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HUCH"کمپانی ی ازمحصول« & Friends"سرزمین ذهن زیبا"اي ازارائه/آلمان"«

باال)سال به6ازیکن؛ ب4تا 2(

!!رپ، بِمنکرغمر، پبِ* 

قدر ناودارمزرعهزنِشکر، وراما خدا...!و... بعله!کننقُل میها دارن قُلگ! دیمساعد نیستاصالًنه وآشپزختوها وضعیت مرغ
!فرار داشته باشنی برايشانسیه ،هاکه مرغپرت هستحواس

ه کناواز ... پیشبزنین به چاكنه وسریع و دقیق، از آشپزخرشِپهو با یها!)(منجنیقکنندهپرتابهايروي قاشقبِپرین زود
! و نهاي خاردار باشیاز خطر نیست! باید حسابی مراقب سیم! البته این فرار، خالیبشیندارمزرعهجنابجزیی از سوپ

ن واخالق و تیزدندسگ، سگ نگهبان هاسودستدمِندوست نداریاًدار! و البته مطمئنمزرعهآقاي طور مراقب چنگکهمین
!!ونیني نجات برسهپرندبشقاببه وتونبلند، خودرشِپهبا ینینکه بتوه! خیلی خیلی بهترنفرود بیای

...برهو میبازي، رو هدف قرار بدهها آیتمبهترین کسی که !!طرف یه زندگی بهترشون کنین بهپرتابو نبرداریوها رمرغ



اجزاء بازي:* 

رو با یک آویزدوي بازيِصفحه1** 

در این طرف صفحه، شما باید . دهمین ونشوصفحه، مزرعه ررويِهی:بدینانجام وبازي مختلفجوردونینتوبا این صفحه، می
. در دهون مینشوي دارتصفحه، یک تختهيهدیگرويِکنین!ی اشیاء دوري عضاز برخورد با بن وهدف بگیریواشیاء مختلفی ر

.ن..دارن، هدف بگیریتري که امتیازات بیشوهایی راین طرف صفحه، شما باید حلقه

:ي بازيصفحهزان کردنِي آویشیوه* 

تا نوسط بکشیبهویین صفحه رهاي باال و پا. بستبندازین دورِشوو زنجیر باالي صفحه رنینبه در یا دیوار متّصل کوآویز ر
ه!نش"تا"ي بازي صفحه

مرغ یدکی!1مرغ + 3** 

از دست وش، چسبندگی خودايهغبار یا به هر علت دیگوگردچسبیدنِ علت ها بهغاز مریکیهشستشو هستن! اگقابلهامرغ
ن!کنیشپرز، خشکدستمال بدون هو با یشبشورینبا آب هداد، کافی

تون و ها! پس مراقب پرتابذارنجا بهایی بهلکّههبا سطوح حساس برخورد کنند، ممکنهکه اگطوریهها جنس مرغهشدار:* 
!ب سطوح حساس باشین!مراق

کننده!قاشق پرتاب1** 

ها:ي پرتاب مرغ* شیوه

. ه..ش روي قسمت باالیی قاشق قرار بگیرذارین که سرِطوري روي قاشق بومرغ

، توندستیکیاونيو با انگشت اشارهندست بگیریهبا یوي قاشقدسته: نگر) استفاده کنیمنجنیق (پرتابهمثل ی،از قاشق
...عقبکشین بوقاشق

!!کننها چه پروازي میکه مرغن... و تماشا کنینرها کنیوو قاشقنبگیریهدف

ن بیاد!وتش دستتا قلقنخوب تمرین کنیروگر گیري با پرتاباز آغاز بازي، هدفپیششه توصیه می

کاشی مزرعه36** 

مرغتخم7** 



:(فرار از آشپزخانه)بازيهدف* 

که کسین!و امتیازات مثبت بگیرینبزنیه،نیازنه موردواز آشپزخرکه براي فراوترین اشیاء و ترکیبات غذایی ممکنیشب
.شه..میي بازي ، برندههکسب کنوترین امتیازاتبیش

