابل استفاده است. د را در پایان راند دریافت میشما شهروندان اخراج شده خو

تواند شهروندی در آن معناست که اگر قرار دادن یک شهروند باعث اخراج شدن رنگی شود که قبال یک شهروند خوابیده بر روی آن سازه دارد، هیچ کس نمی

 ر دهد. قرا فضا

دهد و یکی از از تاالر شهر قرار می 0خرد. او یک شهروند در ردیف دنیر می 0)سبز( را به قیمت  Geoffrey 0)آبی( تاس زرد شماره  Frey مثال: 

تا مطمئن شود که کسی تواند روشی جالب برای امنیت بخشیدن به سایر شهروندان او در تاالر شهر باشد کند. این حرکت میشهروندان خودش را اخراج می

 تواند آنها را اخراج کند. نمی

 

 Anna  دهد از کاخ قرار می 3پردازد. او یک شهروند بر روی فضای شماره دنیر به بانک می 0خرد و را از بازیکن طوسی رنگ می 3)نارنجی( تاس شماره

 گذارد. )سفید( را به صورت خوابیده بر روی کاخ می Emilyو شهروند 

 

 استفاده از کشاورزی .5

 1دهد مقداری پول کسب کنید، البته به لطف زحمت دهقانان )یک گروه فعالیت کشاورزی به شما اجازه می

. انجام این فعالیت نیازی به تاجر ندارد. شما تعدادی دنیر برابر با ارزش گروه تاس خود تقسیم تاسی زرد رنگ( 3تا 

 کنید.عدد کامل( دریافت می ترین)گرد شده به سمت پایین و نزدیک  0بر 

 

mailto:Nima.Masghadi@Yahoo.com


Nima.Masghadi@Yahoo.com  Troyes نیما مسقدی 

14 
 

 . پاس دادن نوبت6

دنیر دریافت  0اگر نخواهید هیچ اقدام دیگری در این راند انجام دهید، در حالی که هنوز تاسی در دسترس شماست، نوبت خود را پاس دهید و 

ام هیچ اقدامی نیستید، اما هر زمان که نوبت شما شود، یک دنیر دیگر در ادامه این راند، شما دیگر قادر به انجدهید. کنید، که آن را در محله خود قرار می

 شود. به محله شما اضافه می

 : پایان راند5فاز 
 

 شود که : یک راند از بازی بعد از اقدام یکی از بازیکنان در صورتی تمام می

 ر گرفته باشد( یاتمامی بازیکنان نوبت خود را پاس داده باشند )در محله تمام بازیکنان دنیر قرا 

 های شهر وجود نداشته باشد. دیگر هیچ تاسی در محله 

ته های شهر قرار گرفکنند. شهروندانی که به صورت خوابیده بر روی سازهدارند و به انبار شخصی خود اضافه میبازیکنان دنیرهای موجود در محله خود را برمی

دی آغاز دهد و راند بعکن شروع کننده کارت بازیکن شروع کننده را به بازیکن بعدی در سمت چپ خود میگردند. بازیبودند به انبار شخصی صاحب خود بازمی

 شود. می

 نفوذ

توانید عالوه بر اقدام اصلی خود، نفوذ خود را به قبل از مقابله با یک تاس مشکی، یا انجام یک اقدام، شما می

 های مختلفی خرج کنید.روش

 0 حتی –های سایر بازیکنان این کار را انجام دهید توانید بر روی تاستاس موجود در محله خود را دوباره پرتاب کنید ) نمی 0 توانیدنفوذ: شما می 

 بازیکن بی طرف )طوسی((

 0  :اضافه کردن یک شهروند از انبار عمومی به انبار شخصی خودتان نفوذ 

 0 های سایر بازیکنان این کار را انجام دهید توانید بر روی تاسنمیودرا پشت و رو کنید )تاس موجود در محله خ 3تا  0توانید بین نفوذ: شما می

های انتخاب شده را پشت و رو کنید، به یاد داشته باشید که مجموع اعداد دو رویه متقابل به هم از تاس تاس(. حتی بازیکن بی طرف )طوسی( –

 های متفاوتی باشند. رنگ توانند ازهای پشت و رو شده میاست. تاس 7همیشه 

 انجام چندین اقدام از اقدامات باال با هر ترتیبی مجاز است. 

