
 

 Sagrada/  ساگرادا

  (بازيِ تاس انداختن و پنجره ساختن!)



 Sagradaساگرادا / 

  )دقيقه 45تا  30باال؛ مّدت زمان بازي: سال به 13بازيكن؛  4تا  1براي (

***** 

  ازي:اجزاء ب -

  (دو رو) كارت پنجره 12هاي بازي بازيكنان) / قاب پنجره (صفحه 4

  عدد) 18رنِگ قرمز، زرد، سبز، آبي و بنفش و از هر رنگ،  5تاس (در  90

  امتيازشمار (ُپشت) وي دُورشمار (رو) صفحه

  كارت هدف اختصاصي 5 كارت هدف همگاني / 10ها / تاس يسهكارت ابزار / كي 12

  !توكنِ مِهر 24/  نشانگرِ امتياز 4

*****  

  :نگاهي به بازي -

، اميلياساگرادا ف كليساي بزرگ ي مُشجّر درخلقِ زيباترين پنجره با شيشهشما، هنرمندي هستيد كه بايد براي 
اي هستند كه شما در اختيار داريد؛ هر تاس، يك ها، نمادِ قطعاتِ شيشهبا هنرمندان ديگر رقابت كنيد. تاس

 كند (هرچه عددِ تاس،ارزشِ رنگي هر تاس را عددِ روي آن، تعيين مي دارد؛ »ارزشِ رنگي«و يك  »رنگ«
  تر خواهد بود).تر باشد، رنگ، روشنكوچك

  
ي خود، ، برداشته و در پنجره»كليسا حلّ تأمينِ اعتباراتِم«هايي را از نوبت، تاسدر هر دور از بازي، بازيكنان، به

شان هايكارت هاي رنگيِها و ارزشها را با توجه به بايدها و نبايدهايي كه رنگبازيكنان بايد تاس !گذارندكار مي
 جاورتِ هم را در مُ  »شارزهم«يا  »رنگهم«هاي كار بگذارند و هرگز تاس هاي خوددر پنجره ،كنندتعيين مي

  قرار ندهند.



گري هشيشگيرند؛ ، امتياز ميشاندستيابي به اهداف همگاني و اهداف اختصاصي اور بازي، بازيكنان، بدُ 10از پس
  ي بازي خواهد بود!ترين امتياز را گرفته باشد، برندهكه بيش

*****  

 :بازيكنان سازيِآماده -

 كارت (دور از چشمِ  1خاكستري) را بُر بزنيد و به هر بازيكن، هاي پُشتهاي اهداف اختصاصي (كارت) كارت1
  ديگران) بدهيد؛ فقط خودِ بازيكن حق دارد اين كارت را ببيند!

كارت خود را براي  2اُلگوي روي  4از قاب پنجره بدهيد. هر بازيكن، يكي 1و  كارت پنجره 2) به هر بازيكن، 2
 اش!رود پيِ زندگيكند؛ كارت دوّم ميبازي انتخاب مي

            



ترين)؛ (سخت 6ترين) تا سطح (ساده 3از سطح -هاي سختي مختلفي دارند ها (اُلگوها) درجهپنجره نكته: -
  شود. شده، مشخّص مي ذكر ،اين درجه، با عددي كه در كنارِ نامِ هر ُالگو

  تري را نصيبِ بازيكن خواهند كرد. هاي مِهرِ بيشتر، توكن(اُلگوها)ي سختها پنجره

  بدهيد. »توكن مِهر« شده روي كارت پنجره)ذكر( شي سختيِ اُلگويي درجهاندازه) به هر بازيكن، به3

  تان بلغزانيد.درونِ قاب پنجرهي انتخابِي خود را از پايين، به) كارت پنجره4

دُورشمار بگذاريد؛ اين نشانگرها فقط در پايان بازي  نزديكِهاي بازيكنان را رنگ با قابامتيازِ هم ) نشانگرهاي5
  مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ،و در هنگام امتيازشماري

