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 گوش حساس 6تا  2در برجی مرموز برای  ییجنا یداستان

 سال به باال، طراح: آلساندرو زوچینی 11برای افراد 

رسد. در پشت این دیوارهای نازک، هیچ ها و نیز صداهایی عجیب و غریب به گوش میشب شده است. صدای غژ غژ کف زمین، به هم خوردن پنجره "آروسا"در هتل 
 شود...کم محو میهایی که کمماند. ناگهان: بنگ! صدای یک جیغ! و صدای قدمپنهان نمیهای پشت دیوارها، گوشصدایی از 

ها شوند؟ و کدامها کشف میها وجود دارد. اما کدام یک از آنطبقهه هایی از میهمانان هتل در همرنخاند... سرا شنیده یکدیگریزی ندیده است! ولی همه، صدای کس چهیچ
عوض دیگران را متهم کنید. چون آنچه مسلم است آن است که شواهد انکارناپذیری وجود دارد خواهید اتهام قتل به شما نشانه رود، باید در اگر نمیمخفی باقی میمانند؟ 

 کند.که در نهایت مجرم را محکوم می
 هدف بازیقصد و 
اگر گوش خود را تیز کنید قادر اندازند. ساختمان هتل می هدر بدنهای کوچک چوبی( بهای خود را )به شکل مکعها سرنخانگیزند: آنظن یکدیگر را برمیها سوءبازیکن

 ها را متهم کرده و ردپای خود را مخفی کنید. توانید دیگر بازیکنایستد. با وجود این اطالعات میخواهید بود حدس بزنید سرنخ در کدام طبقه می
 بازیکنی که کمترین ظن را برانگیخته باشد، برنده است.جرم به جا گذاشته باشد.  هی صحنهای مشکوکی را در نزدیکرنخمجرم فردی است که س

 اجزاء بازی

 ساختمان هتل 1

 های قرمز رنگ(قربانی )مکعب 2

 بازجویی هصفح 1

 رنگ 6سرنخ در  121

بازجویی را کنار آن قرار دهید. هر بازیکن ه رپا شود. صفحی که ساختمان هتل بصفر( متصل کنید به طور ههمکف )طبق هبقه را یکی روی دیگری بر روی طبقهفت ط

 گذارد.روی خود میسرنخ از رنگ خود را به عنوان ذخیره روبه 21

 جا...هایی پراکنده در همهو سرنخ -سرآغاز: دو جسد در هتل آروسا
های خود را داخل ها به نوبت دو تا از سرنخاندازد. پس از آن، بازیکنهتل می ههر دو قربانی را داخل بدنکه چاقویی در دست داشته، است بازیکنی که آخرین نفری بوده 

 اندازند. بدنه می
 . بیفتندها ممکن است روی کدام طبقات ها و سرنخها باید به دقت گوش دهند تا تشخیص دهند قربانیبازیکنه توجه: هم

 قسمت اصلی بازی: بازجویی
 مراحل بازی

شوند و تالش ها به یکدیگر ظنین میشود. حاال بازیکندوم آغاز می هشدند مرحل اول پیدا ها زمانی که هر دو قربانی در مرحلشود: تنهقسیم میقسمت اصلی به دو بخش ت
 کنند ردپای خود را بپوشانند. می

 هاقسمت اول: در جستجوی قربانی
به عنوان یک  آن بازیکننوبت  هر دهند. درادامه میهای ساعت ها در جهت حرکت عقربهبازیکن هکند. بقیبوده، بازی را آغاز می بازیکنی که آخرین بار در یک هتل

 د. گذاراخل آن طبقه را به نمایش مید هد، در این حالت نمایی از محوطکندقت بلند کرده آن را بررسی مید. یکی از طبقات را با کنعمل می بازجو
 دهد:در این شرایط یکی از این دو حالت رخ می

ساختمان را دوباره سرجایش  های جدا شدهدارد. سپس قسمتها را برمید آنکند. اما اگر سرنخی پیدا کنای پیدا نمیآشکار شده، قربانی هحالت اول: بازجو در طبق
 اندازد. هایی که بیرون آورده بود را دوباره یکی پس از دیگری داخل بدنه میگرداند و تمام سرنخبرمی
 ههایش را از ذخیرگذارد: او یکی )دیگر( از سرنخها بود، حاال خود او سرنخ دیگری به جا می: از آنجایی که بازجو در مکان اشتباهی به دنبال قربانیدقتبیی بازجوی
 اندازد. داخل بدنه می خود

ها از ساختمان تر را نگه دارد. اگر با وجود این کار سرنخا طبقات پایینهکه یکی از دستمورد نظر خود را با کمک دو دست جدا کنید، طوری هنکته: باید همواره طبق
 ها را در انتهای آن نوبت به داخل بدنه بیاندازید. هتل بیرون افتادند، این سرنخ

دهد و در نتیجه این طبقه را به عنوان می بازجویی قرار هقربانی را در فضای مربوطه از صفحبازجو این آشکار شده وجود دارد.  هیک قربانی در طبق حتما  حالت دوم: 
ه یرند. در این حالت، تنها یک صحنگبازجویی قرار می ه، هر دو قربانی در یک فضا از صفحزند. اگر هر دو قربانی در یک طبقه باشندجرم عالمت می هیک صحن

 جرم داریم. 

