
ملك طوكیو هي لعبة تناسب 2 - 6 العبین حیث یلعب 
 أو 

ً
 غاضبا

ً
 أو روبوتا

ً
 متحوال

ً
كل العب كما لو كان وحشا

 لیتصارع الالعبون فیما بینهم وسط 
ً
 فضائیا

ً
حتى مخلوقا

فوضى ممتعة. ارم النرد واختر استراتیجیتك المناسبة:
هل ستهاجم أعدائك؟ أم ستداوي جراحك؟ أم تعمل على 

تطویر وحشك؟ دمر كل ما یقف في طریقك نحو النصر!

حطم كل ما تجده أمامك لتصبح

مهمتك:

 الملك األوحد
طوكیو! لمدینة

انت وحش عظیم لن یتوقف

 مهما كان الثمن حتى یصبح

ملك طوكیو .

(. لتفوز یجب غضبك المدمر یجلب لك نقاط االنتصار )

أن تكون أول وحش یحصل على 20 نقطة انتصار.

أو كشر عن أنیابك وتخلص من منافسیك.

الوحش األخیر هو الوحش الفائز باللعبة!

ملخص اللعبة
وأهدافها
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30دقيقة

غارفیلد ریتشارد 
لعبة من تصمیم



محتویات العلبة ومكونات اللعبة

6 ألواح وحوش
تمثل هذه األلواح وحوش اللعب التي تلعب بها لتصبح 

ملك طوكیو. كل وحش له اسم وعداد لنقاط االنتصار
.) ( وعداد لنقاط الحیاة ) (

)      : تحصل على نقاط االنتصار )

   )  : تحصل على مكعبات طاقة )

 )  : تصیب وحشًا آخر )

 )  : تحصل على نقاط الحیاة )

6 أحجار نرد سوداء
كل من هذه األحجار له 6 
أوجه تمثل الحركات التي 

یمكنك لعبها في دورك:

6 مجسمات ورقية
تمثل هذه المجسمات وحوش اللعب. احتفظ بوحشك 
وحشك  ضع  طوكیو،  على  تسیطر  عندما  منك.  بالقرب 
خلیج  في  أو  طوكیو  مدینة  مركز  في  اللوح  على 

طوكیو.

مكعبات الطاقة
من   علیها  حصلت  التي  الطاقة  بمكعبات  احتفظ 
أوجه أحجار النرد. یمكنك أن تنفقها لشراء البطاقات أو 

لتفعیل أو تطبیق بعض الحركات.

 نقاط االنتصار 

66 بطاقة طاقةاالسم 
لكل من بطاقات الطاقة اسم وقیمة تدفعها بمكعبات 

( ونوع ) احتفظ بها / تخلص منها ( وتأثیر. الطاقة )

هناك نوعان من بطاقات الطاقة:

   احتفظ بها : احتفظ بهذه البطاقة واكشف وجهها
     أمامك حتى نهایة اللعبة )إال إذا جاءتك تعليمات بغير

     ذلك(.

  تخلص منها : طبق تعلیمات هذه البطاقة فورًا ثم
     تخلص منها.

قیمة

نوع

اسم

تأثیر

 نقاط
الحیاة

u

v

لوح طوكیو واحد
یمثل هذا اللوح مدینة طوكیو مقسمة إلى منطقتین: 

.)v( وخلیج طوكیو )u( مركز طوكیو
عندما یذكر اسم طوكیو في التعلیمات فالمقصود هو 

كلتا المنطقتین .

28 قرص وحجري نرد أخضرین
یمكن استخدام األقراص وحجري

النرد األخضرین مع بعض
بطاقات الطاقة.

3 أقراص دخان 1 قرص تقلید

12 قرص شعاع التصغیر 12 قرص الرشاش السام



إعداد اللعبة

u یختار كل العب وحشًا یمثله 
ویأخذ اللوح والمجسم التابعین 
لهذا الوحش. ضع مؤشر نقاط 
( على 10  الحیاة لوحشك )

( على 0 ونقاط االنتصار )

 وزع أول ثالثة بطاقات مكشوفة على 
الطاولة قرب لوح طوكیو. ضع األقراص 

بالقرب منها.