 رود. نفوذ داشته باشید: هر مقداری بیشتر از این کسب کنید از بین می 01توانید بیشتر از گاه نمیشما هیچتوجه: 

 0کن بی طرف )طوسی(، و یک تاس در محله بازیقرمز  0 های شهر وجود دارد: یک تاستاس در محله 0مثال: 

گیرد تاس خودش را با خرج کردن یک نفوذ ، او تصمیم میGeoffrey)سبز(. در نوبت  Geoffreyزرد  در محله 

تواند یک نفوذ دیگر پرداخت کند تا برای بار دوم تاس خودش را پرتاب کند، اما آورد. او میمی 0دوباره بریزد: او 

 0شود. با این تاس، او می 6او تبدیل به  0نفوذ پشت و رو کند:  0را با خرج کردن  دهد تاس خودشاو ترجیح می

 نفوذ به همراه دارد.  0دهد که برای او قرار می Maraudingمکعب بر روی رویداد 
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 پایان بازی

 شود. شود تمام میبازی در پایان راندی که آخرین رویداد قرمز رنگ وارد بازی می

 آورند، هر بازیکن:های امتیازی که بازیکنان در طول بازی به دست میعالوه بر توکن

 0 کند )شامل امتیاز به ازای هر کارت رویدادی که هنوز با آن مقابله نشده باشد اما بر روی آن حداقل یک مکعب داشته باشد کسب می

Marauding .) 

 کند. اقدام را کسب می هایامتیاز مشخص شده در فضای قرارگیری شهروندانش بر روی کارت 

 0  دهد. سطح کلیسا که بر روی آن هیچ مکعبی نداشته باشد از دست می 3امتیاز به ازای هر کدام از 

 شود و عملکرد آنها را بر اساس ماموریت مشخص شده بر ها اعمال میکند. هر شخصیت بر روی تمامی خاندانکارت شخصیت خودش را رو می

زای هر کارت شخصیت که در بازی وجود دارد، به هر بازیکن بر اساس مالک آن کارت امتیاز بدهید. چون هر شخصیت سنجد. به اروی کارت می

ت که مهم اسدهد، بسیار مهم است که سعی کنید بفهمید که بازیکنان دیگر چه شخصیتی دارند. به همین شکل، به تمام بازیکنان امتیاز می

ان را گمراه کنید. اگر آنها نتوانند بفهمند ماموریت شخصیت شما چیست، راه سختی برای گرفتن امتیاز از طریق مقداری بلوف بزنید تا بقیه بازیکن

 آن خواهند داشت!

 بازیکنی که بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده است.

ر امتیاز شماری پایانی، به ازای هر نوع امتیازشماری، شوند. جهت به حداکثر رساندن تعلیق ددر طول بازی، امتیازات به صورت مخفی نگه داشته مینکته: 

 تر خواهد شد.امتیازی را در مقابل خودش قرار دهد. با انجام این کار مقایسه کردن امتیازات بازیکنان هم راحت 01های هر بازیکن بهتر است که دسته

Designers: Sébastien Dujardin, Xavier Georges, Alain Orban . Illustrations and Graphics: alexandre-roche.com 

Editing of the Rules : Sébastien Dujardin .  

English Translation: Nathan Morse. Persian Translation: Nima Masghadi 
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 های اقدامکارتپیوست : 

 

The Artisan 
دنیر  6یک نفوذ را تبدیل به 

 کند.می

 

The Merchant 
 دهددنیر به شما می 0

 

The Miller 
د توانیبا فعالسازی این کارت می

دنیر به ازای هر شهروند که  0یا 

در کاخ دارید دریافت کنید و یا 

دنیر به ازای هر شهروند که  0

در مقر اسقفان دارید دریافت 

کنید. شهروندان اخراج شده 

کنند. صیب شما نمیچیزی ن

توانید در هر بار فعالسازی می

 انتخاب متفاوتی داشته باشید.

 

The Innkeeper 
دنیر یک  0دهد به ازای پرداخت به شما اجازه می

 نفوذ به دست بیاورید.

 

The Blacksmith 
عدد به ارزش یک گروه از  5

کند، های قرمز اضافه میتاس

بدون توجه به اینکه آن گروه از 

چند عدد تاس تشکیل شده 

توانید ارزش یک است. اما نمی

تاس را برای قرار دادن آن در 

 کاخ با این کارت باال ببرید.
 

