
دفترچــه راهنمای بازی ســلداین



معرفی خاندان ها

2

خاندان آرماییستخاندان آرماییست خاندان اینرسیتخاندان اینرسیت خاندان موراییستخاندان موراییست

خاندان نابیستخاندان نابیستخاندان ساالییستخاندان ساالییستخاندان یاریستخاندان یاریست



معرفی اجزای بازی:
1- کارت هــای خاندانهــا: شــش دســت 

تایــی ده  کارت 
2- کارت هــای امتیــاز شــماری: یــک کارت 

بــرای هــر خانــدان 

3- مهره شروع کننده: یک عدد
4- تاس: شش عدد

ــی  ــماری: س ــاز ش ــای امتی ــره ه 5- مه
ــگ عــدد در شــش رن
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چیدمان بازی:
1- زمین بازی که همان جامعه ایستهام است:

 محلــی به عنــوان زمیــن بــازی مشــخص شــده و مشــابه تصویــر کارت هــای 
امتیازشــماری هــر خانــدان در ایســتهام  قــرار مــی گیــرد.

2- پیشخوان هر بازیکن:
 محلــی خالــی در مقابــل هــر بازیکــن کــه کارت هــای بخشــیده شــده توســط خانــدان 

هــای دیگــر در آنجــا قــرار مــی گیــرد.
3- مخزن هر بازیکن:

محلــی جــدا از پیشــخوان بــرای هــر بازیکــن کــه کارت هــای خانــدان در آن قــرار داده 
مــی شــود.

برنده بازی:
برنده بازی کسی است که بیشترین امتیاز را کسب کند.

دوره های بازی:
1- دور بــازی: هــر بــار کــه تــاس ریختــه مــی شــود و تمامــی بازیکنــان یــک بــار، بــه 

ترتیــب، اقدامــات خــود را انجــام مــی دهنــد، یــک دور نامیــده مــی شــود.
2- مرحلــه بــازی: هــر مرحلــه شــامل چندیــن دور بــازی اســت و بــازی در ســه مرحلــه 

انجــام مــی شــود. 
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3- دور آخــر هــر مرحلــه: در صورتیکــه در هــر مرحلــه بــازی تمامــی کارت هــای مخــزن و 

دســت یکــی از بازیکنــان تمــام شــود، آن دور از بــازی، دور آخــر آن مرحلــه خواهــد بــود. 

وضعیت چیدمان بازی
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معرفی اقدامات بازی:
1- بخشیدن:

قرار دادن یک یا چند کارت از کارتهای در دست خود در پیشخوان سایر بازیکنان
2- صله کردن:

 انتقال یک یا چند کارت از کارتهای  پیشخوان به ایستهام
3- انصراف دادن:

عدم انجام هیچ یک از اقدامات بازی به هر دلیلی در هر نوبت
روش انجام بازی در مجمع عادی: 

1- هــر بازیکــن یکــی از خانــدان هــا را انتخــاب مــی کنــد. )خاندان  هــا از نظــر شــیوه 
بــازی تفاوتــی بــا یکدیگــر ندارنــد.(

ــج  ــاز شــماری، پن ــدان خــود، یــک عــدد کارت امتی 2- هــر بازیکــن ده عــدد کارت خان
عــدد مهــره امتیــاز شــمار خانــدان و یــک عــدد تــاس دریافــت مــی کنــد.

3- بازیکــن هــا زمیــن بــازی را بــا قــراردادن کارت هــای امتیــاز شــماری خانــدان خــود 
مــی چیننــد. 