*****  

  :بازي سازيِآماده -

A ي بازي خود بگذاريد.محوطه نزديكِ) دُورشمار را  

Bيد.چيني بازي خود بدر وسطِ محوطهرو) (بهها را تا از آن3هاي ابزار را بُر زده و ) كارت 

 

  ↑ ...نفره مورد استفاده قرار خواهد گرفتاين نشانه فقط در بازي تك نكته: ↑

  



Cرو) ها را (بهتا از آن3اند) را بُر زده و شان مشخّص شدههاي اهداف همگاني (كه با يك تاس آبي در ُپشت) كارت
 يد.چيني بازي بدر وسطِ محوطه

 

  ↑ )بدون رنگ تكراري ستون( شده از اين نمونهكامل يمجموعههر  ازايبه يازامت ميزان ↑

Dد.ريزيها بتاس يكيسهتاس را در  90ي ) همه  

  
Eازيكني شود بها را به او بدهيد؛ پيشنهاد ميتاس ييسهيد و كشكل توافقي تعيين كنرا بهي بازي ) آغازكننده

  تر شود)!تازگي از يك كليساي جامع بازديد كرده، بازي را آغاز كند (تا فضاي بازي، معنويكه به

  نداريم!ي بازي برگردانيد؛ كاري به كاِرشان ها را به جعبههاي اهداف، ابزار و پنجرهي كارتبقيه

  سان است.نفره، يك4و  3، 2هاي سازي براي بازيآماده نكته: -

*****  



  :چگونگي بازي -

  شود.ور انجام ميدُ 10هر بازي ساگرادا در 

ز ها را اها نگاه كند، آنكه به تاسها را در اختيار دارد)، بدون آنتاس يسهآغازكننده (كه كيور، بازيكن در هر دُ
ان ، خارج شوند، بستگي به تعداد بازيكنسههايي كه بايد از كيريزد. تعداد تاسروي ميز مي، خارج كرده و بهسهكي

  دارد:

  تاس 9نفره: 4در بازي /  تاس 7نفره: 3در بازي /  تاس 5نفره: 2در بازي 

  تاس اضافي) 1تاس +  2ازاي هر بازيكن، (به

(نامش را  !دهندرا تشكيل مي »كليسا حلّ تأمينِ اعتباراتِم«ها، روي ميز، اين تاساز ريخته شدن بهپس
  »!)صندوق كليسا« :گذاريممي

 تواند كارهايكند؛ اّول از همه، بازيكن آغازكننده! هر بازيكن، در نوبت خود، ميهر بازيكن، يك نوبت بازي مي
  زير را (با هر ترتيبي) انجام دهد:

  ي خود بگذارد.هاي خالي در قاب پنجرهاز خانهرا انتخاب كرده و آن را در يكي صندوق كليساهاي ساز تايكي -

  ش) مورد استفاده قرار دهد.هاي مِهرَ هاي ابزار را (با خرج كردنِ توكناز كارتيكي -

 فقط يكي را  كارها را انجام دهد (با هر ترتيبي)،تواند هردوي اينانجامِ اين كارها، اختياري است! بازيكن مي
  كدام را انجام نداده و نوبت خود را واگذار كند!انجام دهد يا هيچ

 تواند بازي كند يا نوبت خود را واگذار كند! كنند و هر بازيكن ميگرد تغيير ميها در جهت ساعتنوبت

  ).3باالخره، ماري ( ) و2كند ()، سپس بن بازي مي1كند (نوبت بازي مي 1ي بازي) آغازكنندهاميلي ( مثال: -

 



ور، در جهت معكوس آن دُكه آخرين بازيكن، نخستين نوبت خود را بازي (يا واگذار) كرد، وقتيور از بازي، در هر دُ
كند. يعني در هر دور، هر بازيكن، يك نوبت دوّم خواهد داشت؛ اوّل از همه، آخرين گرد) ادامه پيدا مي(پادساعت

  آخر...)! طور اليكند و همينيك تاس انتخاب مي بازيكنِ نوبتِ اوّل (كه دوباره

  ↑ ...)6) و باالخره، اميلي (5)، سپس بن (4كند (ماري، نوبت دوّم خود را بازي مي مثال: ↑

