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 مترجم: نیما مسقدی

Inisفرقی میان تاریخ و افسانه وجود نداشت.که  زمانیافتد، های باستان اتفاق می، در دوران اوج سِلت 

ه کنند. آبادانی جزیرخود را از ایرلند به یک جزیره تازه کشف شده در آن سوی دریا هدایت می قبایلدر نقش سردارانی هستند که  ،بازیکنان

 هاانسانها جهت حفاظت از جان عبادتگاهها و شود و قلعهشوند، منابع با ارزش از معادن استخراج میشود، نواحی اطراف جستجو میشروع می

 د. نشوساخته می

گیرند و صنعتگران زبده، تمدن سلتی را جاودانه کنند، کاهنان در نقش مشاور قرار میو قهرمانان خود را بازگو می های خدایانرامشگران، افسانه

 خواهند ساخت. 

ترین فرد برای پادشاهی این جزیره است. تنها زمان مشخص خواهد کرد که کدام اما در این میان، هر یک از سرداران معتقد است که او برحق

 ، پادشاه واال مقام قلمرو جدید، خواهد رسید. Ard-Riیگاه رفیع سردار به جا

 دقیقه 06 زماننفره، با مدت  4تا  2بازی 

 اجزای بازی
                                                     شامل:عدد سازه   81

 عدد مرکز حکومت  8

 عدد قلعه 1

 عبادتگاهعدد  9

 عدد کارت مرجع قوانین 4حماسی و  روایتعدد کارت  03عدد کارت مزیت،  87عدد کارت اقدام،  86عدد کارت شامل  76

 عدد کاشی مناطق 87

 تیوالعدد نشانگر فس8و  Deedعدد توکن  1تاج و تخت،  ادعایعدد نشانگر  4ها، عدد نشانگر دسته کالغ Brenn ،8عدد نشانگر  8عدد توکن و نشانگر شامل  81

 عدد از هر رنگ( 81عدد فیگور قبایل ) 41
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 هدف بازی

کنند. در هر راند از بازی، صالحیت بازیکنان برای رسیدن بازیکنان هر یک مدعی پادشاهی سرزمین جدید هستند و بر سر این موضوع رقابت می

 را داشته باشید:به این مقام بررسی خواهد شد. جهت کسب صالحیت، شما باید بیشترین شرایط پیروزی 

  منطقه حضور داشته باشید.  7حداقل در 

  سروری کنید. قبیله دیگر  7حداقل بر 

  وجود داشته باشد.  عبادتگاهعدد  7حداقل در مناطقی که شما حضور دارید، مجموعا 

 مروری بر بازی

 فاز است.  1هر راند از بازی شامل 

های شوند و کارتمی مشخصشود، روئسای مناطق اولین فاز بازی، فاز گردهمایی است. در این فاز، صالحیت بازیکنان برای پیروزی بررسی می

 اقدام انتخاب خواهند شد. 

 کنند. های خود را بازی میفاز بعدی، فاز فصل است. در این فاز بازیکنان کارت

و ...(  عبادتگاهراه انجام هر نوع اقدام در بازی )قرار دادن قبیله جدید در صفحه، جا به جا کردن قبایل، ساخت ، تنها Inisدر بازی نکته مهم: 

 هایی را در فاز گردهمایی انتخاب کنید، نکته بسیار مهمی برای رسیدن به پیروزی است.بازی کردن کارت است. به همین دلیل، اینکه چه کارت

 اجزای بازیمعرفی 

 

 مناطق

منطقه دیگر قرار بگیرد. زمانی  1هر منطقه جدید، همیشه باید در مجاورت حداقل 

که یک منطقه جدید در صفحه قرار داده شد، کارت مزیت متناظر با آن منطقه را از 

 های مزیت جدا کنید و به رو در کنار صفحه بازی قرار دهید. دسته کارت

 قبایل

فیگور همرنگ در اختیار دارد. شکل  81زیکن هر فیگور نمایانگر یک قبیله است. هر با

 81و شمایل فیگورها با هم متفاوت است، اما کارایی تمام آنها یکسان است. اگر هر 

خود  انبارفیگور یک بازیکن در زمین بازی باشد، تا زمانی که برخی از آنها را به 

 برنگرداند، حق استخدام فیگور جدیدی را ندارد.

 هاسازه

های . محدودیتی برای تعداد سازهعبادتگاهو  ازه در بازی وجود دارد: قلعهدو نوع س

قرار گرفته در یک منطقه وجود ندارد. در صورتی که بازیکنی قصد قرار دادن یک نوع 

سازه در یک منطقه را داشته باشد، اما از آن نوع سازه در انبار بازی وجود نداشته 

 ها متعلق به هیچ بازیکن خاصی نیستند. خواهد داشت. سازهباشد، بازیکن حق انجام این کار را ن
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 هاقلعه

دهند که در زمان بروز درگیری، از قبایل خود محافظت کنند. در هر قلعه، فضایی برای قرارگیری یک قبیله ها به بازیکنان این امکان را میقلعه

را  6 هتر است: این قلعه نمایانگر پایتخت است )صفحها از سایر آنها بزرگرا ببینید(. یکی از قلعه 80در زمان بروز درگیری وجود دارد )صفحه 

 ببینید(. 

 عبادتگاه

 از شرایط پیروزی، ضروری هستند.  ها برای رسیدن به یکیعبادتگاه

 ها و نشانگرهاتوکن

Brenn 

به صورت تصادفی  Brennرهبر موقت خواهد بود. در شروع بازی،  Brennتا زمانی که پادشاه مشخص شود، 

که رئیس پایتخت باشد. از جمله شود شان به بازیکنی داده میانتخاب خواهد شد و در هر فاز گردهمایی، این ن

، برگزاری گردهمایی به شکلی منظم است و در پایان بازی، در صورت تساوی، بازیکنی که این Brennوظایف 

 نشان را در اختیار داشته باشد، در اولویت خواهد بود. 