4- هر بازیکن ده عدد کارت خود را ُبر زده به پشت در مخزن قرار می دهد.
5- در مرحلــه اول بــازی مهــره شــروع کننــده بــازی بــه بازیکنــی کــه از نظــر ســنی از 

بقیــه بزرگتــر اســت داده مــی شــود. 
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6- مرحله اول بازی با کشیدن کارت شروع می شود.
7- هــر بازیکــن پنــج کارت از کارت هــای مخــزن نفــر ســمت چــپ خــود را بــه تصــادف 

انتخــاب مــی کنــد و بــه دســت همــان بازیکــن مــی دهــد.
8- پــس از انتخــاب تصادفــی کارت هــای دردســت خانــدان هــا، دور اول هــر مرحلــه 

از بــازی شــروع مــی شــود. 
روش بازِی هر دور:  

1- هــر یــک از بازیکنــان یــک کارت بــه دلخــواه از مخــزن برمــی دارنــد. )بــه اســتثنای 
دور اول هــر مرحلــه(

2- بازیکنان بصورت همزمان تاس می ریزند.
3- بازیکنی که مهره شروع کننده را دارد دور بازی را آغاز می کند.

4- بازیکنــان در نوبــت خــود در هــر دور، مــی تواننــد اقدامــات صلــه کــردن، بخشــیدن 
و یــا انصــراف را انجــام دهنــد.

5- چرخــش نوبــت هــا در هــر دور در خــاف جهــت حرکــت عقربــه هــای ســاعت مــی 
باشــد.

6- در صورتیکــه کــه تمامــی بازیکنــان یــک بــار بــه ترتیــب نوبــت خــود را بــازی کننــد 

یــک دور بــه اتمــام مــی رســد.
ــر ســمت راســت شــروع  ــه نف ــده ب ــره شــروع کنن ــازی، مه ــر دور از ب ــان ه 7- در پای
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ــود.  ــی ش ــده دور، داده م کنن
8- بــا پایــان هــر دور از بــازی، دور جدیــد بــازی بــا شــروع کننــده جدیــد آغــاز مــی گــردد 

و مراحــل بــازِی هــر دور تکــرار مــی شــود. 
نحوه بخشیدن:  

1- بازیکــن در نوبــت خــود، عــدد تــاس خــود را بــا عــدد تــاس بازیکنــان دیگــر مقایســه 
مــی کنــد.

ــن  ــود بازیک ــاس خ ــدد ت ــر از ع ــر، کمت ــن دیگ ــر بازیک ــاس ه ــدد ت ــه ع 2- در صورتیک
ــود دارد. ــن وج ــه آن بازیک ــش ب ــام بخش ــکان انج ــد، ام باش

3- بازیکــن بــرای بخشــیدن بایــد کارتــی را انتخــاب کنــد کــه شــماره آن دقیقــا برابــر 
میــزان اختــاف تــاس بیــن دو بازیکــن باشــد.

4- بازیکــن در صــورت تمایــل بــه بخشــش، بایــد کارت یــا کارتهــای مــورد نظــر را در 
پیشــخوان بازیکنــان مــورد نظــر قــرار دهــد.

5- بازیکنــان فقــط اجــازه بخشــش از کارت هــای دردســت خــود را دارنــد و نمــی توانند 
از کارت هــای مخــزن و یــا پیشــخوان خانــدان خــود بــرای بخشــش اســتفاده نمایند.

6- در صــورت امــکان انجــام بخشــش، بازیکــن مــی توانــد بصــورت همزمــان بــه چنــد 
بازیکــن دیگــر بخشــش نماید.

7- بازیکــن در هربــار نوبــت خــود، فقــط یــک بــار امــکان بخشــش بــه هــر بازیکــن را 
دارد. 
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نحوه بخشیدن

در ایــن نوبــت عــدد تــاس خانــدان مورائیســت 1 اســت و عــدد 
تــاس خانــدان آرمائیســت  4 اســت. خانــدان آرمائیســت مــی توانــد 
ــد آن  ــته باش ــماره 3 داش ــود کارت ش ــت خ ــای دس ــر در کارت ه اگ
کارت را بــه خانــدان مورائیســت ببخشــد و آن را در پیشــخوان خانــدان 