The Militia 
تاس زرد را به جای  3تا  0دهد از به شما اجازه می

را  ن کارتتاس قرمز استفاده کنید. بازیکنی که ای

تواند از تاس زرد برای اقدام کند فقط میفعال می

 کند. ها تغییری نمیآن استفاده کند. عدد تاس

 

The Journeyman 
دنیر را  3دهد به شما اجازه می

 امتیاز کنید 0تبدیل به 

 

The Goldsmith 
 دهددنیر به شما می 0امتیاز و  0

 

The Sculptor 
 دهدامتیاز به شما می 0

 

The Glassblower 
 0به ازای هر جفت مکعبی که در کلیسا دارید 

 دهدامتیاز به شما می
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The Tithing 
دهد در زمان به شما اجازه می

ایجاد یک گروه تاس، یک تاس 

زیکن به زرد رنگ را از هر با

صورت مجانی بردارید. به عنوان 

تاس زرد  3توانید مثال، شما می

تاس از هر  0رنگ را با برداشتن 

تاس از  0کدام از بازیکنان و 

خودتان به یک گروه تبدیل 

توانید از کنید. مثل همیشه، می

بازیکن بی طرف هم تاس 

بردارید. امکان استفاده از یک 

رای تغییر مکعب دیگر ب

د چون ی زرد وجود ندارهاتاس

فقط امکان استفاده از یک 

 مکعب برای هر اقدام هست.

 

The Monk 
تاس زرد با همان عدد  3یک تاس سفید را به 

کند. زمانی که از یک مکعب روی این تبدیل می

، کنیدکارت برای تغییر در یک اقدام استفاده می

که  –کنید باید فقط از یک تاس سفید استفاده 

دنیر  0اگر از محله بازیکن دیگری آمده باشد 

هزینه دراد. امکان اضافه کردن یک تاس زرد 

 اضافی وجود ندارد. 

 

The Priest 
واحد به عدد هر تاس زرد  3

های شما موجود در گروه تاس

کند. عدد یک تاس اضافه می

نیست. اگر بخواهید  6محدود به 

اس برای قرار دادن از ارزش ت

شهروند در تاالر شهر استفاده 

کنید به شما امکان تغییر عدد 

 دهد. آن را نمی

 

The Apprenticeship 
تغییر  5های یک گروه را به عدد هر کدام از تاس

 3دهد. حتی این کارت بر روی یک گروه با می

 زکند. اگر بخواهید ارنگ تاس مختلف هم عمل می

در کاخ، مقر  یا مکعب ادن شهروندتاس برای قرار د

استفاده کنید عدد  یا کلیسا تاالر شهراسقفان ، 

 دهد. تاس را برای شما تغییر نمی

 

 The Confession 
های یک گروه را هر کدام از تاس

. دهدواحد افزایش می 0به عدد 

حتی این کارت بر روی یک 

تاس مختلف هم  رنگ 3گروه با 

 6ها به عدد تاس .کندعمل می

اگر بخواهید از شود. محدود نمی

تاس برای قرار دادن شهروند یا 

مکعب در کاخ، مقر اسقفان ، 

تاالر شهر یا کلیسا استفاده کنید 

عدد تاس را برای شما تغییر 

 دهدنمی

 

The Templar 
را به عنوان دهد یک تاس سفید به شما اجازه می

تاس قرمز با همان عدد استفاده کنید. هر زمان  0

که از یک مکعب روی این کارت برای تغییر یک 

اقدام استفاده کنید، فقط باید از یک تاس سفید 

که اگر از محله یک بازیکن دیگر  –استفاده کنید 

دنیر است. استفاده از  0برداشته باشید هزینه آن 

 مکن است. یک تاس قرمز اضافی غیر م
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The Pilgrimage 
دهد. شما امتیاز می 0به شما 

 3توانید از ترکیبی از تمام می

رنگ تاس برای فعال سازی این 

کارت استفاده کنید. فقط 

 Apprenticeshipهای کارت

توان را می Confessionو 

برای تغییر در یک گروه تاس 

چند رنگه استفاده کرده که 

وان از آنها برای فعالسازی تمی

Pilgrimage  .استفاده کرد

توان فقط با یک رنگ تاس می

هم این کارت را فعال کرد. در 

توان آن گروه این حالت، می

های اقدام تاس را با سایر کارت

 هم تغییر داد. 

