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دقیقه)45تا 30باال؛ سال به8ازیکن؛ ب4تا 2(

اي که در اختیار از منابع اولیهاستفادهو باید باکنیدرنسانس را ایفا می، نقشِ بازرگانان ثروتمند دوران، شماSplendorدر 
هاي قیمتیِ خام کارگیريِ صنعتگران و هنرمندان، سنگونقل را از آن خود کرده و با بههاي حملمدارید، معادن ارزشمند و سیست

بها تبدیل کنید...را تراش داده و به جواهراتی گران



اجزاء بازي:* 

توکن یاقوت کبود (آبی)7توکن زمرّد (سبز) / 7توکن:40

)(زردJokerیا توکن طال 5توکن عقیق (سیاه) / 7توکن الماس (سفید) /7/ توکن یاقوت سرخ (قرمز)7

3کارت سطح 20/ 2کارت سطح 30/ 1کارت سطح 40کارت پیشرفت:90

گاندزااَشرافکاشی10ِ

هاي کارتهر دسته از شود:بینید، انجام میکه در شکلِ زیر میترتیبیبهSplendorچیدمانِ آغازین :چیدمان آغاز بازي* 
هاي در پایین و کارت1هاي سطح ترتیب، از پایین به باال، در وسط میز بازي بچینید (کارترا جداگانه بر زده و بهپیشرفت

ترتیب، اینبه- ي مربوطه بچینیدکارت را برگردانده و در یک ردیف، در کنارِ دسته4در باال)؛ سپس از روي هر دسته، 3سطح 
.. شود.ي بازي تشکیل میصفحه



در باالي - در یک ردیف-ها برداشته و ، از این کاشی1ي اضافهي تعداد بازیکنان بهاندازهرا بر زده و بهزادگانهاي اَشرافکاشی
ي بازي را به جعبهزادگانهاي اَشرافکاشیي کاشی بردارید). بقیه5نفره، باید بچینید (مثالً در یک بازي چهاري بازيصفحه

دسترسِ راحتی درقرار دهید که بهي بازيصفحه-یا در پایینِ-کنارِها را مرتب کرده و طوري درنهایت، توکندربرگردانید!
.)بانک توکن(ي بازیکنان باشدهمه

کاشی 3فقط و-هاي طالبجز توکن-کنیدحذفتوکن را از بازي 3رنگی، هاياز هر دسته از توکن:نفرهبراي بازي دو* 
کنند!ها بچینید. سایرِ قوانین هیچ تغییري نمیزادگان را در باالي کارتاَشراف

کاشی 4فقط و- هاي طالبجز توکن-کنیدحذفتوکن را از بازي 2، ي رنگیهااز هر دسته از توکن:نفرهسهبراي بازي * 
کنند!ها بچینید. سایرِ قوانین هیچ تغییري نمیزادگان را در باالي کارتاَشراف

ها، از آناستفادهو بادریافت کردههاي قیمتی و طال را هاي سنگدر طول بازي، بازیکنان، توکن:نگاهی به روند بازي* 
امتیازات کارگیريِ این همراه خواهند داشت. با بهرا بهویژهامتیازاتو / یا امتیازات منزلتکه - خرند را میهاي پیشرفتکارت
که بازیکن، به تعدادي تر خریداري کنند. وقتیبعدي را با پرداخت بهایی کمهاي پیشرفتکارتخواهند بود ، بازیکنان قادر ویژه

امتیازات منزلتشود (که البته اَش میزاده، نصیبدست یافت، بالفاصله افتخارِ دیدار با یک اشرافامتیازات ویژهمشخّص از این 
دورِ بازي آن رسید، 15امتیاز منزلتبه - یک دور از بازيدر-از بازیکنانکه یکیاینضمحپِی خواهد داشت). بهنیز براي وي در

ي بازي خواهد بود. را کسب کرده باشد، برندهمنزلتاتامتیازترین تا پایان انجام شده و بازیکنی که بیش

این ي کنند.را خریدارهاي پیشرفتکارت، باید منزلتامتیازات دست آوردنِ بازیکنان، براي به:هاي پیشرفتکارت* 
از توانند تعداديها را بخرند. بازیکنان میتوانند آني بازیکنان، در طول بازي، میشوند و همهوسط میزِ بازي دیده میها، درکارت
خرید کنند. اگر بازیکنی، کارت پیشرفتی را پیش») رِزرو«(یا » خریدپیش«را در دست خود گرفته و اصطالحاً هاي پیشرفتکارت

ي بازي، فقط و فقط خودش قادر به خرید آن کارت خواهد بود. ا، تا انتهکند

 بازیکنی که اینکند.کسب میمنزلتامتیاز4ِخرد، را میپیشرفتکارت ..

