راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی

۲۰ +۱۰
۲-۸
ﻧﻔــﺮ
ﺳــﺎل
دﻗﯿـﻘﻪ

ﺑﺮای ﮔﺬر از ﻟﻮت ﺣﺎﺿﺮی؟

در ﺑﺎزی ﻟﻮت ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎی در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ

ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ دور ﺑﯽرﻗﯿﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﻏﺎرت آن ﮐﺎروان ﻣﯽﺷﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻏﻨﯿﻤﺖ را

ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ.

اﺟﺰای ﺑﺎزی

ﺑﺎزی ﺟﻤﻌﺎ  ۷۸ﮐﺎرت دارد ﮐﻪ در دﺳﺘﻪﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ:

 ۲۵ﮐﺎرت ﮐﺎروان

 ۴۸ﮐﺎرت راﻫﺰن

)ﺑﺎ ارزشﻫﺎی  ۲ﺗﺎ  ۸ﺳﮑﻪ(

)در  ۴رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی  ۱ﺗﺎ (۴

 ۴ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ

 ۱ﮐﺎرت ﺳﺎﻻر

)در  ۴رﻧﮓ(

۱

ﭼﯿﺪن ﺑﺎزی

ﮐﻞ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزی را ﺧﻮب ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۶ﮐﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺶ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ.

روش ﺑﺎزی

)ﺑﺮای ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺎزﯾﮑﻦ(

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزی در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ

ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:

ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﮑﺸﺪ

ﯾﺎ

ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ

ﮐﺎرت ﮐﺸﯿﺪن

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرت روﯾﯽ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در دﺳﺖ ﺧﻮد

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی در دﺳﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد!

ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﺮدن

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎی در دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﻫﺮ

ﮐﺪام از ﮐﺎرتﻫﺎ روش ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎزی و زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد
ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺴﻮزاﻧﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

۲

ﮐﺎرت ﮐﺎروان
ﻫﺮ ﮐﺎروان ارزﺷﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﮑﻪﻫﺎی روی آن

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﺷﻮد ﺗﻤﺎم

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ رو و ﺟﻠﻮی

ﺧﻮدش روی ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرت را او ﺑﺎزی ﮐﺮده .آن ﮐﺎروان دﯾﮕﺮ در

ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن )ﺣﺘﯽ ﺧﻮد آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

ﮐﺎروان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ دور ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺸﻮد )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ
آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ
ِ

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ِ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ( ﺧﻮدش آن ﮐﺎرت را ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﺷﺪه )در ﺳﻔﺮ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

ﮐﺎرت

راﻫﺰن )ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎروانﻫﺎ(

ﻫﺮ ﮐﺎرت راﻫﺰن ﻗﺪرﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺧﻨﺠﺮﻫﺎی روی
آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﺎرت راﻫﺰن

ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ رو ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎروانﻫﺎی در ﺳﻔﺮ

)ﺑﺎزیﺷﺪه( ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرت را او ﺑﺎزی

ﮐﺮده .ﻫﺮ ﮐﺎروان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ

ﮐﺎروان ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

۳

ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ ﮐﺎرت راﻫﺰن ﺑﻪ ﻫﺮ رﻧﮕﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ آن ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن دﯾﮕﺮی

ﻫﻢ ﺑﺮای آن ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪی ﺧﻮد را زﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ )ﻫﺮ ﮐﺎرت

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ(.

ﻗﺪرت ﮐﺎرت/ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ در ﺷﺮوع ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ،
ِ
ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن ﮐﺎرت را ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﺨﺶ

ﻏﺎرت ﮐﺎروانﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲و  ۳ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻗﺪرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﺎروان ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۱ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻨﺠﺮﻫﺎی ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن  ۳اﺳﺖ.

۴

ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ

)ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ(

ﺑﺮای ﻫﺮ رﻧﮓ از ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ

وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺎروان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮدﺳﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روی ﯾﮏ

ﮐﺎرت راﻫﺰن ﻫﻤﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده )و ﺟﻬﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اوﺳﺖ( ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮدﺳﺘﻪ را ﺑﺎزی ﮐﺮده آن ﮐﺎروان را در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﺎرت راﻫﺰن ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ را ﺗﻨﻬﺎ روی ﮐﺎرت راﻫﺰن ﻫﻤﺮﻧﮓ آن

)ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮدهاﯾﺪ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!

ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۳ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ را روی ﮐﺎرت راﻫﺰن ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮدش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۵

ﮐﺎرت

ﺳﺎﻻر )دﻓﺎع از ﮐﺎروان ﺧﻮدی(

ﮐﺎرت ﺳﺎﻻر ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﺮدﺳﺘﻪ دارد و ﺗﻨﻬﺎ

ﺑﺮای دﻓﺎع از ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﺳﺎﻻر ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روی ﯾﮑﯽ از

ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﺎروان ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮده ﻗﺮار

دﻫﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ دور ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺑﻪ

آن ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،آن ﮐﺎروان را ﺑﺮ ﻣﯽدارد.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺳﺎﻻر را ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮدﺳﺘﻪ و ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ راﻫﺰﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﮐﺎرت ﺳﺎﻻر را ﺗﻨﻬﺎ روی ﮐﺎروان ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ!
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۱ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺳﺎﻻر از ﮐﺎروان ﺧﻮدش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ۲ﺳﺮدﺳﺘﻪی آﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ آن را ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ.