 ضع أحجار النرد السوداء
في مركز الطاولة. وضع 

حجري النرد األخضرین جانبًا 
)بعض البطاقات تمنحك حق 

استخدام هذین الحجرین 
األخضرین(.

v ضع لوح طوكیو في وسط 
الطاولة لیتمكن جمیع الالعبین

من الوصول إلیه.

 اخلط البطاقات
ورتبها على شكل شدة.

إذا كان عدد الالعبین
بین 2 و 4 :

استخدم مركز طوكیو فقط.
إذا كان عدد الالعبین

بین 5 و 6 :
استخدم مركز طوكیو
وخلیج طوكیو.

 اجمع مكعبات الطاقة على 
.) شكل كومة )



كیفیة اللعب
تنتقل أدوار اللعبة مع عقارب الساعة.

یلعب كل العب بأحجار النرد السوداء الستة. من یحصل 
على أكبر عدد من  یبدأ باللعب.

في حالة التعادل، تعاد الكرة حتى یحصل أحد الالعبین 
على أكبر عدد من  .

1. لعب أحجار النرد
خالل دورك، یمكنك لعب أحجار النرد لغایة ثالثة مرات.

یمكنك التوقف عن لعب أحجار النرد في أي وقت.

الستة  السوداء  النرد  أحجار  ترمي  األولى،  رمیتك  في 
أو  أحدهما  األخضرین،  النرد  )وحجري 
كلیهما إذا كانت لدیك بطاقة طاقة 
تسمح بذلك(. في رمیتك الثانیة، إذا 
أن  یمكنك  نتائجك  بعض  أعجبتك 
تبقي علیها وتلعب األحجار التي لم 

تعجبك نتائجها.
تغییر  یمكنك  الثالثة،  رمیتك  في 
نرد  أحجار  رأیك وأن تبقي على أي 
ترید وتلعب األحجار التي لم تعجبك 

نتائجها.
بعد أن تكمل ثالث رمیات )أو عندما 
أو  األولى  الرمیة  عند  التوقف  تقرر 
تطبیق  مرحلة  إلى  تنتقل  الثانیة( 

نتیجة أحجار النرد.

2. تطبیق نتیجة أحجار النرد
یمكنك تطبیق نتیجة أحجار النرد بأي ترتیب ولكن یجب 

علیك تطبیق تعلیماتها جمیعًا.

هي  األخیرة  رمیتك  من  انتهائك  بعد  الظاهرة  الرموز 
الحركات التي ستلعبها خالل دورك:

نقاط
االنتصار

إذا حصلت على ثالثة أحجار متشابهة من األرقام
 أو  أو  ، تحصل على  بنفس قیمة الرقم.

كل حجر نرد اضافي بنفس الرقم یعطیك 1  إضافي.

طاقة
تحصل على 1  من كومة مكعبات الطاقة لكل  

رمیته. ضعها في خزین طاقتك أمامك.

احتفظ بمكعبات الطاقة حتى تستخدمها.

تحطیم
یخسر كل من الوحوش في غیر منطقتك 1  لكل  

رمیته.

• إذا كنت داخل طوكیو )مركز طوكیو أو خلیج طوكیو( 
خارج  الوحوش  كل  فستصیب   ، على  وحصلت 

طوكیو.

، فستصیب  إذا كنت خارج طوكیو وحصلت على   •
خلیج  أو  طوكیو  )مركز  طوكیو  داخل  الوحوش  كل 
طوكیو(. یمكن لهؤالء الوحوش أن یقرروا إما التنازل 
یقررون  الذین  الوحوش  البقاء.  أو  طوكیو  ومغادرة 

التنازل یخسرون  كذلك.