 هادسته کالغ

کند: ساعتگرد یا پاد ساعتگرد. در هر فاز گردهمایی، این توکن ها را مشخص میاین توکن، جهت چرخش نوبت

 (.9به شکل یک سکه پرتاب خواهد شد )صفحه  Brennتوسط 

 

 تاج و تخت ادعای

تا  ددارها را برمیزمانی که بازیکنی پیش نیاز یکی از شرایط پیروزی را داشته باشد، یکی از این توکن

مشخص شود که یکی از مدعیان تاج و تخت است. در فاز گردهمایی، فقط بازیکنانی که توکن ادعای تاج 

 را ببینید(. 9یت پیروزی شرکت داده خواهند شد )صفحه و تاخت داشته باشند در بررسی صالح

Deed 

توان برای رسیدن حماسی کسب خواهند شد. از اسناد می روایتهای ها از طریق انجام اقدامات یا بازی کردن کارتاین توکن

 را ببینید(. 86)صفحه  شوند.حساب می چند منظورهو یک توکن  به شرایط پیروزی استفاده کرد

 

 فستیوال

 زمانی که کارت اقدام فستیوال در فاز فصل بازی شود، از این توکن استفاده خواهد شد.
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 هاکارت

های دست هر ( و یک تاثیر دارد. محتویات کارتtriskelحماسی(، یک عالمت زمانبندی )فصل یا  روایتمزیت و هر کارت یک نوع )اقدام، 

ها( جزو اطالعات مخفی بازی نیست. بعد از بازی کردن بازیکن از سایر بازیکنان مخفی است، اما تعداد و نوع آنها )از طریق مشاهده پشت کارت

 گیرد. ته قرار میکارت، آن کارت در دسته کارت سوخ

  باالی کارت(  –زمانبندی )عالمت گوشه سمت چپ 

کنند یک کارت چه زمانی قابل بازی است. هر کارت، حداقل یکی از این دو عالمت را داراست، دو عالمت وجود دارد که مشخص می

 ها هر دو عالمت را دارند. و برخی از کارت

 شوند.ها در فاز فصل توسط بازیکن دارنده کارت بازی میاین کارت 

 توان آنها را بازی کرد.ها دارای زمانبندی مشخصی هستند که فقط در همان زمان مشخص شده میاین کارت 

 شود(نوع کارت )با رنگ کارت مشخص می 

(. بر اساس نوع کارت، طریقه به دست قرمز رنگ)ماسی ح روایت( و زرد رنگ)مزیت (، سبز رنگ)اقدام ها سه نوع هستند: کارت

 آوردن آن متفاوت است:

 های اقدامکارت

 جدید خواهند داد.  عبادتگاههای اقدام به شما اجازه انجام اقدامات مهمی مثل استخدام قبایل جدید یا ساخت در فاز فصل، کارت

 شود. ها در شروع هر راند و در فاز گردهمایی توسط بازیکنان انتخاب میاین کارتتصاحب:  روش

های اقدامش را در فاز فصل بازی نکند، توان از یک راند برای راند بعد نگه داشت. اگر بازیکنی تمام کارتها را نمیاین کارتاجازه نگهداری: 

 های اقدام بُر خواهد خورد. سایر کارت ها سوزانده شده و برای راند بعدی به همراهآن کارت
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 های مزیتکارت

 در فاز گردهمایی، رئیس هر منطقه، کارت مزیت متناظر با آن منطقه را دریافت خواهد کرد. روش تصاحب: 

ر آن بگیرد، در اختیاتا پایان آن راند و زمانی که تصمیم به بازی کردنش زمانی که کارت مزیت در دست بازیکن قرار بگیرد، اجازه نگهداری: 

افتد که باعث شود ریاست منطقه از آن بازیکن گرفته شود، کارت مزیت منطقه تا پایان راند همچنان در بازیکن خواهد بود. حتی اگر اتفاقاتی بی

ه داشت، اما ممکن است یک توان از یک راند برای راند بعد نگها را نمیتواند آن را بازی کند(. این کارتدست آن بازیکن خواهد ماند )و می

 بازیکن در دو راند متوالی یک کارت مزیت را در اختیار داشته باشد، البته به شرط اینکه ریاست آن منطقه همچنان در اختیار او باشد. 

 

 های روایت حماسیکارت

 ای انجام دهند.العادهتا کارهای بزرگ و خارق و آنها الهام بخش قبایل خواهند شد خوانندفرا میها خدایان و قهرمانان سلتیک را این کارت

 جدید به شما داده خواهند شد. عبادتگاهیا ساخت یک  " Bard"ها در اثر اتفاقات خاصی مثل بازی شدن کارت اقدام این کارتروش تصاحب: 

 توان از یک راند برای راند بعد نگه داشت. ها را میاین کارتاجازه نگهداری: 
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 مثال: 

هر دو عالمت زمانبندی را دارد. عالمت فصل مربوط به تاثیر سمت  Master Craftsmanرت کا

مربوط به تاثیر سمت راست کارت است. در صورتی که بازیکن  Triskelچپ کارت و عالمت 

بخواهد از تاثیر سمت راست کارت استفاده کند، تنها تحت شرایط و زمانبندی مشخص شده بر 

بعد از بازی کردن یک کارت "ین کار را انجام دهد که در این حالت یعنی : تواند اروی کارت می

 . "حماسیروایت 

 

 

 

 

 

 هاجزئیات کارت

 

 

 کند ها، نوع آنها را مشخص میرنگ پشت کارت 8

 کارت اقدام 4 کارت مزیت 0 حماسیکارت روایت  1

 تاثیر)ات( 6 و/یا فصل( Triskelزمانبندی ) 7 عنوان کارت 1

 استخدام 88  حرکت 83 ساخت و ساز 9 عالئم  1

 کند که بازی کردن این کارت ممکن است باعث بروز درگیری شوداین عالمت مشخص می 81

 یادآور زمانبندی 80

 شوندنفره استفاده می 4هایی که فقط در بازی کارت 84

 

 



Instagram: Boardgamebaaz INIS نیما مسقدی 

7 
 

 نحوه چینش بازی

 

  پایین خود هستند را از بازی خارج کنید. این  –در گوشه سمت راست  4( که دارای عالمت 8های اقدامی )نفره، کارت 0یا  1در بازی

 شوند. نفره استفاده می 4ها فقط در بازی کارت

  دهد. نبار خود قرار میکند و در ا( مربوط به آن رنگ را دریافت می1فیگور قبیله ) 81هر بازیکن یک رنگ را انتخاب کرده و 

