
 

 كتاب التعلیمات

 
 

 الهدف

 أول العب "یسافر" إلى البلد المركزي (في منتصف
 طاولة اللعب) یفوز. ولكن أوًال, یجب أْن یسافر كل

 العب في بلده.
 

 في كل بلد ٣ أوراق مواد مطلوبة. یجب أْن یكون
 عندك كلها وجواز سفرك للسفر إلى البلد. األوراق
 في یدك هي مثل حقیبتك للسفر – إحزم ما تحتاج

 إلیه!
 

 لكي تكسب هذه أوراق المواد تحسب أو تعید
 االستعمال أو تستبدل أو تسرق من الالعبین

 اآلخرین.

 

  



 

 أنواع  األوراق  األساسیة

 

 أوراق البالد (١٣)

 أوراق المواد (٣٢)

 جوازات السفر (١٢)

 

 

  



 

 ترتیب اللعبة
 ١. جوازات السفر

 كل العب یأخذ جواز سفر في األوراق في یده. إضع بقیة جوازات السفر على الجانب.
 
 

 ٢. أوراق البالد
 إضع في طاولة اللعب ورقة بلد عشوائیة أمام كل العب.

 إضع في مركز طاولة اللعب ورقة بلد عشوائیة.
 إضع بقیة أوراق البالد على الجانب.

 
 

 ٣. كومة السحب واألوراق األولى في یدك
 إخلط كل أوراق "المواد" لتشّكل كومة السحب.

 كل العب یسحب ٣ أوراق من كومة السحب.
 
 

 ٤. أوراق توسیع اللعبة
 إخلط أي أوراق توسیع اللعبة تریدها في كومة السحب, و/أو وّزع أوراق الشخصیات.

 (نقترح أْن تلعب أول مرة بدون أي أوراق توسیع اللعبة).
 

 
  



 

 مثال لترتیب اللعبة لثالثة (٣) العبین
 

 
 بدایة اللعب

 الالعب الذي امامه ورقة بلد أقرب إلى البلد المركزي (في العالم الحقیقي) یبدأ اللعب.
 یستمر اللعب في اتجاه عقارب الساعة.

 

 

  



 

 العملیات
  في دورك, یمكنك أْن تقوم بأحد العملیات التالیة:

 
 

 ١. تسحب
 إسحب ورقة واحدة من كومة السحب.

 
 

 ٢. تعید االستعمال
 الثمن: إرمي ورقتین من األوراق في یدك.

 إختر ورقة واحدة (١) من كومة األوراق المرمیة.
 

 ٣. تستبدل
 إستبدل ورقة واحدة أو أكثر مع العب واحد آخر.

 مكشوفة لكل الالعبین!
 إضافي: إسحب ورقة واحدة إذا اكملت استبدال ابتدأ

 في دورك.
 

 

 ٤. تسرق
 الثمن: إرمي ورقة واحدة من األوراق في یدك.

 خذ ورقة واحدة عشوائیة من األوراق في ید العب
 آخر.

 

 

 ٥. تسافر
 (الرجاء قراءة قسم "السفر" في االدنى)

 
 

 
 بعد أْن تكمل العملیة, ینهي دورك.

 
 

 

  



 

 تعملیات أخرى
 عدد األوراق األقصى في یدك

 ال یمكن أْن یكون عندك أكثر من ٧ أوراق في یدك (بضمن ذلك جوازات السفر والمواد الخاصة).
 إذا كان عندك في أي وقت أكثر من ٧ أوراق في یدك فمن الالزم أْن ترمي أوراق حتى یكون عندك ٧ أوراق.

 
 عدم أوراق في یدك

 إذا ما كان عندك أي أوراق في بدایة دورك فإسحب ٣ أوراق. هذا ال یعادل عملیة.
 

 عدم أوراق في كومة السحب
 بعد أْن ُتسَحب آخر ورقة من كومة السحب, إخلط كومة األوراق المرمیة وشّكل منها كومة سحب جدیدة.

 

 السفر
 في دورك یمكنك أْن تسافر إلى بلد عندما یكون عندك:

 كل أوراق المواد المطلوبة للبلد●
 جواز سفر●

 
 عندما تسافر:

 ُأظهر كل األوراق في یدك للالعبین اآلخرین.●
 إرمي أوراق المواد الثالثة المستعملة للسفر. إحتفظ بجواز سفرك وبقیة األوراق في یدك.●
 زیل البلد المكمل من طاولة اللعب.●
 إسحب ورقة مجانیة من أوراق الشدة.●

 
 إذا كنت أول فرد تسافر إلى البلد المركزي فتفوز! مبروك!

 

 

  



 

 أوراق توسیع اللعبة
 ُأِضف نوع أوراق توسیع اللعبة واحد أو بعضها أو كلها لكي تطیل استمتاع اللعبة!

 

 أوراق األحداث (٤)

 بعد الترتیب #٣ إخلط كل أوراق االحداث●
 في كومة السحب.

 یجب أْن تلعبها فورًا عندما تسحبها.●
 تؤثر على كل الالعبین.●
 ال یمكن عید استعمالها من كومة األوراق●

 المرمیة.  

 

 أوراق المواد الخاصة (٩)

 بعد الترتیب #٣ إخلط كل أوراق المواد●
 الخاصة في كومة السحب.