  .رسدور، به پايان ميكرد، آن دُور، نوبت دوّم خود را بازي (يا واگذار) ي دُكه بازيكنِ آغازكنندهوقتي

*****  

  :هاچيدمانِ تاس -

  در هنگامِ قرار دادِن يك تاس، در قاب پنجره: »هابايدها و نبايد«

  دهد. قرار قابي هاي كناره يا گوشهاز خانهنخستين تاس: هر بازيكن بايد نخستين تاِس بازيِ خود را در يكي -

 صورت(به قرار بگيرندو در تماس با آن قبلي هاي از تاسيكي در همسايگيِ هاي بعدي بايد هركدام از تاس -
  .عمودي، ُافقي يا اُريب)

ها آزاد ي تاسهاي سفيد، براي همهگيرد. خانهاي باشد كه در آن قرار ميخانه ارزشِرنگ يا همتاس بايد هم -
  هستند! 

، تاس )رنگي (ارزش ي قرمز از پنجره، حتماً بايد با يك تاس قرمز، ُپر شود (در اين حالت، عدديك خانه مثال: -
بوده، پُر شود  3اش ي پرتابيد با تاسي كه نتيجهدر آن نوشته شده، حتماً با 3اي كه عدد اهميتي ندارد)! خانه

  (در اين حالت، رنگ تاس، اهميتي ندارد)!

   !خود قرار بگيرند شِ ارزرنگ يا همدر همسايگيِ يك تاس همصورت افقي يا عمودي بهتوانند ها هرگز نميتاس -

  وانند در كنارِ يكديگر قرار بگيرند.تدهند، نميرا نشان مي 3تاس كه هردو، عدد  2تاس قرمز يا  2 مثال: -

  !شوند ي خودش در قاب پنجرهانتخاب تاس و گذاشتني مرحلهخيالِ توانند در نوبت خود، بيبازيكنان مي

  



يد ي سفتواند در يك خانهو نبايدهايي كه شرح داده شد، رعايت شوند، هر تاسي مي هاي بايداگر همه نكته: -
  قرار بگيرد.

 

  ↑ ...را دارد خانه 3امكانِ قرار گرفتن در  »2 –قرمز «تاس  مثال: ↑

ي مُتناسب با تاس نگذاريد (مثًال يك تاس قرمز را در سعي كنيد تاس خود را در ُمجاورتِ يك خانه نكته: -
) وگرنه امكانِ گذاشتِن يك تاس 2ي را در مُجاورتِ يك خانه 2ي قرمز نگذاريد يا يك تاس مُجاورِت يك خانه
  ايد! هرنگ كردهاي بعدي) در آن خانه، كمديگر را (در نوبت

*****  

  :هاي مِهرهاي ابزار و توكنكارت -

هايي ويژه كسب كارت ابزار در نوبت خود، توانايي 1هاي ِمهر و دريافتِ توانند با خرج كردنِ توكنبازيكنان مي
  كنند:

توكن و  1، فقط بوداگر هيچ توكني (از قبل) روي كارت ن-هاي ِمهر را روي كارت ابزار بگذاريد ) توكن يا توكن1
   !توكن 2، بوداگر 

  دهد، مورد استفاده قرار دهيد.) امكاناتي را كه كارت به شما مي2

  



  هاي ابزار شوند!خيالِ استفاده از كارتتوانند در نوبت خود، بيبازيكنان مي

 -هوجترين هزينه را براي شما خواهد داشت ولي تاوّلين نفر بودن در استفاده از يك كارت ابزار، كم نكته: -
تر است) بيشي شما پُر از تاس شدهكه پنجرهبازي (وقتي يِانتهايهاي ابزار، در مراحل كارتداشته باشيد كه 