 های توکنDeed (0( ادعای تاج و تخت ،)را در نزدیکی فضای بازی قرار دهید. 1( و نشانگر فستیوال )4 ) 

  ( را بُر بزنید و به پُشت در یک دسته قرار دهید.7های روایت حماسی )کارت 

 هید. در نزدیکی فضای بازی قرار دبه پُشت ( را بُر بزنید و 6های مناطق )کاشی 

 ( بکشید و آنها را به رو و چسبیده به هم در مرکز فضای بازی قرار دهید. هر کاشی باید به دو 1به تعداد بازیکنان، کاشی منطقه )

های مناطق را پیدا کنید و به رو در نزدیکی فضای بازی قرار ( مربوط به این کاشی9های مزیت )کاشی دیگر متصل شده باشد. کارت

 ( را در یک دسته به پُشت قرار دهید.83های مزیت )ه همه بتوانند آنها را ببینند. بقیه کارتدهید به شکلی ک

  نشانگرBrenn (88.را به شکل تصادفی به یکی از بازیکنان بدهید ) 

  کسی که نشانگرBrenn و یک  (81) کند و پایتخت پالستیکیرا دریافت کرده، یکی از مناطق بازی را به عنوان پایتخت انتخاب می

 دهد. ( در آن قرار می80) عبادتگاهعدد 

  کسی که نشانگرBrenn کند. توکن به هر سمتی که بر زمین ( را شبیه به سکه پرتاب می84ها )را دریافت کرده، توکن دسته کالغ

 ها در شروع بازی، به همان شکل تعیین خواهد شد. نشست، نحوه چرخش نوبت

  با شروع ازBrenn ها مشخص کرده، هر بازیکن در نوبت خودش یکی از قبایل خود را در جهتی که توکن دسته کالغ و چرخش در

 قبیله در صفحه قرار داده باشد.  1دهد، تا زمانی که هر بازیکن یکی از مناطق بازی قرار می
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 سناریو اکتشاف

ن ماند، اما روش چینش بازی به ایقوانین بدون تغییر باقی می پیشنهاد ما این است که در بازی اول خودتان، سناریو اکتشاف را بازی کنید.

 شکل خواهد بود:

 های مناطق را به شکل تصادفی انتخاب کنید، از این مناطق استفاده کنید: به جای اینکه در شروع بازی کاشی .8

 Coveو  Valleyنفره:  1بازی  -

 Plainsو  Valley ،Coveنفره:  0بازی  -

 Hillsو  Valley ،Cove ،Plainsنفره:  4بازی  -

 Meadows ،Misty Lands ،Forest ،Gates ofها را پیدا و جدا کنید: های مناطق، این کاشیقبل از ساختن دسته کاشی .1

Tir Na Nog ،Highlands  وMountainsهای . آن ها را با هم بُر بزنید و در یک دسته به پُشت قرار دهید تا زیری ترین کاشی

 دسته کاشی را تشکیل دهند. 

 قرار دهید.  های منطقه را بُر بزنید و در باالی این دسته کاشیبقیه کاشی .0

 

 رئیس یک منطقه
د. بازیکنی که بیشترین قبیله را در یک منطقه داشته باشد، رئیس شوریاست مفهوم مهمی است که در بسیاری از تاثیرات بازی استفاده می

 آن منطقه است. در صورت تساوی، آن منطقه بدون رئیس خواهد بود.

قبیله سفید رنگ وجود دارد. بازیکن سبز رنگ بیشترین قبیله را در  1قبیله آبی رنگ و  0قبیله سبز رنگ،  The Moor ،4در منطقه مثال: 

 دارد، پس رئیس این منطقه بازیکن سبز رنگ است.این منطقه 

 
 

 

 روش انجام بازی

 

 فاز است: 1شود، و هر راند شامل بازی در تعدادی راند انجام می

شود، روئسای مناطق ها مشخص میمشخص خواهد شد، شرایط پیروزی بررسی خواهد شد، ترتیب نوبت Brennفاز گردهمایی:  .1

 های اقدام را انتخاب خواهند کرد. کنند و بازیکنان کارتهای مزیت مربوطه را دریافت میکارت

 متنوعی انجام خواهند داد. اصلی ترین بخش بازی، که در آن بازیکنان با بازی کردن کارت، اقدامات و تاثیرات فاز فصل: .2
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 : گردهمایی1فاز 

 شش گام ذیل را به ترتیب انجام دهید:

 کارهای مربوط به روئسا

 Brennمشخص شدن  .1

دارد. در صورتی که پایتخت هیچ رئیسی نداشته باشد، را برمی Brennبرگزیده خواهد شد و نشانگر  Brennرئیس پایتخت، به عنوان 

ای در پایتخت نداشته باشد. در دست بازیکنی که آن را در اختیار دارد خواهد ماند، حتی اگر آن بازیکن هیچ قبیله Brennنشانگر 

 ثابت خواهد ماند. Brennپذیر است و در طول فاز فصل، تنها در این لحظه از بازی امکان Brennتغییر 

 بررسی پیروزی .2

توضیح داده خواهد شد. بازیکنان  86یده است یا خیر. شرایط پیروزی در صفحه بررسی کنید که آیا بازیکنی به شرایط پیروزی رس

 های ادعای تاج و تختی که در اختیار دارند را به انبار بازی برگردانند. باید تمام توکن

 های مزیتبرداشتن کارت .3

در صورتی که یک منطقه رئیس نداشته باشد، کارت مزیت آن منطقه رئیس هر منطقه، کارت مزیت متناظر با آن را برخواهد داشت. 

 به رو در فضای بازی خواهد ماند. 

