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اجزای بازی
•
•
•
•

 54عدد کارت ( 6مجموعه کارت  9عددی)
کارتهای ترتیب حرکت و چارت تجارت
دو عدد تاس
یک عدد مکعب

یچ هست این بازی اصال؟
ی
اگر تا حاال در زندگ واقیع یک نمیک نبودید و کوچه به کوچه به دنبال آهن آالت ،ضایعات و یخچال کهنه مردم نگشتید ،در
خنر ز ز
این بازی یمتوانید این حس را تجربه کنید! اشیای قابل بازیافت ،دست دوم ،دور انداخته شده و ز ز
پنر را پیدا کنید و
بخرید و به چند برابر قیمت بفروشید تا به کسب عنوان ر
بهنین نمیک سال مفتخر بشوید و سپس نتیجه را نزد پدر و مادر برده
و با افتخار عرضه کنید! (مسئولیت هر آنچه بشنوید با خودتان است).

چیدمان اولیه بازی
کارت ترتیب حرکت و چارت تجارت را در جلوی خودتان بگذارید .مکعب (دکمه یا هر ز
چنی) را بر روی اکشن شماره  1قرار
دهید .دو عدد تاس را در کنار این کارتها قرار دهید 5 .کارت از دسته کارتها بکشید و در دست خود قرار دهید و  6عدد
کارت هم به رو در مقابل خود و به عنوان بازار قرار دهید.

چیدمان بازی

محدودیت کارتهای موجود در دست
ر
بیشن از  10عدد جنس (کارت) نیمتوانید در دست خود داشته باشید(در
به عنوان یک نمیک با یک نیسان یآب ،هیچوقت
قدرت نیسان یآب شیک نیست ،اما ظرفیت آن محدود است).

روش بازی
در هر مرحله چهار گام وجود دارد 3 :اکشن بازیکن و یک اکشن تجارت آزاد .بعد از اینکه یک اکشن را انجام دادید مکعب
مربوطه را به اکشن بعدی یبنید .ر
ز
سومی اکشن خودتان را انجام دادید ،مکعب را روی تجارت آزاد ()Open Trade
وقت که
قرار دهید.

انتخابهای موجود در هر اکشن
ر
صورب که امکان آن فراهم باشد ،یمتوانید هر یک از
در هر اکشن یمتوانید ییک از چهار انتخاب ممکن را داشته باشید .در
انتخابهای ذیل را در هر اکشن انجام دهید:
•
•
•

انجام یک داد و ستد
ر
ز
رز
انداخی یک کارت و برداشی کارت جدید
دور
فروش یک مجموعه کارت یکسان ()Collection

•

استفاده از دو اکشن برای کشیدن یک کارت

انجام یک داد و ستد
یک یا چند کارت از دستتان انتخاب کنید و آنها را به صورت ر
افق بر روی هر کارت آزاد (عمودی) در بازار قرار دهید .ارزش
کارتهای خودتان (اگر چند عدد بود ارزش آنها را با هم جمع کنید) با کارت بازار که کارتهایتان را روی آن گذاشتید مقایسه
کنید .اگر با هم برابر نبود ،حساب کتاب کنید ببینید تفاوت ارزش کارتهای شما با کارت بازار چقدر است.
بیشن باشد شانس خوب برای انجام یک داد و ستد موفق دارید .اما اگر ر
ر
کمن باشد ،شانس
اگر ارزش کارت یا کارتهای شما
ی
شما هم ر
کمن یمشود .ارزش هر کارت عددی ز
بی  1تا  5است.
بر اساس چارت تجارت مشخص کنید که به چند تاس نیاز دارید و باید چه عددی بیاورید تا معامله جوش بخورد!