 . قرار دارند 5و  3جرم در طبقات  هدر این مثال، دو صحنتوضیح تصویر: 

 جنایت وجود دارد؟ اوضاع بسیار مشکوک است...!!! هها در صحنهایی از دیگر بازیکنخآیا سرن
خود در  هیک سرنخ از ذخیرجنایت باید  هدر صحن هااز آن به ازای هر سرنخی "اندگیر افتاده"هایی که بازجویی ثبت کنید: بازیکن هاین موضوع را بالفاصله در صفح

 گذارد. بازجویی نمی ههای خود را روی صفحکدام از سرنخگیرد: هیچ می "نادیده"های خود را بازجویی قرار دهند. با این حال بازجو سرنخ همربوطه در صفح هطبق
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هایی که بیرون ام سرنخگذارد و تمکند، دوباره طبقات را سرجای خود میای که مورد بازجویی قرار گرفته را خارج میهای موجود در طبقهپس از آن بازجو تمام سرنخ
 اندازد. آورده را یکی پس از دیگری داخل بدنه می
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 رسد.ها به پایان میهنگامی که هر دو قربانی پیدا شدند، جستجو برای یافتن قربانی

 توانند بدون زحمت، جریان را دنبال کنند. ها میبرد، به این ترتیب دیگر بازیکننام میها را اندازد همواره رنگ آنها را داخل بدنه مینکته: هر بازیکنی که سرنخ
در انتهای نوبت به داخل بدنه برگردانده  اندهایی که در هتل پیدا شدهگیرند. تمام سرنخبازجویی قرار می هها روی صفحبازیکن هاز ذخیرتنها ها به یاد داشته باشید: سرنخ

   شوند. می
 توضیح تصویر:

 پنجم آشکار شده است. هطبق
 ها از ذخیره. سرنخ

بازجویی قرار  هخود را روی صفح هبا رنگ آبی باید دو سرنخ از ذخیردهد. بازیکن بازجویی قرار میه را روی صفح -هاو نه سرنخ–قربانی  ،بازیکن با رنگ زرد
 دهد. 

 پنهان کردن ردپای خودیا ها قسمت دوم: ظنین شدن به دیگر بازیکن
 کنید:خاب میدهند. در نوبت خود شما به عنوان بازجو یکی از این دو حرکت را انتها به نوبت به بازی ادامه میبازیکن

 هاظنین شدن به دیگر بازیکن
 پنهان کردن ردپای خود
 گوید.که حرکتی انجام دهد، بلند نام حرکتی که انتخاب کرده را میبازجو همواره قبل از آن

 :هاظنین شدن به دیگر بازیکن
 کند. ها پیدا کند را آشکار میهایی از افراد مظنون در آنار دارد سرنخای را که انتظسپس طبقهبرد. ها مظنون است را نام میبازجو یک یا چند بازیکن که به آن

 گیرد:قه مورد بررسی قرار میحاال این طب
 بازجویی قرار دهد.  هفحمربوطه از ص هخود در طبق هاشته باشد، باید یک سرنخ از ذخیرآشکار شده قرار د هه ازای هر سرنخی از او که در طبقهر بازیکن مورد ظن ب

هایی که بیرون آورده را یکی پس از دیگری درون بدنه سرنخ هگذارد و همبقات را سرجای خود میآشکار شده را برداشته، ط هها از طبقاال بازجو همة سرنخح
 اندازد.می

  خود را داخل بدنه بیاندازد. هفی از ذخیرازجو باید یک سرنخ اضاباشد، بآشکار شده نداشته  هبازیکن مورد ظنی که سرنخی در طبقهر  : به ازایدقتبیبازجویی 

ها آبی نیست. شود، در واقع دو سرنخ طوسی آنجا قرار دارد ولی هیچ کدام از سرنخسوم ظنین می ههای طوسی و آبی در طبقمثال: بازجو با رنگ زرد به بازیکن
دهد. بازیکن زرد رنگ از روی اشتباه به بازیکن آبی ظنین شده است. قرار میبازجویی  هسوم صفح هی طبقخود را در فضا هیکن با رنگ طوسی دو سرنخ از ذخیرباز