ندارد، پس این  عددیقبیله سفید رنگ وجود دارد. چون هیچکس نسبت به دیگران در این ناحیه برتری  8قبیله نارنجی و  8در پایتخت مثال: 

 دارد. را پیش خود نگه می Brennای در این منطقه ندارد، توکن زیکن آبی رنگ هیچ قبیلهمنطقه رئیس نخواهد داشت. با وجود اینکه با

 

 الهامات

 ها را پرتاب کنیدتوکن دسته کالغ .4

اشاره شد، منظور ترتیبی است که بر روی سمت رو شده توکن  "به ترتیب نوبت"یا  "بازیکن بعدی"هر جا در بازی به نکته مهم: 

 ها وجود دارد. دسته کالغ

 
 چرخش پاد ساعتگرد           چرخش ساعتگرد
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 سازی فصلآماده

 های اقدامتقسیم کارت .5

. دهدزند و به شکل تصادفی یکی از آنها را به پُشت در کنار فضای بازی قرار میکارت اقدام را بُر می 86هر  Brennنفره،  4در بازی 

های دارای عالمت کند، اما به دلیل حذف شدن کارتنفره، به همین شکل عمل می 0کارت خواهد داد. در بازی  4سپس به هر بازیکن 

قوانین "نفره، به بخش  1کارت اقدام در بازی وجود دارد. برای بازی  80ش بازی، تنها پایین در زمان چین –در گوشه سمت راست  4

 رجوع کنید.  89در صفحه  "نفره 1بازی 

 نفره( 4و  3های اقدام )بازی انتخاب کارت .0

کن بعدی، طبق جهت کارت دیگر را به بازی 0دارد و کند، یکی را نگه میکارت اقدامی که در اختیار دارد نگاه می 4هر بازیکن به  .8

 دهد. ها میمشخص شده توسط توکن دسته کالغ

کارت را  1کارت،  4تمام آن کند و از بین کارتی که دریافت کرده اضافه می 0کارتی که نگه داشته بود را به  8حال، هر بازیکن  .1

 دهد. کارت دیگر را به بازیکن بعدی می 1دارد و نگه می

 0 کارت، 4تمام آن کند و از بین کارتی که دریافت کرده اضافه می 1که نگه داشته بود را به کارتی  1در نهایت، هر بازیکن  .0

 دهد. کارت دیگر را به بازیکن بعدی می 8دارد و کارت را نگه می

 داشته باشد.  هم روایت حماسیهای مزیت و کارت اقدام در دست خواهد داشت و ممکن است کارت 4در پایان فاز گردهمایی، هر بازیکن 

هستند متفاوت است. به عنوان مثال،  card draftingهایی که دارای مکانیزم نسبت به اکثر بازی Inisروش انتخاب کارت در بازی توجه: 

عمل و به بازیکن بعدی پاس بدهید. به این شکل شما آزادی  1نگه داشته بودید را در گام  8توانید کارتی که در گام شما می Inisدر بازی 

 های مراحل بعد بهتر بودند، آنها را نگه دارید. های بیشتری دارید تا در صورتی که کارتانتخاب

 

 : فصل2فاز 

Brenn کند، که حتما باید یک کارت فصل باشد. سپس، بازیکن بعدی حق انتخاب یکی از موارد فصل را با بازی کردن اولین کارت شروع می

 ذیل را دارد:

 بازی کردن یک کارت فصل 

  پاس دادن 

 برداشتن یک توکن ادعای تاج و تخت 

دهد تا زمانی که تمام بازیکنان یکی پس کند و هر بازیکن در نوبت خود یکی از این سه انتخاب را انجام میرتیب ادامه پیدا میازی به همین تب

 شود. رسد و یک راند دیگر با فاز گردهمایی آغاز مینوبت خود را پاس دهند، که در این صورت فاز فصل به پایان می از دیگری

هایتان را برای موقعیت اندازید و کارتدهد تصمیمات خود را به تاخیر بیاست که به شما اجازه می مفیدپاس دادن نوبت انتخابی نکته: 

دادن  نیز تصمیم به پاس بعد از شما تواند همراه با ریسک باشد. اگر شما پاس دهید و تمام بازیکناناین انتخاب میاما  –مناسب حفظ کنید 

 های اقدام خود را بسوزانند. ها باید کارتشود و همه بازیکنفصل تمام مید، بگیرن
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 بازی کردن یک کارت فصل

کند، تاثیر مشخص شده را بازیکن کارت را بازی میباشد.   یا روایت حماسی  ، مزیت تواند یک کارت اقداممی  کارت فصل

 سوزاند:کند و سپس کارت را میاعمال می

 شوند. بازیکنان تنها زمانی مجاز به مشاهده محتویات این دسته کارت سوزانده در یک دسته سوزانده می به پُشت های اقدام کارت

 ".Druid"شده هستند که تاثیر یک کارت این مجوز را صادر کرده باشد، مثال کارت اقدام 

 باشد.  قابل مشاهدهپُشت آنها گیرند به شکلی که در نزدیکی فضای بازی قرار می به پُشتبازی شده  های مزیت کارت 

 شوند، و بازیکنان مجاز هستند هر زمان که خواستند، محتویات این در یک دسته سوزانده می به رو های روایت حماسی کارت

 دسته کارت سوزانده شده را مشاهده کنند. 

م بازی ها در پاسخ به یک اقداتتوان بازی کرد. این کاررا فقط در زمانبندی مشخص شده بر روی کارت می Triskelهای کارت یادآوری:

های فصل )بخش بازی کردن یک کارت فصل در قسمت باالیی را شوند، درست مثل کارتها بر اساس نوع سوزانده میاین کارتشوند. می

 مشاهده کنید(. 

 نکات مهم!

  امکان بازی کردن هر تعداد کارتTriskel  یک اقدام وجود دارد.  پاسخ بهدر 

  کارت“Geis” توان بعد از اینکه بازیکن فعال اقدام خود را کامال مشخص را فقط میکند رت اقدام را خنثی میکا یک که تاثیر

 ای قصد حرکت دارد و ...( بازی کرد. دهد، از چه منطقهکرد )اینکه کدام قبیله را هدف قرار می

  کارتTriskel  ات که تاثیر توان بازی کردفقط زمانی میرا  8 "بعد از بازی کردن یک کارت فصل..."که در آن مشخص شده باشد

 شود. ، که شامل هر درگیری ایجاد شده توسط آن کارت فصل هم میباشد شدهآن کارت فصل به صورت کامل اجرا 

 
 

 نوبتپاس دادن 

 تواند به شکل عادی کارت بازی کند. صورتی که دوباره نوبت به او برگردد، میدر کند. کند و نوبت خود را رد میبازیکن هیچ کارتی بازی نمی

