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ภาพรวมของเกม
ผู้้�เล่่นเป็็นสถาป็นิกผู้้�ออกแบบแล่ะก่อสร้�าง เพ่ื่�อตกแต่งให้�เม่ืองศรี้ร้าชากล่ายเป็็นเม่ืองแฟนตาซีีแห่้งท้�องท้ะเล่ 

ในการ้เล่่นด้�วยกติกาพิื่เศษนี� ผู้้�เล่่นเพีื่ยง 1 คนจะต�องแข่่งขั่นกับค่้ต่อส้� (จำล่อง) 
ที้�เพีื่ยบพื่ร้�อมืไป็ด้�วยทุ้นท้รั้พื่ย์อย่าง “มิืสเตอร์้ออร์้ก�า” มืห้าเศร้ษฐีีผู้้�ร้ำ�าร้วยแล่ะมืากป็ร้ะสบการ้ณ์์ 

เข่าสามืาร้ถสร้�างโคร้งการ้ให้ญ่่ยักษ์ร้ะดั้บเมืกะโป็ร้เจกต์ได้�ในเวล่าอันสั�น เรี้ยกได้�ว่าไม่ืมีืงานก่อสร้�างใด้ในโล่ก 
ที้�เข่าไม่ืสามืาร้ถสร้�างได้� การ้เอาชนะค่้ต่อส้�ร้ะดั้บนี�ผู้้�เล่่นจึงจำเป็็นต�องวางแผู้นให้�ดี้ ทั้�งต�องกล่�าได้�กล่�าเสีย 

ใช�ไห้วพื่ริ้บให้�เต็มืที้�เพ่ื่�อชัยชนะเห้น่อมิืสเตอร์้ออร์้ก�าผู้้�ยิ�งให้ญ่่!

อุปกรณ์์ท่ี่�ต้้องใช้้
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กาการรนับคะแนนหลังจบเกมนับคะแนนหลังจบเกม
• คะแนนจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จ

• คะแนนโบนัสจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จและมีรูปร่างเหมือนกัน:

   * เหมือนกัน 3 แผ่น +3 คะแนน

   * เหมือนกัน 4 แผ่น +4 คะแนน

• ลบ 1 คะแนนตามจำ นวนเม็ดวัสดุที่ขาดไปบนแผ่นโครงการ 
  ที่ยังสร้างไม่สำ เร็จ 

 
END GAME SCORING
• Gain VP from each completed Project Tiles.

• Gain Bonus VP for each set of matching Project Tiles:

    * A set of three: +3 VP

    * A set of four: +4 VP

• Lose 1 VP for each Material Cube missing on 
                           incomplete Project Tiles.
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กร้ะด้านผู้้�เล่่น 1 แผู่้น กร้ะด้านท่้าเร่้อ 1 แผู่้น เม็ืด้วัสดุ้ 100 เม็ืด้ (4 สี สีล่ะ 25 เม็ืด้)

การ์้ด้เร่้อ 25 ใบ แผู่้นโคร้งการ้ 36 แผู่้น 
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วิธ่ีการเล่่นด้้วยกติ้กาพิเศษสำำหรับเล่่นคนเด่้ยว

การ้เล่่นจะยังคงป็ร้ะกอบด้�วยการ้เล่่นทั้�งห้มืด้ 3 ร้อบเช่นเดิ้มืก่อนที้�จะจบเกมืแล่ะท้ำการ้นับคะแนนเพ่ื่�อตัด้สินผู้้�ชนะ  
การ้เล่่นโด้ยทั้�วไป็แล่ะการ้คิด้คะแนนจะอิงจากกติกาป็กติ ยกเว�นในส่วนต่อไป็นี�

1. ในการ้เล่่นด้�วยกติกาพิื่เศษนี�จะไม่ืมีืช่วงชิงล่ำดั้บการ้เล่่น แต่ก่อนเริ้�มืตาเล่่นแต่ล่ะตาผู้้�เล่่นจะต�องเล่่อกการ์้ด้เร่้อจากม่ือ 
1 ใบมืาใช�เที้ยบกับการ์้ด้ท่้าเร่้อแท้น

• ห้ากการ์้ด้ที้�ผู้้�เล่่นเล่่อกมีืเล่ข่มากกว่าการ์ด้ท่ี่าเรือ ในตาเล่่นนั�นผู้้�เล่่นจะสามืาร้ถเล่่อกห้ยิบการ์้ด้เร่้อ  
 (พื่ร้�อมืแผู่้นโคร้งการ้) ได้�จากท่้าเร่้อ A (แถวบน) เท่้านั�น