این  هاند، بیاندازد. همود قرار گرفتهساختمان که دوباره طبقات آن سرجای خ هخود به داخل بدن ههایش را از ذخیرکی دیگر از سرنخبه دلیل این تهمت، بازیکن زرد باید ی
 بازجویی بگذارد.  هار نگرفته و نباید سرنخی روی صفحت: او مورد ظن قرای اسحرکات به نفع بازیکن قهوه

 توضیح تصویر:
 سوم آشکار شده هطبق
 طوسی هذخیر
 بازجویی هصفح
 زرد هذخیر

 هاگر اینطور است، با طبقجا باشد. های شما باید آنهمکف داشته باشید، حداقل یکی از سرنخ هاهید بازرسی موفقیت آمیزی از طبقخو: اگر می"همکف هطبق"مورد خاص 
 آید:های زیر پیش میهمکف نباشد، حالته های بازجو در طبقکدام از سرنخ شود. اگر هیچطبقات رفتار می سایرهمکف نیز مانند 

 گیرد.بازجویی قرار نمی هسرنخی از افراد مورد ظن روی صفح هیچ

 اندازد. د سرنخ برداشته داخل بدنه میخو هها شک کرده، از ذخیربازجو به ازای هر بازیکنی که به آن

 گرداند.همکف( پیدا کرده را به درون بدنه برمی هآشکار شده )طبق ههر سرنخی که در طبقبر طبق روال، او 

 پنهان کردن ردپای خود:
 بردارید. ها را از روی صفحه توانید به عنوان بازجو آنبازجویی باشد، می ههای خود شما روی صفحدام از سرنخاگر هرک

بازجویی از فضای  ههای خود را از روی صفحسرنخ تواندشمارد. سپس میهای خود را در آن طبقه میکند. او سرنخبازجو به انتخاب خود یکی از طبقات را آشکار می
 ود بازگرداند.خ هها را به ذخیررد و آنبردا های خود )نه بیشتر( در آن طبقه از ساختمان هتل،همان طبقه به تعداد سرنخ

 گرداند.هایی که بیرون آورده را یکی بعد از دیگری داخل بدنه برمیگذارد و سرنخدارد، طبقات را سرجای خود میآشکار شده را برمی هها در طبقسرنخه حاال هم

 اندازد. اش به داخل بدنه مید را از ذخیرههای خوآشکار شده نباشد، بازجو یکی دیگر از سرنخ ههای او در طبقهیچ کدام از سرنخ : اگردقتبیحرکت 

 سرانجام کار: مجرم و برنده
 رسدبازی به پایان می

 بازجویی قرار بگیرد، یا هها روی صفحرنخ از یکی از بازیکنس 11که به محض آن

 اش نداشته باشد. ها دیگر هیچ سرنخی در ذخیرهکه یکی از بازیکنبه محض آن

یط بازجویی قرار دهد. در این شرا هاش دارد، روی صفحآنچه در ذخیره های بیشتری ازچنین حالتی رخ دهد که بازیکنی مجبور شود سرنخممکن است در اواخر بازی 
 دارد. آشکار شده از ساختمان هتل برمی ههای مورد نیاز را از طبقسرنخ

 گیرند:ت زیر امتیاز بدگمانی میبازجویی به صور هروی صفح هاشوند. سرنخبازی مشخص می هحاال مجرم و برند

 امتیاز بدگمانی 3جنایت قرار داشته باشد     ههر سرنخی که در صحن

 امتیاز بدگمانی 2جنایت قرار داشته باشد      ههر سرنخی که در همسایگی صحن

 امتیاز بدگمانی 1های دیگر هر کدام     سرنخ

توان به عنوان برنده تبریک شود.  به بازیکنی که کمترین امتیاز بدگمانی را آورده باشد میه عنوان مجرم محکوم میبازیکنی که بیشترین امتیاز بدگمانی را آورده باشد ب
  گفت. بازی ممکن است چندین مجرم یا برنده داشته باشد.

سرنخ آبی در  6(. 2×3امتیاز بدگمانی=6ی جنایت هستند )هاسرنخ آبی در صحنه 2برد: امتیاز بدگمانی به پایان می 21مثال: بازیکن آبی قاتل است! او بازی را با 

 9ای با تنها (. بازیکن قهوه3×1امتیاز بدگمانی=3) هستندطبقات  سایر سرنخ آبی دیگر نیز در 3(. 6×2امتیاز بدگمانی=12های جرم قرار دارند ) همسایگی صحنه

  یابد.به مقام ناظر اصلی ارتقا میالفاصله شود و بترین بازیکن است. او برنده میگناهامتیاز بدگمانی، بی

 


