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الالعب الثالث

تلعب سنتشري عبر سلسلة من الجوالت. يأخذ كل العب دورًا واحدًا في كل 
جولة (بداية من الالعب األول ثم من يليه في اتجاه عقارب الساعة).

وفي دور كل العب، يجب عليه تنفيذ أحد اإلجراءات التالية:

لعب: لعب بطاقة من البطاقات المتاحة لديه  

شراء: شراء بطاقة التاجر  

استراحة: استعادة كل البطاقات التي قد لعبها مسبقًا إلى يده  

المطالبة: المطالبة ببطاقة النقاط  

للعب بطاقة، ضع البطاقة على ظهرها ونفذ أمر البطاقة، هناك 3 أنواع من 
بطاقات التاجر يمكن لعبها بهذه الطريقة:

عند لعب بطاقة البلورات، خذ عدد ولون البلورات 
ي من األوعية ماسية الشكل  الموضح على البطاقة 
وضعها على قافلتك. في هذا المثال، سيضع الالعب 

بلورة واحدة خضراء وأخرى صفراء على قافلته.

ي

البلورية؟“ الغوليم  تماثيل  تأتي  أين  من  ”أبي، 
األرواح.“ بلورات  باستخدام  الكبار  القادة  ”يصنعوها 
األرواح؟“ بلورات  تأتي  أين  من  لكن  للعجب!  ”يا 
نادرة. فهي  العالم،  أنحاء  جميع  ”من 
منذ ماتوا  اللذين  أرواح  أنها  األسطورة  تقول 
القافلية.“ إلى  األوائل  البشر  قدوم  قبل  األزل  قديم 
بلورات! تاجر  سأصبح  أكبر  عندما  ”حسنًا، 
البلورات أفضل  عن  بحثًا  العالم  حول  سأسافر 
تماثيل وأقوى  وأكبر  أعظم  القادة  وسيصنع 
البوابة!“ حارس  مثل  البلورات،  تلك  من  الغيالن 

تطوير 2 صنع 2

إلعداد لعبة سنتشري، اتبع هذه الخطوات بالترتيب:

اخلط بطاقات النقاط (على ظهرها تماثيل الغول) لتشكل مجموعة   .1
،ثم اسحب 5 بطاقات ورتبها مكشوفة أفقيا على يسار  أ البطاقات 

. ب المجموعة 

ضع كومة من العمالت النحاسية بعدد يساوي ضعف عدد الالعبين (×2)   .2
ج (أقصى اليسار)، ثم ضع مجموعة من العمالت  فوق أول بطاقة نقاط 

الفضية بعدد يساوي ضعف عدد الالعبين (×2) فوق بطاقة النقاط          
. د الثانية 

، هـ من بين بطاقات التجار (على ظهرها بلورة)   .3
توجد 10 بطاقات ذات حواف بنفسجية اللون من 

الجانب العلوي، هذه هي بطاقات البدء، ويأخذ كل 
العب واحدة ”صنع 2“ وأخرى ”تطوير 2“ ليكونا بذلك 

أول مجموعة توزع كما هو موضح هنا، مع إرجاع 
بطاقات البدء المتبقية إلى صندوق اللعبة.

هـ من البطاقات.      اخلط بطاقات التجار المتبقية لتشكل المجموعة    .4
. و واسحب 6 بطاقات ورتبها مكشوفة أفقيا على يسار المجموعة 

 

 . ز افرز البلورات حسب لونها وضعها في األوعية ماسية الشكل   .5
ملحوظة: تأكد من أن ترتيب ألوان البلورات يطابق هذا الترتيب الموضح 

أعاله: أصفر    أخضر    فيروزي    أرجواني.

خذ بطاقة قافلة (ظهرها بني اللون) عن كل العب في اللعبة، وتأكد   .6
هذه البطاقات،  من وجود البطاقة ذات رمز الالعب األول عليها ضمن 
ح ويكون  ثم اخلط البطاقات ووزع على كل العب بطاقة واحدة أمامه 

الالعب الذي حصل على بطاقة الالعب األول  هو أول من يلعب.

ضع البلورات الصفراء والخضراء، وفقًا للجدول أدناه على كل بطاقة      .7
. ط قافلة لكل العب 

  يحصل الالعب األول على 3 بلورات صفراء
  يحصل الالعب الثاني على 4 بلورات صفراء
   يحصل الالعب الثالث على 4 بلورات صفراء

   يحصل الالعب الرابع على 3 بلورات صفراء وواحدة خضراء
   يحصل الالعب الخامس على 3 بلورات صفراء وواحدة خضراء
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عند لعب بطاقة ”تطوير 2“ ، فيمكنك تطوير بلورة على 
القافلة لمستوى 1 ثم تطوير بلورة لمستوى 1 مرة أخرى. 

ليس من الضروري تطوير جميع البلورات من بطاقة 
التطوير. على سبيل المثال، يمكنك تطوير بلورة صفراء 
إلى بلورة خضراء ثم تطوير بلورة صفراء أخرى إلى بلورة 

خضراء، أو يمكنك تطوير بلورة صفراء إلى بلورة خضراء ثم 
تطوير تلك البلورة الخضراء إلى بلورة فيروزية.

عند لعب بطاقة التبادل، رجع عدد ولون البلورات 
ك من القافلة إلى األوعية  الموضح أعلى السهم 
ماسية الشكل، ثم خذ عدد ولون البلورات الموضح 

ل من األوعية وأضفهم إلى قافلتك.  أسفل السهم 
يمكن إجراء هذه العملية بأي عدد من المرات على 

التوالي طالما لديك بلورات مناسبة. 

