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ریسـک قوانین زیادي براي یادگیري ندارد و این آزادي را به شما می دهد تا بیشـتر برروي استراتژي خود تمرکز کنید  
به این علت است که این بازي بسیار سرگرم کننده است.

دفترچه راهنما

3 تاس قرمز براي حمله و 2 تاس سیاه براي دفاع

به دنیاي ریسک خوش آمدید

 خالصه بازي

محتویات

این یک بازي مهیج و غیر قابل پیش بینی است.  نبرد براي فتح دنیا !  یاد گرفتن این بازي از آنچه شـما فکر می کنید 
راحت تر است.

برد بازي - 42 کارت قلمرو - 12 کارت مأموریت - 1 کارت آتش بس

5 ارتش در پنج رنگ هر کدام شامل 40 سرباز ، 12 سواره نظام و 8 توپ

در این بازي شما تصمیم میگیرید که کجا سرباز خود را قرار دهید ، به کجا حمله کنید ، به چه کسی وچندبار حمله کنید 
و اگر شما بازیکن مبتدي هستید ، بهتر است با بازي مقدماتی بازي را شروع کنید تا کمی با این بازي آشنا شوید. همین 

بازي با قوانین پیچیده تر براي بازیکن حرفه اي نیز مناسب است. 

شما سرزمین هایی را که در اختیار دارید با گذاشتن سرباز در آن کنترل خواهید کرد . در هر نوبت تعداد بیشـتري سرباز 
دریافت می کنید و آن ها را در قلمرو خود می گذارید. شما از سربازها براي حمله و تصـــرف قلمرو حریف استفاده می 
کنید. در پایان نوبت خود می توانید تعدادي سرباز را جابجا کنید تا از قلمرو خود دفاع کنید و ممکن است کارتی از روي 

دسته کارت ها بردارید. 
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روش بازي

زمین بازي شامل 42 قلمرو است که توسط خطوط مرزي یا خطوط دریایی به هم متصل شده اند . در طول بازي ارتش 

ها از همین مرز ها به دشمنان خود حمله می کنند. 

ابتدا کارت ها و سرباز ها را از کیسه ها خارج کنید. اجزاء مختلف بازي در زیر توضیح داده شده. 

قلمروها در 6  قاره گروه بندي شـده اســت . آمریکاي شــمالی( زرد) ، آمریکاي جنوبی (قرمز )،  اروپا (بنفش)، آفریقا 

(قهوه اي)، آسیا(سبز) و استرالیا ( ارغوانی) .

اگر شما یک قاره را بطور کامل کنترل کنید ، در ابتداي هر نوبت سرباز بیشتري دریافت می کنید. 

هر چقدر موفقیت بیشـتري کسـب کنید ، سربازان بیشـتري در قلمرو خود قرار خواهید داد . براي صرفه جویی فضــا 

درقلمرو خود می توانید از سواره نظام که معادل 5 سرباز پیاده است یا توپ که معادل10 سربازاست استفاده کنید.

از سمت راست :  سواره نظام ، توپ و سرباز (پیاده نظام)

تاس قرمز رنگ جهت حمله ، تاس مشکی رنگ جهت دفاع به کار می رود. 

خطوط دريايي
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کارت قلمرو : هر کدام از این کارت ها یک قلمرو را نشــــان می دهد با 1 یا 2 ستاره (یا سرباز ، سواره نظام و توپ). در 

طول بازي شما از این کارت ها جهت دریافت سرباز در ابتداي نوبت خود استفاده می کنید.

در دسته کارت ها یک کارت آتش بس وجود دارد که فقط در نوع بازي مقدماتی اسـتفاده می شـود و    : کارت آتش بس

در درون کارت ها قرار می گیرد . زمانی که این کارت رو شود بازي به اتمام می رسد . این کارت را فعالً از بقیه کارت ها 

جدا کنید.

کارت هاي مأموریتی: در دسـته کارت ها 12 کارت مأموریت وجود دارد که فقط در نوع بازي مأموریتی اسـتفاده   می 

شوند، و هر بازیکنی که بتواند مأموریت مخفی خود را انجام دهد برنده بازي است.

