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. خلصه قوانین1

 به صورت رندم تصمیم بگیرید که چه کسی شروع می کند، دسته کارت
 دور انداخته هاکارت را بر هم بزنید، کارت بالیی دسته کارت را در دسته 

 کشند. (کارت هایبقرار دهید، و همه بازیکن ها هفت کارت بیرون 
، دسته برداشت کارت را تشکیل می دهند.)باقیمانده در دسته کارت

 بازیکن ها نوبتی مطابق جهت عقربه های ساعت بازی می کنند. در
 هنگام نوبت یک بازیکن، آن بازیکن کارتی را بیرون می کشد. پس از آن،

 همان بازیکن ممکن است یک کارت را دور بیاندازد و ممکن است یک
 کارت را برای یک تاثیری بازی کند. (که آن تاثیر می تواند یک رویداد یا

 دارایی باشد). کارت ها ممکن است برای یک تاثیر، قبل یا بعد از
دورانداختنه شدن بازی شوند. 

 یک کارت تنها می تواند در صورتی دور انداخته شود که رنگ یا رتبه
 بالترین کارت دسته کارت دورانداخته ها را داشته باشد، مگر آنکه

 هشت باشد. هشت ها وحشی هستند، بنابراین آنها همیشه می
 توانند دورانداخته شوند. اگر یک بازیکن یک هشت را دور بیاندازد، آن

 بازیکن باید یک رنگ را نام ببرد و کارت دورانداخته بعدی باید آن رنگ را
 داشته باشد (یا یک هشت دیگر). کارت های دورانداخته شده هیچ

تاثیری ندارند. 

 کارت هایی که به عنوان رویداد بازی می شوند تاثیری را که بیان شده را
 دارند و به ته دسته کارت دورانداخته ها می روند. کارت هایی که به
 عنوان دارایی بازی می شوند به وسیله بازیکن هایی که آنها را بازی

 می کنند کنترل می شوند و روی میز روبروی بازیکنی که آنها را کنترل
 می کند برای بازی گذاشته می شوند و تا وقتیکه روی میز هستند

همان کاری را که روی آنها بیان شده انجام می دهند. 

اولین بازیکنی که هیچ کارتی در دستش نماند، بازی را می برد.

 آنچه که ذکر شده، قوانین اصلی به شمار می آیند، اما دو بخش دیگر
وجود دارد که قابل ملحظه می باشد:

 اگر کارتهای دسته برداشت کارت تمام شود و یک بازیکن.1

 احتیاج دارد که یک کارت بیرون بکشد، ابتدا کارت های درون
 دسته کارت دور انداخته ها را به هم بزنید اما کارت بالیی را
نگه دارید.اکنون این، دسته بیرون کشیده های جدید است.

 اگر یک گروهی از بازیکنان بخواهند چند دست بازی کنند، و.2

 بخواهند تعیین کنند که هر بازیکن چقدر خوب بازی کرد، آنها
 می توانند از امتیاز استفاده کنند. (برای مثال، سه دست بازی

 می تواند انجام گیرد.) پس از هر بازی، هر بازیکن یک امتباز
 برای هر کارتی که در دستش دارد بدست می آورد. بازیکن

 برنده صفر امتیاز می گیرد. امتیازات جمع می شوند، بنابراین
 همه امتیازاتی که از بازی ها بدست می آیند باهم جمع می
 شوند. بازیکن ها بر اساس اینکه چند امتیاز دارند رتبه بندی

 می شوند و آنهایی که امتیاز کمتری دارند بهتر عمل کرده اند.
 همچنین، آن کسی که بیشترین امتیاز را پس از هر بازی دارد،

اول شروع می کند. 

. طرح کارت2

 هر کارتی اطلعاتی درباره نام کارت، رتبه،
 خال، متن، نوع کارت، گرافیست، و حق
 چاپ دارد که در قسمتهایی از کارت که
دیاگرام نشان می دهد قرار می گیرند.

 توجه کنید که هشت ها یک فریم کارت تیره
 تر دارند تا مردم بتوانند تشخیص بدهند که

چه موقع یک کارت وحشی دارند.

 هر کارتی یک رتبه و خال دارد. رتبه، عددی است که
 در قسمت بالیی سمت راست کارت قرار گرفته

است.

. رو و پشت کارت3

 همه کارت ها پشتشان یکسان است اما روی
 آنها منحصر به فرد است و به شما می گوییند
 که هر کارت چه هستند و چه کاری انجام می
 دهند. کارت هایی که رو به پایین هستند تنها
 پشتشان قابل مشاهده است (همانند کارت

 هایی که در دسته برداشت کارتها قرار دارند)،
 و کارت هایی که رویشان به بال است،

 رویشان قابل مشاهده است (همانند کارت
 دورانداخته ها قرار دارند و همانند کارتکارت هایی هستند که در دسته 

هایی که در حال بازی روی میز هستند). 