كل  تؤدي إلى خسارة نقطة حیاة واحدة. إذا خسر 
من  ویخرج  حینها   یظهر  حیاته   نقاط  آخر  وحش 
اللعبة )ترمى بطاقاته التي كان یحتفظ بها ومكعبات 

طاقته(.

بما أنه لن تبدأ اللعبة بأي وحش داخل طوكیو، الوحش 
الذي یبدأ باللعب لن یتسبب بخسارة باقي الوحوش أي 

.  عند حصوله على 

یختلف تأثیر خسارة  بسبب بطاقة طاقة عن 
. یمكن للوحش التنازل عن  خسارتها بسبب 

. طوكیو فقط عندما یخسر  بسبب 

عالج
تحصل  لكل     1 تكتسب  خارج طوكیو،  إذا كنت 

علیه.

علیها  تحصل  التي  فإن   طوكیو،  داخل  كنت  إذا 
فقط  اكتساب   )یمكنك  تكسبك   ال  رمیتك  من 

ببطاقات الطاقة(.

. ال یمكنك اكتساب  أكثر من 10 

یحصل زورا العظیم على )     ( 

2   =    +         =

1  1  

ملخص دور اللعب
 1. لعب أحجار النرد

 2. تطبیق نتیجة أحجار النرد

 3. دخول طوكیو

 4. شراء بطاقات الطاقة

 5. انتهاء الدور
مثال

مالحظة

مالحظة

     نقاط الحیاة

       مكعبات الطاقة

   نقاط الحیاة



3. دخول طوكیو
تدخل  أن  یجب  طوكیو،  داخل  وحش  أي  یكن  لم  إن 

وتضع وحشك داخل مدینة طوكیو.
حصول  بسبب  تخسر   عندما  فقط  التنازل  یمكنك 

. وحش آخر على 

         تبدأ اللعبة دون وجود
مركز  داخل  وحش  أي   
الالعب  على  یجب  طوكیو. 

طوكیو  مركز  دخول  األول 
في هذه المرحلة.

تطبیق نتیجة أحجار النرد:
ألنه حصل على    ، یحصل على 2 و على 

1 اضافیة لحصوله على  رابعة.

. ، یكسب 1  وألنه حصل على 

، فهو یصیب القطة اآللیة في  وألنه حصل على 
ألصاب   طوكیو،  في  العظیم  زورا  كان  )لو  طوكیو 

كل الوحوش خارج طوكیو(.

على  العظیم  زورا  یحصل  لم 
أي  یكسب  ال  لذا   ، أي 

.

  1 العظیم  زورا  یأخذ 
مكعبات  كومة  من 

. الطاقة بسبب 

• یرمي الالعب أحجار النرد:
داخل  اآللیة  القطة  وحش 
طوكیو. والدور اآلن لوحش زورا 

العظیم.

 
یرمي زورا العظیم أحجار النرد السوداء ویحصل على:

          

األربعة  األحجار  ویرمي  العظیم    زورا  یبقي 
األخرى مرة أخرى. یحصل على:

          

یبقي  المرة،  هذه  أخیرة.  برمیة  الحق  العظیم  لزورا 
   ویرمي األحجار الثالثة الباقیة مرة أخرى. 

          
یحصل على: 

   إذا كان عدد الالعبین بین 5 و 6: إذا 
خلیج  ولكن  محتاًل  طوكیو  مركز  كان 
دخول خلیج طوكیو.  علیك  یجب  فارغًا،  طوكیو 

وخلیج  طوكیو  مركز  في  الوحوش  كل  یعتبر 
تسري  طوكیو.  مدینة  داخل  أنهم  على  طوكیو 

نفس  طوكیو  خلیج  على 
قوانین مركز طوكیو.

اقل  الالعبين  عدد  كان  إذا 
خلیج  ترك  علیك  یجب   :4 من 
كان  إذا  )إال  حااًل  طوكیو 
في  فارغًا،  طوكیو  مركز 

هذه الحالة ستتجه إلى مركز 
طوكیو(.