۳

مأموریت

قاره آسیا و 

آفریقا را 

تصرف کنید

آتش بس
ceasefire



د.کارت آتش بس  نحال بعد از اتمام قرار دادن سربازها،بازیکنان باید تمام کارت ها را برگردانده و دوباره برُ بزن  .5

را جدا کرده و مطابق عکس زیر در بین کارت ها قرار دهید.

2. تصمیم بگیرید که چه کسی بازي را شروع کند (با پرتاب تاس یا شیوه دیگر) و بازي را ساعتگرد ادامه دهید.

1تمام بازیکنان باید با توجه به تعداد ستاره در کارت خود ، در قلمرو خود سرباز قرار دهند،   1 ستاره  سرباز ،   .4

2 ستاره 2 سرباز. دقت کنید در این مرحله فقط باید سرباز قرار دهید.  ( در طول بازي می توانید آنها را با سواره 

نظام یا توپ جایگزین کنید)

چینش بازي

یاد گرفتن این بازي براي بازیکنان مبتدي ساده تر و سریع تر است . شما انتخاب هاي گوناگونی در طول بازي 

دارید پس اگر براي بار اول خود خوب بازي نمی کنید نگران نباشید .

3. کارت هاي قلمرو را برُ بزنید و بین بازیکنان پخش کنید.  در بازي 4 یا 5 نفره 2 کارت اضافه می آید.  به 2 

بازیکن آخر این 2 کارت را بدهید.

بازي مقدماتی

1. هر بازیکن یک رنگ را انتخاب می کند.

س
ش ب

آت
ceasefire

 بازي ۳ نفره  بازي ۳ نفره 

 بازي ۴ نفره بازي ۴ نفره

 بازي ۵ نفره بازي ۵ نفره
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چگونه بازي کنید

هدف : اولین بازیکنی باشید که تعداد معینی از قلمرو را تا انتهاي نوبت خود کنترل می کند، تعداد دقیق با توجه 

به تعداد بازیکن ها تعیین می شود . جدول زیر را ببینید.

3. دفاع کردن

اولین کاري که در نوبت خود انجام می دهید این اسـت که بفهمید چه تعداد سـرباز دریافت می کنید تا در قلمروي خود 

قرار دهید . همیشـــــــه 3 سرباز دریافت می کنید و اگر در بازي موفق باشید تعدادي سرباز به عنوان پاداش دریافت       

می کنید

1. قرار دادن سرباز

 1. قرار دادن سرباز

راه اول :تعداد قلمرو هاي تحت کنترل 

کارت آتش بس : اگر این کارت از دسته کارت ها انتخاب شود بازي بالفاصله به اتمام می رسد و بازیکنی که 

بیشترین قلمرو را دارد برنده بازي می شود. 

 در نوبت خود چه کارهایی انجام دهید

2. حمله کردن

4. انتقال سرباز

5. اگر می توانید یک کارت بردارید

3 راه جهت دریافت سرباز �پاداش �وجود دارد: 

اگر12 تا 14 قلمرو در اختیار دارید، 1سرباز اضافه دریافت می کنید . اگر 15 تا 17 قلمرودر اختیار دارید ، 2 سرباز اضـافه 

دریافت می کنید و ... طبق جدول زیر می توانید مشاهد کنید که آیا سرباز اضافه دریافت می کنید یا خیر.

Troops for territories سرباز در ازای هر ناحیه

+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10

12-14 15-17 18-2021-2324-26 27-29 30-32 33-35 36-39 40-42

۵

تعداد قلمرو براي  پيروزيتعداد بازيکن ها

۲۵ ......................................................... ۳

۲۰ ......................................................... ۴

۱۵ ......................................................... ۵



نکته اسـتراتژیک : کارت هاي خود را براي یک معاوضــه بزرگ ذخیره کنید تا بتوانید چندین ســرباز را جهت نیروي 

تقویتی استفاده کنید

روش دوم:  به جدول زیر توجه کنید:

نکته استراتژیک 

با معاوضه فقط سه کارت و با توجه به جدول فوق کارت هاي خود را معاوضه کنید.

