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ﺳــﺎل
دﻗﯿـﻘﻪ

درود ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﺟﻮﯾﻨﺪهی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ!
ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﮔﻨﺞ و اﺷﯿﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺧﻮش آﻣﺪی.
ﺷﺠﺎع ﺑﺎش و ﺧﺎکﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰن و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮔﻨﺞﻫﺎی
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎور .اﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش! اﮔﺮ زﯾﺎد ﻃﻤﻊ ﮐﻨﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽ...
ﺑﺎزی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﮐﺎرﺗﯽ ﭘﺮ از ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻫﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺟﻮﯾﻨﺪهی اﺷﯿﺎی ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ رو
ﮐﺮدن ﮐﺎرتﻫﺎی ﮔﻨﺞ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد .ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺗﺎزهای ﮐﻪ رو ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺠﺶ را
اﻓﺰون ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻪ از زﯾﺮ ﺧﺎک درآورده
ﺑﻮده از ﭼﻨﮕﺶ ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ و ﻧﻮﺑﺘﺶ را ﻫﻢ ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻔﺮﻣﺎ! ﯾﮏ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﺶ!
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺟﺮاﺗﺶ را داری!

اﺟﺰای ﺑﺎزی

 ۶۰ﮐﺎرت زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ
) ۱۰ﻧﻮع از ﻫﺮﮐﺪام  ۶ﻋﺪد(

راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی

اﺿﺎﻓﻪ از روی دﺳﺘﻪ

ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﺎرت
ﮐﺎرتﻫﺎ رو ﮐﻨﯽ!

ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ
ﯾﮏ
ﺑﺮدار و ﺑﺴﻮزان!

ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ

ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ
ﯾﮏ
ﺑﺮدار و ﺑﺎزی ﮐﻦ!

ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﮐﺎرت
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽﺳﻮزﻧﺪ!
ﮐﺎرت

دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ

روﯾﯽ از دﺳﺘﻪ

ﻓﺮش رو ﺷﺪه
ﮐﺎرتﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻦ!

اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و ﮐﻠﯿﺪ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮی!

ﻣﺎرﮔﯿﺮ

ﺗﯿﻎزن

زرﮔﺮ

زورﮔﯿﺮ

اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ
ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و ﮐﻠﯿﺪ
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ ،دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﺎرت ﻣﯽﮔﯿﺮی!
ﯾﮏ ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ

ﺧﻮدت ﺑﺎزی ﮐﻦ!

ﺳﻪ ﮐﺎرت از ﮐﺎرت
و
ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﮑﺶ
ﯾﮑﯽ را ﺑﺎزی ﮐﻦ!
اﻣﺘﯿﺎز ﺳﮑﻪ
از  ۹ - ۴اﺳﺖ!
)ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ از
 ۷ - ۲ﻫﺴﺘﻨﺪ(

 ۲ﮐﺎرت راﻫﻨﻤﺎ

ﺷﺪن » « ﻫﺮ
ﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ا
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ
ﯾﮏاﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ »
ﺨﻮاﻫﺪ از زﻣﯿﻦ
« در
ﺑﺎ رو ﺷﺪن »
«
ﮐﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑ
ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
زﻣﯿﻦآنﺧﻮد در
ﻧﻮع
«
ﮐﺎرت »
آن را در زﻣﯿﻦ
)ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﻧﻮع در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ۵ ،اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
ﺑﺮ ﻣﯽدارد!
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ!
دﯾﮕﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را
ﻣﯽﮔﯿﺮد!
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(
ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد

اﻧﮕﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ

 ۸ﮐﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺮی
)ﺑﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ(

اﺟﺰای ﻫﺮ ﮐﺎرت
ارزش ﮐﺎرت

ﻧﺎم اﻧﮕﺸﺘﺮ

ﻣﺎرﮔﯿﺮ

ﻧﺸﺎن ﮐﺎرت

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎرت

ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺮ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮ
ﮐﺎرت زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن »

«

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﮐﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺮی

ﭼﯿﺪن ﺑﺎزی

ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎ ﻋﺪد  ٢ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد  ٤را ﺟﺪا ﮐﺮده )در

ﻣﺠﻤﻮع  ١٠ﮐﺎرت( ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ وﺳﻂ

ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 ٥٠ﮐﺎرت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪی ﮐﺎرت زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

در وﺳﻂ ﻣﯿﺰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ )ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ(.

ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از

او ﺑﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺑﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ

ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ

ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ

ﺑﺮای ﺑﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ؛ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی را ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ  ٢ﮐﺎرت

ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی را ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

اﻧﮕﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرتﻫﺎی

اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺑﺨﺶ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

روش ﺑﺎزی
رو ﮐﺮدن ﮐﺎرت

ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اوﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از روی دﺳﺘﻪی ﮐﺎرت
ﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﺸﯿﺪه و آن را ﺑﻪ رو در

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ رو ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرتﻫﺎ را در ﺻﻔﺤﻪی  ۷ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اداﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری

اداﻣﻪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت رو ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﻪ

دﻫﺪ )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ رو ﺷﻮد ﻧﯿﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد(.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ رو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ رو ﮐﺮده،

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺳﻮزد و ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮده

در دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻨﺶ

ﺷﺪه اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد(.

ﻣﺜﺎل :اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ رو ﮐﺮدن ﺧﻨﺠﺮ دوم ﻣﯽﺳﻮزد و ﻧﻮﺑﺘﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد!

...اداﻣﻪ ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری

ﺟﻤﻊآوری؛ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی رو ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ )و ﺧﻄﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ(

ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮده را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در

ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ رو ﮐﺮده را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺟﻠﻮی ﺧﻮد )در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ  :۱ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع آن

ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺪدی از ﮐﻢ ﺑﻪ زﯾﺎد )ﻋﺪد ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﺑﭽﯿﻨﺪ.

ﻣﺜﺎل :زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ

ﻧﮑﺘﻪ  :۲زﻣﯿﻦ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ!
ﻧﮑﺘﻪ  :۳ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺎرﺗﯽ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﯽدارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﮐﺎرت ﻧﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮐﺎرت روﯾﯽ( را ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻮﺑﺖ

ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺴﻮزد و ﯾﺎ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ

ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎرت روﯾﯽ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی

زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺘﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرت دﺳﺘﻪی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ را رو ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از

آن ﻧﻮﺑﺘﺶ را ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و زﻣﺎن

اﻣﺘﯿﺎزﺷﻤﺎری ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﺮ ﻧﻮع از ﮐﺎرتﻫﺎی زﻣﯿﻦ

ﺧﻮدش!

ﻣﺜﺎل :اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ۶+۷+۵+۴+۶+۷+۸ = ۴۳

ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪهی ﺑﺎزی اﺳﺖ.

در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوی ،ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎی زﻣﯿﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻫﻢ
اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم
ِ

ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ

 ١٠ﻧﻮع ﮐﺎرت زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ در ﺑﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ دارﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﻫﺮ ﮐﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رو ﺷﺪن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی )از دﺳﺘﻪ زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ،

زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ،از زﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ( را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺻﻮرت آن ﮐﺎرت را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺶ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ.
اﺳﻄﺮﻻب؛ اول ﺑﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪ رو ﮐﻦ!

ﺑﺎ رو ﺷﺪن اﺳﻄﺮﻻب ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرت روﯾﯽ از دﺳﺘﻪ
ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن را رو ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﺎرت را روی
دﺳﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻧﻮﺑﺘﺶ را ﺑﺎ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
رو ﮐﺮده ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ؛ ﯾﮏ ﮐﺎرت از ﯾﮑﯽ ﺑﺴﻮزان!
ﺑﺎ رو ﺷﺪن ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﻗﺮار دﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﺧﻨﺠﺮ؛ ﯾﮏ ﮐﺎرت از ﯾﮑﯽ ﺑﺪزد!
ﺑﺎ رو ﺷﺪن ﺧﻨﺠﺮ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﯾﮏ
ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﺪ و
ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آن ﮐﺎرت را ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻪای ﮐﺎرت ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﺧﻮدش از آن ﻧﻮع ﮐﺎرت
در زﻣﯿﻨﺶ ﻧﺪارد ،اﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﺎر اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮش ،ﻧﻌﻞ و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد دارد ،ﺑﺎ رو ﺷﺪن
ﺧﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮش ،ﻧﻌﻞ و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ از ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺪزدد!
ﻓﺮش؛ از ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻪ!
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮش ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺗﮑﺮاری رو ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮش رو ﮐﺮده را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺧﻮد ﮐﺎرت ﻓﺮش ﻣﯽﺳﻮزد .اﮔﺮ
ﻓﺮش اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرت رو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﮑﻪ و ﯾﮏ ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ رو ﮐﺮده و ﮐﺎرت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ رو ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮش اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از آن او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ رو
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺳﮑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ او ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﮑﻪی
اول و ﺗﭙﺎﻧﭽﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد آورده و ﻓﺮش و ﺳﮑﻪی دوم را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.