مورائیســت قــرار دهــد.
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نحوه بخشیدن
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نحوه ِصله کردن:  
1- بــه انتقــال کارت از پیشــخوان هــر خانــدان بــه ایســتهام، اقــدام صلــه کــردن گفتــه 

مــی شــود.
ــدام  ــل از اق ــد قب ــا بای ــدام حتم ــن اق ــردن، ای ــه ک ــه صل ــل ب ــورت تمای 2- در ص

ــود. ــام ش ــیدن انج بخش
3- هــر بازیکــن در نوبــت خــود، در صــورت تمایــل مــی توانــد هــر تعــداد کارت دلخواه 

از پیشــخوان خانــدان خــود بــه ایســتهام صلــه نماید.
4- در صــورت صلــه کــردن، بازیکــن مــی توانــد بــه تعــداد کارت هــای صلــه شــده )نــه 

شــماره روی کارت هــا(، بــه عــدد تــاس خــود اضافــه نمایــد.
5- در صــورت صلــه کــردن، بازیکــن نبایــد عــدد تــاس خــود را بصــورت فیزیکــی تغییــر 

دهــد و بایــد فقــط در ذهــن خــود، محاســبات را بــا عــدد تــاس جدیــد انجــام دهــد.
ــرای  ــن ب ــود بازیک ــتفاده خ ــوص اس ــط مخص ــاس، فق ــه ت ــده ب ــه ش ــدد اضاف 6- ع
ــاس  ــدد ت ــد ع ــود، بای ــت خ ــرای بخشــش در نوب ــان ب بخشــش اســت و ســایر بازیکن

ــد. ــرار دهن ــود ق ــبه خ ــاک محاس ــان را م ــی بازیکن فیزیک
7- پــس از صلــه کــردن، بازیکنــان بایــد حتمــا اقــدام بخشــش داشــته باشــند و بــه 

عبــارت دیگــر، صلــه بــدون بخشــش در بــازی ممنــوع اســت. 
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نحوه ِصله کردن:

ــی  ــی م ــت ول ــت 5 اس ــاس مورائیس ــدد ت ــت ع ــن نوب در ای
ــدد  ــود دارد، ع ــخوان خ ــه در پیش ــی ک ــردن 2 کارت ــه ک ــا صل ــد ب توان
تــاس خــود را 7 در نظــر بگیــرد و اقــدام بخشــش خــود را بــا عــدد 7 

ــد. ــبه نمای محاس
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انصراف دادن:  
ــه یــا بخشــش را انجــام ندهــد، حتــی  بازیکــن در نوبــت خــود، اختیــار دارد اقــدام صل

اگــر امــکان انجــام آن را داشــته باشــد و یــا اینکــه امــکان انجــام هیــچ اقدامــی را 

نداشــته باشــد و مجبــور بــه انصــراف از نوبــت خــود شــود.

قانون تاس شش:
ــک از  ــر ی ــا، ه ــاس ه ــن همزمــان ت ــه بعــد از ریخت ــر دور و بافاصل ــل از شــروع ه قب

ــک  ــاری، ی ــد بصــورت اختی ــان در صورتیکــه عــدد شــش آورده باشــد مــی توان بازیکن

ــد و در عــوض  ــه دســت خــود اضافــه نمای ــدان ب کارت دلخــواه اضافــی از مخــزن خان

بایــد عــدد فیزیکــی تــاس خــود را بــه عــدد پنــج تغییــر دهــد. در غیــر اینصــورت بعــد از 

شــروع دور، اســتفاده از ایــن قانــون مجــاز نیســت.