 

اگر شما تمامی قلمرو هاي یک قاره را تحت کنترل خود بگیرید ، شما سرباز اضافه دریافت می کنید . (بین 2 تا 7 سرباز 

با توجه به قاره ) تعداد سربازي که براي کنترل هر قاره دریافت می کنید کنار قاره نوشته شده است: 

کنترل کردن 1یا چند قاره در ابتداي نوبت بسیار مهم است . آن را به عنوان یک هدف مراحل اولیه ي بازي قرار دهید .

روش اول:  به جدول زیر توجه کنید: 

در طول بازي با توجه به قلمرو هایی که فتح می کنید ، تعدادي کارت دریافت می کنید. شما می توانید چند کارت را در 

ابتداي نوبت خود براي دریافت سرباز اضافه معاوضـه کنید . اینکه شـما چه تعداد سـرباز دریافت می کنید به یکی از 2 

روش زیر قابل محاسبه است. شـما باید یکی از این2 روش را از ابتداي بازي انتخاب کنید که در طول بازي قابل تغییر 

نیست.

راه سوم: معاوضه کارت ها با سرباز 

راه دوم: کنترل کردن یک قاره 

 

کارت هاي معاوضه شده در دسته بندي جدیدي با عنوان کارت هاي خرج شده قرار می گیرد.

Troops for stars سرباز در ازای ستاره

2 5 8

3 6 9

4 7 10

2 10 21

4 13 25

7 17 30

N. America 

5آمریکای شمالی

۶

Siberia

سیبری

shelokhov

سرخوف

Yakutsk

یوکوتسک

به طور مثال برای معاوضه این کارت ها با مجموع

 ۴ ستاره شما ۷ سرباز اضافه دریافت می کنید

به طور مثال برای معاوضه این کارت ها با مجموع

سرباز، سواره نظام و توپ ۱۰ سرباز دریافت می کنید

سرباز در ازای تصویر

4

6

8

10



قانون مهمی که همیشه باید به خاطر داشته باشید این است که حداقل یک سرباز باید در قلمرو شما باشد تا از 

آن محافظت کند و شما نمی توانید قلمرو خود را خالی از سرباز باقی بگذارید!! 

زمانی که سرباز اضافه دریافت کردید ، تصــــمیم بگیرید که سرباز خود را در چه جایی قرار دهید . شما فقط می توانید 

سرباز را در قلمرو خود قرار دهید نه در قلمرو دشمن !!

شما می توانید تمام سرباز ها را در یک قلمرو یا قلمروهاي مختلفی که در اختیار دارید قرار دهید.

حمله کردن ، یکی از کارهاي اصلی است که می توانید در نوبت خود انجام دهید . شما انتخاب می کنید که چه 

موقع و به چه کسی و چند بار در نوبت خود به دشمن حمله کنید . یا اینکه اصالً حمله نکنید این به تصمیم شما 

بر می گردد.

یک قلمرو از قلمرو هایی که در اختیار دارید انتخاب کنید، اگر قلمروي دشمن به قلمرو شما از طریق خط مرزي 

یا خط دریایی متصل است شما می توانید به آن حمله کنید  شما در هر زمان فقط به یک قلمرو می توانید حمله 

کنید! 

همچنین می توانید فقط از یک قلمرو به قلمروي دیگر حمله کنید.

تعداد سربازي را که می خواهید با آن حمله کنید بردارید و آنها را نزدیک خط مرزي  قلمرویی که می خواهید به 

آن حمله کنید قرار دهید. شما با بیشتر از 3سرباز نمی توانید به  قلمروي دشمن حمله کنید   .مهم نیست که چه 

تعداد سرباز در قلمروي خود دارید شما می توانید با 1 ،2 یا نهایتا 3 سرباز حمله کنید.

محافظت از قلمرو

2. حمله کردن

کجا سرباز هاي خود را قرار دهید؟

انتخاب قلمرو مورد نظر جهت حمله

حرکت دادن سرباز جهت حمله

( براي مثال اگر شما 3 سرباز دارید ، فقط می توانید با 2 سرباز حمله کنید. ) 

در نظر داشته باشید، در مقابل هر حمله، بازیکنی که به قلمرو او حمله شده است از قلمرو خود دفاع می کند که 

نتیجه پیروز شدن هریک از طریق ریختن تاس در قسمت بعدي توضیح داده شده است.