،کارت) بهره ببرد.... -(نشانِ باال ي آبیامتیازِ ویژهدهد تا از میبه بازیکن امکاندر اختیار داشتنِ این کارت سمت راست

 این کارت، بازیکن باید توکن سفید بپردازد...6توکن آبی و 3توکن سیاه، 3براي خرید
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شوند.        دیده میهاي پیشرفتکارتوسط میز بازي و در باالي ، درزادگانهاي اشرافکاشی:زادگانهاي اَشرافکاشی* 
ي الزم را ویژهامتیازاتکه آنشرطزاده را پیدا خواهد کرد، بهاَش، بالفاصله شانسِ مالقات با یک اشرافهر بازیکن، در پایان نوبت

دارد.ترتیب، بازیکن، کاشیِ مربوطه را براي خود برمیکسب کرده باشد. بدینبراي این مالقات،

گیرد... میاَساسِ رقمی که در باالي کاشی نوشته شده) (برامتیازِ منزلت3کند، بازیکنی که این کاشی را تصاحب می

پیشرفتقدر از بازیکنان، آناگر یکی ي آبیامتیازِ ویژه3، ي سبزامتیاز ویژه3ازخریده باشد که بتواندکارت

 خود و بالفاصله، این کاشی را از آنِ خود خواهد کرد... ، سود ببرد، خودبهي سفیدویژهامتیاز3ِو

کند. هر بازیکن، هاي ساعت، ادامه پیدا مین بازیکن، بازي را آغاز کرده و بازي، در جهت حرکت عقربهتریجوان:قوانین بازي* 
را انجام دهد:عملیات4اینازیکی- فقط-در نوبت خود، باید تصمیم گرفته و 

، براي خود بردارد... یا(بجز طال)رنگ مختلف3توکن از 3) 1

توکن از رنگ انتخابیِ 4کم ین کار فقط در صورتی ممکن است که دست(البته اد، براي خود بردار)بجز طال(رنگهمتوکن 2) 2
یا، موجود باشد)... بانک توکندر بازیکن،

... یاتوکن طال براي خود بردارد1خرید (رِزرو) کرده و را پیشپیشرفتکارت1) 3

خرید کرده، خریداري کند.هایی را که قبالً پیشاز کارتیکییاي بازي)(داخلِ صفحههاي وسط میزِ بازياز کارتیکی) 4

ها) در دستJoker توکن (با احتسابِ 10از اَش، بیشهیچ بازیکنی حق ندارد در پایان نوبت:هاانتخاب و برداشتنِ توکن* 
برگرداند تا تعداد بانکه و به هاي خود را انتخاب کرداز توکنخود داشته باشد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، او باید تعدادي

ها) را پس از آنتازگی برداشته (یا برخیهایی را که در همین نوبت و بهي توکنتواند همهبرسد. او می10هایش، به عدد توکن
باشند.هایی که در اختیارِ بازیکنان قرار دارند، باید در تمام مدت بازي، در دیدرسِ همه قرار داشته ي توکنبدهد! همه

ي صفحههاي مختلفشده در ردیفهاي چیدهاز کارت، یکیبراي این کار، بازیکن:خرید کردنِ یک کارت پیشرفتپیش* 
کنارِ دسته کارت3از تواند کارت باالییِ یکیکند، میشانس بودن میدارد یا اگر خیلی احساسِ خوشرا براي خود برمیبازي

2، سطح 1هاي سطح تواند براي این کار، از کارتبراي خود بردارد! او می-که به دیگران نشان بدهدآنبدون- ي بازي راصفحه
شوند. هیچ بازیکنی حق ندارد خریدشده، در دست بازیکن باقی مانده و هرگز باطل نمیهاي پیشاستفاده کند. کارت3و سطح 

خریدشده، خریدنِ آن د و تنها راه خالص شدن از شرّ یک کارت پیشخریدشده، در دست خود داشته باشکارت پیش3از بیش
باقی نمانده - بانکدر - ) است. اگر طالیی Jokerدست آوردنِ یک توکن طال (خرید کردنِ یک کارت، تنها راه بهاست! ضمناً پیش