: سازي بازيآماده* 

ن!آماده نگه داریو همهاي مزرعه رکاشیوآویزون کنینبه دیوار "مزرعه"از طرف وي بازيصفحه

مشخص کنین!و خط پرتابمرغ، کاشی تخمتا 7باید قرار بگیرین و با چیدنِ اي از صفحه که در چه فاصلهنتوافق کنی

: چگونگی بازي* 

ن!سمت صفحه پرتاب کنیبهومرغتا 3، (با منجنیق)ن روشی که گفته شدوبه همن وتعیین کنیوي بازيآغازکننده

ننتوي نقاط مزرعه نمی! همهن. پس باید خیلی مراقب باشی..م امتیازات مثبت و هم امتیازات منفی وجود دارنهتوي صفحه، 
!بدندیگ نجات افتادن توي از وها رمرغ

ر درو هاي ویژه . این اشیاء و آیتمذارن..در اختیار شما میوايو امکانات ویژهنمفید، خیلیها براي فراری اشیاء و آیتمعضب
کنیم.میمعرفی مفصالًي همین راهنما،ادامه

ن اوي در پشت "عملیات"هاگبردارین ووکاشیاون، باید هوجود داراونکاشی متناسب بایه که رو هدف قرار بدینآیتمی هاگ
..بدین.انجام ون عملیاتاو، باید اشهکاشی، نوشته شده ب

با این هاگه!قبول، قابلهبا مرغ داروترین سطح تماس، آیتمی که بیشهخورد کرده باشبر(روي صفحه)آیتمهاز یمرغ با بیشهاگ
.هقبول، قابلهنزدیکمرغ"رس"از همه به روش، مشخص نشد، آیتمی که بیش

!و حدس بزننتعداد امتیازات شما رننتا نتون، دور از نگاه رقبا نگه دارینیو که جمع کردههاییکاشینکته:* 

نبه اوو، شما باید کاشی مربوطه رهبزنون هدفوي، هماهبازیکن دیگهدر اَمان نیستن! اگلزوماً ، ینهایی که بردهکاشیهشدار: *
ین...هایی که بردهازاي کاشی، البته بهشنلحاظ میدر پایان بازي ،ضرر شما نیست! امتیازاتلزوماً بههم ! البته این ینبد

از صفحه جدا کرده و شانس وها ر، مرغن. اوهرس، نوبت به بازیکن بعدي مینپرتاب کردیوتونمرغ خودتا 3ر که شما هوقتی
پایان ، دور اول بازي بهو انجام دادنشونپرتاب خودتا 3ها، ي بازیکنکه همهوقتی. هکنبراي پرتاب دوباره امتحان میوشخود
.کنه..ورو میونه و پشتگردبرمیولمرغ او. بازیکن آغازکننده، تخمهرسمی

از هر دور، بازیکن بعد دور)! 7(هطرف صفحه پرتاب کنبار به7ومرغتا 3که هر بازیکن تا اینهکننوبت ادامه پیدا میبازي به
...هرسپایان میمرغ هفتم، بازي بهتخمندنِو. بعد از برگردونهگردبرمیوها رمرغاز تخمآغازکننده، یکی



: هاي دیگر بازيشیوه* 

کاشی باقی تا 7که فقط بدینتا جایی ادامه وبازينینتو، میباشناي گر) حرفهها در کار با منجنیق (پرتابي بازیکنهمههاگ
!ها نیستمرغاین شیوه، نیازي به تخمتو. ونهبم

: پایان بازي* 

.شه..میي بازي ، برندههداشته باشروترین امتیاز : بازیکنی که بیشنشبعد از پایان دورِ هفتم، امتیازات محاسبه می