 

The Procession 
امتیاز به بازیکنی که بیشترین تاس را در محله  0

های دهد ) به جز تاسود داشته باشد میخ

 هایاستفاده شده برای فعالسازی این کارت(، تاس

آید. در بازیکن بی طرف )طوسی( هم به حساب می

صورت تساوی، بازیکنانی که بیشترین تاس را در 

گیرند. امتیاز می 0محله خود داشته باشند همه 

تاس در محله خود داشته  0شما باید حداقل 

 امتیاز را کسب کنید. 0تا بتوانید  باشید

 

The Archer 
دهد تالش به شما اجازه می

کنید تا یک مکعب بر روی یک 

کارت رویداد قرار دهید: شما 

د و در صورتی یریزیک تاس می

بیاید  6یا  0،5، 3که تاس 

توانید یک مکعب بر روی می

های رویداد قرار یکی از کارت

کنید(. نفوذ کسب می 0دهید )

امکان تغییر عدد این تاس وجود 

ندارد. اگر این کارت را چندین 

بار فعال کردید، بازیکن سمت 

شمارد. ها را میچپ شما تاس

امکان قرار دادن مکعب بر روی 

چندین کارت رویداد مختلف 

 وجود دارد.

 

The Chivalry 
های رویداد تدهد بر روی کاربه شما اجازه می

توانید یک مکعب به ازای مکعب بگذارید: شما می

هر تاس قرمزی که در محله خود دارید )به جز 

هایی که برای فعالسازی این کارت استفاده تاس

نفوذ به ازای هر مکعبی که  0. قرار دهیدکردید( 

کنید. امکان قرار دادن گذارید دریافت میمی

 ت وجود دارد.مکعب بر روی چندین کارت متفاو

 

The Hunting 
  دهدنفوذ به شما می 3

 

The Mercenary 
 دهدسه دنیر به شما می
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The Diplomat 
نفوذ  0دهد به شما اجازه می

مکعب بر  0پرداخت کنید تا 

روی یک کارت رویداد بگذارید 

مکعب  نفوذ به ازای هر 0)شما 

کنید(. اگر این کارت دریافت می

را چندین بار فعال کنید، 

ها را بر روی توانید مکعبمی

 های متفاوتی قرار دهید.کارت
 

Tax Collector 
 بازیکنی هر: کنید آوریجمع مالیات

 باشد، داشته شهروند شهر تاالر در که

 شما به دنیر 0 باید کدام هر ازای به

 شهروندان برای که نیست نیازی. بدهد

. شود پرداخت مبلغی شده اخراج

بازیکنی که نتواند مبلغ را پرداخت 

شود، اما باید هرآنقدر کند جریمه نمی

 که توانایی دارد پرداخت کند.

 

 

The Captain 
به ازای هر کارت رویدادی که 

شما بر روی آن مکعب داشته 

دهد. ه شما میامتیاز ب 0باشید 

هم  Maraudingکارت 

 شود. حساب می
 

The Joust 
امتیاز بگیرید  0دهد به شما اجازه می

ولی به این شرط که مجموع ارزش 

های قرمز رنگ موجود در محله تاس

هایی که برای فعال شما )به جز تاس

اید( از استفاده کرده کارتکردن این 

ی یکن بزتر باشد )بابقیه بازیکنان بیش

طرف )طوسی( هم در نظر بگیرید(. در 

صورت تساوی، تمام بازیکنانی که 

امتیاز را دریافت  0مساوی هستند 

کنند.می  

 

The Troubadour 
امتیاز  0نفوذ را تبدیل به  3

 کندمی

 نکته: 
یادتان نرود که کارت 

اقدام را به تعداد دفعاتی 

شما اجازه که گروه تاس 

دهد استفاده کنید می

 )مثال اگر کارت

 The Joust  را دوبار

 0استفاده کردید به جای 

 گیرید(.امتیاز می 0امتیاز 
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 پیوست: رویدادها

 

Drought 
دنیر به ازای هر  0هر بازیکن 

شهروندی که در تاالر شهر دارد 

باید بپردازد. به ازای شهروندان 

به  راج شده که بر روی تاالر شهراخ

اند، صورت خوابیده قرار گرفته

  نیازی به پرداخت نیست.