مثال: يمتلك كريم 6 بلورات صفراء ويلعب بطاقة التبادل التي تسمح له 
بتبديل بلورتين صفراء مقابل بلورة واحدة زرقاء. قد يقوم كريم بتبديل 
بلورتين أو 4 أو 6 بلورات صفراء مقابل بلورة أو بلورتين أو 3 بلورات زرقاء.

للحصول على بطاقة تاجر، ادفع أوًال قيمتها عن طريق وضع أي بلورات من 
القافلة على كل بطاقة تاجر على يسار البطاقة التي تشتريها ثم خذ بطاقة 

تاجر هذه في يدك.

ملحوظة: عند شراء بطاقة تاجر الموجودة في أقصى اليسار ال توضع أي 
بلورات، فالبطاقة مجانية.

، لذلك وضع  م المثال أعاله: يريد كريم شراء بطاقة التاجر الرابعة في الصف 
. ن بلورة واحدة على كل من البطاقات الثالثة على يسارها 

عند شراء بطاقة تاجر ووضعها في حوزتك، توضع أي بلورات كانت على تلك 
البطاقة إلى القافلة الخاصة بك. بعد شراء بطاقة تاجر، امأل الفتحة الفارغة   

عن طريق تحريك البطاقات إلى اليسار، وبالتالي ستوجد فتحة فارغة على 
يسار مجموعة بطاقات التاجر، ثم اسحب بطاقة من المجموعة لملء تلك 

الفتحة الفارغة.

ألخذ استراحة، استرد جميع البطاقات التي لعبتها وكانت على ظهرها. هذا 
يسمح لالعبين بإعداد بطاقات التاجر الخاصة بهم مع تقدم اللعبة؛ وهي آلية 

تسمى ”تعزيز بطاقات اللعب“.

للمطالبة ببطاقة النقاط، يجب أن يكون لديك جميع البلورات الموضحة على 
بطاقة النقاط في القافلة الخاصة بك. أعد تلك البلورات إلى األوعية ماسية 

الشكل. خذ بطاقة النقاط وضعها أمامك دون كشفها. بعد المطالبة ببطاقة 
النقاط، امأل الفتحة الفارغة عن طريق تحريك البطاقات إلى اليسار، وبالتالي 
ستوجد فتحة فارغة على يسار مجموعة بطاقات النقاط؛ ثم اسحب بطاقة 

من المجموعة لملء تلك الفتحة الفارغة. إذا كنت تطالب بأول أو ثاني بطاقة 
نقاط موجودة في أقصى اليسار، فخذ عملًة نحاسية أو فضية من أعلى تلك 

البطاقة. إذا كنت تأخذ آخر عملة نحاسية، يجب عليك تحريك مجموعة العمالت 
الفضية بحيث تكون اآلن أعلى بطاقة النقاط الموجودة في أقصى اليسار.

يمكن لقافلة الالعب استيعاب ما يصل إلى 10 بلورات.

في نهاية دور الالعب، إذا كان لدى هذا الالعب أكثر من 10 بلورات في 
القافلة، فيجب عليه إعادة البلورات الزائدة من اختياره إلى األوعية ماسية 

الشكل.

عدد البلورات غير محدود. في حالة نفاد الكمية، استخدم مادة بديلة (على 
سبيل المثال، استنفد الالعبون البلورات الصفراء واستخدموا الحلوى لتتبع 

بلورات صفراء إضافية).

بمجرد أن يأخذ الالعب بطاقة النقاط الخامسة (أو السادسة في جولة بها 
العبين أو ثالثة)، تنتهي اللعبة بعد أن ينهي الالعبون الجولة الحالية من 

اللعب. عند هذه النقطة، يحسب كل العب جميع نقاطه على بطاقات النقاط 
الخاصة به، وعمالته النحاسية / الفضية، والبلورات المتبقية في القافلة. كل 

عملة نحاسية يساوي 3 نقاط. كل عملة فضية يساوي نقطة واحدة. كل 
بلورة غير صفراء تساوي نقطة واحدة. يفوز الالعب الذي يحصل على أكبر عدد 

من النقاط. إذا تعادل الالعبون، فإن آخر العب حل دوره في اللعب يفوز.

مصمم اللعبة: إيمرسون ماتسوتشي
المنتج: صوفي جرافيل

اإلخراج الفني: فيليب غيران
الرسوم: جاستن تشان وكريس كويليامز

تصميم الجرافيك: فيليب غيران وكارال رون
التنسيق: جينيفيف بلوين

الشؤون الخارجية: أندريا أهليرس وكاتيا فينيك
التحرير: صوفي جرافيل
االتصاالت: مايك يونغ
التسويق: مارتن بوشار

الترجمة إلى العربية: أبوبكر العاني
تصميم الجرافيك (النسخة العربية): ماجد الصفدي

تطوير اللعبة:

مستويات تطوير البلورات
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استيراد وتوزيع في الشرق األوسط:
بورد جيم سبيس لتجارة االلعاب

ص.ب. 215125
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

www.boardgame.space

حقوق الطبع - بالن بي جيمز إنك

ال يجوز إعادة انتاج أي جزء من 
هذا المنتج دون تصريح محدد.

يرجى االحتفاظ بهذه
المعلومات للرجوع اليها.

صنع في الصين.
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