 شما ابتدا به کارت هایی که در دسته برداشت کارتها قرار دارند نگاه می
 کنید و یا آنها را در دسته برداشت کارتها جست و جو می کنید، سپس
 شما کارت ها را انتخاب می کنید و روی آن کارتها را نگاه می کنید که

 ببینید آنها چه هستند و چه کار می کنند. اگر شما بخواهید کارتهایی را
 از دسته برداشت کارتها ها فاش کنید، آنها را رو به بال برمی گردانید.

 نگاه کردن و فاش کردن کارت ها، جایی که قرار گرفته اند را تغییر نمی
 دهد. برای مثال، اگر شما به کارت بالیی دسته برداشت کارتها نگاه

کنید، باید آن را دوباره روی دسته برداشت کارتها قرار دهید.  

 کارت هایی که شما بیرون می کشید، در دستان شما قرار می گیرند و
 هیچ بازیکن دیگری نمی تواند روی کارتهای شما را که در دستتان

هست ببیند.

 طرح روی میز.4

 دسته برداشت کارت، دسته کارت
 دورانداخته ها، و حوزه بازی، می توانند

به وسیله این ارایه نمایان شوند. 

 دارایی ها می توانند در بازی روی میز
 قرار داده شوند. (که در حوزه بازی می
 باشد). دارایی ها تا زمانی که در حوزه

 بازی قرار دارند، روی بازی تاثیر دارند. برای مثال، یک فرشته امید که
 شما کنترل می کنید باعث می شود که یک بازیکن یک کارتی را هر

دفعه که نوبت شماست بیرون بکشد.

. وقتی بیرون کشیدن کارت غیرممکن است5

 اگر یک بازیکن باید کارتی بیرون بکشد، ولی کارتی درون دسته برداشت
 کارت نباشد و تنها یک کارت درون دسته کارت دورانداخته ها باشد، آنگاه

 بیرون کشیدن کارت غیرممکن است. به علوه، اگر یک بازیکن باید یک
 کارتی را بیرون بکشد، ولی غیرممکن است که یک کارت را بیرون

 بکشد، آنگاه بازی تمام می شود. آن بازیکنی که کمترین کارتها را در
دستش دارد برنده است.
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. قابلیت های مشروط6

 گاهی اوقات کارتی که در حال بازی، روی میز قرار دارد باعث می شود
 که یک کاری به صورت موقت انجام گیرد به دلیل اینکه یک شرطی برقرار
 می شود. به اینها قابلیتهای شرطی می گوبند. به عنوان مثال، قابلیت
 فرشته امید در ابتدای نوبت شما وضعیتی را ایجاد می کند، که بازیکنی

 که شما انتخاب می کنید، یک کارت را بیرون می کشد. شرطی که
 باعث می شود آن تاثیر ایجاد شود این است که شما یک نوبت جدیدی

را شروع کنید.

 هر کسی که کارت ای را کنترل می کند، وقتی که یک شرطی برقرار
 می شود، هر تصمیمی که لزم باشد را وقتی که قابلیت های مشروط
 تاثیرش گذاشته می شود، می گیرد. (یک بازیکن کارتهایی که در بازی
 روی میز دارد، را کنترل می کند) برای مثال، اگر شما فرشته امید را در

 ابتدای نوبت خود کنترل کنید، آنگاه شما تصمیم می گیرید که چه کسی
کارت را بیرون می کشد. 

 هرگاه یک شرط باعث شود که دو یا بیشتر از دو قابلیت مشروط اتفاق
 بیافتند، اولین قابلیت های مشروط که تاثیر می گذارند آنهایی هستند

 که به وسیله  کارتهای کنترل شده کسی که نوبتش هست اتفاق می
افتند، سپس قبلیتهای مشروط براساس ترتیب نوبت انجام می گیرند.   

 اگر یک بازیکن دو کارت یا بیشتر را با قابلیتهای مشروط کنترل کند که به
 وسیله یک شرط مشابه ایجاد شده اند، آن کسی که نوبتش می باشد

تصمیم می گیرد که با چه ترتیبی آن کارتها تاثیرشان را بگذارند.

 اگر یک کارت، در ابتدای نوبتتان کاری انجام دهد، وقتی که شما نوبتی را
 آغاز می  کنید، باید در بازی روی میز باشد و قبل از آن نمی تواند کاری
 انجام دهد و نمی تواند در نوبتی که بازی می کنید استفاده شود. برای

 مثال، اژدهای دورافتاده می گوید، "در ابتدای نوبتتان، کارتی را به
 انتخابتان، که در بازی روی میز است، از بین ببرید." شما نمی توانید یک

 کارتی را با اژدهای دورافتاده در نوبتی که در حال بازی کردن روی میز
 است، از بین ببرید. تنها زمانی که در بازی روی میز در ابتدای نوبتتان

 قرار دارد می تواند اتفاق بیافتد (پیش از اینکه شما یک کارتی را بیرون
بکشید).    

