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در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺷﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪه ،ﺳﺮداراﻧﯽ از ﮔﻮﺷﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﺳﺮزﻣﯿﻦ در ﺳﻮدای
ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ ،ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﻣﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻔﺎن
رﮐﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺎزی رﮐﺐ ٢ ،ﺗﺎ  ۶ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﯾﯽ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ﻫﺮﮐﺪام در ﻃﻮل ﺑﺎزی  ۳اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور )و ﯾﺎ  ۵اﺳﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎور(
را ﻓﺘﺢ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺮ دور از ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و
در اداﻣﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺧﻮد را زﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎن رﮐﺐ* ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ارﺗﺶ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﺒﺮد ﮐﻦ...

*رَﮐَﺐ و رَﮐَﺐ زدن در ﮔﻮﯾﺶ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﯾﺐ دادن و ﺑﻠﻮف زدن اﺳﺖ.

اﺟﺰای ﺑﺎزی

 ۳۰ﻧﺸﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

) ۶رﻧﮓ از ﻫﺮﮐﺪام  ۵ﻋﺪد(

ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ

 ۱۱۰ﮐﺎرت ﺑﺎزی

ﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ
۱

ﺻﻔﺤﻪی ﺑﺎزی

ﭼﯿﺪن ﺑﺎزی
ﻧﻘﺸﻪی ﺑﺎزی را در وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﻗﺮا دﻫﯿﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ١٠ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ را در وﺳﻂ ﻣﯿﺰ و ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم  ۵ﻧﺸﺎن آن رﻧﮓ را

ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

ﺟﻮانﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ )ﺳﯿﺎه( را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎزی را

آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزی
در ﺑﺎزی رﮐﺐ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺟﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺧﻮد را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه روﻧﺪ ﺑﺎزی

را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی ارﺗﺶ او از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﺸﺎن
ﺧﻮد را در آن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ  ۳اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور و ﯾﺎ  ۵اﺳﺘﺎن در

ﮐﻞ ﻧﻘﺸﻪ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

ﭘﺮ ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از

ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﮓ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘ ُﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎرت
ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻨﮓ رخ دﻫﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺎزی ﺑﺪون ﮐﺎرت ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ.

۲

روش ﺑﺎزی ) ۳-۶ﻧﻔﺮه(
ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ

ﻫﺮ دور ﺑﺎزی ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ را دارد ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

ﻧﺸﺎﻧﯽ روی آن ﻧﺒﺎﺷﺪ( را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ را روی آن ﻗﺮار داده

و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ )در ﺷﺮوع ﺑﺎزی

ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺟﻨﮓ

ﺳﭙﺲ ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی

ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ را ﭘﺎس ﺑﺪﻫﺪ.
ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﺮدن
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت از دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
دو ﻧﻮع ﮐﺎرت در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد :ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان و ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه.
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪی زرد

رﻧﮓ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎزی ﺷﻮد

ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪد روی ﮐﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .در

ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﮓ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آن

اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮ روﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﻨﻔﺶ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺟﻨﮓ را ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی

دﯾﮕﺮان را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ

ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه در ﺻﻔﺤﻪ  ۶رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺻﻒ ارﺗﺶ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ!

۳

ﭘﺎس دادن
اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎس ﺑﺪﻫﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎس داده ﺗﺎ آﺧﺮ آن ﺟﻨﮓ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻧﻮﺑﺘﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ارزش آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎس داده در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ارﺗﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﻨﮓ ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ ،ﭘﺎس داده ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزی

ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎس ﺑﺪﻫﺪ.

ﻗﺪرت و ﺳﺮﺑﺎزان
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ اﻋﺪاد ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻠﻨﺪ

اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 ٥٨ﮐﺎرت ﺳﺮﺑﺎز در ﺑﺎزی اﺳﺖ ١٠ :ﮐﺎرت ﺑﺎ ﻋﺪد  ١و  ٨ﮐﺎرت از ﻫﺮﮐﺪام از اﻋﺪاد  ٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢و .١٠

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﺎس ﺑﺪﻫﻨﺪ آن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﻋﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺪد ارﺗﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﮓ را ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﭘﯿﺮوز ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ را از اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد

ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮار

ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﮔﺮ ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﺮﻧﺪه

ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺎس داده

ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۴

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻋﺪد ارﺗﺶ ۱۵
ﺑﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﻨﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزیﺷﺪهی ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻪی ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ رﯾﺨﺘﻪ

ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺑﻬﺎر ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ روی ﻧﻘﺸﻪی ﺑﺎزی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﻮزد.

ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:

 .١ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرت ﺳﺮﺑﺎزی در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.

 .٢اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در دﺳﺘﺶ ﮐﺎرت ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻞ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﺑﺎز

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .٣اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺪون ﮐﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎرت ﻣﺠﺪد ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻞ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪه و

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ١٠ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ  ٢اﺳﺘﺎن دارد  ١٢ﮐﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ ﻣﻮرد  ٣رخ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﺎرﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨﮓ

ﺑﻌﺪی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻮاﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی

ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ

ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻨﮓﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﯾﺎد
ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و دﺳﺘﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن

ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺪد ﮐﺎرت ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺷﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎرت در دﺳﺖ دارد و آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ را ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ )ﻣﻮرد  ٢ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا(.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزی از ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه و ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن آﻣﺪهاﺳﺖ(.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ  ٣اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﯾﺎ  ۵اﺳﺘﺎن در ﮐﻞ ﻧﻘﺸﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را روی آن ﻗﺮار داده
ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.

در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﺻﻮرت

ﺗﺴﺎوی ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎوی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۵

ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه
ﻫﺮ ﮐﺎرت وﯾﮋه )ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻨﻔﺶ( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرتﻫﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ دارد ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺎرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﮐﺎرت

ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ )ﻋﺪد ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ،ﺗﻌﺪاد آن ﮐﺎرت در ﺑﺎزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ(.

رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ

) ۶ﻋﺪد(

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎزیﺷﺪه در ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺳﻮزد!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎزی

ﺷﺪه در ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭼﻨﺪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ از آن

ﻋﺪد در ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎرت را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ )ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ

ﮐﻪ ﮐﺎرت رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ را ﺑﺎزی ﮐﺮده(.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎزیﺷﺪه  ۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﺎرت  ۵ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.

ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را در

ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﺎ دﻓﻌﻪی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ رﯾﺶ

ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ روی ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ )ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ

ﺟﺎﯾﺶ ﻋﻮض ﻧﺸﻮد( .وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ در آن ﻗﺮار دارد ﺟﻨﮕﯽ آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﻣﺘﺮﺳﮏ

) ۱۶ﻋﺪد(

ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﺮﺑﺎز از ارﺗﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﺑﺮﮔﺮدان!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان )ﮐﺎرتﻫﺎی زرد( ﺧﻮد

را از ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و دوﺑﺎره در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه )ﺑﻨﻔﺶ( را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﭘﺮﭼﻢدار

) ۳ﻋﺪد(

ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،آن ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و آن دور

از ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا ﻣﯽرود.

۶

ﻃﺒﻞزن

) ۶ﻋﺪد(

ﻗﺪرت ارﺗﺸﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻃﺒﻞزن ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ﺳﺮﺑﺎزان )زرد( او دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﻼ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز  ٢و ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز  ٦در ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد دارد ﺑﺎ ﺑﺎزی

ﮐﺮدن ﻃﺒﻞزن ﺟﻤﻊ ﻋﺪد ارﺗﺶ ﺧﻮد را از  ٨ﺑﻪ  ١٦ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ در ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻃﺒﻞزن ﺑﺮ ارﺗﺶ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻃﺒﻞزن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد.

زﻣﺴﺘﺎن ) ۳ﻋﺪد( و ﺑﻬﺎر

) ۳ﻋﺪد(

زﻣﺴﺘﺎن ارزش ﮐﺎرت ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد!
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﻬﺎر ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎزی و در

ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻗﺮار دﻫﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرﺗﯽ از ﻗﺒﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ

روی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر

روی ﻧﻘﺸﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

زﻣﺴﺘﺎن؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎرت زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎزی ﺷﻮد ،ﻋﺪد ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز )زرد( ﺗﻤﺎم
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۱ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رو ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ در ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز  ،۴ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز  ١٠و ﯾﮏ

ﺳﺮﺑﺎز  ٢داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزی ﺷﺪن زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد ارﺗﺶ او ﺑﻪ

ﺟﺎی  ١۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٣ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻬﺎر؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎرت ﺑﻬﺎر ﺑﺎزی ﺷﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزی

ﺷﺪهی روی ﻣﯿﺰ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻬﺎر رو ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ

از آن ﮐﺎرت در ﺻﻒ ارﺗﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ارﺗﺶ او  ۳واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزیﺷﺪهی روی ﻣﯿﺰ  ۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ

ﮐﻪ  ۵داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﻬﺎر رو ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ارﺗﺶ او ﺑﺎ  ۳ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرت )ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺎر
اﺳﺖ( ﻋﻮض ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﮐﺎرت  ١٠ﺑﺎزی

ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ  ١٠ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ١٠

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ٣ﺗﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

۷

ﺷﯿﺮزن

) ۱۲ﻋﺪد(

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دارﻧﺪهی ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن ،ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن دو ﺧﺎﺻﯿﺖ دارد:

ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را  ۱واﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن را ﺑﺎزی ﮐﺮدهﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻞ

ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﻨﮓ( .اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرت ﺷﯿﺮزن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺘﺮﺳﮏ ،زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻬﺎر و ﻃﺒﻞزن روی ﺷﯿﺮزن اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﯿﺮدُﺧﺖ

) ۳ﻋﺪد(

ﮐﺎرت ﺑﺎ ارزش  ۱۰ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﻧﺪارد!

ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺷﯿﺮدﺧﺖ ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را  ۱۰واﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺘﺮﺳﮏ ،زﻣﺴﺘﺎن ،ﺑﻬﺎر و ﻃﺒﻞزن روی ﺷﯿﺮدﺧﺖ اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه

ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه )ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ روی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎزان اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ:
 .١رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ

 .٣ﻃﺒﻞزن

 .٢زﻣﺴﺘﺎن

 .۵ﺷﯿﺮزن و ﺷﯿﺮدﺧﺖ

 .٤ﺑﻬﺎر

اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرتﻫﺎ اﻋﺪاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻃﺒﻞزن ﺑﻌﺪ از زﻣﺴﺘﺎن و ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ  ۳ﺳﺮﺑﺎز ۱ ،ﺷﯿﺮزن و  ۱ﻃﺒﻞزن در ارﺗﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد ارﺗﺶ او در زﻣﺴﺘﺎن و

ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﻃﺒﻞزن ﻓﻘﻂ روی ﮐﺎرتﻫﺎی زرد اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ(:

۲۹
۷

۱

۱

+

+

)۶

)١

+

۵

+

١

۸

+

+

(۳
(١

×۲
×۲

روش ﺑﺎزی ) ۲ﻧﻔﺮه(
ﺟﻨﮓ رو در رو
در ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ،ﻫﺮ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرت ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و در ﭼﻨﺪﯾﻦ
ِ

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.

ﭼﯿﺪن ﺑﺎزی

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ زﯾﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرت )ﺷﺎﻣﻞ  ٢٣ﮐﺎرت( ﺑﺴﺎزﯾﺪ:
 ١٤ﮐﺎرت ﺳﺮﺑﺎز )از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﻤﺎره  ٦-١و ﺷﻤﺎره  ١٠ﻫﺮ ﮐﺪام  ٢ﺗﺎ(

 ٣ﮐﺎرت ﻣﺘﺮﺳﮏ

از ﮐﺎرتﻫﺎی رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ،ﻃﺒﻞزن ،ﺷﯿﺮدﺧﺖ ،ﭘﺮﭼﻢدار ،زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻫﺮﮐﺪام  ١ﻋﺪد

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺑ ُﺮ زدن  ٨ﮐﺎرت از آن ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ رﻧﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺞ ﻧﺸﺎن آن رﻧﮓ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺟﻮانﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎﻗﯽ اﺟﺰای ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮات روش ﺑﺎزی

ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد زﯾﺮ ،در ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی  ٦-٣ﻧﻔﺮه اﺳﺖ:
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را در آن اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﭙﺲ ﻫﺮ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ را از ﺑﺎزی ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ )در ﺻﻮرت

اﻣﮑﺎن( از دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎرت ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و دﺳﺘﺸﺎن را ﺗﺎ  ٨ﮐﺎرت ﭘ ُﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در  ٣ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد )ﻫﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی اﺻﻠﯽاش و ﻫﻢ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد( ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺪون ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎزی اداﻣﻪ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎﯾﺶ را در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﭘﺎس ﺑﺪﻫﺪ.

اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺎزﯾﮑﻦ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ،ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ

ﮐﻪ در ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ﺑﺎزی ﺑﺮﻧﺪهای ﻧﺪارد.

ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ در ﺑﺎزی دو ﻧﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎرت رﯾﺶﺳﻔﯿﺪ ﺑﯽاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

۹

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی رﮐﺐ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ٩٧و ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻃﺮف روﻣﯿﺰ ﺑﺮای دوﻣﯿﻨﯿﮏ ارﻫﺎرد

ﻃﺮاح ﺑﺎزی  Condottiereﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﺶ در اﯾﺮان ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از او ﺑﺮای

درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ آن اﯾﻤﯿﻞ داد ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد» :ﻣﻦ و

ﺑﺨﺖ ﻧﯿﮏ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﯾﻢ و در
ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت دارﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﯿﻢ!« ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ از اﯾﻦ
ِ

ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺸﺎن رﻓﺘﯿﻢ و ﻫﻢ ﻗﺮارداد ﻧﺴﺨﻪی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎزی را ﺑﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ در ﺷﻬﺮ ﮔﺸﺘﯿﻢ و ﻓﺎﻟﻮده و

ﺧﯿﺎر ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ ﺧﻮردﯾﻢ و از دﻧﯿﺎی ﺑﺮدﮔﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ )ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ دﯾﺪار را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ

در ﺳﺎﯾﺖ روﻣﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ(.

ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ و ﻓﺎز ﭘﯿﺶ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ .در اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی را از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎی دوران رﻧﺴﺎﻧﺲ ﺑﻪ زﻣﺎن و

ﻣﮑﺎﻧﯽ در اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﺷﺖﻫﺎی وﺳﯿﻊ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻟﺮﺳﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺑﺎزی را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻨﯽ ﺳﭙﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و

ﺗﺴﻠﻄﺶ ﺑﺮ ﻧﻘﻮش و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﻠﻒ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺑﺮای ﻧﺎم ﺑﺎزی ﻫﻢ رﮐﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﯾﺐ دادن و ﺑﻠﻮف زدن اﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎل و

ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ﺑﻠﻮف زدن و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.

رﮐﺐ ﺑﺎزی »ﺑﺎزی زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ« اﺳﺖ ،ﺑﺎزی ِ دام ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺣﺮﯾﻔﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪن اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﮐﻤﯿﻦ
ﮐﺮدن و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﺤﻈﻪی ﺷﮑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ آن ﻟﺤﻈﻪ رﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﺗﺰﻟﺰل رﻗﺒﺎ را ﺟَﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻮﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻮف ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .رﮐﺐ از آن

دﺳﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎدوﯾﯽ در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮد ﺑﺎزی و در ﺣﺎل و ﻫﻮای دور ِ ﻣﯿﺰ و
ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻤﺎن ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺷﯿﻔﺘﻪی اﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﺮده...

۱۰

ﺧﻼﺻﻪ روش ﺑﺎزی
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ؛ ﻗﺮار دادن ﻧﺸﺎن ﺟﻨﮓ در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ
ﺟﻨﮓ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺎس ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺎس دﻫﻨﺪ.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ارﺗﺶ ﻗﻮیﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪهی آن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا؛ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺪون ﮐﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺎرت ﻣﺠﺪد ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﮐﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ  ٣اﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﯾﺎ  ٥اﺳﺘﺎن در ﮐﻞ ﻧﻘﺸﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺎرتﻫﺎی وﯾﮋه

رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ؛ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎزیﺷﺪه در ﺑﺎزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺳﻮزد .ﺳﭙﺲ ﻧﺸﺎن ﺻﻠﺢ را
در ﯾﮏ اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﺘﺮﺳﮏ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎزیﺷﺪهی ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﺮﭼﻤﺪار؛ ﺟﻨﮓ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺴﺘﺎن؛ ﺑﻬﺎر را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﺪد ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎز ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ١ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻬﺎر؛ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎزیﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ  ٣واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻃﺒﻞزن؛ ﺟﻤﻊ اﻋﺪاد ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﻘﻂ ﮐﺎرتﻫﺎی زرد(.
ﺷﯿﺮزن؛ ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را  ١واﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرت
ﺷﯿﺮزن را ﺑﺎزی ﮐﺮده ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺮدﺧﺖ؛ ﻗﺪرت ارﺗﺶ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را  ١٠واﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺎزیCondottiere :
ﻃﺮاح ﺑﺎزیDominique Ehrhard :
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻟﺪﯾﻨﯽ
ﻃﺮاح ﻟﻮﮔﻮ :ﻓﺮﺷﺎد رﺳﺘﻤﯽ

ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮای ﮔﺮوه روﻣﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ.
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