                                                           
1 After you play a season card… 
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 برداشتن یک توکن ادعای تاج و تخت

ن در این صورت یک توکتوکن ادعای تاج و تخت نداشته باشد.  در حال حاضربازیکن باید حداقل یکی از شرایط پیروزی را کسب کرده باشد و 

 هماند، حتی اگر در ادامدهد. این توکن تا فاز گردهمایی در مقابل بازیکن میدارد و در مقابل خود قرار میبار بازی برمیاز ان ای تاج و تختuاد

 را نداشته باشد.  تمام شرایط پیروزی را از دست بدهد و هیچ یک رابازی آن بازیکن 

 مثال

ر دگیرد که یک توکن ادعای تاج و تخت بردارد، چرا که او یکی از شرایط پیروزی را داراست )بازیکن نارنجی در نوبت خودش تصمیم می

 گردهمایی بعدی، این بازیکن جزو بازیکنانی است که شرایط پیروزی آنهادر فاز . وجود دارد( عبادتگاه 7 حداقل مناطقی که او حضور دارد،

 بررسی خواهد شد.

 

 شرایط خاص

 ه باشدکل مناطق بازی نداشتای در اگر یک بازیکن، هیچ قبیله

در اختیار دارید، یکی از  Deedای در کل مناطق بازی نداشته باشید، باید در صورتی که توکن شود، هیچ قبیلهاگر زمانی که نوبت شما می

سوزانده باشید چه نسوزانده باشید، دو قبیله خود را از انبارتان بردارید و در مناطق دلخواه قرار  Deedا بسوزانید. سپس، چه توکن آنها ر

 توانید نوبتتان را به شکل عادی بازی کنید: یا یک کارت فصل بازی کنید، یا پاس دهید یا یک توکن ادعای تاج و تخت بردارید. دهید. حال می

 قرار دادن یک قبیله یادآوری: 

ذکر شده باشد، باید آن قبیله را از انبار شخصی خودتان بردارید و در صفحه قرار  8"قرار دادن یک قبیله"زمانی که در کارت بازی شده عبارت 

 دهید، و نه از انبار شخصی دیگران. 

 

 یادآوری: 

 فستیوال در پایان فصل در یکی از مناطق بازی باشد، باید آن را از منطقه بردارید و در کنار فضای بازی قرار دهید. نشانگردر صورتی که 

 
 

 

                                                           
1 Place 1 clan  
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 فصلپایان 

دارند، های روایت حماسی را نگه میرسد. بازیکنان کارتهر زمان که تمام بازیکنان یکی پس از دیگری نوبت خود را پاس بدهند، فصل به پایان می

قه اما دیگر رئیس آن منط ،ر اختیار داشتهای اقدام را بسوزانند. در صورتی که بازیکنی کارت مزیت مربوط به یک منطقه را داما باید تمام کارت

 قرار دهد. به رو نبود، باید کارت مزیت آن منطقه را در کنار منطقه بازی و 

 درگیری

 

به یک منطقه وارد شوند که در آن منطقه قبایل  شما چند قبیلهگیرد که یک یا درگیری زمانی شکل می

ها حتی بدون جا به جا شدن قبایل نیز سایر بازیکنان حضور داشته باشد. همچنین، اثرات برخی از کارت

)مثل کارت اقدام  "شودقرار داده می"در یک منطقه  ایقبیلهشوند. زمانی که موجب بروز درگیری می

"New Clans " )شود. وجب بروز درگیری نمیم 

شوند دارای یک عالمت در گوشه سمت هایی که موجب بروز درگیری میبه عنوان یک یادآوری، کارت

  باالی کارت هستند:-راست

نامیم. زمانی که می "آغازگر"نطقه وارد شده است به آن مزمانی که درگیری ایجاد شود، بازیکنی که 

در کارت مشخص شده است.  "آغازگر"درگیری در اثر بازی شدن یک کارت ایجاد شده باشد، بازیکن 

سپس قبایلی که در آن منطقه حضور دارند باید بهترین روش برای حل اختالفات میان خود را پیدا کنند 

آمیز. به محض بروز درگیری، بازیکنان باید قبل از ادامه دادن آن  به شکل خصمانه یا به شکل صلحیا  –

(، بازیکن آغازگر " Migration" اقدام راند، درگیری را حل و فصل کنند. در صورتی که یک تاثیر موجب بروز چندین درگیری شود )مثل کارت

ی ابتدا حل و فصل شود. بعد از حل و فصل اولین درگیری، او باید درگیری بعدی را مشخص کند و به همین کدام درگیرباید مشخص کند که 

 ها حل و فصل شوند. ترتیب تا زمانی که تمام درگیری

 حل و فصل درگیری

 هر درگیری در دو گام حل و فصل خواهد شد: 

 هاقلعه .8

 مشخص شدن نتیجه .1

 ها. قلعه1

ای که داخل قلعه قرار گرفته باشد، ایمن است و به هیچ های منطقه درگیری پناه بگیرند. قبیلهتوانند در قلعهام، قبایل میدر این گ

 ها را ترک خواهند کرد. وجه در درگیری دخالت داده نخواهد شد. بعد از پایان درگیری، قبایل قلعه

تواند یکی از قبایلی که در منطقه درگیری دارد را در وبت، هر بازیکن )به جز آغازگر( میو در جهت ترتیب ن "آغازگر"با شروع از بازیکن بعد از 

های آن منطقه پر شوند، یا اینکه انجامد، تا زمانی که یا تمام قلعهیک قلعه خالی آن منطقه قرار دهد. ممکن است این کار چند نوبت به طول بی

 رویم. ته باشد، که در این صورت به گام مشخص شدن نتیجه میهیچ بازیکنی دیگر تمایل به اشغال آنها نداش
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 دهد. قبیله را در خود جای میفیگور هر قلعه فقط و فقط یک 

 قبایل محافظت نشده

 به حساب خواهد آمد.  "محافظت نشده"ای که در منطقه درگیری باشد و در قلعه قرار نگرفته باشد در یک درگیری، هر قبیله

 یاآوری: 

ایلی که در ها، یکی از قبام قلعهدر صورتی که نشانگر فستیوال در منطقه بروز درگیری وجود داشته باشد، بازیکن آغازگر باید فورا و قبل از گ

 آن منطقه دارد را از دست بدهد. 