 وقتی یک قابلیت مشروط اتفاق می افتد، تحت هر اتفاق دیگری اثرش را
 می گذارد. برای مثال، شما می توانید، اژدهای دورافتاده و فرشته امید

 را در اغاز نوبتتان کنترل کنید، بنابراین هر دوی آن کارتها از شرط
 یکسانی حاصل می شوند. اژدهای دورافتاده می تواند ابتدا تاثیرش را

 بگذارد و فرشته امید شما را از بین ببرد. با این وجود، فرشته امید باعث
 می شود که یک بازیکن یک کارتی را بیرون بکشد حتی پس از اینکه از

بین رفته است. 

. قابلیتهای جانشینی7

 برخی از دارایی ها تاثیر کارت های دیگر را تغییر می دهند. این کارتها
 قابلیتهایی دارند که با کلمه "اگر" شروع می شوند. برای مثال، قلعه

 می گوید، "اگر یک بازیکن رقیب باعث شود که شما یک یا بیشتر کارت
 را بیرون بکشید، آن بازیکن رقیب باعث می شود که شما یک کارت کمتر

 بیرون بکشید." هرگاه دارایی بازیکن حریف شما باعث می شود که
 شما کارتی را بیرون بکشید و شما قلعه را کنترل می کنید، قلعه
 پیشگیری می کند از اینکه شما کارت را بیرون بکشید. همچنین،
 کارتهایی که تاثیر تغییردهی یکسانی دارند حتی بیشتر به صورت

 چندگانه تاثیرگذار هستند. برای مثال، اگر شما دو تا قلعه را کنترل کنید،
آنگاه حریف ها باعث می شوند که شما دو کارت کمتر بیرون بکشید. 

. هشت توضیح بیشتر8

 نام بردن رنگ ها –  رنگهای نام برده شده باید یکی از چهار.1

 رنگ مورد استفاده در بازی باشد (آبی، سبز، نارنجی، بنفش.)
 برای مثال، شما نمی توانید صورتی را نام ببرید وقتی که یک

هشت را دور می اندازید.
  وقتی یک کارت دورانداخته می شود،دورانداختن کارتها  –.2

 آن را روی دسته دورانداخته ها، رو به بال قرار دهید. توجه
 کنید که کارتهایی که دور انداخته می شوند روی بازی هیچ

.تاثیری ندارند
 کارتهای اضافی می تواننددور انداختن کارتهای اضافه – .3

 پیش از یا پس از بازی کردن یک کارت برای یک تاثیر دورانداخته
 شوند. کارت ها یکی یکی دور انداخته می شوند، و باید رنگ و

 رتبه درست را طبق معمول داشته باشند. در نظر داشته
 باشید که، اگر قادر باشید که دو کارت اضافی را دور بیاندازید
 به این معنی می باشد که آنهایی را که اضافه بر دورانداخته
 شدنی رایج شماست، که سه کارت در مجموع می باشد،

می توانید دور بیاندازید.
 یک بازیکن می تواند هربازی کردن یک کارت برای تاثیر – .4

 کارتی که بخواهد را برای تاثیرش، فارغ از رتبه یا رنگ آن کارت،
 طی نوبتش بازی کند. اگر یک کارت برای تاثیرش بازی شود،

 آنگاه شما نگاه می کنید به نوع کارت که آیا به عنوان رویداد یا
دارایی بازی می شود.

  اگر یک بازیکن کارتهایفاش کردن و نگاه کردن کارتها –.5

 بالیی دسته برداشت کارت را فاش یا نگاه کند، ولی آن تعداد
 کارت در دسته برداشت کارت نباشند، ابتدا باید همه کارتها را
 به جز کارت بالیی دسته کارت دورانداخته ها را به هم بزند و
 آنها را در ته دسته برداشت کارت قرار دهد. برای مثال قابلیت

 شاهزاده پری وار می طلبد که یک کارت در دسته برداشت
کارت باشد. 

 اگر یک کارت یا یک قابلیت بگوید که کاری راممکن یا باید – .6

 انجام دهید آنگاه باید آن کار را انجام دهید مگر اینکه بگوید
 شما ممکن است آن کار را انجام دهید. برای مثال، اژدهای
 دورافتاده می گوید، "در ابتدای نوبت شما ، یک کارت را که

 روی میز در حال بازی است از بین ببرید." اگر اژدهای دورافتاده
 که شما کنترل می کنید، تنها کارت در حال بازی روی میز در

  ابتدای نوبتتان باشد، انگاه خودش را از بین می برد.
 اگر یک رویداد از شما بخواهد که یک کارتیانتخاب کارتها - .7

 را انتخاب کنید، آنگاه شما تنها وقتیکه کارتی برای انتخاب
 وجود داشته باشد، می توانید آن را بازی کنید. برای مثال،

 مرگ می گوید، "کارتی را که در حال بازی روی میز هست به
 انتخابتان از بین ببرید." بنایراین شما نمی توانید مرگ را بازی

کنید اگر کارتی روی میز در حال بازی نباشد.
 هر کسی که تجارت را بازی می کند، تصمیم میتجارت – .8

گیرد که چه کارتهایی را با دست هر بازیکن مبادله کند.
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