امتیازکُلّی ه! حتا اگنبازیمیو، بالفاصله بازيهدست شما باشتودار که در پایان بازي، کارت مزرعهنقدر بدشانس باشیناوهاگ
ن!باشیگرفتههم

: چکونگی شمارش امتیازات* 

:نانتخاب کنیوها رناواز از آغاز بازي، یکی؛ پیشهحساب امتیازات وجود داردو راه براي نگه داشتن 

ن...شها محاسبه میفقط امتیازات و عملیات پشت کارتن:وآس)1

کسر توناز مجموع امتیازات مثبت خودوکه در پایان بازي، باید این امتیازاتهو مشخص!هم وجود دارنامتیازات منفی هشدار:
.شه..میي بازي ، برندههداروترین امتیازاتکه بیشکسی!نکنی

هاکامبو. این اطالعات فقط براي ندر نظر نگیریدرج شده،،شکلهاي مربعروي کاشی،ستارهکه با عالمت ی رواطالعاتنکته:
شه...میتوضیح داده ي همین راهنما،که در ادامه- ن، معتبرها)ترکیبی(

آمدهدستبههايکامبواز طریق (ویژه) همو امتیازات اضافی ...نشها محاسبه میشت کارتامتیازات و عملیات پپیچیده:) 2
.ن..شکسب می،در طول بازي

: ي دوم)سمت راست صفحه-(تصاویر پایین هاي مزرعهکاشی* 

رنگ):ي زردهایی با لبه(کاشیندمیهااي به بازیکنهایی که امکانات ویژهکاشی*

.ونینبعد از انجام عملیات مربوطه، به ستون ذخیره برگردوکه باید کاشیهین پیکان اینمعنیِ ا-

ي نهواز لومرغبعدش. نبرداریوي سگنهوچاك! کاشی لبهنجا بزنینواز افوراًخطرناك! باید خیلیي منطقههیي سگ:نهول-
امتیاز.6=تون باشهکاشی تو دستاگه در پایان بازي، این ! نو دوباره پرتاب کنیرینسگ بردا

تونمرغي فاتحه، هاتفاقی بیفتهمچینهاگ!ینخیلی نزدیک نشجناب،که به ایننمواظب باشی:هاسو، سگ نگهبان-
تا دور بعدي،براي یادآوريو. کاشینمرغ پرتاب کنیتا 2نو فقط اجازه داریدارینتر مرغ کمهی،ست! در دور بعدي، شماخونده

. ننیوي عمومی برگردبه ستون ذخیرهورهاسوکاشی بعدش. ننگه داریتونخودپیش

و تاننشان بده. پشتتونبهوراه درستکهناعتماد کنیشبهنینتوهاي بسته هم میبا چشم:هري، نگهبان ترافیک هوایی-
را به ستون هريبعدش! نطرف صفحه پرتاب کنیبهن وتنهواز روي شوي بازي و بدون نگاه کردن، مرغ بعديبه صفحهبکنین

.ونینذخیره برگرد



در هاگرو بگیره!ها فرار مرغجلوي تا هکنوحسابی صابون زده و هر کاري میسوپ درستهبراي یودلشبرونو:داربرونو، مزرعه-
!ینمهم نیست که چقدر امتیاز کسب کردهه!ربمیودار با خرج شما، بازي، مزرعههدست شما باشتوپایان بازي، این کاشی 

با وشما باید مرغ بعديه!کنآلود میخوابوشما رکونو-هورستفقط محل خوابیدن :آلودکونو، کارگر خواب- هورست-
.ونینبه ستون ذخیره برگردورکونو-هورست! سپس نبسته پرتاب کنیهايچشم

:ي سوم راهنماي اصلی)سمت چپ صفحه- (تصاویر باال هافتت میها با عملیات ویژه، این اتفاقابراي این کاشی*

، تعداد تون باشهدستها این کارته در پایان بازي،. اگننگه داریوکاشینینتو، میناز عملیات ویژه استفاده کنیینخوانمیهاگ
.ن..گیریمیامتیازمشخصی