Support 
یک مکعب طوسی بر روی هر کدام 

رویدادی که در سمت چپ  0از 

این کارت هستند قرار دهید. اگر 

فقط یک کارت رویداد در سمت 

چپ این کارت بود، تنها یک مکعب 

 آن بگذارید.بر روی 

 

Civil War 
 دهد.دنیر از دست می 3هر بازیکن 

 

Wayfarers 
یک تاس مشکی را پرتاب کنید و 

یک شهروند بی طرف )طوسی( در 

ابتدای ردیفی از تاالر شهر که تاس 

دهد قرار دهید. مشکی نشان می

شهروندانی که قبال در آن ردیف 

ند را به سمت راست حضور دار

تکان دهید و سمت راست ترین 

شهروند را در صورت وجود اخراج 

کنید. شهروند اخراج شده به 

صورت خوابیده بر روی تاالر شهر 

 گیرد.قرار می

 

Theological 
Conflict 

یک تاس مشکی را پرتاب کنید و 

یک شهروند بی طرف )طوسی( در 

که قر اسقفان مابتدای ردیفی از 

دهد قرار تاس مشکی نشان می

دهید. شهروندانی که قبال در آن 

ردیف حضور دارند را به سمت 

راست تکان دهید و سمت راست 

ترین شهروند را در صورت وجود 

اخراج کنید. شهروند اخراج شده به 

 مقر اسقفانصورت خوابیده بر روی 

 گیرد.قرار می

 

Heresy 
 دهدنفوذ از دست می 0ازیکن هر ب

 

Interuption of 
Work 

ترین مکعب )مکعبی که بر با ارزش

 ترینروی باالترین سطح و با ارزش

فضا قرار دارد( از کلیسا را حذف 

  کنید، حتی اگر مکعب طوسی است

Brigands(x3) 
 مشکیتاس  +0
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Migrant Workers 
یک مکعب طوسی بر روی اولین 

فضای خالی از کلیسا قرار دهید 

)اولین فضای خالی بر روی پایین 

ترین سطح، که دارای کمترین 

. اگر هیچ فضای (ارزش باشد

ای در کلیسا نبود، هیچ خالی

 مکعبی در آن قرار ندهید.
 

Succession 
Conflict 
و یک  یک تاس پرتاب کنید

شهروند بی طرف)طوسی( بر روی 

فضای مشخص شده توسط تاس 

قرار دهید، اگر شهروند دیگری در 

آن فضا قرار دارد آن را اخراج کنید 

و به صورت خوابیده بر روی کاخ 

 قرار دهید. 

 

Skirmishes(x2) 
 + تاس مشکی0

 

War and 
Normans Attack  

 اس مشکی+ ت0

 نکته:

اگر هشت شهروند بی طرف 

)طوسی( در بازی بودند، 

رویدادهایی که شهروند بی طرف 

 .کنند را نادیده بگیریداضافه می
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 هاپیوست: شخصیت

 

Chrétien de Troyes 
و مفهوم  Grailاو خالق افسانه 

ادبیات عاشقانه مدرن است. او به 

دگان نیاز دارد و به مطالعه کنن

کسانی که تعداد زیادی شهروند در 

های شهری داشته باشند سازه

 دهد.پاداش می

 4یا  3اگر شما مجموعا امتیاز  1 -

سازه شهری  3شهروند بر روی 

در بازی دو  5یا  0داشته باشید )

 نفره(

شهروند  6یا  5اگر شما امتیاز  3 -

 6های شهری داشته باشید )در سازه

 نفره( 0در بازی  7یا 

 7حداقل اگر شما امتیاز  6 -

های شهری داشته شهروند در سازه

 نفره(  0در بازی  8باشید )حداقل 

 

Urbain IV 

فرزند یک پینه دوز از تروا، که در 

ها خدمت در سالبعد از  0060سال 

یسا تبدیل به پاپ شد. او به لک

 .دهدسازندگان کلیسا پاداش می

مکعب در  0یا  3اگر  امتیاز 1 -

در بازی  5یا  0کلیسا داشته باشید )

 نفره( 0

مکعب  6یا  5اگر بین  امتیاز 3 -

 0در بازی  7یا  6داشته باشید ) 

 نفره(

مکعب  7اگر حداقل  امتیاز 6 -

 0در بازی  8داشته باشید )حداقل 

 نفره(

 