قوانین
طوكیو مثال لرمیة أحجار النرد

مالحظة

خلیج  أو  طوكیو  )مركز  طوكیو  مدینة  داخل  وجودك 
طوكیو( له بعض اإلیجابیات والسلبیات: 

Æ1 : تكسب 1  عندما تدخل طوكیو.  • 
2+[ : تكسب 2  إذا بدأت دورك في طوكیو.  [ • 
طوكیو  في  للوحوش  یمكن  ال   :   •
استخدام  یمكنهم  )ولكن  استخدام  

بطاقات الطاقة لكسب  (.

علیه  تحصل  الذي  تأثیر   فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
یعتمد على مكان وجودك:

 • الوحوش التي تحصل على  وهي داخل طوكیو 
تصیب الوحوش الموجودة خارج طوكیو

التي تحصل على  وهي خارج طوكیو  الوحوش   •  
تصیب الوحوش الموجودة داخل طوكیو

ال یمكنك مغادرة طوكیو إال بعد خسارة  بسبب 
حصول وحش آخر على  .
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الثالثة  البطاقات  من  للتخلص    2 إنفاق  یمكنك  كما 
جدیدة  بطاقات  ثالثة  اكشف  واستبدالها.  المكشوفة 
من أعلى شدة السحب. تصبح البطاقات الجدیدة متاحة 

للشراء بمجرد كشفها.

یمكنك  تمتلك  كافیة،  إذا كنت 
واستبدال  بشراء  االستمرار 

البطاقات.

الفضائي  والبطریق  مركز طوكیو  العظیم في  زورا 
الملك  هم  اآلخرین  الوحوش  طوكیو.  خلیج  في 

األوحد والقطة اآللیة والتنین الغاضب.

الدور اآلن للتنین الغاضب. یرمي أحجار النرد ویحصل 
على 4  .

 . یخسر كل من زورا العظیم والبطریق الفضائي 4 
یخرج كالهما من طوكیو.

الغاضب  التنین  یدخل  النرد،  أحجار  نتیجة  تطبیق  بعد 
خلیج  یبقى   .  1 ویكسب  طوكیو  مركز  إلى 

طوكیو فارغًا.

الدور اآلن لزورا العظیم. یحصل على 1  .

التنین الغاضب هو الوحش المصاب الوحید لعدم 
البقاء  یقرر  آخر في خلیج طوكیو.  وجود أي وحش 
في طوكیو. یجب على زورا العظیم أن یدخل خلیج 

. طوكیو ألنه فارغ. یحصل زورا العظیم على 1 

الدور اآلن للبطریق الفضائي. یحصل على 1  یخسر 
كل من زورا العظیم والتنین الغاضب 1  یقرر زورا 
الغاضب  التنین  ویقرر  خلیج طوكیو  مغادرة  العظیم 
أحجار  نتیجة  تطبیق  بعد  طوكیو.  مركز  في  البقاء 
خلیج  یدخل  أن  الفضائي  البطریق  على  یجب  النرد، 
1 طوكیو ألنه فارغ. یحصل البطریق الفضائي على 

.
یحصل كل من الملك األوحد والقطة اآللیة على 0 

 في أدوارهم. لذا ال أحد یدخل أو یغادر طوكیو.

یبدأ اآلن التنین الغاضب دوره داخل طوكیو ویكسب 
. بذلك 2 

3  فیخسر كل من  النرد ویحصل على  أحجار  یرمي 
العظیم    زورا   :  3 خارج طوكیو  الموجودة  الوحوش 
الفضائي  البطریق  أما  اآللیة.  والقطة  األوحد  والملك 
للوحوش  یمكن  ال  طوكیو.  داخل  لوجوده  یتأثر  فال 

داخل طوكیو إصابة بعضها البعض.

0  فیخسر ویخرج من اللعبة. لدى زورا العظیم اآلن 
على  یجب  فقط.  وحوش  أربعة  اللعب  في  یبقى 
التنین  وترك  حااًل  خلیج طوكیو  ترك  الفضائي  البطریق 

الغاضب وحیدًا داخل طوكیو.

