راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎزی
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»آداﻣﺲ ﻋﺸﻖ« ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻼد ﻓﺮوﺧﺘﻪاﯾﺪ؟!
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ِ
ﯾﺎ »ﻋﺼﺎرهی زﯾﺮﺷﻠﻮاری« ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻮنآﺷﺎم؟؟
در ﺑﺎزی ﺷﯿﺮ ِ ﻣﺮغ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣ�ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ!

اﺟﺰای ﺑﺎزی
زيرشلواری

عشق

آدامس

 ۱۷۰ﮐﺎرت ﮐﻠﻤﻪ

حامله

خونآشام

)ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ(

جالد

 ۳۰ﮐﺎرت ﻣﺸﺘﺮی

)ﭘﺸﺖ آﺑﯽ(

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

ﺑﺎزی را آﻏﺎز ﻣ�ﮐﻨﺪ.

روش ﺑﺎزی
ﻫﺮ دور از ﺑﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣ�ﺷﻮد:
 .۱ﺑﺎزﯾﮑﻦ آﻏﺎزﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺸﺘﺮی از وﺳﻂ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻌﺪ

از ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ رو ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣ�دﻫﺪ.

جالد

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

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دو ﮐﺎرت از ﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ
.۲
ِ
دارﻧﺪ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﮐﻠﻤﻪای ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺴﺎزﻧﺪ
و آن را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﻮی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

زباله

بليط

عشق

آدامس

زيرشلواری
مرگبار

ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺴﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ درد اون ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮره!

 .۳در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻤﺖ

ﭼﭗ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ِ
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓ� و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ.

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

 .۴ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓ� ﮐﺮدﻧﺪ،

ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮑ� از ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﮐﺎرت ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﺰه ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻣ�دﻫﺪ.

 .۵ﺗﻤﺎم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎزیﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ را ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ

ﻫﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻦ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ  ۶ﮐﺎرت ﭘُﺮ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺸﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣ�ﺷﻮد و
 .۶ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺒﻠ�،
ِ

دور ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزی را ﺷﺮوع ﻣ�ﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎزی
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!

ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزی
ﯾﮑ� از وﯾﮋﮔ�ﻫﺎی ﺑﺎزی روﻣﯿﺰی اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ

ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن دور ﻣﯿﺰ اﺳﺖ .ﺣﺘ� ﺑﺮﺧ� از ﺑﺎزیﻫﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را از

ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺳﺎده ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣ�ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﮑﻦ را در

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزﯾﮕﺮ ،ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه و ﮔﺎﻫ� ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮار ﻣ�دﻫﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ را

ﮔﺴﺘﺮش ﻣ�دﻫﻨﺪ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ� ﻓﺮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ�ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺎزیﻫﺎﺳﺖ 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 ﺑﺎزیﻫﺎی

ﺠﻤ� روﻣﯿﺰ )ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﻤﺎﻧ� و دورﻫﻤ�(
دﺳﺘ ِ َ

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺮی ﺑﺎزیﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺎده ،ﻣﻔﺮح و

ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎدوﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ در ﺧﻮد
ﺑﺎزی ،ﮐﻪ در اﻧﺴﺎنﻫﺎی دور ﻣﯿﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴ�Snake Oil :
ﻃﺮاح ﺑﺎزیJeﬀ Ochs :
ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی :ﺳﯿﺪ ﻧﻌﯿﻢ ﺗﺪﯾﻦ
ﻃﺮاﺣ� ﻟﻮﮔﻮ :ﻓﺮﺷﺎد رﺳﺘﻤ�
ﮔﺮاﻓﯿﮏ :آرزو ﺑﺎزﻏﻦ
ﺑﺮﮔﺮدان :اﻣﯿﺮ ﺳﻼﻣﺘ�
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ :آرش ﺑﺮﻫﺎن

ﻣُﺴﺘﻔﯿﻞ

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