  كارِ شما خواهند آمد!به

*****  

  :پايانِ يك دُور -

از ي دُورشمار بگذاريد كه عددِ مُتناسب با آن دُور را بپوشاند. اگر بيششكلي روي صفحهمانده را بهباقي تاسِ
ي هاي اضافي، روتاس از بازيكنان، تاسي برنداشته باشند)د (چون ممكن است بعضيوتاس، باقي مانده بيك 

  !شوند)خارج مي ،(از بازي گيرنددُورشمار قرار نمي

 

ديد ي دُور جگيرد؛ اين بازيكن، آغازكنندهگرد) قرار ميها، در اختيارِ بازيكن بعدي (در جهت ساعتتاس يسهكي
  كنند. آغاز مي خواهد بود؛ سپس بازيكنان، دور جديد را

  . خواهد بود..ي دُور دوّم اكنون، بن، آغازكننده مثال: -

  ُام، پايانِ بازي خواهد بود.10پايانِ دُور 

*****  

  :بازي امتيازشماري در پايانِ -

  رسد.بازي، در پايانِ دُور دهم، به پايان مي

  سمتِ امتيازشمار برگردانيد!ي ُدورشمار را خالي كرده و به) صفحه1

زِ هر بازيكن، براي مشخّص كردنِ جاي او در رديف امتيازات، استفاده كنيد. اگر بازيكني، از ) از نشانگِر امتيا2
  ورو كنيد!گذشت، نشانگر را پُشت 50امتياز 



  
  شود:محاسبه مي موارد زير، ساسِاَ رهر بازيكن، بامتيازات مجموع 

امتياز بگيرند. به اهدافي كه  ها، چند بارتوانند از هركدام از اين كارتف همگاني: بازيكنان مياهدا هايكارت -
ي خالي) امتياز ها (بدون هيچ خانهها يا رديفها هستند، فقط با كامل شدنِ ستونها يا رديفبر مبناي ستون

  تعلّق خواهد گرفت. 

  ي خود) دارند.شده (در پنجرههايي كه از رنگِ تعيين: مجموع اعداد تاسهاي اهداف اختصاصيكارت -

  نشده!ازاي هر توكن ِمهرِ خرجامتياز به 1مِهر: هاي توكن -

  !گيرند!امتياز منفي مي 1شان، مانده از پنجرهي خاليازاي هر خانهبازيكنان، به -

ترين شبازيكني كه بيي بازي خواهد بود. در صورت تساوي، ترين امتياز را گرفته باشد، برندهبازيكني كه بيش
 نشده و در نهايت، بازيكني كه در دُورِ ترين توكنِ مِهرِ خرجي بيشگرفته، دارنده امتيازات را از اهداف اختصاصي

  ي بازي خواهد بود. از ديگران بازي كرده باشد، برندهآخر، پيش

*****  

  :اي براي امتيازشمارينمونه -

ي اند و از پنجرهداده شده نشان) 4ي (صفحهسازي هاي اهداف همگاني كه در بخش آمادهاين مثال، از كارتدر 
  :شدبينيد، استفاده خواهد اي كه در اين تصوير ميشدهلتكمي

  



  :اهداف همگاني -

     3و  1هاي امتياز. به ستون 10شود كه مي- 5و  4هاي امتياز براي هريك از ستون 5تنوع رنگ در ستون:  -
تاس سبز  2ارزش است زيرا نيز بي 2اند؛ همچنين ستون ها كامل نشدههيچ امتيازي تعلّق نخواهد گرفت زيرا آن

  (تكراري) در خود دارد.

و  B4و  B2، در 1هاي (تاس 2و تاس  1امتياز براي هر ُجفت تاس  2): 2و  1هاي رنگي هاي روشن (ارزشرنگ -
  ارزش است! ) چون جُفتي ندارد، بيD4( 2امتياز. سوّمين تاس  4شود كه مي-) D4و  A3 ،B5، در 2هاي تاس

 كه - )كجاي پنجره در هر( رنگهاي كامالً غيرهممجموعه از تاس 3ازاي هريك از امتياز به 4تنوع رنگ:  -
  امتياز.  12شود مي