ناقص هايکامبواز و یکینیدزدبهااز بازیکنکاشی از یکیهشما باید ی...کننمیفرار به شما کمک توها بیگانه:پرندهبشقاب-
، نآغاز نکرده باشیوییکامبوشما هیچ ه). اگشنمیتوضیح داده ي همین راهنما،در ادامههاکامبو(نن کامل کنیاوبا وتونخود

امتیاز.5ملیات بی عملیات! ع

به ستون وباید خود اَبرمرغبعدش. ونینبه ستون ذخیره برگردوکاشی منفیهینینتوا! میبکنهنهتوکار میاَبرمرغ همه:اَبرمرغ-
امتیاز.1. ونینذخیره برگرد

طرف صفحه پرتاب بهه رومرغ دیگهالفاصله یبنینتوکننده!). شما می(= تقویتآرهمی"جوجه"یه لک براي شما لک:لکلک-
.ونینبه ستون ذخیره برگردولکلکبعدش! نو دوباره استفاده کنیارین، بردینکه قبالً پرتاب کردهوهاییاز مرغ. یکینکنی

امتیاز.4

تهدید ها روبازیکنيبقیهنینوت، میندر اختیار داشته باشیوسرباز وظیفه جکسونشما مهمات و هاگ:سرباز وظیفه جکسون-
از یکینینتو، مینزمان در اختیار داشته باشیهموسرباز جکسونمهمات و ه! اگنتري کسب کنیو امتیازات بیشنینک

امتیاز.2.ونینبه ستون ذخیره برگردوسرباز جکسونبعدي د! یدزدو برهااز بازیکنهاي یکیکاشی

ي سوم راهنماي سمت چپ صفحه-پایین(تصاویر دارنمثبتهايامتیازپایان بازي براي شما هاي بدون عملیات که درکاشی* 
:ي سوم راهنماي اصلی)صفحهراستسمت - تصاویر باال و اصلی

.ن بدهوبه شما نشوبهترین مسیر فرار رهکنو سعی میکنهمیبا تمام قدرت قوقولی قوقو :نشینموبآلفونسو، خروس پشت-
امتیاز.8

امتیاز.7!هشهاي خاردار براي شما بکتونل از زیر سیمهینهتولوتی می:لوتی خرگوشه-

این، !تون به تراکتور هم رسیدوقت دیدین دستیه. نپیدا کنیوکلید تراکتور رنینتومیکه ، جاییهجااین:هاو بشکههاجعبه-
امتیاز.7-ه داروکه ارزش امتحان کردنهییکامبو

امتیاز.1!هکننمیبه فرار شما ولی کمک چندانی هش پاکاگرچه نیت:ههورست اسب-

امتیاز.1.هواَمانکامالً اَمنن؛ جاي شما بر پشت اوبشهنزدیک شچیزي بههیچدهرزي اجازه نمی:رزي، گاو چراگاه-

امتیاز.7!هببرشبا خودهم وست تا شما رست و آمادههسا در حال سفر به دنیاهاي دیگال:پرندهبشقابفرامسسا، گاو ال-

از.امتی8!نجاي خیلی مناسب براي پنهان شدهی:هاي کاهبسته-



امتیاز.3.نریزي کنیبرنامهومسیر فرار بعدينینتوي کود، میاز روي پشتهي کود:پشته-

امتیاز.3وعده!عنوان میانبهولوگاز کوچهی:زدههاي کرمسیب-

-لی:خرماموش، لیاو بگیرین! براي این تونین جلوشسختی میکنه. بهداره قاروقور میش همشکمست.اشق مرغ و جوجهع، ا
.گیرینمیامتیاز6تون کار خوب

ن! اوهشکارش به دیگ و دیگچه بکههم دوست ندارن؛ اوهکندرك میودیکی خیلی خوب احساس شما ردیکی، خوك کثیف!:-
.نگیریمیامتیاز5و شما در پایان بازي، هکنبه شما کمک می