مثال للعبة من 5 العبین
أماكن تواجد الوحوش

في بدایة الدور

4. شراء بطاقات الطاقة
الثالثة  البطاقات  أو أكثر من  یمكنك اآلن شراء بطاقة 
المكشوفة أمام لوح طوكیو. لشراء بطاقة طاقة، یجب 

علیك إنفاق  بحسب القیمة المثبتة على البطاقة.

بعد  مباشرة  البطاقة  استبدل 
السحب.  شدة  أعلى  من  شرائها 
متاحة  الجدیدة  البطاقات  تصبح 

للشراء بمجرد كشفها.

5. انتهاء الدور
عند    إال  الطاقة  بطاقات  بعض  تأثیر  تفعیل  یمكن  ال 

انتهاء الدور.

التالي  النرد لالعب  أحجار  أعط  اللعب،  انتهائك من  بعد 
على یسارك.

نهایة اللعبة
أحد  فیه  یحصل  الذي  الدور  نهایة  في  اللعبة  تنتهي 
فقط  واحد  وحش  بقاء  عند  أو    20 على  الوحوش 

في اللعبة.

آخر  یبقى  أو    20 إلى  یصل  الذي  الوحش  یصبح 
الوحوش ملك طوكیو بال منازع!

المصطلحات
• رمیة: عملیة رمي أحجار النرد على الطاولة. قبل الرمیة، 
یمكن لالعب أن یحتفظ بحجر أو أكثر من رمیة سابقة.

كما یمكنه أن یقرر رمي أحد األحجار التي احتفظ بها 
في الرمیة السابقة.

• التنازل: یمكن ألي وحش التنازل عن طوكیو ومغادرتها 
بعد تعرضه لإلصابة.

على  إجباره  عند  آخر  وحشًا  الوحش  یصیب  اإلصابة:   •
خسارة  واحدة أو أكثر أثناء تطبیق نتیجة أحجار النرد 

بحسب عدد  التي یحصل علیها.

أي  تعجبه  وال    10 الفضائي  البطریق  لدى 
الستبدال    2 ینفق  المكشوفة.  البطاقات  من 
جدیدة.       بطاقات  ثالثة  عن  والكشف  البطاقات 

. ال یزال لدیه 8  ویجد بطاقة قیمتها 3 

جدیدة.  ببطاقة  ویستبدلها  البطاقة  هذه  یشتري 
لدیه اآلن 5  ولكنه یحتفظ بها لدور آخر.

مثال



نافث اللهب
یخسر كل من الوحوش التابعة لمن 
 .  1 ویسارك  یمینك  على  هم 
یخسرون  حتى لو كان وحشهم 
موجودًا في نفس مكان وحشك. 
إذا بقي في اللعبة العبان فقط، 

.1 یخسر خصمك 

متعدد األشكال
بها  احتفظ  بطاقات  من  تخلص 
خطوة  في  حوزتك  في  التي 
القیمة  تستعید  الدور.  انتهاء 
الكاملة المطبوعة على البطاقة، 
بأقل  اشتریتها  قد  كنت  لو  حتى 

من ذلك.

المستفید
بطاقتا  اللعبة  في  كان  إذا 
یمتلك  المقلد(،  )بسبب  مستفید 
صاحب  الوحش  بعد  وحش  أول 
أول  الساعة(  عقارب  )مع  الدور 
الجدیدة  البطاقات  لشراء  فرصة 

المكشوفة.

الرشاش السام
و  شعاع التصغیر

الرشاش  أقراص  تبقى 
التصغیر في  السام و شعاع 
التخلص  بعد  حتى  اللعبة 
بها.  المرتبطة  البطاقات  من 
هذه  من  التخلص  یمكنك  ال 
داخل  وجودك  عند  األقراص 
طوكیو: یجب أن تكون خارج 
طوكیو لتستخدم  للتخلص 

مكان هذه األقراص.