قانون صله مضرب شش:
هنــگام صلــه کــردن، اگــر جمــع شــماره کارت هــای صلــه شــده، بــه مضــرب شــش 

برســد، بازیکــن مــی توانــد بــه ازای هــر مضــرب شــش، بافاصلــه یــک کارت دلخــواه از 

مخــزن خانــدان، بــه دســت خــود اضافــه نمایــد. 
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قانون صله مضرب شش

قانون تعویض: 
هــر خانــدان یــک کارت شــماره چهــار دارد کــه روی آن عامــت قانــون تعویــض )      ( 

وجــود دارد.
در صورتیکــه ایــن کارت در دســت و یــا پیشــخوان هــر بازیکــن باشــد، مــی توانــد در 
نوبــت خــود، یــک بــار یکــی از کارت هــای دســت خــود را بصــورت دلخــواه بــا یکــی از 
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کارت هــای مخــزن خانــدان خــود تعویــض نمایــد. ایــن تعویــض مــی توانــد شــامل 
خــود کارت شــماره چهــار عامــت دار در دســت نیــز، باشــد.

قانون تعویض
قانون جمع: 

هــر خانــدان یــک کارت شــماره پنــج دارد کــه روی آن عامــت قانــون جمــع )+( وجــود 
دارد.

در صورتیکــه ایــن کارت در دســت و یــا پیشــخوان هــر بازیکــن باشــد، مــی توانــد در 
ــک شــماره کارت از مجمــوع  ــای اســتفاده از ی ــود، بج ــت خ ــگام بخشــیدن در نوب هن
شــماره چنــد کارت در دســت خــود اســتفاده نمایــد. ایــن قانــون مــی توانــد شــامل 

خــود کارت شــماره پنــج عامــت دار در دســت نیــز، باشــد. 
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قانون جمع

آرمائیســت مــی توانــد کارت شــماره 4 خــود را به مورائیســت 
ببخشــد ولــی کارت شــماره 4 نــدارد و بــه جــای آن کارت هــای شــماره 
1 و 3 را در دســت خــود دارد. اگــر کارت قانــون جمــع را در کارت هــای 
پیشــخوان و یــا کارت هــای دســت داشــته باشــد می توانــد بــا 
اســتفاده از ایــن قانــون بجــای کارت شــماره 4 ، کارت هــای شــماره 1 

و 3 را همزمــان ببخشــد کــه جمــع آنهــا برابــر 4 مــی شــود..
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دور آخر هر مرحله: 
هنگامــی کــه یکــی از بازیکنــان، آخریــن کارت خانــدان خــود را ببخشــد و دیگــر هیــچ 
ــی  ــازی م ــر ب ــد، آن دور، دورِ آخ ــی نمان ــود باق ــت خ ــدان و دس ــزن خان ــی در مخ کارت

باشــد.
در  دور آخــر بــازی، بــا اتمــام نوبــت همــه بازیکنــان دور جدیــدی شــروع نمــی شــود 
و تــاس ریختــه نمــی شــود و بــازی در دور آخــر بــه همــان ترتیــب و بــا همــان تــاس 
هــای موجــود، تــا آنجایــی ادامــه مــی یابــد کــه هیــچ بازیکنــی اقدامــی بــرای انجــام 
نداشــته باشــد و بدیــن ترتیــب یــک مرحلــه از بــازی بــه اتمــام مــی رســد و امتیــاز 

شــماری مرحلــه انجــام مــی شــود. 
مرحله دوم و سوم بازی: 

1- پــس از اتمــام مرحلــه اول بــازی، امتیــاز شــماری انجــام مــی شــود و مهــره شــروع 
کننــده در اختیــار بازیکنــی کــه دارای بیشــترین امتیــاز اســت، قــرار مــی گیــرد.

2- مراحل دوم و سوم بازی همانند مرحله اول بازی انجام می شود.
ــاز را در مجمــوع ســه  ــی کــه بیشــترین امتی ــازی، خاندان ــه ب ــان ســه مرحل 3- در پای

ــده آییــن ســلداین و منتخــب مجمــع مــی باشــد.  ــد، برن ــه کســب نمای مرحل
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نحوه امتیاز شماری بازی: 
ــه در  ــدان ک ــر خان ــای ه ــماره کارت ه ــوع ش ــه، مجم ــر مرحل ــام ه ــس از اتم 1- پ
ایســتهام قرارگرفتــه اســت )صلــه شــده اســت( بعنــوان امتیــاز مثبــت آن خانــدان 