ﻣﺎر؛ دو ﮐﺎرت ﺑﻪ اﺟﺒﺎر رو ﮐﻦ!
ﺑﺎ رو ﺷﺪن ﻣﺎر ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ دو ﮐﺎرت دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﻪی
زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ رو ﮐﻨﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮﮐﺪام از ﮐﺎرتﻫﺎی رو ﺷﺪه
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ اﮔﺮ ﮐﺎرت اﺟﺒﺎری اول ﻧﻌﻞ ،ﺧﻨﺠﺮ و ﯾﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ
)ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزی ﺷﺪن ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ( ﮐﺎرت ﺑﺎزی
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرت اﺟﺒﺎری ِ دوم ِ ﻣﺎر ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻌﻞ ؛ ﯾﮏ ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﺧﻮدت ﺑﺎزی ﮐﻦ!
ﺑﺎ رو ﺷﺪن ﻧﻌﻞ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
آن ﮐﺎرت را ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﮐﺎرﺗﯽ در زﻣﯿﻨﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺳﮑﻪ؛ ارزﺷﻤﻨﺪه!
ﺳﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺪاد آن از  ٩-٤اﺳﺖ )ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ از  ٧-٢ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ و ﮐﻠﯿﺪ؛ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرت ﺟﻤﻊ ﮐﻦ!
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ دو ﮐﺎرت ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﻤﻊآوری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری ،ﻫﻢ ﮐﻠﯿﺪ و ﻫﻢ ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ را
در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده از دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﺸﯿﺪه و آﻧﻬﺎ را
ﻫﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﺑﺎزﯾﮑﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊآوری ،ﭘﻨﺞ ﮐﺎرت )ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪ
و ﺻﻨﺪوﻗﭽﻪ( در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ دارد .ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎرتﻫﺎ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ،ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑ ُﺮ زده و ﭘﻨﺞ ﮐﺎرت از آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺸﯿﺪه و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﻘﺸﻪ؛ از ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﮐﻦ!
ﺑﺎ رو ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ،ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑ ُﺮ
زده و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﮐﺎرت از روی آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﯾﮑﯽ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﻧﺮا
ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرتﻫﺎ در دﺳﺘﻪی ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎرﺗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ؛ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرتﻫﺎ در دﺳﺘﻪی ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﮕﺸﺘﺮیﻫﺎ

زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرتﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﻪ روش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎزی

ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ روش ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ وﯾﮋه دارد ﮐﻪ آن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرت

ﻫﺎی ﻋﺎدی ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﮐﺎرتﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ

ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﻫﺮ ﮐﺎرت را
ﻣﺎرﮔﯿﺮ

ﻣﺎرﮔﯿﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را از
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دو ﮐﺎرت اﺿﺎﻓﻪ رو ﮐﻨﺪ.
زورﮔﯿﺮ

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن »

«

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آن را در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ!

زورﮔﯿﺮ
ﮐﺎرﺗﯽ را
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرت
از ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﺮار دادن در دﺳﺘﻪی
ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﯿﻎزن

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎرت »

« ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد

ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ!

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن »

ﺗﯿﻎزن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ دﺳﺘﻪای
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎرت ﺑﺪزدد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از آن دﺳﺘﻪ در زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدش ﮐﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
« ﻫﺮ

ﻧﻮع ﮐﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از زﻣﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽدارد! )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از آن ﻧﻮع در
زﻣﯿﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(

ﻣﺎلدوﺳﺖ

زرﮔﺮ

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ »

»

ﻣﺎلدوﺳﺖ
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ،
و
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده از دﺳﺘﻪی ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ
ﮐﺎرت ﻣﯽﮐﺸﺪ )ﻣﺜﻼ اﮔﺮ  ۴ﮐﺎرت ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ۸ ،ﮐﺎرت از
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ(.
«و

« را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرت

زرﮔﺮ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊﮐﺮده را از ﺳﻮﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﮐﺸﺪ!
در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی اﮔﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٥ ،اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪﺧﻮان

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ »

« در

زﻣﯿﻦ ﺧﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی ۵ ،اﻣﺘﯿﺎز اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد!