آورید!دست نمیخرید کنید ولی بالطّبع دیگر طالیی بهتوانید کارت پیشباشد، شما بازهم می



- بانکبه -شده روي آن کارت را هاي نوشتهبراي خریدنِ یک کارت، بازیکن باید تعداد توکن:خریدنِ یک کارت پیشرفت* 
ها، همگی    Jokerهاي پرداختی، از جلمه توانند جایگزینِ هر توکنِ دیگري بشوند. توکنها) میJokerهاي طال (بپردازد. توکن

گردند. برمیبانکبه 

اند، بخرند. خرید کردههایی را که قبالً پیشاز کارتي بازي یا یکیشده داخلِ صفحههاي چیدهاز کارتتوانند یکیبازیکنان می

شکلِ رنگ را بههاي همها، مرتّب کرده و کارتاَساسِ رنگ آنخرند، بری را که میهاي پیشرفتکارتي بازیکنان باید همه
ها همواره در دیدرسِ بقیه قرار داشته باشد.ي آنامتیازات ویژهو امتیازات منزلتد که ني پیشِ روي خود بچینیک ستون، طور

امتیازو ویژهاتمنزلت رویت باشند... شده، باید همواره براي سایرِ بازیکنان، قابلهاي خریداريکارتامتیازات

شود باید بالفاصله با یک خرید شده و از صفحه، خارج میفحه، خریداري یا پیشهاي صاز کارتوقتی یکیي مهم:نکته*
که مگر آنکارت باشند. 4ي بازي، همواره باید داراي هاي صفحهجایگزین شود. هرکدام از ردیف-سطح خودشهم- کارت دیگر 

ي بازي، باقی خواهد ماند!صفحهجاي خالی در- یا چند-صورت، یک ي کارت مربوطه، خالی باشد! فقط در ایندسته

ماننداست، اَش، کسب کردههاي قبلی، در نوبتهاي پیشرفتکارتاي که بازیکن، با خرید امتیازات ویژه:امتیازات ویژه* 
از هر رنگامتیازِ ویژه بخرد! هر » ترارزان«هاي بعدي را شوند او بتواند کارتکنند که باعث میهایی عمل می»تخفیف«

کسب کرده باشد و بخواهد کارتی را بخرد ي آبیامتیازِ ویژه2خصوص، برابر است با یک توکن از همان رنگ. پس اگر بازیکنی به
 و هاي پیشرفتکارتتوکن سبز بپردازد! اگر بازیکنی، 1فقط کافی است که توکن سبز است، 1توکن آبی و 2که نیازمند پرداخت

تواند بدونِ پرداخت حتی یک توکن، براي خود کارت بخرد!اختیار داشته باشد، میي کافی را درژهامتیازات وی-نتیجهدر-

ها از آنکند تا ببیند آیا مالقات با یکیرا بررسی میزادگانهاي اَشرافکاشیهر بازیکن، در پایان نوبت خود، :زادگاناَشراف* 
-ي الزم را کسب کردهامتیازات ویژهاقل ي مالقات خواهد یافت که حدرطی اجازهشاَش خواهد شد یا نه. بازیکن، تنها بهنصیب

هم عملیاتکه حتی یک -زاده سر باز زدن از دیدار با یک اشرافاست). نظر، ثبت شدهباشد (امتیازاتی که روي کاشیِ مورد
زاده اشراف2اَش بتواند با د که در پایانِ نوبتداشته باشامتیازِ ویژهقدر غیرممکن است. اگر بازیکنی آن- شودمحسوب نمی



روبهها را انتخاب کند. کاشیِ مربوطه، در اختیارِ بازیکن، قرار گرفته و بازیکن، آن را از آندیدار کند، او باید فقط یکی
گذارد.روي خود میپیشِ

- رسید، بازي، تا پایانِ آن دور ادامه پیدا15تیازِ منزلتاماز بازیکنان (در یک دور از بازي)، به که یکیوقتی:پایان بازي* 
هاي برابري را بازي کرده باشند.ي بازیکنان، نوبتکند تا همهمی

تان زادگانهاي اشرافکاشیشود (امتیازات ي بازي معرفی میرا گرفته باشد، برندهامتیازِ منزلتترین سپس هر بازیکنی که بیش
ي بازي خواهد بود!تري خریده باشد، برندهصورت تساوي، بازیکنی که تعداد کارت کمررا فراموش نکنید)! د
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