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   GOGETTER مدل شاهزاده و اژدها                                        

 ها(ی بازی )برای تمام مدلقواعد اولیه

ی بازی انتخاب کرده و ها را از کتابچهیکی از بازی .1

ی بازی داشته باشید. قطعات پازل را در کنار صفحه

از صفحه جدا کرده و همه را طوری که رو به باال 

 باشند بگذارید. حاال برای شروع آماده هستید.
ی پازل برای ساخت مسیری استفاده کنید قطعه 9هر از  .2

تان را به آمده در بازی *که تنها نمادهای تصویری

 هم برساند!  
مسیری بسازید که این نمادهای  )تصویر یک پیکان(:

 تصویری را به هم متصل کند.

اطمینان )تصویر پیکانی که روی آن ضربدر خورده(: 

ای تصویری را به حاصل کنید که هیچ مسیری این نماده

 رساند.هم نمی

نباید هیچ مسیر بن بستی ایجاد    فراموش نکنید!

 کنید.
رفته و به روی با وجود دو مسیر که از پازل بیرون 

ی بازی آمده و یکی از قطعات پازل که تصویر یک صفحه

ی جذاب و اژدها را روی خود دارد، بازی به مرحله

هایی شود. اکنون ببینید از چه حقهجدیدی وارد می

باید استفاده کنید تا از اژدها )یا دیگر نمادهای 

 تصویری( دوری کنید!

خود دارد یک تقاطع  ی پازلی که تصویر اژدها را رویقطعه .3

توانند مثل مسیرهای معمولی است که نمادهای تصویری می

ای که انتخاب که در بازیدیگر از آن عبور کنند مگر این

 اید پیکانی باشد که این حرکت را ممنوع کرده باشد!کرده

های قطعه استفاده کرده و ارتباط 9وقتی از هر  

 اید!ودهدرست را ایجاد کردید، رمز بازی را گش

های زیادی برای هر بازی وجود دارد، اگر جایی به راه حل

ی مشکل برخوردید، کلید بازی را که در پشت هر صفحه

 کتابچه وجود دارد برای یافتن چند نمونه، نگاه کنید. 
که در یک سمت پیکان با ضربدر  هایی نیازی نیست نماد راهنمایی

 به هم متصل شوند! اند،)اگر بیش از یکی باشد( قرار گرفته
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