زف معامالت ،مورد تایید صنف نمیکهای تهران و حومه!
مثال  :1شما یک کارت با ارزش  3را بر روی یک کارت با ارزش  4از بازار قرار دادید .بر اساس جدول فوق ،ارزش کارت شما
ییک ر
کمن از کارت بازار است .پس در بخش  -1مشخص است که باید یک تاس پرتاب کنید و عدد  4یا  5یا  6بیاورید تا معامله
جوش بخورد.
مثال  :2شما دو کارت با ارزش  3را بر روی یک کارت با ارزش  5قرار دادید .پس چون مجموع ارزش کاالی شما  6و ارزش
ر
بیشن از کارت بازار است ،آنگیه در بخش  +1جدول مشخص شده که شما باید 2
کارت بازار  5است ،ارزش کاالی شما ییک
تاس پرتاب کنید و حداقل در ییک از آنها  4یا  5یا  6بیاورید ( 4-6ز
یعت عددی ز
بی  4تا .)6
اگر معامله جوش نخورد ،کارتهایتان را به دستتان برگردانید .کارت بازار را  90درجه بچرخانید .این کارت دیگر قابل معامله
نیست و ر
افق یمشود .دیگر در راند جاری شما نیمتوانید بر روی این کارت اقدام به جوش دادن معامله بکنید.

اگر معامله جوش خورد ،کارت(های) خودتان را با کارت بازار عوض کنید و کارت بازار را در دستتان قرار دهید و کارت(های)
افق به جای کارت بازار قرار دهید (این کارتها هم دیگر در این راند قابل معامله نیستند) .اگر ر
خودتان را به همان شکل ر
بیشن
از یک کارت از دست خودتان بازی کرده بودید ،ییک را به دلخواه انتخاب کنید و بقیه را بسوزانید.

ن
ن
برداشت کارت جدید
انداخت یک کارت و
دور
به عنوان یک اکشن ،شما یمتوانید یک کارت را از دست خودتان بسوزانید و ییک از موارد ذیل را انتخاب کنید:
رز
برداشی کارت از دسته کارتهای بازی نشده به تعداد ارزش کارت سوزانده شده .مثال :یک کارت با ارزش  3را
-1
ر
بسوزانید و  3کارت بردارید .مواظب باشید که شط  10کارت نقض نشود و به محض  10کارته شدن دستتان دیگر
کارت نکشید.
ر
 -2سوزاندن کارتهای بازار .تعداد کارت سوزانده شده برابر با ارزش کارب است که از دستتان یمسوزانید .بعد از
سوزاندن ،جاهای خایل را با کارتهای جدید از دسته کارتهای بازی نشده پر کنید .مثال :یک کارت با ارزش  2را
بسوزانید و  2کارت از بازار را بسوزانید .سپس دو کارت جدید از دسته کارتها بردارید و به جای آنها قرار دهید.
نکته :شما نیمتوانید کارتهای سوزانده شده را جستجو کنید و هیچ ر
کارب از این دسته خارج نیمشود.

فروش یک مجموعه کارت یکسان ()Collection
برای فروش یک مجموعه کارت شما باید حداقل  2کارت با ارزش متفاوت از یک مجموعه داشته باشید .مجموعه نیمتواند
ر
حداکن  5کارت مختلف وجود دارد (مثال  5نوع جواهر با ارزش
هاب با ارزش یکسان باشد .در هر مجموعه
شامل کارت ی
متفاوت) .مجموعهای که به فروش یمرسانید را در مقابل خود قرار دهید .به محض اینکه یک مجموعه فروخته شد دیگر
نیمتوانید ر
کارب به آن اضافه یا از آن کم کنید .در پایان بازی ارزش این معامله حساب خواهد شد .فروش یک مجموعه دیگر
به عنوان یک اکشن دیگر حساب خواهد شد .شما یمتوانید یک نوع مجموعه را بیش از یک بار بفروشید( مثال دو مجموعه
جواهر جدا از هم یا دو مجموعه لباس کابوی جدا از هم).
سپس ،بر اساس تعداد کارت فروخته شده کارت بکشید و در دست خود قرار دهید:
 2یا  3کارت 1 :کارت بکشید
 4کارت 2 :کارت بکشید
 5کارت 3 :کارت بکشید
تاب لباس کابوی (جنس ترک که برای خودتان هم از آن بردهاید!) یمفروشید .این  3کارت را در
مثال :شما یک مجموعه  3ی
مقابل خود به عنوان یک دسته قرار یمدهید و یک کارت یمکشید و در دست خود قرار یمدهید .در یک اکشن دیگر 5 ،پروانه
با ارزش متفاوت یمفروشید و  3کارت یمکشید و در دست خود قرار یمدهید.
هاب با ارزش  4کارتهای خایص هستند که یمتوانند در دو مجموعه مورد استفاده
کارتهای متعلق به دو مجموعه :کارت ی
.
نمادهاب در کنار کارتهای شماره  4نشان داده شده است البته هنوز هم در هر مجموعه فقط
قرار بگنند که این قضیه با
ی
.
یک کارت با ارزش  4یمتوانید داشته باشید (مثال کارت شماره  4کفش را هم یمتوان درمجموعه کفش و هم در مجموعه
لباس کابوی فروخت).