• إذا وصلت إلى 20  ووصلت إلى 0  في 
وتخرج  تخسر  طاقة،  بطاقة  بسبب  الدور  نفس 
نهایة  إلى  البقاء صامدًا  علیك  یجب  اللعبة.  من 
دورك كي تفوز باللعبة. إذا خسر جمیع الوحوش 

اآلخرین في نفس الوقت ... الجمیع خاسر!

بالحصول  للوحوش  تسمح  ال  الطاقة  بطاقات   •
بطاقة  كانت  إذا  إال   ،  10 من  أكثر  على 

احتفظ بها  تقول غیر ذلك.

المقلد
بطاقة  أي  تأثیر  یستنسخ  المقلد 
احتفظ بها كما لو كنت قد لعبتها 
التقلید  أقراص  )باستخدام  للتو 
عند  االستنساخ  تأثیر  ینتهي  مثاًل(. 
األصلیة  البطاقة  من  التخلص 
التقلید  قرص  الالعب  ویسترجع 

الخاص به. یمكنك وضع قرص التقلید على أي بطاقة 
احتفظ بها في بدایة دورك القادم )قبل أن ترمي أحجار 

. النرد( على أن تنفق 1 

توضیحات بطاقات الطاقة

فریق العمل
تصمیم اللعبة: ریتشارد غارفیلد

تطویر اللعبة: ریتشارد غارفیلد وسكاف إلیاس
إدارة التحریر: سیدریك باربي وباتریس بولیه

إدارة المشروع: تیموثي سیمونت
الترجمة )النسخة اإلنجليزية(: داني لوي سیمونوت

تصميم الغرافيكس )النسخة العربية(: ماجدة الصفدي
الترجمة )النسخة العربیة(: أبوبكر العاني

الشكر موصول إلى: فیرجیني غیلسون، وثیباوت غرول، 
وغابرییل دورنیرین، وجیف كویك، وفریدریك دیرلون

صندوق اللعبة: اوريغيمز
التنسیق: غویالم غیلي نافاس

اإلدارة الفنية: إيغور بولوتشيني

التنفیذ الفني )مستوحى من وحوش إیغور 
بولوتشیني(: ریغیس توریس

األلوان: ریغیس توریس، وأنتوني ولف، وجیب، وغابرییل 
بولیك، وجوناثان سیلفستر، ورومین غاشیت

مجموعة االختبار )النسخة األمریكیة(: مونس جونسن، 
وبیل روز، وأندي بولر، ومایك دیفیس، وجیمي 

فریستروم، وبیل دوغان، وهنري ستیرن، ومایك تورین، 
وسكاف إلیاس، وبول بیترسن، وتشیب براون، وبروس 

كاسكل، ودانیال الكوك، وروب واتكینز، وكریس لوبیز، 
وروبرت غوتشیرا، ومارك لو بالن، وأالن كومار، وجیم 

لین، وغریغ كانیسا، ودیف بوب لي، وجویل مك، وتوم 
لیمان، وتیري غارفیلد، ووحش وحوش طوكیو شویلر 

غارفیلد
مجموعة االختبار )النسخة الفرنسیة(: سیدریك، وباتریك، 

وغابرییل، وفنسنت، ورودولف، وغویلیام، وثیبولت، 
وإیغور، وبنجامین، وفرید، وجوان، وتاتیانا، وفیكتور، 

وثیودور، والیوت ، وایزابیل، وفابریس
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طور من 
وحوشك 

لمزید من 
المرح!

دع 
وحوشك 
یلبسون 

المالبس 
التنكریة!

اجمع 
الوحوش 

األسطوریة 

تنقل بحذر بین 
مباني نیویورك 
وقاوم هجمات 
الجیش وسیطر 
على مانهاتن …

هل ترید المزید؟

ستجد المزید من المعلومات واأللعاب في عالم ملك 

www.iello.com طوكیو في الموقع االلكتروني

استراتیجیات جدیدة
بنفس       !

وحوش جدیدة
ومدن جدیدة
وصراعات متجددة!

,
,