زمانی که شما سربازهایی جهت حمله به جلو می برید ، حداقل یک سرباز را باقی بگذارید تا از آن دفاع کند .
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3.دفاع کردن

برخالف حمله کننده ، دفاع کننده می تواند آخرین سرباز خود را جهت دفاع از قلمرو در نبرد شرکت دهد. حال 

شما 1 ،2 یا 3 حمله کننده دارید که با 1 یا 2 دفاع کننده مواجه می شوید. نبرد آغاز می شود. به مثال زیر دقت 

کنید:

بازیکن دفاع کننده می تواند با 1 یا 2 سرباز از قلمرو خود دفاع کند اگرچه سربازهاي بیشتري در قلمروي خود 

داشته باشد.

تعیین برنده نبرد

اگر تاس دفاع مسـاوي یا بیشـتر از تاس حمله باشد ، یک سرباز حمله کننده باید از نبرد حذف شده و از زمین بازي کنار 

گذاشته شود. ( در حالت مساوي همیشه دفاع کننده برنده است.)

تاس هاي خود را از زیاد به کم مرتب کنید . سپس براي هر جفت تاس به طریق زیر عمل کنید :

روسیه با 3  سرباز به هلند حمله می کند و هلند با 2 سرباز دفاع می کند .

زمانی که تکلیف تمام جفت تاس ها معلوم شد . نبرد به اتمام رسیده .

اگر تاس حمله (قرمز) از تاس دفاع(سیاه) بیشــــــتر باشد یک سرباز دفاع کننده باید از نبرد حذف شده و از زمین کنار 

گذاشته شود. 

به عنوان حمله کننده به ازاء هر سربازي که حمله می کنید یک تاس قرمز باید بندازید و شخصـی که دفاع می کند باید 

یک تاس سیاه به ازاء هر سرباز بیاندازد. تمامی تاس ها باید در یک زمان ریخته شوند .

ریختن تاس
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3 از 2 بیشتر است. هلند یک سرباز از دست می دهد.

نتیجه نبرد: روسیه 2 سرباز هلند را حذف می کند و برنده نبرد می شود. 

تاس سوم در نظر گرفته نمی شود. (گاهی اوقات تعداد تاس بیشـتر حمله کننده نسـبت به دفاع کننده شانس بیشـتري 

براي پیروزي در حمله به او می دهد)

6 از 4 بیشتر است. هلند یک سرباز از دست می دهد.

 

روسیه 3 تاس قرمز می اندازد (1 تاس به ازاء هر سـرباز مهاجم) هلند 2 تاس سـیاه می اندازد (1 تاس به ازاء هر سـرباز 

مدافع) . 

تاس ها از صعودي به نزولی مرتب می شوند . سپس هر جفت تاس با هم مقایسه می شوند:

 

مثال زیر را ببینید :

تاس هاي روسيه تاس هاي هلند
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 اگر بخواهید سریعتر برنده و یا بازنده هر نبرد را مشخص کنید میتوانید به روش زیر عمل کنید:

روش سرعتی

از آنجایی که در هربار ریختن تاس حداکثر دو سرباز از بین می رود گاهاً براي مشــخص شدن پیروز نبرد میبایســتی  

چندین بار تاس ریخت هر چند شما میتوانید نبرد را بدون پیروزي کامل متوقف کنید.

پس از ریختن تاسها ضمن رعایت قوانین تعداد تاسهاي هر طرف،

 اگرمجموع تاسهاي قرمز نسبت به مجموع تاسهاي سیاه

بیشتر باشد: به میزان تفاوتشان از سربازان مدافع حذف شده و در صورتی که سربازان مدافع صفر شوند، قلمرو تسـخیر 

می شود.

کمتر باشد :  به میزان  تفاوتشان  از سربازان  مهاجم حذف می شود.  (همواره حداقل 1 سرباز مهاجم در حمله شرکت

 نمی کند) 

مساوي باشد: مهاجم 1 سرباز از دست می دهد.

حذف کردن سرباز 

چه کسی قلمرو را کنترل می کند؟

بازیکن مدافع در هلند هر 2 سـرباز خود را از دسـت می دهد و از آنجایی که هیچ ســربازي در قلمرو خود ندارد مهاجم 

روسی این قلمرو را به تصرف خود در می آورد. 

