كنوز أو متاعب
تعليمات اللعبة

العب مع...

عدد املشاركني من  4 – 2جيل  8وما فوق.

ماذا حتتوي العلبة؟

 6مكعبات للعب متطابقة 24 ,بطاقة مصير وبطاقة مساعدة حلساب النتيجة.

مبدأ اللعبة...

كل العب يفتح بطاقة مصير بدوره قد تؤثر على قراراته .وبعد ذلك يأخذ املكعبات
ويلقيها عدة مرات في محاولة للحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط من خالل
انشاء أكبر مجموعة ممكنة من العناصر املتطابقة .الذهب ,املاس وتركيبات مميزة
متنح نقاط املكافأة .اجلماجم غير قابلة للرمي مرة أخرى وجتميع  3جماجم يسبب
الفصل وااللغاء .في نهاية الدور تسجل باقي النقاط التي جمعها الالعب في صفحة
التسجيل.

كيف نستعد للعبة؟

يجب إخراج البطاقة املساعدة لتسجيل األهداف املوجودة في أسفل الرزمة( .هذه
البطاقة سوف تساعدك على احساب وخطة التحرك اخلاصة بك) .اخلطوا األوراق جيدا
وضعوها على شكل صندوق غير مرئي .تز ّودوا بورقة وأدوات مكتبية .والالعب األكبر سنا
هو املسؤول عن تسجيل النقاط .والالعب األصغر سنا يكون أول الالعبني .ويتحرك الدور
في اجتاه عقارب الساعة.

كيف نرمي املكعبات؟

في عملية الرمي األولى يجب القاء جميع املكعبات ال , 8 -مع مراعاة بطاقة مصيره,
وعندها يقرر الالعب أي من املكعبات يرغب في االحتفاظ بها وأي من املكعبات يريد
أن يرميها مرة أخرى من أجل زيادة عدد نقاطه .يحق لالعب أن يعاود لرمي أي مكعب
عدة مرات حسب رغبته ,مبا في ذلك حتى أولئك املكعبات التي اختار أن يبقيها للرمي
في وقت سابق ولكن بتحذيرين اثنني :في كل عملية رمي يجب القاء على األقل اثنني
من املكعبات .ممنوع رمي مكعب واحد .وكل مكعب سقط على اجلمجمة "احترقت"
وال ميكن رميها مرة أخرى .الالعب الذي يجمع  3جماجم أو أكثر يتم فصله من اللعبة
وينهي دوره فورا بدون نقاط .في حالة واحدة فقط( ,أنظر جزيرة األموات) ,اجلماجم ال
تنهي دور الالعب.

انهاء الدور

لكسب النقاط ,يجب على كل العب أن يعلن عن نهاية دوره قبل أن يتم فصله من
قبل اجلماجم .وفي نهاية الدور حتسب النقاط في الوضع النهائي للمكعبات ويتم
تسجيلها في سجل النقاط .يجب إعادة بطاقة املصير الى أسفل الصندوق وينتقل
الدور الى الالعب التالي.

كيفية كسب النقاط؟

لكي تفوز بالنقاط ,يجب على كل العب أن يعلن عن نهاية دوره قبل أن يتم فصله من
قبل اجلماجم .وفي نهاية الدور حتسب النقاط في الوضع النهائي للمكعبات ويتم
تسجيلها في سجل النقاط .يجب إعادة بطاقة املصير الى أسفل الصندوق وينتقل
الدور الى الالعب الذي يليه.
هناك أربع طرق لتسجيل نقاط:
 .1مجموعات :كل مجموعة من ثالثة عناصر متشابهة أو أكثر يجعلك تفوز بنقاط
حسب املفتاح التالي:
 3أشياء متشابهة  100 -نقطة 4 ,أشياء متشابهة –  200نقطة  5 ,أشياء متشابهة
–  500نقطة 6 ,أشياء متشابهة –  1000نقطة 7 ,أشياء متشابهة –  2000نقطة8 ,
أشياء متشابهة –  4000نقطة
 .2املاس والذهب :كل من املاس والعملة الذهبية جتعلك تفوز ب 100 -نقطة حتى
لو لم تقم بإنشاء مجموعة .مجموعات من املاس والعمالت الذهبية جتعلك تفوز
بطريقتني :من حيث قيمتهما املذكورة وحول اجملموعة التي يكونوها على حد سواء.
على سبيل املثال:
=  100( 200لكل ماسة .بدون مجموعة)
=  600نقطة 400( .لكل أربع عمالت ذهبية200 +
للمجموعة)
 .3صندوق كامل :الالعب الذي ينجح في جعل نتيجة النقاط من كل ثمانية مكعبات
يحصل على مكافأة  500نقطة باإلضافة الى النقاط التي جمعها.
 .4االنتصار في املعركة البحرية :الالعب الذي يتمكن من حتقيق العدد املطلوب من
السيوف يفوز مبكافأة اضافية( .أنظر بطاقات املعركة البحرية).