 
 

 مثال

 ترتیب نوبت به این شکل است: سبز، آبی، نارنجی و سفید. 

گیرد یکی از قبایل خود را در قلعه قرار دهد. بازیکن سه قلعه در این منطقه قرار دارد. بازیکن سبز رنگ آغازگر است. بازیکن آبی تصمیم می

هیچ کدام از قبایل خود را در قلعه قرار ندهد. باز هم نوبت بازیکن آبی  گیرد کهکند. بازیکن سفید تصمیم مینارنجی نیز همین کار را می

 .ندکدرگیری ادامه پیدا میگیرد یکی دیگر از قبایل خود را در آخرین قلعه اشغال نشده قرار دهد. حال حل و فصل شود، که تصمیم میمی

 

 کند.ها عمل میقلعه مربوط به پایتخت دقیقا مثل سایر قلعهنکته: 

 

 . مشخص شدن نتیجه2

با شروع از بازیکن آغازگر و در جهت ترتیب نوبت، هر بازیکنی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در آن منطقه داشته باشد، 

 دهند. بت خود ادامه میدهد. تا زمانی که درگیری تمام شود، بازیکنان به انجام مانور در نویک مانور انجام می

گیری توانند در مورد اتمام فوری درنکته بسیار مهم! قبل از هر مانور، بازیکنانی که قبیله محافظت نشده در منطقه داشته باشند، می

 توافق کنند. 
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 مانورها

 نوع مانور در بازی وجود دارد: 0در صورتی که درگیری تمام نشده باشد، بازیکن باید یک مانور انجام دهد. 

 حمله 

 نشینیعقب 

 مانور روایت حماسی 

که  احتمالی در پاسخ به آن هم هست، اتمام درگیری را بررسی کنید. در صورتی Triskelهای بعد از انجام هر مانور، که شامل بازی شدن کارت

شود. اگر حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری ای در منطقه درگیری باقی نمانده باشد، درگیری تمام میهیچ قبیله محافظت نشده

کند. بازیکن بعدی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری داشته باشد، مانور خود را باقی مانده باشد، درگیری ادامه پیدا می

 دهیم.انجام خواهد داد و به همین ترتیب تا زمان اتمام درگیری به بازی ادامه می

ی اگر مانورها را انجام دهد. حتبازیکنی که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری داشته باشد، باید در نوبت خود یکی از کته: ن

ری تواند این کار را انجام دهد، چرا که در هنگام درگیآن بازیکن دوست داشته باشد که صبر کند و تغییر وضعیت منطقه را زیر نظر بگیرد، نمی

 پاس دادن نوبت وجود ندارد.

 

 حمله

 یکی از رقبا که حداقل یک قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری دارد را انتخاب کنید.

 :دهدمیهای ذیل را انجام یکی از انتخاب اید،بازیکنی که به او حمله کرده حال

د در دست خود را انتخاب کرده و بدون اعمال اثر، های اقدام موجورار گرفته، یکی از کارتبازیکنی که مورد حمله قسوزاندن یک کارت اقدام: 

 سوزاند. آن را می

ارد را ی حضور دخود که در درگیر محافظت نشده بازیکنی که مورد حمله قرار گرفته، یکی از قبایلحذف کردن یک قبیله محافظت نشده: 

 دهد. دارد و در انبار خودش قرار میاز صفحه برمی

 ای جز حذف کردن یک قبیله محافظت نشده خود ندارد. در صورتی که بازیکن انتخاب شده هیچ کارت اقدامی در دست خود نداشته باشد، چاره

 نشینیعقب

نشینی کند. مانور عقببازیکن یک یا چند عدد از قبایل محافظت نشده خود را به مناطق مجاور که ریاست آنها را بر عهده داشته باشد منتقل می

ا تواند این مانور ررئیس هیچ کدام از مناطق مجاور با منطقه درگیری نباشد، نمی ،شود. در صورتی که بازیکنموجب بروز درگیری جدید نمی

 انتخاب کند. 

 از بین رفتن یک قبیله

تواند در ادامه بازی، از شود، باید آن را از منطقه بردارید و در انبار صاحبش قرار دهید. او میزمانی که یک قبیله از منطقه درگیری حذف می

 استفاده کند.  دوباره این قبیله
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مناطق به  آن برای انتقال بهد در مورد تقسیم قبایل خود تواننشینی داشته باشد، میدر صورتی که بازیکن چند منطقه برای عقبنکته مهم: 

 شکل دلخواه تصمیم بگیرد. 

 مانور روایت حماسی

های بازی کرد. مثل تمام کارت 8 "به عنوان یک مانور"توان هستند را می  Triskelهای روایت حماسی که دارای عالمت برخی از کارت

Triskelتوان بازی کرد. ندی و شرایط مشخص شده بر روی کارت میها را هم فقط در زمانب، این کارت 

 . پایان درگیری3

ه درگیری ای در منطقشود که یا تمام بازیکنان بر سر اتمام درگیری به توافق برسند، یا دیگر هیچ قبیله محافظت نشدهدرگیری زمانی تمام می

 وجود نداشته باشد. 

 اتوجه داشته باشید که حتی اگر فقط یک بازیکن دارای قبیله محافظت نشده در منطقه درگیری باشد، آن بازیکن باید در مورد پایان درگیری ی

ازیکن ب گیری در این مورد باقی مانده(. اگر ایننشینی باشد، تصمیم بگیرد )او تنها بازیکنی است که برای تصمیمانجام یک مانور، که احتماال عقب

نشینی کند، باز هم دوباره نوبت او خواهد شد، چرا که او تنها نها، از منطقه درگیری عقبنه تمام آبخشی از قبایل خود و  با تصمیم بگیرد که

 محافظت نشده دارد. البته در این لحظه بهترین کار این است که او درگیری را تمام کند. بازیکنی است که همچنان در منطقه درگیری قبیله

 گیرند.ها خارج شده و دوباره در منطقه قرار میها پناه گرفته بودند، از قلعهزمانی که درگیری تمام شد، تمام قبایلی که در قلعه

 

 

                                                           
1 As a maneuver 

 مثال

 ترتیب نوبت به این صورت است: سبز، آبی، نارنجی و سفید.