اینکه چه اتفاقی می افتد بستگی به تعداد سرباز هاي باقی مانده در قلمرو مدافع دارد. 

اگر مدافع یک یا چند سرباز در قلمروخود داشته باشد ، او قلمرو را حفظ می کند و تمامی سـربازان مهاجم به قلمرو خود 

باز می گردند. 

اگر مدافع هیچ سربازي نداشته باشد ، شما برنده نبرد هستید  و قلمرو را به تصرف خود در می آورید . در این لحظه شما 

باید تمامی سـربازهایی را که در جنگ شــرکت داشــته اند (حداکثر 3 ســرباز) را به قلمروي جدید انتقال دهید . البته      

می توانید سربازهاي بیشتري را از قلمرو قبلی به قلمرو جدید انتقال دهید. 
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اگر تمایل دارید دوباره حمله کنید 

مهاجم باید سربازهایی که در نبرد شرکت کرده اند را ، به قلمرو تصرف شده انتقال دهد . و بعنوان مثال میتواند 5 سرباز 

را از قلمرو قبلی به قلمرو جدید انتقال دهد و 10 سرباز را جهت دفاع در قلمرو قبلی نگه دارد. 

انتقال سرباز به قلمرو تصرف شده

براي مثال اگر شما 15 سرباز در قلمروي خود داشته باشید فقط می توانید با 3 سرباز حمله کنید . شما نبرد را می برید و 

باید تمام سربازهاي باقی مانده در جنگ را به قلمروي جدید انتقال دهید . اما شما همچنان 12 سـرباز در قلمروي قبلی 

خود دارید و می توانید11 سرباز از آنها را نیز به قلمروي جدید انتقال دهید و یک سـرباز را در قلمرو قبلی نگه دارید تا از 

آن محافظت کند.

چند بار می توانید حمله کنید ؟

چه شما برنده نبرد باشید چه بازنده ، شـما می توانید دوباره حمله کنید . شـما می توانید به همان قلمرو که حمله کردید 

نیز دوباره حمله کنید اگر آن قلمرو کماکان تحت کنترل دشــمن اســت البته می توانید به قلمروي دیگري هم حمله 

کنید.

 هر زمان تصمیم به حمله گرفتید باید قوانین حمله را دنبال کنید. 

این سوالی است که بسیاري از بازیکنان تازه کار می پرسند. جواب این است که این کامالً به شما بستگی دارد . 

شما می توانید اصالً حمله نکنید !  شما می توانید به یک قلمرو فقط یک بار حمله کنید یا حمله به آن را  ادامه 

دهید. یا می توانید به  قلمرو هاي مختلف هر چند بار که می خواهید  حمله کنید .  زمانی شما نمی توانید حمله 

کنید که فقط  1 سرباز در هر قلمرو خود داشته باشید.
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( به عنوان جایزه آن بازیکن) امیدواریم دفعه بعد خوش شانس باشید.

4. انتقال سرباز

اگر شما آخرین قلمرو خود را از دست دهید چه اتفاقی می افتد ؟

این اتفاق زمانی می افتد که شما بدشانس هســتید یا برنامه ریزي بدي داشته اید یا کم تجربه اید . اگر این اتفاق براي 

شما بیفتد شما از بازي حذف می شوید . اگر کارتی در دست دارید باید آن را به بازیکنی که شما را حذف کرده بدهید . 

شما تصـــمیم می گیرید که دیگر حمله نکنید و االن فرصت آن است که سربازان خود را در قلمرو هاي خود به مکان 

بهتري انتقال دهید  .شـــــما می توانید آنها را به مکان هایی ببرید تا در برابر حمالت بازیکنان بعدي، دفاع قوي تري 

داشته باشند یا به قلمرویی جابجا کنید که در نوبت بعد بتوانید از آن حمله ي بزرگتري ترتیب دهید.

مهاجم تصـــمیم میگیرد که دیگر حمله نکند و می خواهد سربازهاي خود را جابجا کند . بخاطر ترس از حمله ویتنام، 

تصمیم می گیرد سربازان را به هند انتقال دهد تا دفاع کنند . از آنجایی که هلند ، روسیه ، افغانستان و هند تحت کنترل 

او هستند ( که تمامی آنها به هم دیگر متصل اند ) ، او 6  سرباز را  از هلند به هند انتقال می دهد.