ــردد. محاســبه مــی گ
ــوان  ــن بعن ــر بازیک ــخوان ه ــده در پیش ــای باقیمان ــماره کارته ــع ش ــپس جم 2- س

ــردد. ــی گ ــبه م ــن محاس ــی آن بازیک ــاز منف امتی
3- میــزان امتیــاز منفــی هــر بازیکــن، از امتیــاز مثبــت همــان بازیکــن کســر مــی 

ــه مــی باشــد. ــدان در آن مرحل گــردد و نتیجــه حاصــل شــده، امتیــاز آن خان
4- امتیاز خاندان می تواند در هر مرحله مثبت و یا حتی منفی باشد.

ــه  ــده و نتیج ــع ش ــی جم ــه قبل ــاز مرحل ــا امتی ــه، ب ــر مرحل ــدان در ه ــاز خان 5- امتی
حاصــل شــده بعنــوان امتیــاز مجمــوع آن خانــدان،  بــا اســتفاده از مهــره هــای امتیــاز 

شــماری بــر روی کارت امتیــاز شــماری خانــدان ثبــت مــی گــردد.
6- در صورتیکــه مجمــوع امتیــاز خانــدان کمتــر از صفــر )منفــی( شــود، معــادل صفــر 
در نظــر گرفتــه شــده و هیــچ مهــره ای بــر روی کارت امتیــاز شــماری آن خانــدان قــرار 

نمــی گیــرد.
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نحوه انجام بازی در مجمع فوق العاده:
بــازی در حالــت فــوق العــاده، هماننــد بــازِی عــادی انجــام مــی شــود، بــا ایــن تفــاوت 

کــه قوانیــن حرفــه ای و جــذاب تــری بــه بــازی اضافــه مــی گــردد.
قانون فوق العاده محدودیت پیشخوان:

1- پیشــخوان هــر بازیکــن، ظرفیــت پذیــرش بیــش از ســه کارت همرنــگ )متعلــق بــه 
یــک خانــدان( را نــدارد.

ــخوان  ــی در پیش ــت کاف ــه ظرفی ــن، در صورتیک ــک بازیک ــه ی ــش ب ــگام بخش 2- هن
آن بازیکــن بــرای پذیــرش یــک یــا چنــد کارت وجــود نداشــته باشــد، کارتهــای 
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ــن در پیشــخوان آن بازیکــن، مســتقیما  ــرار گرفت ــای ق ــه ج ــازاد بخشــیده شــده ب م
بــه انتخــاب بازیکــن بخشــنده بــه ایســتهام صلــه مــی شــود و برخــاف قانــون صلــه 
ــد. ــی یاب ــش نم ــن افزای ــاس بازیک ــدد ت ــتقیم، ع ــه مس ــوع صل ــن ن ــی در ای معمول

قانون فوق العاده محدودیت پیشخوان
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قانون فوق العاده معامله تاس: 
ــرای  ــود، ب ــت خ ــدای نوب ــد در ابت ــی توان ــده م ــروع کنن ــره ش ــده مه ــن دارن 1- بازیک
تعویــض تــاس خــود بــا دیگــر بازیکنــان، بــه آنهــا پیشــنهاد معاملــه تــاس دهــد و در 

مــورد شــرایط آنهــا مذاکــره کنــد.
2- بازیکــن طــرف مذاکــره، اختیــار دارد تعویــض تــاس را رد کنــد، بــدون هیــچ 
درخواســتی بپذیــرد و یــا یکــی از ســه حالــت زیــر را بــرای پذیــرش معاملــه، درخواســت 

ــد: نمای
   - یــک یــا چنــد کارت دلخــواه از پیشــخوان بازیکــن پیشــنهاد دهنــده بــه پیشــخوان 

خانــدان خــود منتقــل شــود.
ــه پیشــخوان بازیکــن  ــود ب ــدان خ ــد کارت دلخــواه از پیشــخوان خان ــا چن ــک ی    -  ی