امتیاز.5!هکمک بزرگی،! اینهدار به شما بیفتزن مزرعهچشمهذارش نمیبا حولهناوپیگی، همسرِ دیکی!:-

ننتوو میدارنشونخودهمراهنقشه هها یناو!برنسر میو رفقایش در تعطیالت بهکورتوي و رفقایش!:کورت، مرغِ کی-
امتیاز.7!که جاهاي امن کجاها هستنن ن بدودقیقاً به شما نش

امتیاز.9هست!همي کمک کردن تهو شیفهدر اختیار داروهاي زیرزمینی رسلسله تونلهیامیلکور:امیل، موش-

امتیاز.2!هگاه بدي نیست ولی قطعاً جاهاي بهتري هم براي پنهان شدن وجود دارمخفیدستی:چرخ-

امتیاز.10!کننمنحرف میورهاسوها، ناوهردوي روي هاسو:هاي روبهمونا و لیزا، موش-

-امتیاز.2.هرآمیصدا دربهوش ربا نزدیک شدنِ خطر، سوتبان:وین، مرغ دیدهک

امتیاز.4!بلَدهگذرگاه مخفی هیناوکاروسو، موش داخل کیسه:-

ي سوم صفحهراستسمت - پایین(تصاویر دارنمنفیهايامتیازهاي بدون عملیات که در پایان بازي براي شما کاشی* 
:م راهنماي اصلی)چهاري صفحهچپسمت -تصاویر باال و راهنماي اصلی

امتیاز منفی!4!نافتیما گیر می، شهدست شما باشدر پایان بازي، این کارت هاگ!نایتعقیبشما تحت:"تعقیبتحت"پوستر -

امتیاز منفی!1ي!جا گذاشتهوچیزيیههنگام فرار، که هرسنظر میاوه! عزیزم! بهشده روي فنس!:هاي نیمرومرغتخم-

امتیاز منفی!5!نایبراي فرود انتخاب نکردهوجاي خوبیآخ! اصالًسیم خاردار:-

امتیاز منفی!4!هتحملمرغ هم غیرقابلهمچین بوي بدي حتا براي یهگندکاريِ جناب هورست!:-

!شهمین ثبت توبراامتیاز منفی3صورت،! در غیر اینننیفتییشونهاي اکه گیر پنجههبهترفریتزي، روباه ناقال!:-

تونن منحرفوتو از هدفبرنب میخوابهو، شما رشونهاي خودها و الالییها با قصهاین سنجاب:موبهاي پشتسنجاب-
امتیاز منفی!3!کننمی

امتیاز منفی!2!هندازبه تأخیر میوتونو فرارهکنبیدار میوي مادري شما ر، غریزهن! اوستگرسنهکیکی:وکیکی، جوج-

امتیاز منفی!2!!م چرانگاجازه بدینهاست... اما کیتی، عاشق مرغ:ي تراکتورسوارکیتی، گربه-

امتیاز منفی!3ها قائل نیست!ها و مرغموش هیچ فرقی بین سگمتأسفانه تله:دارموشلهتالویس، موشِ -

امتیاز منفی!2!نبا این مهمات بکنینینتوکاري نمی، شما هیچسرباز جکسونبدون مهمات:-



:)هایکامبوها (ترکیب* 

در ورکامبوههاي یي کاشیهمهه! اگشونندور بازي، بزنی7اي که باید در طول هاي چندگانهاز هدفهستنها، ترکیباتیکامبو
. ترتیب و توالیِ زدنِ کنینمیدریافت و همها، امتیازات ویژه ربر امتیازات خود کاشی، در پایان بازي، عالوهناختیار داشته باشی