   نكته: -

  :اهداف اختصاصي -

  امتياز.  17=  6+6+5شود كه مي-) A5و  C1 ،C4هاي بنفش (بنفش: مجموع اعداد تاس هايمجموع تاس -

  :توكنِ ِمهر -

  امتياز! 0قي نمانده پس: ؛ هيچ توكني بانشدهازاي هر توكنِ خرجامتياز به 1

  :ماندههاي خاليخانه -

  امتياز!) -3( شودكه مي-) C3و  A1 ،B1مانده (هاي خالياز خانه ازاي هريكامتياز به) -1(

  امتياز.  40) = -3+ ( 0+  17+  12+  4+  10امتياز نهايي:  -

*****  

  :هااشتباه در قرار دادنِ تاس -

ن اند، بازيكرا زيرِپا گذاشته »بايدها و نبايدها«هاي يك بازيكن، تاساگر در هر لحظه از بازي، مشخّص شود كه 
تر شرح ها (كه پيشي قانونكه همهاش خارج كند تا اينبايد يك يا چند تاس خود را انتخاب كرده و از پنجره

گشت و  هندنخوا شوند، ديگر به بازي، بازهايي كه از پنجره خارج ميداده شدند) از زيرِپا خارج شوند!! تاس



 امتيازاتِ منفي را براي بازيكن، به ارمغان -اگر تا پايان، خالي بمانند-شوند ترتيب، خالي ميهايي كه بدينخانه
  خواهند آورد!!

*****  

  :نفرهقوانين بازي تك -

يي ها، مجموع اعدادِ روي تاس»امتيازِ هدف«دست پيدا كنيد!  »امتيازِ هدف«نفره، بايد بكوشيد به در بازي تك
  اند.نشسته »دُورشماري صفحه«در پايانِ بازي، بر روي  است كه

  شود:مطابق معمول ولي با اندكي تغيير، انجام مي ،سازيآماده :آماده سازي -

  آيند!كار نميهاي مِهر بهتوكن -

  شوند.ه ميچيدي بازي رو) در محوطهكارت هدف اختصاصي (به 2كارت هدف همگاني و  2 -

كارت (براي  1ي سختي مورد نظرتان دارد: از كنيد، بستگي به درجهد بازي ميهاي ابزاري كه وارتعداد كارت -
  كارت (براي بازي ساده). 5يك بازي بسيار سخت) تا 

  شود:با اندكي تغيير، انجام مي وليدُور  10در  ،مطابق معمول ،نفرهبازي تك :چگونگي بازي -

  .و روي ميز بريزيد بيرون بكشيد سهتاس از كي 4در هر دُور،  -

      كارت ابزار  1و از  / ي خود بگذاريد (مطابق معمول) يايك تاس برداشته و در پنجرهنوبت بازي كنيد؛  2 -
  واگذار كنيد!! -رزو خانبه خُ-استفاده كنيد يا نوبت خود را 

استفاده خواهند ، قابل»صندوق كليسا«بار و با خرج كردنِ تاس از هاي ابزار، فقط يككارت :هاي ابزاركارت -
برداريد كه رنگش متناسب با رنگي باشد كه در  صندوقاز يك كارت ابزار، بايد تاسي را از  بود. براي استفاده
  :شود(در سمت چپ) ديده مي باالي كارت ابزار

  
شده شده و تاسِ خرجبار مورد استفاده قرار بگيرد. كارت ابزارِ استفادهتواند يكهر كارت ابزار، فقط مي نكته: -

  شوند!ن گذاشته مياز بازي بيرو ،براي آن، هردو



مانده را (مطابق معمول) روي دُورشمار بگذاريد و مراقب باشيد كه عددِ هاي باقيي تاسهمه :پايانِ يك دُور -
ردِن ك از نشانگرهاي امتياز براي پُروجه تغيير نكند! اگر هيچ تاسي باقي نمانده بود، از يكيهيچها بهروي تاس

  ي دُورشمار استفاده كنيد!خانه

ي ورو كردِن صفحهاز پُشترسد. پيشبازي، در پايانِ دُور دهم، به پايان مي :امتيازشماري در پاياِن بازي -
  را تعيين كنيد.  »امتيازِ هدف«هاي روي دُورشمار را جمع زده و دُورشمار، اعدادِ تاس

