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راهنمای بازی



تا حاال  «آدامِس عشق» به یک جالد فروخته اید؟! 
یا «عصاره ی زیرشلواری» به یک خون آشام؟؟

در بازی شیرِ مرغ همه تالش م� کنند تا عجیب ترین چیزها را 
به عجیب ترین مشتری ها بفروشند تا در پایان عنوان بهترین 

فروشنده را بدست آورند!

اجزای بازی

۳۰ کارت مشتری (پشت آبی)

۱۷۰ کارت کلمه (پشت سبز)
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ج�د خون آشام
حامله



   کارت های کلمه را بُر بزنید و به هر بازیکن ۶ کارت بدهید.
   بازیکن� که به تازگ� چیزی خریده اولین مشتری است و 

بازی را آغاز م� کند.

چیدن بازی

هر دور از بازی به این شکل انجام م� شود:

۱. بازیکن آغازکننده یک کارت مشتری از وسط کشیده و بعد 
از خواندن آن برای همه، به رو جلوی خودش قرار م� دهد.

۲. بازیکناِن دیگر باید با دو کارت از کارت هایی که در دست 
دارند یک ترکیب دو کلمه ای جهت فروش به مشتری بسازند 

و آن را به پشت جلوی خود قرار دهند. 

روش بازی

ج�د

س
ام

آد

ری
وا

شل
ير

ز

ار
رگب

م

ق
ش

ع

له
زبا

ط
بلي

یک ترکیبی بساز که به درد اون مشتری بخوره!

۳. در جهت عقربه های ساعت و با شروع از بازیکن سمت 
چِپ مشتری، هر بازیکن یک دقیقه فرصت دارد تا ترکیب 

خود را برای مشتری معرف� و تبلیغ کند. 

بهتره بازیکِن مشتری، تا پایان اون دور در قالب نقش 
خودش فرو بره!

مشتری بعد از ۳۰ ثانیه حق داره صحبتت رو قطع کنه و 
سراغ بعدی بره. پس تالش کن تا توجهش رو جلب کن�!



۴. بعد از اینکه تمام بازیکنان ترکیب خود را معرف� کردند، 
مشتری یک� از ترکیب ها را انتخاب کرده و کارت نقش خود را 

به عنوان جایزه به صاحب محصول م� دهد.

۵. تمام کارت های بازی شده در این نوبت را بسوزانید و بعد 
هر بازیکن دست خود را تا ۶ کارت پُر کند.

۶. بازیکن سمت چپ مشتری قبل�، مشترِی جدید م� شود و 
دور جدید بازی را شروع م� کند.

زمانیکه تمام بازیکنان حداقل یک بار مشتری شده باشند 
بازی به پایان م� رسد و بازیکن� که بیشترین کارت مشتری را 

جمع کرده باشد برنده بازی م� شود.
در صورت تساوی یک دست دیگر بازی کنید!

پایان بازی

یک� از ویژگ� های بازی رومیزی امکان تعامل و ارتباط بین 
بازیکنان دور میز است. حت� برخ� از بازی ها این ارتباط را از 

سطح یک معاشرت ساده هم فراتر م� برند و بازیکن را در 
جایگاه بازیگر، مذاکره کننده و گاه� مثل این بازی در جایگاه 

فروشنده قرار م� دهند. چنین بازی هایی توانایی تعامل را 
گسترش م� دهند و روابط اجتماع� فرد را تقویت م� کنند.

شیر مرغ هم از همین دست بازی هاست و همیشه پای ثابت 
دورهم� های ما بوده و با کمترین بهانه همه را سرگرم کرده. 

از همین رو آن را به عنوان اولین بازی از سری بازی های 
دستَِجم� رومیز (بازی های مناسب مهمان� و دورهم�) 

انتخاب کردیم. این سری بازی ها قرار است ساده، مفرح و 
خالقانه باشند و بستری بسازند برای جادویی که نه در خود 

بازی، که در انسان های دور میز نهفته است. 

سرگذشت بازی

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای گروه رومیز محفوظ است.

Snake Oil :�عنوان انگلیس
Jeff Ochs :طراح بازی

تصویرسازی: سید نعیم تدین
طراح� لوگو: فرشاد رستم�

گرافیک: آرزو بازغن
برگردان: امیر سالمت�

مدیر تولید: آرش برهان
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