 دهد.کند و بازیکن نارنجی را هدف حمله خود قرار میبازیکن آبی مانور حمله را انتخاب می

 کند.بازیکن نارنجی کارت اقدامی در دست ندارد، پس یکی از قبایل محافظت نشده خود را از منطقه درگیری حذف می

در مجاورت منطقه درگیری  که Plainsقبیله محافظت نشده خود را به منطقه  0کند. او ینی را انتخاب مینشسپس، بازیکن نارنجی مانور عقب

 کند.منتقل میریاست آن را بر عهده دارد  است و

 دهند. خواهد که به درگیری پایان حال بازیکن سفید رنگ، درست قبل از مانور خودش، از بقیه بازیکنان می

کند، پس درگیری ادامه خواهد یافت و بازیکن سفید رنگ باید یک مانور بازیکن سبز رنگ موافق است، اما بازیکن آبی این پیشنهاد را رد می

 دشگیرد یک کارت اقدام از دست خودهد. بازیکن آبی تصمیم میکند و بازیکن آبی را هدف قرار میانجام دهد. او مانور حمله را انتخاب می

 بسوزاند. 

بازی " Ogma’s Eloquence"یک کارت روایت حماسی به نام به عنوان مانور خود، او نوبت به بازیکن سبز رنگ رسیده است.  دوباره حال

 شود. کند، این کارت باعث اتمام فوری درگیری میمی

 گیرند. قرار میها خارج شده و دوباره در منطقه هها پناه گرفته بودند، از قلعتمام قبایلی که در قلعه
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 رفع ابهام

 ری ای که آغازگر درگینشینی کند، حتی منطقهی مجاوری که ریاست آن را برعهده داشته باشد عقبتواند به هر منطقهبازیکن می

 از آنجا به منطقه درگیری وارد شده بود. 

  مثل کا ،اعمال یک اثردر صورتی که بازیکنی با( رت اقدام قبایل خود را به چندین منطقه متفاوت منتقل کند"Migration " )

و با انجام این کار چندین درگیری ایجاد شود، ممکن است شرایط خاصی به وجود بیاید. در مناطقی که سایر قبایل منتظر تمام 

شدن درگیری فعلی هستند، ممکن است که بازیکن آغازگر تعداد قبیله بیشتری نسبت به بقیه داشته باشد. تا زمانی که آنها منتظر 

نی، قبایل نشیتواند با مانور عقبشود، پس میس آن منطقه در نظر گرفته میریی ،رآغازگ بازیکن شدن درگیری فعلی هستند، تمام

 توانند چنین کاری انجام دهند. اما سایر بازیکنان نمی خود را به آنجا منتقل کند،

 

 شرایط پیروزی

از فاز گردهمایی، یعنی بررسی  1سه شرط پیروزی در بازی وجود دارد. هر بازیکنی ممکن است هر تعداد از این شرایط را کسب کند. در گام 

بررسی  ر دارندپیروزی، بازیکنانی که نشانگر ادعای تاج و تخت داشته باشند، از این نظر که چه تعداد از شرایط پیروزی را در آن لحظه در اختیا

 شوند. می

 شرایط پیروزی:

  ه در صورتی کقبایل رقیبی که در مناطق تحت ریاست شما قرار دارند را بشمارید.  مجموع تعدادقبیله رقیب:  0سروری بر حداقل

 عدد باشد، شما این شرط پیروزی را دارا هستید.  7تعداد آنها حداقل 

 در مناطقی که حداقل یک قبیله در آنجا دارید، مجموع تعداد  داشته باشند: عبادتگاه 0که مجموعا حداقل  حضور در مناطقی

عدد باشد، شما این شرط پیروزی  7آنها حداقل  مجموعدر صورتی که  ها را بشمارید )حتی اگر شما رئیس آن مناطق نیستید(.عبادتگاه

 را دارا هستید. 

  تعداد مناطقی که حداقل یک قبیله در آنجا دارید را بشمارید )حتی اگر رئیس آن مناطق نیستید(. در  منطقه: 0حضور در حداقل

 هستید. عدد باشد، شما این شرط پیروزی را دارا  7صورتی که تعداد آنها حداقل 

، لاینکه هر بازیکن چه مقدار به یکی از این سه شرط رسیده است مهم نیست، بلکه تعداد شرایط پیروزی که دارا هستید مهم است. به عنوان مثا

منطقه حضور داشته باشد(، هر دو بازیکن  1ر منطقه و بازیکن دیگر د 7یک بازیکن در را دارا باشند ) "مناطق" پیروزی اگر دو بازیکن شرط

 اند. مساوی هستند و این شرط پیروزی را کسب کرده

 Deedهای توکن

ها را باید در مقابل خود قرار دهید آیند. این توکنبه دست می" Master Craftsman"یا  ”Bard“هایی مثل ها با استفاده از کارتاین توکن

 برای رسیدن به شرایط پیروزی، توانکند و میعمل می "چند منظوره"مثل یک توکن  Deedبه شکلی که همیشه قابل رویت باشند. هر توکن 

توان فقط یکبار و برای کامل کردن یک شرط پیروزی می Deedاز هر توکن شرط استفاده کرد.  یکنیاز پیشد به عد 8از آن برای اضافه کردن 

 استفاده کرد.
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 مثال: 

وجود دارد.  عبادتگاه 1منطقه حضور دارد و در این مناطق مجموعا  4بازیکن آبی در 

شرط پیروزی را کسب  8تواند او فقط میدر اختیار دارد.  Deedتوکن  1همچنین او 

ها عبادتگاه تعداد کل (، یا شرطDeedتوکن  1+4کند: یا شرط حضور در مناطق )

 (. Deedتوکن  1+8)

 توانست هر دو شرط پیروزی را کسب کند. دیگر داشت، می Deedاگر او یک توکن 

 

 پایان بازی

  را بررسی کنید. بازیکنان پیروزی ،)و فقط در این زمان( از هر فاز گردهمایی 1در گام 

ند اگر بازیکنی در حال حاضر یک یا چحتی  –در صورتی که هیچ بازیکنی توکن ادعای تاج و تخت نداشته باشد، هیچ بازیکن برنده نشده است 

 شرط پیروزی را داشته باشد. 