ــده منتقــل شــود. پیشــنهاد دهن
   - یــک یــا چنــد کارت دلخــواه را از پیشــخوان خانــدان خــود بــا هــر تعــداد کارت از 

پیشــخوان بازیکــن پیشــنهاد دهنــده تعویــض نمایــد.
   - در صــورت توافــق، معاملــه انجــام شــده و تــاس بیــن بازیکــن شــروع کننــده و 

بازیکــن دیگــر جابجــا مــی شــود. 
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قانون فوق العاده معامله تاس
- انجــام معاملــه تــاس در ازای درخواســت هــر اقدامــی بجــز ســه حالــت فــوق، مجــاز 

. نیست
- در صورتیکــه تــاس شــماره شــش در قانــون معاملــه تــاس بیــن دو بازیکــن 
تعویــض شــود، بازیکــن دریافــت کننــده تــاس شــش، اجــازه اســتفاده از قانــون تــاس 
شــش )برداشــتن یــک کارت اضافــه از مخــزن و تبدیــل تــاس بــه عــدد پنــج( را نــدارد.

ــازی  ــده ب ــروع کنن ــه ش ــط ب ــدای دور فق ــد در ابت ــی توانن ــز م ــان نی ــایر بازیکن -  س
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ــان را  ــر بازیکن ــا دیگ ــاس ب ــه ت ــازه معامل ــا اج ــد، ام ــاس بدهن ــه ت پیشــنهاد معامل
ــد.  ندارن

ــازی  ــه وجــود محدودیــت پیشــخوان در ب ــد ب ــه تــاس بای +  بازیکنــان هنــگام معامل
ــخوان  ــگ پیش ــای همرن ــداد کارته ــه تع ــد، و در صورتیک ــت نماین ــاده دق ــوق الع ف
یــک بازیکــن مــازاد بــر ظرفیــت پیشــخوان شــود، کارتهــای جدیــد مــازاد بــر ظرفیــت 
پیشــخوان بــه انتخــاب دریافــت کننــده کارت، مســتقیما بــه ایســتهام صلــه میگــردد 
و برخــاف قانــون صلــه معمولــی در ایــن نــوع صلــه مســتقیم، عــدد تــاس بازیکــن 

ــد. افزایــش نمییاب
قانون فوق العاده صله مستقیم:

1- درصورتیکــه بازیکــن در نوبــت خــود بتوانــد شــش کارت و یــا بیشــتر از آن را صلــه 
کنــد، مــی توانــد یکــی از کارتهــای در دســت خــود را نیــز، بصــورت مســتقیم )بــدون 

بخشــش بــه دیگــر بازیکنــان( بــه ایســتهام صلــه کنــد.
2- شــماره کارتــی کــه بــا اســتفاده از ایــن قانــون، از دســت بازیکــن بصــورت 
ــر از نصــف تعــداد کارت هــای  ــا کمت ــر و ی ــه مــی شــود، بایســتی براب مســتقیم صل

ــد. ــن باش ــان آن بازیک ــده همزم ــه ش صل
- در صورتیکــه تعــداد کارتهــای صلــه شــده همزمــان، فــرد باشــد، عــدد زوج پاییــن تــر 

مبنــای محاســبه شــماره کارت صلــه مســتقیم اســت. 