نهاية اللعبة

الالعب الذي يجتاز خط النهاية املكون من  8000نقطة ينهي اللعبة .ولكن فوزه ليس
مضمونا ,ألنه يحق لباقي املشتركني احلصول على دور اضافي حيث يحاول كل منهم
نسبة نقاط أعلى من األول .الفائز في اللعبة هو الذي حصل على أعلى عدد من النقاط
في نهاية اجلولة النهائية بشرط أن يكون قد اجتاز خط  8000نقطة.

جزيرة املوتى

بعد عملية الرمي األولى( ,وفقط األولى) ,ومجموع اجلماجم لالعب هو أربعة أو أكثر
من ذلك ,وال ينتهي دوره بل ينتقل الى جزيرة املوتى (بالطبع املقصود نفس الدور فقط).
ال ميكنه تسجيل نقاط في جزيرة املوتى مبساعدة بقية األشياء لكنه يستطيع انتزاع
نقاط من بقية الالعبني بواسطة اجلماجم التي سوف يجمعها .من أجل االستمرار في
جمع اجلماجم ,يرمي الالعب بقية املكعبات مرة أخرى (باستثناء اجلماجم التي جمعها
من قبل) طاملا أنه يرفع جمجمة واحدة على األقل للرمي يحق له االستمرار والرمي.
وينتهي دوره عندما يلقي أي من الرمي ولم يظهر أي من اجلماجم .ويتم احتساب
اجلماجم التي جمعها عند انتهاء الدور (مبا في ذلك تلك التي رفعها في الرمي األول),
ولكل واحدة منهن سوف يتم خصم  100نقطة من كل واحد من منافسيه.

بطاقات املصير

في كل دور يفتح الالعب بطاقة مصير واحدة فقط وتكون صاحلة لنفس الدور ونفس
الالعب فقط .وفي نهاية الدور يجب اعادة البطاقة الى أسفل الصندوق.
العملة الذهبية يجب عليك أن تبدا دورك بعملة ذهبية واحدة بحسب
قيمتها املذكورة وحسب اجملموعة التي تنتمي اليها على حد سواء.
املاسة يجب عليك أن تبدأ دورك مباسة واحدة فقط املعروفة بقيمتها العالية
وبحسب اجملموعة التي تنتمي اليها على حد سواء.
املعركة البحرية سفينتك تشارك في املعركة البحرية ولكي تفوز يجب
عليك احلصول على عدد السيوف املذكورة في البطاقة .جنحت؟ سوف حتصل
على املكافأة املشار اليها في أسفل البطاقة وسيضاف الى نقاطه التي حصل
عليها .فشلت؟ فإنك ال تكسب نقاط بل تخسر عدد النقاط املشار اليها في
أسفل البطاقة .في املعركة البحرية ال ميكنك العبور الى جزيرة املوتى.
القائد جميع النقاط التي حتصل عليها في هذا الدور سوف تتضاعف .أما
اذا مررت من جزيرة املوتى بصفة قائد فإن كل جمجمة حتصل عليها سوف
يخصم  200نقطة من نقاط املنافسني.
مونكي بيزنيس سوف يتم احتساب القرود والببغاوات التي حتصل عليها
لغرض احتساب حجم اجملموعة( .على سبيل املثال :تعتبر ثالثة الببغاوات
واثنني من القرود على شكل مجموعة واحدة من خمسة أشياء متشابهة).
اجلماجم تبدأ دورك مع عدد من اجلماجم التي تظهر على البطاقة.
الساحرة تعيد احلياة الى اجلمجمة وتسمح برمي املكعب مرة واحدة اضافية
التي رفعت اجلمجمة( .مرة واحدة فقط).
صندوق الكنز ميكنك حماية كنوزك في صندوق الكنز .وبعد كل رمي ميكنك
أن تضع في الصندوق (أو إخراجه منه) ,أي مكعب تريده ,في حالة الغائه ,فإن
كل املكعبات التي جتدها على بطاقة الصندوق سوف تكون محمية وسوف
حتسب لصاحلك.
العاصفة :سفينتك تغرق في العاصفة ويجب عليك إنقاذ أكبر قدر ممكن من
كنوزك .لديك فقط اثنني من التقلبات والتي حتتوي على املاس والقطع النقدية
وسوف متنحك نقاط مزدوجة بقيمة  200نقطة لكل منهما.
الهدنة :و ّقع القراصنة اتفاق الهدنة مع امللك وتعهدوا بعدم حمل السالح
على سفنهم .يجب عليك أن تنهي دورك دون نزاع وإالّ سوف تخسر 1,000
نقطة على كل مكعب السيف ولن يتم احتساب بقية املكعبات األخرى
اخلاصة بك.

مع التمنيات بقضاء وقت ممتع,