کفش زنانه ،قابل استفاده توسط بانوان ر
محنم کابوی!

استفاده از  2اکشن برای کشیدن یک کارت
اگر در یک راند قابل انجام بود ،شما یمتوانید دو تا از اکشنهای خود را برای کشیدن یک کارت رصف کنید .اگر این تصمیم
را گرفتید ،مکعب را دو اکشن به سمت ز
پایی حرکت دهید.
ز
اکشت را ندارید ،یمتوانید اکشنهایتان را بدون انجام کاری رد کنید و به اکشن تجارت آزاد بروید.
نکته :اگر قصد انجام

تجارت آزاد
به عنوان آخرین گام در این راند ،تجارت آزاد فعال یمشود .دو تاس را پرتاب کنید .اگر عدد دو تاس برابر بود ،ییک از آنها را
آنقدر پرتاب کنید تا اعداد تاسها متفاوت بشود .هر شماره در تاس ،متناظر با ییک از  6کارت موجود در بازار است( در شکل
هاب
چیدمان بازی شماره کارتها مشخص است) .این دو کارت که تاسها نمایش یمدهند را بسوزانید و جای آنها را با کارت ی
از دسته کارتهای بازی نشده پر کنید .هر کارت ر
افق موجود در بازار را عمودی کنید و مکعب را به اکشن  1برگردانید.

پایان بازی
تا ر
وقت که دسته کارتهای بازی نشده تمام شود بازی کنید .اگر کارتها در مرحله تجارت آزاد تمام شد ،یک راند دیگر بازی
ز
ز
سومی اکشن ،بازی تمام است.
اکشت که مانده و قابل انجام باشد را انجام دهید .بعد از
کنید .هر

امتیاز شماری
کارتهای موجود در دست شما هیچ ر
ارزش ندارند و در واقع روی دست شما باد کردهاند! ارزش کارتهای هر مجموعه به
فروش رفته را با هم جمع کنید .به ازای هر مجموعه که شامل هر  5کارت باشد 5 ،امتیاز اضافه تر بگنید .ز
یعت به ازای هر
مجموعه  5عددی  20 = 5 + 15 = 5+ 4+ 3+ 2+1 :امتیاز یمگنید .امتیاز کل مجموعههای به فروش رفته را جمع کنید.

درجه سخت بازی
سخت :قبل از چیدمان اولیه ،به صورت رندوم 3 ،کارت را از دسته کارتها خارج کنید.
خییل سخت :شش کارتها را حذف کنید.

خوب بودید؟
چقدر نمیک ی
ر
کمن از  59امتیاز :تازه کاری
بیشن  60تا  :79نمیک برتر در سطح شهر!
ز
بی  80تا  :99نمیک برتر در سطح استان!
ر
بیشن از  :100نمیکهای قبل از تو سو تفاهم بود اصال!

مجموعههای موجود :ر
تمن ،کابوی ،کفش ،پروانه ،جواهرات
نفاش ،ی

ن
قوانت:
ترجمه و با نمک سازی
نیما مسقدی