Thibaut II 
 بزرگ هایجشناین کُنت آمر اصلی 

شامپاین بود. او به بازیکنانی که پول 

 دهد. جمع آوری کنند پاداش می

دنیر  00تا  6اگر بین امتیاز  1 -

 داشته باشید

دنیر  07تا  00اگر بین امتیاز  3 -

 داشته باشید

دنیر  08اگر حداقل امتیاز  6 -

  داشته باشید

Hugues de Payns 
را  Templarهای یهاین کُنت شوال

 تاسیس کرد.  0008در سال 

او به بازیکنانی که میزان زیادی نفوذ 

 دهد.داشته باشند پاداش می

نفوذ  0تا  6اگر بین امتیاز  1 -

 داشته باشید

نفوذ  00تا  01اگر بین امتیاز  3 -

 داشته باشید

نفوذ  05اگر حداقل امتیاز  6 -

  داشته باشید

 

Le Florentin 
دومنیکو دل باربیری، معروف به 

سوزی سال فلورنتین، پس از آتش

کرد.  مشارکتدر بازسازی شهر  0500

او به بازیکنانی که تعداد زیادی تاجر 

 دهد.داشته باشند پاداش می

تاجر بر  3یا  0اگر مجموعا امتیاز  1 -

 های اقدام داشته باشیدروی کارت

 ر داشته باشیدتاج 5یا  0اگر امتیاز  3 -

تاجر داشته  6اگر حداقل امتیاز  6 -

  باشید

Henrey I 
پراتور شوالیه شد و در ماو توسط ا

جنگ در دومین  Louis VIIکنار 

صلیبی شرکت کرد. او به مقابله با 

 دهد.رویدادها پاداش می

کارت رویداد  0یا  0اگر امتیاز  1 -

 گرفته باشید

 کارت رویداد 0یا  3ای برامتیاز  3 -

کارت  5برای حداقل امتیاز  6 -

 رویداد
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 های افزونهپیوست: کارت

 

Resistance 
زمانی که این کارت وارد بازی 

شود، یک کارت قرمز دیگر را می

کند، این کارت را از فراخوانی می

های قرمزی که از بازی بیرون کارت

 د، آن کارتاید انتخاب کنیگذاشته

قرمز دوم خودش یک کارت زرد یا 

کند. زمانی سفید را فراخوانی می

که این کارت نابود شد، آخرین 

مکعب قرار داده شده بر روی تمام 

 های رویداد را حذف کنید.کارت
 

Prior 
تاس  0یک تاس سفید را به جای 

سفید با همان عدد استفاده کنید. 

از این اقدام  برای استفاده

تاس سفید  0توانید بیشتر از نمی

 استفاده کنید. 

 

Banquet 
ازای هر تاس قرمز رنگ موجود به 

ای که بیشترین تعداد تاس در محله

امتیاز کسب کنید  0قرمز را دارد 

)ممکن است این محله متعلق به 

ری باشد، حتی بازیکن بازیکن دیگ

 .بی طرف(

 

Baker 
ازای هر تاس زرد رنگ موجود به 

دنیر  0ها( در میدان )تمام محله

 کسب کنید
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 چالش پادشاه پیوست:

 Shadi Torbeyبازی یک نفره، طراحی شده توسط قوانین 

ند، اما هر کاری کبدون پول و نفوذ بازی می Le Royشود. انجام می le Royتک نفره در مقابل یک حریف بی طرف به نام بازی 

 فره مثل بازی استاندارد هستند، به جز موارد ذیل:دهد. قوانین بازی تک نیبرای بردن بازی انجام م

 اولیهجایگذاری 

 Le Roy شوند. های خاکستری رنگ استفاده نمیکند. ادمکهای دو رنگ استفاده میاز ادمک 

 6  (از  0زرد،  0قرمز،  0تاس را پرتاب کنید ،)های مشخص ، این تاسبیشتر از بقیه است استفاده کنید تاسی که عدد آنها 3سفید

فرآیند را آنقدر های خود را در صفحه قرار دهید. این عدد از آدمک 0گذارد، سپس سه ادمک خود را کجا می Le Royد که کننمی

 آدمک شما باشند(. 6و  Le Royآدمک  00ها باید حاوی تکرار کنید که تمام فضاها پر شوند )در انتها سازه

آدمک خود را در بهترین فضای  Le Royسفید . عدد تاس مهم نیست.  <زرد  <اعداد برابر به این شکل اولویت دارند: قرمز  توجه:

 ( :6است، بدترین فضا  0دهد، به شکلی که در ذیل نشان داده شده است )بهترین فضا هر سازه قرار می

 

کارت شخصیت را بُر بزنید، و آنها را به شکلی که هر کدام بر روی دیگری قرار گرفته باشد بر روی میز قرار دهید، به شکلی که  6

کارتی که باالتر از بقیه است اول اعمال خواهد شد )قوانین ذیل را برای نحوه اعمال شدن ی هر کارت مشخص باشد. قسمت پایین

 ها مشاهده کنید(.شخصیت

 

 

 

 انجام بازیروش 

 Le Roy شود.ده هر راند بین شما تعویض میکنید و کارت بازیکن شروع کننیو شما به نوبت بازی م 

  که اثر منفی دارند بر رویدادهاییLe Roy  .اثری ندارند 

  رویدادی که به بازیکن بی طرف اشاره داشته باشد اکنون به هرLe Roy های او(.ها و مکعباشاره دارد )آدمک 

 Le Roy سفید(، مثال: <زرد  <کند، سپس بر اساس رنگ )قرمز گذاری میهای خود را بر اساس ارزششان اولویتتاس 
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 در ردیف پایین و سمت راستترین تاس چپ است و ضعیفسمت  و  ترین ردیفباالدر  تاسترین قوی

  های مشکی، زمان مبارزه با تاسدرLe Roy ند کبرای حذف کردن تاس مشکی با باالترین عدد استفاده می فقط ترین تاس خوداز قوی

 دهد.را به بازیکن پاس می ی مشکیهاو بقیه تاس

  های د از تاسیبخواهکند. اگر ، بازی به شکل استاندارد ادامه پیدا میخودتاننوبت درLe Roy باید پول را به بانک  د،یخریداری کن

 بپردازید. 

  نوبت درLe Roy ،  اقدام او برای این نوبت مشخص شود )جدول بعدی  ا جمع بزنید تاتاس مشکی پرتاب کنید و ارزش آنها ر 0باید

همیشه  Le Royنکته مهم: کند. برای آن اقدام مصرف می Le Royرا مشاهده کنید(. قیمت مشخص شده تعداد تاسی است که 

تر کند. اگر هزینه بیشهای خود را بازی میهایش استفاده شوند نوبتکند، و تا زمانی که تمام تاسهای خود را استفاده میبهترین تاس

 کند. یهایش کامل مه از تمامی تاساقدام خود را با استفاد Le Royد، واش شماندهاز تعداد تاس باقی

 هزینه اقدام نتیجه

0 Le Roy 0 کندامتیاز کسب می 
تاس از بازیکن خریداری  0تاس ) 3

 (1)شود( می

3 Le Roy 0 کندامتیاز کسب می 
تاس از بازیکن خریداری  0تاس ) 0

 (0)شود( می

0 Le Roy 0 تاس 0 (3) دهدکارگر قرار می 

5 Le Roy کندسمت راست ترین رویداد را اعمال می X  (4)تاس 

6 Le Roy 0 تاس 0 (5)دهد تاجر قرار می 

7 Le Roy 0 تاس 0 (6)دهد ا قرار میمکعب بر روی کلیس 

8 Le Roy تاسصفر  (7) کندیک کارت شخصیت رو می 

0 Le Roy د نکسمت راست ترین رویداد را اعمال می X   (4)تاس 

01 Le Roy تاس 0 دهدیک کارگر قرار می 

00 Le Roy 0 کند امتیاز کسب می 
تاس از بازیکن خریداری  0تاس ) 0

 (0) شود(می

00 Le Roy 0 کندامتیاز کسب می 
تاس از بازیکن خریداری  0تاس ) 3

 (1)شود( می

 

(1) Le Roy خرد. دنیر می 6را به قیمت  شماترین تاس به 

(0) Le Roy کند.ن پرداخت به شما استفاده میاو از تاس خودش بدو تاسی نداشتید،خرد. اگر دنیر می 0ت بهترین تاس شما را به قیم 
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(، = تاالر شهر ، سفید = مقر اسقفانقرمز = کاخ، زرد )دهد ر میکند که او کارگرش را کجا قرامشخص می Le Royتاس ترین ارزشبا  (3)