انتقال بدین گونه می باشد: 

 شده اند.  نمی توانید جهت جابجایی سربازان از مرزهاي دشمن عبور کنید. 

زمانی که شما تجربه بیشتري کسب می کنید ، از این مرحله از بازي استفاده بهتري خواهید کرد.

مثال:

هر تعداد سربازي که می خواهید می توانید به قلمرویی که به مکان کنونی شما متصـل هسـتند انتقال دهید . منظور از 

اتصال ، زنجیره اي از قلمرو هاي تحت کنترل  شماست که  به همدیگر  از مرز زمینی و  یا  دریایی  وصل
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 پیروزي را تقسیم می کنند. 

 داشته باشد  برنده بازي است  .اگر تعداد سرباز ها هم مساوي بود ،  بازیکنان

5. اگر می توانید کارت بردارید

اگر شما هیچ قلمرویی را تصرف نکردید هیچ کارتی دریافت نمی کنید . شما نمی توانید بیش از یک کارت بردارید حتی 

اگر چندین قلمرو تصرف کرده اید.

اگر کارت آتش بس در انتهاي نوبت رو شود، بازي بالفاصله به اتمام می رسد

اگر شما یک یا چند قلمرو را در نوبت خود تصرف کنید می توانید از دسته کارت ها یک کارت را بردارید و به کارت هاي 

خود اضافه کنید . (کارت هاي خود را از دید دیگران پنهان کنید )

چگونه برنده شوید؟

یا.... 

 و شخصی که بیشترین قلمرو را در اختیار دارد برنده بازي است. 

درصورت مساوي بودن تعداد قلمرو ها بازیکنی که بیشترین سرباز را در زمین

نکته استراتژیک : سعی کنید در هر نوبت حداقل یک قلمرو را تصــرف کنید تا در انتها یک کارت به شما تعلق بگیرد . 

معاوضه کارت ها در ابتداي نوبت می تواند سربازان اضافه اي به شما بدهد.

اگر در انتهاي نوبت خود تعداد تعیین شده اي از قلمرو تحت کنترل داشته باشید برنده بازي هســــــتید. جدول زیر را 

مشاهده کنید. 

تعداد قلمرو براي  پيروزيتعداد بازيکن ها

۲۵ ......................................................... ۳

۲۰ ......................................................... ۴

۱۵ ......................................................... ۵
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چینش بازي

بازي کالسیک ( 3 تا 5 نفره) 

بازي کالسیک همانند مقدماتی است به غیر از تفاوت هایی که در زیر ذکر شده است: 

 در نوع کالسیک شما قلمرو اولیه خود را مشخص می کنید برخالف آن که قلمرو را به شما بدهند. 

 باتوجه به تعداد نفراتی که در بازي شرکت می کنند بازیکنان تعداد معینی سـرباز دریافت می کنند، به جدول زیر توجه 

کنید:

روش بازي

بازیکنان تاس می اندازند تا چه کسی بازي را شروع کند و به صورت ساعتگرد بازي را ادامه می دهند. 

در ابتدا هر کس در نوبتش یک سرباز از رنگ خود را در قلمروي خالی دلخواه قرار می دهد و این کار ادامه پیدا می کند 

تا هر 42 قلمرو پر شود. بعد از آنکه قلمروي هر بازیکن مشــخص شد ، بازیکنان سربازان فعلی خود را به نوبت و در هر 

نوبت فقط یکی را  درون قلمرو قرار می دهند تا نیروي بیشــتري داشته باشند . شما می توانید تمام سرباز هاي خود را 

فقط در یک قلمرو یا به طور مسـاوي بین قلمروهاي دیگر خود تقسـیم کنید. ( یا به هرصورت که دوست دارید) زمانی 

که بازیکنان تمام سربازهاي خود را در قلمرویشان قرار دادند، بازي شروع شده و اولین بازیکن نوبتش را آغاز می کند. 

 کارت آتش بس را از دسته کارت خارج کنید زیرا در نوع کالسیک استفاده نمی شود.