!هاهمیتی ندارهیچ ها این هدف

از و توننیازهاي موردکاشیبشینمجبور هها ممکنوقت! بعضینیاز هستنموردکامبو هتر از یها در بیشاز کاشییعضبنکته:* 
!نیدزددیگران ب

!شدزدیدشهنمیه، شکل گرفت و تکمیل شد، دیگکامبوهکه یوقتینکته:* 

ها باهم م کاشیوکه کدندن میوهاي رنگی نش. ستارهاَنشکلمربع، همگی نرکار میها بهکامبوهایی که براي تشکیل کاشی
.مرتبط هستن

هکه اگندن میوهاي باالیی و پایینی نشستاره؛، در پشت کاشی (در قسمت وسط) ثبت شدهنگیریتعداد امتیازاتی که می
.ن..گیریی، چند امتیاز ویژه مبشننظر، تا پایان بازي، ساخته هاي موردکامبو

:* کامبوهاي دوتایی

وتراکتور رنینتو؛ مینها پیدا کنیها و بشکهدر میان جعبهوسوییچ تراکتور رینشما موفق شدهها + تراکتور:ها و بشکهجعبه-
امتیاز ویژه!5!هابفرستین توي باقالیرا کیتی گربهو نینش کیآت

یژه!امتیاز و3تر!بیشتر، امتیازِبیشخوكدیکی + پیگی:-

-امتیاز ویژه!5!ها کمک خوبی براي فرار هستنتوریست:ويهاي کیوین + مرغک

امتیاز ویژه!5!نخلق شدههدیگهمها اصوالً براي این:ي کودآلفونسو + پشته-

امتیاز ویژه!4!واسه فرارخفنگروه هی:کاروسو + آلفونسو-

-امتیاز ویژه!5شکر! ور! خداسوپ دوست ندارنشونموکدهیچ:لیهورست اسب + ا

:تاییکامبوهاي سه* 

امتیاز ویژه!5!نجا براي کمک به شما آمادهسه دوست خوب که همیشه و همه:رزي + دیکی + هورست-

-شتاامتیاز ویژه!5!ندن میوبه شما نشوهاي کوچولوي بامزه، راهکنندهکمک:نشینموبلی + کاروسو + سنجاب پ

امتیاز ویژه!3ها براي قایم شدن!جا خوبهمه:دستیهاي کاه + چرخي کود + بستهپشته-

امتیاز ویژه!5:ها + مونا و لیزاها و بشکهگندکاريِ هورست + جعبه-

امتیاز ویژه!4ترکیب کمکیِ شجاعانه! هی:هاي کاهفریتزي + کورت + بسته-

-هشمیامتیاز مثبت6رستگاري معکوس! امتیازات منفی شما، تبدیل به:امتیاز منفیبا کاشی6کم دست!



:دارت مرغی* 

.این بازي ندارنتونقشی هیچها. کاشیآویزون کنیناز طرف دارت، به قالب وصفحه ر:بازيسازيآماده* 

.ندست داشته باشیدمِزهابراي یادداشت امتیاهمکاغذیه . نتا صفحه تعیین کنیورهاني بازیکفاصله

امتیازات بعدش! نطرف صفحه پرتاب کنیبهومرغتا3، هر تون شدوقتی نوبت. هشنوبت انجام میبازي به:چگونگی بازي* 
...نگیریامتیاز می10، نبه مرکز صفحه بزنیه. اگنیادداشت کنیوتونخود

...هرسنوبت به بازیکن بعدي میدش بع.هار دارن قرتوي اومرغ "سر"که هقبولی از صفحه قابلقسمتفقط مراقب باشید!* 

.ه..شم میو، بازي تمطرف صفحه پرتاب کردنبهوها ربار، مرغ7هاي بازیکنوقتی همه

و امتیازات رسهمیپایان انجام داد، بازي بهوشهاي خودکه آخرین بازیکن براي هفتمین بار پرتاببعد از این* پایان بازي:
.ن..شنهایی محاسبه می

*****
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