۶

ﺗﺴﺎوی در ﺣﻤﻠﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت

اﮔﺮ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم راﻫﺰﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﮐﺎروان
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻔﺮ )روی ﻣﯿﺰ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪی ﺧﻮد ،آن را ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎزی

)ﻫﻤﺮﻧﮓ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده( و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﺮدﺳﺘﻪی
ﮐﺮدن ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن
ِ

ﻫﻤﺎن رﻧﮓ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﻗﺪرت ﺣﻤﻠﻪی ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻨﺠﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﮐﺮده.
ﻏﺎرت ﮐﺎروانﻫﺎ

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻏﺎرت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ

ﮐﺎروان ﺷﻮد اﮔﺮ:

ﮐﺎروان ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

آن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﮐﺎرواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آن از دﯾﮕﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرت ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻏﺎرت آن ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ

ﭘﺸﺖ روﺑﺮوی ﺧﻮدش دﺳﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی راﻫﺰن ،ﺳﺮدﺳﺘﻪ و
ﯾﺎ ﺳﺎﻻر ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺎروان ﺑﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮده را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ؛ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﻪ رو و در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزی ﻗﺮار

دﻫﯿﺪ .ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
۷

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن

وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه روی

ﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﯽﺳﻮزﻧﺪ.

ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎزﺷﻤﺎری ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻪﻫﺎی روی ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ

ﻏﺎرت ﮐﺮده را ﺣﺴﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ در
دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﺪه را از آن ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻏﺎرت ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن

ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:

۱۵

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎ

ﮐﺎروانﻫﺎی ﻏﺎرت ﺷﺪه

ﮐﺎروانﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در دﺳﺖ

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ،ﻫﺮ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﮐﺎرتﻫﺎی ﮐﺎروان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و

اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرت ﮐﺎروان در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در آﻏﺎز ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ را

ﻏﺎرت ﮐﺮدهاﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ!

۸

ﺑﺎزی ﺗﯿﻤﯽ

)ﺑﺮای  ۶ ،۴و ﯾﺎ  ۸ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی دو ﻧﻔﺮه(

در اﯾﻦ روش ،ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﺳﺖ ﮐﺎرت

ﺧﻮد را دارد و ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ

دﯾﺪن دﺳﺖ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

ﭼﯿﺪن ،روش و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش اﻧﻔﺮادی اﺳﺖ:

ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرت راﻫﺰن ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ﺑﻪ آن ﮐﺎروان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﻗﺪرت آن را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﻓﻘﻂ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ از ﻫﺮ ﺗﯿﻢ )در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ( در ﺷﺮوع ﻧﻮﺑﺘﺶ اﻣﮑﺎن

ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﺎروانﻫﺎ )ﻏﺎرت( را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﺗﺎن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮوع ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرواﻧﯽ را ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﺪ و در

ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ)ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ( ﮐﺎرواﻧﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﺎرت ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﺳﺎﻻر را روی ﮐﺎروان ﻫﻢﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده و از

آن دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﻫﺮ دو
ِ
ﯾﮏ ﺗﯿﻢ دﺳﺘﺸﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد )اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود(.

اﻣﺘﯿﺎزﺷﻤﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزی اﻧﻔﺮادی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﯿﺎز

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎورد ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

۹

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی
ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮز

ﻫﯿﺠﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و
ﺑﯿﻦ
ِ
ِ
ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ دﮐﺘﺮ راﯾﻨﺮ ﮐﻨﯿﺘﺰﯾﺎ ،ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺑﺎزی.

ﻟﻮت از آن دﺳﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎن آرام ،ﺻﺎف و

ﺷﻦ ﭘﺮﺗﻼﻃﻢ و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ
ﺳﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن
ِ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
رواﻧﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺎروان ﺑﻪ ﺻﺤﺮا را ﺑﺎ ﻗﻮرت دادن آب دﻫﺎن ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪی اﯾﻦ ﺑﺎزی درﺧﺸﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم

و از دﮐﺘﺮ ﮐﻨﯿﺘﺰﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮاری اﺟﺎزهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ

ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻃﻨﺰ و ﺷﯿﻄﻨﺖ

ذاﺗﯽاش را ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.

در ﭘﺎﯾﺎن از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ دل ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ

ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ...

۱۰

ﺧﻼﺻﻪ روش ﺑﺎزی
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در اﺑﺘﺪای ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ را ﻏﺎرت ﮐﺮده ﯾﺎ ﻧﻪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﮑﺸﺪ
)اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭽﮑﺪام را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺑﺴﻮزاﻧﺪ(
اﻧﻮاع ﮐﺎرتﻫﺎ

ﮐﺎروان؛ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش(

ﮐﺎروان ﺧﻮدش ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدش(
راﻫﺰن؛ ﮐﻨﺎر
ِ

ﺳﺮدﺳﺘﻪ؛ روی راﻫﺰن ﻫﻤﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺳﺎﻻر؛ روی ﮐﺎرواﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی
ﺑﺎزی زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
اﻣﺘﯿﺎزﺷﻤﺎری
اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎروانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﮐﺮده
ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎروانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﺪه.
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺎزیLoot :
ﻃﺮاح ﺑﺎزیReiner Knizia :
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ :ﻧﯿﻤﺎ ﻣﺠﻠﺴﯽ
ﻃﺮاح ﻟﻮﮔﻮ :ﻓﺮﺷﺎد رﺳﺘﻤﯽ
ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ :اﻣﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ :آرش ﺑﺮﻫﺎن

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