• ห้ากการ์้ด้ที้�ผู้้�เล่่นเล่่อกมีืเล่ข่น้อยกว่าการ์ด้ท่ี่าเรือ ในตาเล่่นนั�นผู้้�เล่่นจะสามืาร้ถเล่่อกห้ยิบการ์้ด้เร่้อ  

 (พื่ร้�อมืแผู่้นโคร้งการ้) ได้�จากท่้าเร่้อ B (แถวล่่าง) เท่้านั�น

การ้ห้ยิบเร่้อที้�อย่้ห่้างจากท่้าเร่้อต�องจ่ายเม็ืด้วัสดุ้เพิื่�มืเติมืตามืป็กติ

เป้าหมายของเกม

ท้ำคะแนนเพ่ื่�อเอาชนะ “มิืสเตอร์้ออร์้ก�า” (ห้ร่้อไม่ืก็พื่ยายามืแพื่�ให้�น�อยที้�สุด้ ซึี�งก็ไม่ืใช่เร่้�องน่าอายอะไร้  
เพื่ร้าะฝีีม่ือข่องมิืสเตอร์้ออร์้ก�าไม่ืใช่ธร้ร้มืด้า) โด้ยอาศัยกติกาการ้นับคะแนนตามืป็กติสำห้รั้บทั้�งผู้้�เล่่น แล่ะมิืสเตอร์้ออร์้ก�า

เซ็็ต้อัป

การ้เซ็ีตอัป็ให้�อ�างอิงจากกติกาการ้เซ็ีตอัป็ป็กติสำห้รั้บเล่่น 2 คน ห้ร่้อก็ค่อ ต�องสุ่มืแผู่้นโคร้งการ้ 6 แผู่้นออกจากเกมื  
แล่ะแจกการ์้ด้ให้�ผู้้�เล่่น 5 ใบ โด้ยให้�เพิื่�มืขั่�นตอนพิื่เศษสำห้รั้บการ้เล่่นด้�วยกติกาพิื่เศษนี�อีก 1 ขั่�นตอนห้ลั่งจากขั่�นตอน 4. ดั้งนี�

4.5 ห้งายการ์้ด้เร่้อ 1 ใบมืาวางไว�ข่�างๆ กร้ะด้านท่้าเร่้อ ซึี�งจะเรี้ยกว่า “การ์้ด้ท่้าเร่้อ”

การ์ด้ท่ี่าเรือ

กองทิ้�ง
Common Dolphin

Tursiops12
 
กาการรนับคะแนนหลังจบเกมนับคะแนนหลังจบเกม
• คะแนนจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จ

• คะแนนโบนัสจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จและมีรูปร่างเหมือนกัน:

   * เหมือนกัน 3 แผ่น +3 คะแนน

   * เหมือนกัน 4 แผ่น +4 คะแนน

• ลบ 1 คะแนนตามจำ นวนเม็ดวัสดุที่ขาดไปบนแผ่นโครงการ 
  ที่ยังสร้างไม่สำ เร็จ 

 
END GAME SCORING
• Gain VP from each completed Project Tiles.

• Gain Bonus VP for each set of matching Project Tiles:

    * A set of three: +3 VP

    * A set of four: +4 VP

• Lose 1 VP for each Material Cube missing on 
                           incomplete Project Tiles.
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Physeter macrocephalus3

Gray Whale
Eschrichtius robustus5
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2. เม่ื�อจบตาเล่่นข่องผู้้�เล่่นแล่�ว จะเข่�าตาเล่่นข่อง “มิืสเตอร์้ออร์้ก�า” ซึี�งมิืสเตอร์้ออร์้ก�าจะห้ยิบชุด้การ์้ด้เร่้อแล่ะแผู่้นโคร้งการ้ 
ที้�อย่้ซ้็ายสุำด้(ใกล่�ท่้าเร่้อที้�สุด้) จากท่้าเร่้อที้�ผู้้�เล่่นไม่ืได้�เล่่อกห้ยิบชุด้การ์้ด้เร่้อแล่ะแผู่้นโคร้งการ้ในตาเล่่นก่อนห้น�า 
ซึี�งก็ค่อ ห้ากผู้้�เล่่นเพิื่�งเล่่อกชุด้การ์้ด้เร่้อแล่ะแผู่้นโคร้งการ้จากท่้าเร่้อ A มิืสเตอร์้ออร์้ก�าก็จะห้ยิบจากท่้าเร่้อ B 
ห้ร่้อจำง่ายๆ ว่า มิืสเตอร์้ออร์้ก�าจะห้ยิบชุด้ฟรี้จากท่้าเร่้อที้�มีืเร่้อมืากกว่าเสมือ