Le Roy کند. های شما را در صورت امکان اخراج میهمیشه یکی از آدمک 

(4) Le Roy کند.یک تاس به ازای هر پرچم خالی بر روی کارت استفاده می 

(5) Le Roy دهد. در صورت تساوی، از فضایی با قیمت کمتر استفاده ترین فضا با بیشترین امتیاز قرار مییک آدمک بر روی با ارزش

 سفید است.  <زرد  <اگر هنوز هم تساوی برقرار بود، اولویت او قرمز کند. می

(6) Le Roy 0او در عوض دهد. اگر هیچ فضایی موجود نباشد، های خود را در بهترین فضاهای پایین ترین ردیف ممکن قرار میمکعب 

 کند. امتیاز کسب می

(7) Le Roy کنید. این کارت شخصیت از بازی های شخصیت است را دریافت میما فورا امتیاز کاراکتری که در باالی دسته کارتو ش

امتیازی بابت دنیر و نفوذ  Le Royکند. امتیاز کسب می Le Roy 0نده باشد، ارت شخصیتی باقی نماشود. اگر هیچ کخارج می

 گیرد. نمی

 بازیپایان 

Le Roy  امتیاز کسب خواهید کردهای شخصیت باقی مانده از کارت هر کدام بر اساسو شما. 

 شود. از شما محاسبه می Le Royپایانی شما با کم کردن امتیاز امتیاز 

 شکست شما جای هیچ توضیحی باقی نگذاشته است. سر شما را قطع کردند.تا صفر :   -011

 هنوز سر تو رو در دستاش گرفته.  Le Royنیست، اما کن. وحشتناک : اون خنده رو از صورت محو  5تا صفر 

 : نمایش متوسطی داشتی. 01تا  6

 داری خودت رو نشون میدی. : بد نبود، 05تا  00

 رو زدند. رو نگران کردی. گردنت  Le Roy: 01تا  06

 بود!: تبریک! استادانه 01از بیشتر 

 ها:کارتتغییرات 

 Tax Collector : دنیر به ازای هر کدام از شهروندان   0دنیر،  0به جایLe Roy  بگیرید. االر شهر تدر 

 Tithe:  عدد از  0تاس زرد رنگ به جای  3حداکثرLe Roy  تاس برای هر اقدام استفاده  3توانید حداکثر همچنان میبردارید. شما

 کنید. 

 Traveling Builders:  ،اگر فضای خالی در کلیسا موجو بودLe Roy 0 کند.امتیاز کسب می 

 Banquet: های تاسLe Roy اگر حتی مز را دارد به حساب نیاورید. ای که بیشترین تاس قررا در زمان مشخص کردن محله

  کنید. ما بیشتر باشد باز هم امتیاز کسب میاز ش Le Roy محله های قرمزتاس
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 فرهنگ لغات

 معنی لغت معنی لغت

Marauding غارتگری Blacksmith آهنگر 

Artisan هنرمند Militia مجاهدین 

Merchant بازرگان Journeyman کارآموز ماهر 

Miller آسیابان Goldsmith زرگر 

Innkeeper مهمانخانه دار Sculptor مجسمه ساز 

Tithing گرفتن یک دهم چیزی Monk راهب 

Priest کشیش Apprenticeship کارآموزی 

Confession اعتراف Templar  کلیساشوالیه 

Pilgrimage زیارت Procession ترقی 

Glassblower شیشه گر Archer کماندار 

Chivalry جوانمردی Diplomat )دیپلمات )رجل سیاسی 

Hunting شکار Mercenary مزدوران 

Tax Collector جمع کننده مالیات Captain کاپیتان 

Joust مبارز Troubadour دربار شاعر 

Drought خشکسالی Support پشتیبانی 

Civil War جنگ داخلی Wayfarers راهپیمایان 

Theological Confl ict تعارض کالمی Heresy ارتداد 

Migrant Workers کارگران مهاجر Interruption of Work وقفه در کار 

Brigands راهزنان Succession Conflict تعارض جانشینی 

Skirmishes درگیری War and 
Normans Attack 

 ی نرماندی هاجنگ و حمله

Resistance مقاومت Banquet مهمانی 

Prior  صومعهرئیس Baker نانوا 

 

 مترجم: نیما مسقدی

Nima.Masghai@Yahoo.com 

 سایت بازی نوین

 www.bazinovin.ir 

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