 استعمل المواد كما تصفها الورقة.●
 بعض المواد الخاصة تأخذ أحد عملیاتك.●

 یمكنك أْن تلعب أوراق مواد خاصة أخرى
 في أي وقت. كل المعلومات مكتوبة في

 الورقة نفسها.

 

 أوراق المواد المحظورة (٣)

 بعد الترتیب #٣ إخلط كل أوراق المواد●
 المحظورة في كومة السحب.

 ال یمكن أْن یسافر العب مع ورقة مادة●
 محظورة في یده.

 لتخلص من ورقة مادة محظورة, من الالزم●
 أْن ترمي ورقة واحدة (١) أخرى وتضع

 الورقتین في كومة األوراق المرمیة.
 هذا یعادل دورك.  ●

 
 



 

 البطاقات البریدیة (٦)

 بعد الترتیب #٣ إخلط كل البطاقات●
 البریدیة في كومة السحب.

 وضع محتمل بدیل للفوز!●
 أي العب یكسب ٤ بطاقات بریدیة یفوز●

 فورًا – وهذا لیس عملیة یجب أْن تحدث في
 دور الالعب.  

 

 أوراق الشخصیات (٦)

 خالل الترتیب #١. إضع ورقة شخصیة●
 واحدة (١) أمام كل العب, مكشوفة لكل
 الالعبین. إضع بقیة أوراق الشخصیات

 على الجانب.
   ال یمكن استبدال أوراق الشخصیات.●

 

 

 

  



 

 أسئلة متكررة

 

 

 التعلیمات
 السفر

 یمكنك أْن تسافر مع أي جواز سفر. إذا فقدت جواز سفرك فاستبدل أو اسرق واحد آخر.●

 
 

 السحب

 إذا كان عندك كل األوراق المسموحة في یدك فیمكنك أْن تسحب ولكن بعد ذلك من الالزم أْن ترمي●
 أوراق حتى یكون عندك ٧ مرة ثانیة.

 
 عید االستعمال

 یمكنك أْن ترى كومة األوراق المرمیة لكي تكتشف أي ورقة تریدها أو تحتاج إلیها.●

 
 االستبدال

 یمكنك أْن تكذب عن األوراق في یدك ولكن من الالزم أْن تستبدل األوراق المتفقة علیها.●
 لیس من الالزم أْن یكون عدد األوراق المستبدلة متساو. على سبیل المثال, یمكنك أْن تستبدل ثالث●

 أوراق لورقتین ما دام اتفق كال الالعبین.



 

 تم عملیة االستبدال فقط بعد تبادل األوراق. إذا عرضت ورقة وال یقبلها الالعب اآلخر, فیمكنك أْن●
 تختار عملیة أخرى.

 تسحب ورقة إضافیة فقط إذا نجحت في عملیة االستبدال وفقط إذا ابتدأ االستبدال في دورك.●

 
 

 المواد المحظورة

 ال یمكنك أْن ترمي ورقة مادة محظورة لكي تدفع عملیتي عید االستعمال أو السرق.●
 إذا كان عندك أوراق أكثر مما یجب في یدك ویجب أْن ترمي بعضها فال یمكنك أْن ترمي ورقة مادة●

 محظورة.
 ال یمكنك أْن ترمي ورقة مادة محظورة لكي ترمي ورقة مادة محظورة أخرى.●
 یمكن سرق أوراق مواد محظورة منك.●
 یمكنك أْن تستبدل ورقة مادة محظورة مع العب آخر إذا اتفق الالعب اآلخر في االستبدال.●

 
 

 المواد الخاصة

 إذا قاطعت عملیة العب آخر مع مادة خاصة (مثل "مصیدة الفتران" (Mousetrap) ), فینهي●
 دوره.

 بطاقة ائتمان ماما (Mom's Credit Card) ال تستطیع أْن تأخذ مكان جواز سفر أو بطاقة بریدیة.●
 المرشد المحلي (Local Guide) والمحطة التجاریة (Trading Post) ینتبقان فقط على كومة●

 السحب وال ینتبقان كومة األوراق المرمیة.
 ال یمكنك أْن تستعمل الخریطة المرسومة على نحو سيء (Poorly Drawn Map) في البلد●

 المركزي. فقط ُتستعمل في بالد الالعبین.

 
 

 الشخصیات

 المهرب یمكن أْن یعطي فقط مواد محظورة من یده.●

 

 

  



 

 موضوعات متنوعة
 البطاقات البریدیة

 هل لعبت مع فرد ممیز؟ ُأطلب منه أْن یكتب ذكرة قصیرة في أحد البطاقات البریدیة! ستكون الذكرة●
 تذكیرًا دائمًا للوقت الذي قضیته مع ناس طیبین.

 
 األنواع واألرقام العادیة

 في أوراق المواد العادیة الـ"بیضاء" واألحداث والمواد الخاصة والمواد المحظورة والبطاقات●
 البریدیة أنواع وأرقام فرنسیة في الیمین أسفل األوراق. لذلك لیس علیك أْن تحمل أكثر من أوراق

 الشدة واحدة عندما تسافر. من الالزم فقط أْن تدور األوراق لتلعب أي لعبة أوراق عادیة.

 
 

 
Arabic rulebook translation by Britten Dixon. Thank you!! 