White SharkCarcharodon carcharias6
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Selachimorpha11
Fin Whale

Balaenoptera physalus2
Giant grouper

Epinephelus lanceolatus20
Tiger Shark

Galeocerdo cuvier13

Finless Dolphin
Neophocaena phocaenoides15

Orca
Orcinus orca8

Moorish idol
Zanclus cornutus23

Sperm Whale
Physeter macrocephalus3A
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3. แผู่้นโคร้งการ้ที้�มิืสเตอร์้ออร์้ก�าห้ยิบจะถ่อว่าสร้�างสำเร็้จทั้นที้ (นี�แห้ล่ะพื่ลั่งข่องทุ้นนิยมื!) โด้ยผู้้�เล่่นนำแผู่้นโคร้งการ้ที้�สร้�าง
สำเร็้จแล่�วข่องมิืสเตอร์้ออร์้ก�าไป็วางร้วมืกันไว�ที้�ฝ่ี�งตร้งข่�ามืเพ่ื่�อที้�จะได้�สามืาร้ถจับตาด้้ได้�ตล่อด้ว่ามิืสเตอร์้ออร์้ก�าท้ำคะแนน
ไป็ได้�กี�คะแนนแล่�ว แล่ะต�องพื่ยายามืท้ำะคะแนนแซีงให้�ได้�!

4. การ์้ด้เร่้อที้�มิืสเตอร์้ออร์้ก�าห้ยิบไป็ให้�นำไป็วางทั้บ “การ์้ด้ท่้าเร่้อ” เป็็นอันจบตาเล่่นข่องมิืสเตอร์้ออร์้ก�า แล่ะเข่�าตาเล่่นถัด้ไป็ข่อง
ผู้้�เล่่น การ้ท้ำเช่นนี�จะท้ำให้�ตัวเล่ข่บนการ์้ด้ท่้าเร่้อเป็ลี่�ยนไป็เร่้�อยๆ ทุ้กตา โด้ยที้�ผู้้�เล่่นสามืาร้ถคาด้การ้ณ์์ได้�ล่่วงห้น�าว่าในตาเล่่น
ถัด้ไป็การ์้ด้ท่้าเร่้อจะมีืตัวเล่ข่เท่้าใด้

5. ผู้้�เล่่นเข่�าตาเล่่นสลั่บกับมิืสเตอร์้ออร์้ก�าไป็เร่้�อยๆ จนกร้ะทั้�งในท่้าเร่้อไม่ืเห้ล่่อชุด้การ์้ด้เร่้อแล่ะแผู่้นโคร้งการ้ (แล่ะผู้้�เล่่นไม่ืเห้ล่่อ

การ์้ด้ในม่ือเช่นกัน) ก็จะถ่อว่าเป็็นอันจบห้นึ�งร้อบ ห้ากยังไม่ืคร้บ 3 ร้อบให้�ผู้้�เล่่นเริ้�มืเล่่นร้อบให้ม่ืโด้ยห้ยิบการ์้ด้เร่้อจากช่อง
ท่้าเร่้อข่องตัวเองขึ่�นม่ือสำห้รั้บใช�ในร้อบถัด้ไป็ **แยกการ์ด้ท่ี่าเรือใบบนสุำด้ออกมา** นำการ์้ด้ท่้าเร่้อที้�เห้ล่่อสับร้วมืกับ 
กองทิ้�งแล่ะเติมืท่้าเร่้อจนเต็มืเห้ม่ือนป็กติ จากนั�นให้�นำการ์้ด้ท่้าเร่้อที้�แยกออกมืาไป็วางเป็็นการ์้ด้ท่้าเร่้อสำห้รั้บตาเล่่นแร้ก 
ในร้อบถัด้ไป็

 
กาการรนับคะแนนหลังจบเกมนับคะแนนหลังจบเกม
• คะแนนจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จ

• คะแนนโบนัสจากแผ่นโครงการที่สร้างสำ เร็จและมีรูปร่างเหมือนกัน:

   * เหมือนกัน 3 แผ่น +3 คะแนน

   * เหมือนกัน 4 แผ่น +4 คะแนน

• ลบ 1 คะแนนตามจำ นวนเม็ดวัสดุที่ขาดไปบนแผ่นโครงการ 
  ที่ยังสร้างไม่สำ เร็จ 

 
END GAME SCORING
• Gain VP from each completed Project Tiles.