ه توکن ادعای تاج و تخت دارند را بررسی کنید: بازیکنی که بیشترین شرایط پیروزی را در غیر اینصورت، شرایط پیروزی هر کدام از بازیکنانی ک

 داشته باشد برنده است! )این بازیکن باید حداقل یک شرط پیروزی را دارا باشد تا برنده شود(.

 :میان دو یا چند بازیکن در صورت تساوی در تعداد شرایط پیروزی

  بازیکنان نشان آن اگر یکی ازBrenn  .را در اختیار دارد، آن بازیکن برنده است 

  در صورتی که هیچکدام از بازیکنان نشانBrenn ای وجود ندارد. را نداشته باشد، برنده 

کند. گردند و بازی یک راند دیگر ادامه پیدا میبه انبار بازی برمیهای ادعای تاج و تخت ام توکنای وجود نداشته باشد، تمدر صورتی که برنده

 بقیه فاز گردهمایی را ادامه دهید. 
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 مثال

  شرط پیروزی را دارا  1بازیکن نارنجی، آبی و سبز هر کدام یک توکن ادعای تاج و تخت دارند. بازیکنان نارنجی و آبی هر کدام

ک شرط پیروزی را داراست. بازیکنان نارنجی و آبی بیشترین شرط پیروزی را دارا ط یاست و فق Brennهستند. بازیکن سبز رنگ 

شود. بازی را در اختیار ندارد، پس تساوی شکسته نخواهد شد و هیچ بازیکنی پیروز نمی Brennهستند اما چون هیچ کدام نشان 

 کند.یک راند دیگر ادامه پیدا می

  فاز گردهمایی راند جدید، بازیکنان نارنجی و سبز رنگ، هر دو یک نشانگر ادعای تاج و تخت دارند. هر دو آنها یک شرط پیروزی در

شود. بازیکن سبز رنگ برنده بازی است، پس تساوی به نفع او شکسته می Brennرا دارا هستند، اما بازیکن سبز رنگ همچنان 

 است. 

 

 نفره 2قوانین بازی 

های اقدامی مورد نیاز نیست. به یاد داشته باشید که کارت Gates Of Tir Na Nogها به جز برای اعمال اثر نفره، توکن دسته کالغ 1در بازی 

 شوند.نفره استفاده نمی 1وجود دارد را حذف کنید، چرا که در بازی  4پایین آنها عالمت -که در گوشه سمت راست

 )قوانین انتخاب کارت( را به شکل ذیل جایگزین کنید: 7و  1ر فاز گردهمایی، گام د

 کنار بگذارید. و به پُشت های اقدام را بُر بزنید و یکی از آنها را به شکل تصادفی تمام کارت 

  بازیکنی که نشانگرBrenn دهد. را در اختیار دارد، سه کارت را به پُشت به هر بازیکن می 

 کارت دیگر را به رقیب خود خواهد داد.  1دارد و کند، یکی را نگه میکارتی که دریافت کرده نگاه می 0ن به هر بازیک 

  دهد.مانده را به رقیب خود میکارت باقی 8دارد و کارت را نگه می 1کند، کارتی که در دست دارد نگاه می 0حال هر بازیکن به 

  دهد.ا در مقابل خود به پُشت قرار میکارتی که در اختیار دارد ر 0هر بازیکن 

  باز همBrenn  کارت اقدام دیگر به پُشت خواهد داد.  0به هر بازیکن 

  کارت دیگر هم انتخاب کنید. 0فرآیند باال را دوباره تکرار کنید تا 

 کارت اقدام خواهد داشت که در دو مرحله آنها را انتخاب کرده است. 7در پایان، هر بازیکن 

 عبارات مهم بازی

 یک فیگور.قبیله: 

در صورت تساوی در تعداد قبایل، هیچ کس رئیس آن منطقه نیست. رئیس هر بازیکنی که بیشترین قبیله را در یک منطقه داشته باشد. رئیس: 

 منطقه، در فاز گردهمایی، کارت مزیت آن منطقه را دریافت خواهد کرد. 

 تقسیم مسئولیت کنند.  دبرای فصل جدیشوند قبایل گرد هم جمع می رهبراندر شروع هر فصل، گردهمایی: 

Brenn :  قبایل است که برای هدایت تمام قبایل به جزیره انتخاب شده است. تا زمانی که پادشاه انتخاب شود، او واالترین مقام یکی از رهبران

پیروزی، از مزیت بزرگی کند و در صورت تساوی برای کند، اولین بازیکنی است که فصل را شروع میگردهمایی را برگزار می Brennاست. 

 شود و در طول بازی ممکن است تغییر کند. به صورت تصادفی انتخاب می Brennبرخوردار است. در شروع بازی، 
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 شود. برگزیده می Brennشود. در شروع هر گردهمایی، رئیس پایتخت به عنوان انتخاب می Brennای که در شروع بازی توسط منطقهپایتخت: 

 ها پناه دهند. توانند قبایل خود را در قلعهها، بازیکنان میشهر دارای استحکامات. در طول درگیریقلعه: 

پیروزی، حضور در مناطق دارای عبادتگاه است و قرار دادن عبادتگاه جدید در یک منطقه، به شما اجازه  یکی از شرایطمکان عبادت. : عبادتگاه

 کشیدن یک کارت روایت حماسی خواهد داد.

 قبیله در منطقه داشته باشید، در آن منطقه حضور دارید.  8در صورتی که حداقل حضور در یک منطقه: 

 تواند در طول یک درگیری انجام دهد.ییکی از مانورهایی که بازیکن محمله: 

 کند، معموال با منتقل کردن برخی از قبایل خود به یک منطقه.بازیکنی که درگیری را شروع میآغازگر: 

 

 

 نیما مسقدی مترجم:

Instagram: Boardgamebaaz 

 ن بالمانع است. و ذکر نام مترجم، به شکل رایگااین ترجمه با کسب اجازه نشر 

 ، یا فروش آن به سایرین، ممنوع است. بدون هماهنگی با مترجم ازیگونه استفاده از این ترجمه در جهت تولید بهر 