23



قانون فوق العاده صله مستقیم

ــردن  ــه ک ــا صل ــد ب ــت می توان ــدان آرمائیس ــت خان ــن نوب در ای
همزمــان هــر 6 کارت خــود از پیشــخوان خــود، یکــی از کارت های شــماره 

1، 2 یــا 3 را از دســت خــود مســتقیما بــه ایســتهام صلــه نمایــد.
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قانون فوق العاده صله از پیشخوان رقبا:
اگــر بازیکنــی بتوانــد در یــک نوبــت بــه تمامــی بازیکنــان بصــورت همزمــان 
ــود را  ــدان خ ــای خان ــی از کارت ه ــواه یک ــه دلخ ــد ب ــی توان ــد، م ــام ده ــش انج بخش
کــه در پیشــخوان ســایر بازیکنــان قرارگرفتــه اســت، از پیشــخوان آنهــا برداشــته و بــه 
ایســتهام صلــه کنــد و برخــاف قانــون صلــه معمولــی در ایــن نــوع صلــه مســتقیم، 

ــد.  ــاس بازیکــن افزایــش نمــی یاب ــدد ت ع
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روش بازی تیمی:
بازی تیمی فقط در مجمع فوق العاده انجام می شود.

1- در بازی تیمی بازیکنان به انتخاب خود تیم های دونفره تشکیل می دهند.

2- در بازی تیمی امتیاز هر خاندان بصورت جداگانه محاسبه می شود ولی در انتها 

تیمی برنده است که مجموع امتیاز آن تیم بیشتر از سایر تیم ها باشد. 
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3- بــازی تیمــی، هماننــد بــازی بــا قوانیــن فــوق العــاده انجــام مــی شــود بــا ایــن 
تفــاوت کــه:

ــد و  ــرار گیرن ــر ق ــروی همدیگ ــد روب ــم تیمــی بای ــان ه ــازی، بازیکن ــان ب    - در چیدم
ــار یکدیگــر باشــند. ــد کن نمــی توانن

   -  بازیکنــان یــک تیــم مــی تواننــد تــاس هــای خــود را در ابتــدای دور بــا همدیگــر 
ــده  ــن کار حتمــا یکــی از آنهــا شــروع کنن ــرای ای ــدارد کــه ب ــد و لزومــی ن عــوض کنن
بــازی باشــد. )ایــن تبــادل درون تیمــی صرفــا تعویــض تــاس بیــن بازیکنــان اســت و 

شــامل شــرایط معاملــه تــاس نمــی باشــد.(
ــا همدیگــر  ــد کارت هــای پیشــخوان خــود را ب ــان هــم تیمــی نمــی توانن    - بازیکن

جابجــا کننــد.
ــز  ــان )بج ــایر بازیکن ــا س ــده ب ــروع کنن ــن ش ــن بازیک ــاس بی ــه ت ــون معامل    - قان
بازیکــن هــم تیمــی( بایــد قبــل از تعویــض تــاس اختیــاری درون تیمــی انجــام شــود.

ــه  ــرای صل ــر ب ــخوان یکدیگ ــای پیش ــد از کارت ه ــی میتوانن ــم تیم ــان ه    - بازیکن
ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــردن خ ک

   - بازیکنــان هــم تیمــی امــکان بخشــیدن بــه همدیگــر را ندارنــد و فقــط میتواننــد 

بــه ســایر تیمهــا ببخشــند. 
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تمـــدن  خاندان هـــای  بـــزرگان 
مانیســـی جمـــع شـــده اند تـــا 
تصمیمـــی مهـــم گرفته شـــود. 
اولین بار اســـت کـــه این مجمع 
تشکیل  ایســـتهام  ســـرزمین  در 
باید  ایســـتهام  آینده  می شـــود. 
به دســـت کسی ســـپرده شود که 
درســـت  تصمیم گیری  توانایـــی 
در لحظـــات حســـاس را داشـــته 
باشـــد. فرمانـــده ای باهـــوش و 
امکانات  از  بتوانـــد  که  باذکاوت 
ســـود  بـــه  خـــودش  خانـــدان 
»آیین  کنـــد.  اســـتفاده  جامعه 
ســـلداین« مشـــخص کننده نتیجه 
مجمـــع خواهد بـــود. نمایندگان 
خاندان هـــا بـــا امکاناتـــی که در 
دســـت دارند، با یکدیگـــر رقابت 
خواهنـــد کرد تا در آیین ســـلداین 
توانمنـــدی خاندان خود را نشـــان 
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