رِﻧﺪ

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن »

ﻧﻘﺸﻪﺧﻮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ را ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮐﻞ دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.
« ﻫﺮ

ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ را از ﮐﻞ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ
اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ!

ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦ

رِﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرت،
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن
دو ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮔﻨﺞ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺮ دو را ﻧﯿﺰ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎرت »

رو ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﮐﺎرت از زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ!

«

ﻃﺎﻟﻊﺑﯿﻦ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﮐﺎرت،
ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن
ﺳﻪ ﮐﺎرت از روی دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﺎ رو ﺷﺪن »

«

ﺳﻪ ﮐﺎرت از روی دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ وﻟﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ آنﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ!

ﺑﺎزی  ۵-۸ﻧﻔﺮه

زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮدن دو ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ

 ٨-٥ﻧﻔﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر:

ﮐﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ِ دو ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی  ١٠ﮐﺎرت ،ﺑﺎ ٢٠

ﮐﺎرت دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ) ۱۸ﮐﺎرت ﺑﺎ ﻋﺪد  ۲و  ۲ﮐﺎرت ﺳﮑﻪ

ﺑﺎ ﻋﺪد .(۴

ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرتﻫﺎ ) ١٠٠ﮐﺎرت( را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑ ُﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﻪی ﮐﺎرت

ﻫﺎی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﺎرتﻫﺎی اﻧﮕﺸﺘﺮی دو ﻧﺴﺨﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن در ﺷﺮوع

ﺑﺎزی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ )از ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ( ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی
ﺧﻄﺮ ﮐﺮدن در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑ ُﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ از وﺳﻂ
ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺎداش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻫﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Push Your Luckﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در آن ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺰه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد!
ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﻫﯿﺠﺎن و ﻟﺬت ﻧﻬﻔﺘﻪ
در آن را ﺑﺎ دوﺳﺖداران ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﺪتﻫﺎ
ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺑﺎزی ﮐﺎرﺗﯽ  Dead Man`s Drawﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻃﺮاﺣﺎن
ﺑﺎزی روﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ را آﻏﺎز ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺣﺲ ﺑﺎزی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻮﯾﻨﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎکﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻫﺮ ﺧﻄﺮی اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﺎم ﺑﺎزی را
زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آﯾﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎزی را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ و اﺟﺮای آن
را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ ﺳﭙﺮدﯾﻢ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺪن و ﻏﺎری ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺧﺮاﺑﻪای
ﺑﺮای زﯾﺮ و رو ﮐﺮدن دم ِ دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ روﺣﯿﻪی ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد،
ﭼﺮﺧﺶ
ﺷﺎﻧﺲ را ﺗﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺮز ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻫُﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ و زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
ِ
ﯾﮏ ﮐﺎرت را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮔﻨﺞ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ!
ﺗﯿﻢ روﻣﯿﺰ

ﺧﻼﺻﻪ روش ﺑﺎزی
رو ﮐﺮدن ﮐﺎرت

ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ رو ﮐﺮدن ﮐﺎرت از روی دﺳﺘﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی

زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﻪ رو ﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﺶ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرت رو ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺗﯽ

ﺗﮑﺮاری رو ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺳﻮزد و ﻧﻮﺑﺘﺶ رد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رو ﮐﺮده
ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺘﻪی ﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻤﻊآوری

ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی رو ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ،ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رو ﮐﺮده ﺑﻮده را
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و در زﻣﯿﻦ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع و از ﮐﻢ ﺑﻪ زﯾﺎد ،ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﮐﺎرتﻫﺎی دﺳﺘﻪی زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻫﺮ ﻧﻮع از ﮐﺎرتﻫﺎی زﻣﯿﻦ
ﺧﻮدش!

ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ از ﺑﺎزیDead Man`s Draw :
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ :اﻣﯿﺮ ﺧﺎﻟﻘﯽ
ﻃﺮح و ﺗﻮﺳﻌﻪ

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

www.ROOMIZGAMES.ir

روﻣﯿـــــــــــــــــﺰ

ﺗﻮﻟﯿﺪی از

ﻣُﺴﺘﻔﯿﻞ