برنده بازي کالسیک

در این نوع از بازي به دلیل اینکه بازي زمان بیشتري طول می کشـد ممکن است دسته کارت ها به انتها برسد. اگر این 

اتفاق افتاد کارت هاي خرج شده را مجدداً برُ بزنید و دسته جدیدي تشکیل دهید.

شما زمانی برنده هســتید که تمامی 42 قلمرو موجود بر روي برد را کنترل کنید . این بدین معنی است که شما تمامی 

بازیکنان را از بازي حذف کرده اید.  (میتوانید براي تسریع در بازي، از ابتدا شرط تصرف 3 قاره را براي اتمام بازي در نظر بگیرید)

در این روش قوانین بازي و چینش اولیه مشـــابه بازي کالسیک 3 تا 5 نفره می باشد، اما براي کاهش زمان بازي هر 

بازیکنی که زودتر بتواند مأموریت مخفی خود را به انجام برساند برنده بازي خواهد بود.

روش بازي

بازي مأموریتی

 در ابتداي بازي به هر بازیکن یک کارت مأموریت (از 12 کارت مأموریت) به صورت تصـادفی داده می شود، به نحوي 

که بازیکنان از مأموریت یکدیگر بی خبر بمانند. هـر بازیکن که بتواند مأموریت مخفـی خود را انجام دهد، بـرنده بازي 

است و در اینصورت کارت مأموریت خود را رو می کند تا دیگران ببینند.

تعداد بازيکن ها

۳۵ ......................................................... ۳

۳۰ ......................................................... ۴

۲۵ ......................................................... ۵

تعداد سرباز براي شروع بازي
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برنده بازي 2 نفره

بازیکنان تاس می اندازند تا ببیند چه کسی بازي را شروع می کند. 

روش بازي

در شروع نوبت خود برخالف بازي چند نفره، یک کار اضـافه باید انجام دهید. 3 سـرباز به یکی از ارتش هاي بی طرف 

اضافه کنید. این 3 سرباز در یکی از 6 قلمرو که توسط ارتشِ بی طرف کنترل می شود، باشند.

یک سرباز از هر ارتش بی طرف کنار زمین قرار دهید و 3 کارت قلمرو به پشت در زیر آنها بگذارید

حذف کردن ارتش بی طرف

اگر شما موفق شوید آخرین قلمرو از ارتش بی طرف را تصـــرف کنید و آن را از بازي حذف کنید ، 3 کارتی راکه در زیر 

سرباز آن ارتش قرار دارد به شما تعلق می گیرد . آن کارت ها را به کارت هاي قبلی خود اضافه کنید .

اولین بازیکنی باشید که30 قلمرو را تحت کنترل خود در می آورید یا بازیکن حریف را حذف کنید.

شما نمی توانید به بیش از یک ارتش سرباز اضافه کنید.

اول از همه با وجود اینکه 2 بازیکن در بازي هسـتند ، شما 5 ارتش در زمین بازي دارید . هر بازیکن یک ارتش را کنترل 

می کند و 3 ارتش بی طرف باقی می مانند . ارتش هاي بـی طـرف در جایگاه خود باقـی مـی مانند و حکم یک مانع را 

بـراي بازیکنان دارند. زمانـی که مـی خواهید از آنها دوري کنید یا به آنها حمله کنید، تمامـی قوانین 3-5 نفـره به کار     

می رود.

چینش بازي

هر بازیکن یک رنگ را انتخاب می کند . رنگ هاي دیگر در ارتشِ بی طرف باقی می مانند . کارت آتش بس را از دسته 

کارت ها حذف کنید، به هر بازیکن12 کارت بدهید و با توجه به تعداد ستاره هایی که بر روي کارت قرار دارد، سـرباز در 

قلمرو  برروي برد قرار دهید.(1 سرباز براي یک ستاره ، 2 سرباز براي 2 سـتاره)  به هر کدام از 3 ارتش بیطرف 6 کارت 

اختصــــاص دهید . با توجه به تعداد ستاره هاي روي کارت 1 یا 2 سرباز در قلمروي آنها قرار دهید . تمامی کارت ها را 

جمع آوري کرده و مجدداً برُ بزنید .

بازي 2 نفره
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