• Gain Bonus VP for each set of matching Project Tiles:

    * A set of three: +3 VP

    * A set of four: +4 VP

• Lose 1 VP for each Material Cube missing on 
                           incomplete Project Tiles.
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เล่ข่มืากกว่า = ได้�ห้ยิบการ์้ด้จากแถว A
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การจบเกมแล่ะการคิด้คะแนน

เกมืจะจบเม่ื�อการ้เล่่นด้ำเนินไป็จนคร้บ 3 ร้อบ ผู้้�เล่่นท้ำการ้นับคะแนนข่องตัวเองเพ่ื่�อตัด้สินผู้้�ชนะกับมิืสเตอร์้ออร์้ก�า 
ตามืกติกาป็กติ ซึี�งมืาจากส่วนต่างๆ ดั้งนี�

• คะแนนจากแผู่้นโคร้งการ้ที้�สร้�างสำเร็้จ

• ชุด้โคร้งการ้ที้�สร้�างสำเร็้จแล่�วซึี�งมีืร้้ป็สิ�งก่อสร้�างเห้ม่ือนกัน 3 แผู่้นขึ่�นไป็ จะได้�คะแนนโบนัสเพิื่�มื 
 ตามืจำนวนแผู่้นโคร้งการ้ในชุด้นั�น (ชุด้ที้�เห้ม่ือนกัน 3 แผู่้น ได้� 3 คะแนน / 4 แผู่้นได้� 4 คะแนน)

นอกจากนั�นผู้้�เล่่นจะยังต�องเสียคะแนนจากโคร้งการ้ที้�ยังค�างอย่้ในพ่ื่�นที้�ก่อสร้�างแล่ะโคร้งการ้ที้�ควำ�าอย่้ด้�านข่�างข่องกร้ะด้านผู้้�เล่่น 
โด้ยอิงจากกติกาป็กติ (เสียคะแนนตามืจำนวนเม็ืด้วัสดุ้ที้�ยังข่าด้อย่้เพ่ื่�อสร้�างโคร้งการ้นั�นให้�สำเร็้จ ไม่ืใช่เล่ข่คะแนนในวงกล่มืด้�าน
ซี�ายบน) มิืสเตอร์้ออร์้ก�าจะไม่ืมีืท้างเสียคะแนนจากกร้ณี์นี�เน่�องจากร้ะดั้บเข่าไม่ืมีืวันที้�จะท้ำโคร้งการ้ไม่ืสำเร็้จ

คำแนะนำสำำหรับการเล่่นด้้วยกติ้กาพิเศษน่�

• คะแนนที้�ต�องการ้เพ่ื่�อเอาชนะมิืสเตอร์้ออร์้ก�า จะอย่้ที้�ป็ร้ะมืาณ์ 48 คะแนนขึ่�นไป็

• ผู้้�เล่่นควร้ใช�ป็ร้ะโยชน์จากการ้ที้�ได้�เริ้�มืเข่�าตาเล่่นก่อนเสมือเพ่ื่�อควบคุมืว่ามิืสเตอร์้ออร์้ก�าจะได้�ห้ยิบชุด้การ์้ด้ใด้

• พื่ยายามืท้ำคะแนนโบนัสจากชุด้โคร้งการ้ที้�เห้ม่ือนกัน โด้ยโคร้งการ้ที้�ให้� 1 คะแนนแล่ะ 8 คะแนนจะมีืโอกาสสร้�างชุด้ 
 ได้�มืากกว่า เน่�องจากมีืจำนวนแผู่้นโคร้งการ้ซีำ�า 4 แผู่้น

• การ้ต่อยอด้คอมืโบสร้�างโคร้งการ้ด้�วยเม็ืด้วัสดุ้ร้างวัล่จะช่วยเร่้งจังห้วะท้ำคะแนนให้�ผู้้�เล่่นได้�อย่างมืาก

• พื่ยายามืเก็บเม็ืด้วัสดุ้ไว�ในโกดั้งก่อนเพ่ื่�อเพิื่�มืตัวเล่่อกแล่ะโอกาสในสร้�างแผู่้นโคร้งการ้ที้�เป็็นป็ร้ะโยชน์ได้�ถ้กจังห้วะยิ�งขึ่�น

• แอคชั�น “แล่กวัสดุ้ก่อสร้�าง” ควร้ใช�เม่ื�อจำเป็็นจริ้งๆ เท่้านั�น