هاي اند. تاسر نشستههايي است كه در پايانِ بازي، بر روي دُورشما، مجموع اعدادِ روي تاس»امتيازِ هدف« -
  هاي ابزار، ارتباطي با اين ُمحاسبه نخواهند داشت!شده براي استفاده از كارتخرج

هاي اهداف اختصاصي) محاسبه كنيد؛ از كارتامتياز نهايي خود را مطابق معمول (ولي با انتخابِ فقط يكي -
  خواهيد گرفت! نفيامتياز م 3تان، مانده در پنجرهي خاليالبته شما براي هر خانه

  ي بازي خواهيد بود!تر باشد، شما برندهتان بيشاگر امتيازِ نهايي شما از امتياِز هدف -

*****  

  هاي ابزار:ي كارتترجمه -

 !ر كنيدتتر يا يكي كمتوانيد عددِ آن را يكي بيشاز برداشتنِ تاس، ميپس :/ بنفش )Grozing Pliers( 1كارت  -
  تبديل شود! 1تواند به نيز نمي 6تبديل شود و  6تواند به نمي 1البته 

هاي بدون توجه به قوانين و محدوديتي خود را هاي پنجرهاز تاسيكي :آبي/  )Eglomise Brush( 2كارت  -
  البته سايرِ قوانين نبايد زيرِپا گذاشته شوند! !جا كنيدها، جابهمربوط به رنگ

 Copper( 3كارت  - Foil Burnisher( ي خود را بدون توجه به قوانين و هاي پنجرهاز تاسكيي :/ قرمز
  البته سايرِ قوانين نبايد زيرِپا گذاشته شوند! !جا كنيدهاي مربوط به اعداد، جابهمحدوديت

  ها بايد رعايت شوند!ي قوانينِ چيدمان تاسهمه !جا كنيدتاس را جابه 2دقيقاً  :/ زرد )Lathekin( 4كارت  -

هاي روي دُورشمار معاوضه از تاستوانيد آن را با يكياز برداشتنِ تاس، ميپس :/ سبز ) CutterLens( 5كارت  -
  كنيد!



توانيد آن را دوباره بريزيد؛ اگر تاس، قابلِ قرار دادن از برداشتنِ تاس، ميپس :/ بنفش )Flux Brush( 6كارت  -
  برگردانيد! »صندوق«در پنجره نبود، بايد آن را به 

تواند در بريزيد! اين كارت، فقط مي از اّولرا  »صندوق«هاي ي تاسهمه :/ آبي )ing HammerGlaz( 7كارت  -
  از انتخاِب تاس، مورد استفاده قرار بگيرد!نوبت دوّم شما و پيش

! نوبت دوّم خود را در اين تاس برداريد 1از نوبت اوّل خود، بالفاصله پس :/ قرمز )Running Pliers( 8كارت  -
  ر كنيد!دُور، واگذا

اي بگذاريد كه توانيد آن را در خانهاز برداشتنِ تاس، ميپس :/ زرد )backed Straightedge‐Cork( 9كارت  -
  در ُمجاورتِ هيچ تاس ديگري نباشد! البته سايرِ قوانين نبايد زيرِپا گذاشته شوند!

 Grinding( 10كارت  - Stone( درجه بچرخانيد!  180دقيقًا  توانيد آن رااز برداشتِن تاس، ميپس :/ سبز               
  !آخرطور اليو همين 3به  4، 2به  5، 1شود به تبديل مي 6

 ها برگردانده و تاستاس يسهتوانيد آن را به كياز برداشتنِ تاس، ميپس :/ بنفش )Flux Remover( 11كارت  -
خود  يوانين، تاس را در پنجرهديگري را بيرون بكشيد! عددِ تاس را انتخاب كنيد و با احترامِ كامل به سايرِ ق

  بماند! »صندوق«بگذاريد يا بگذاريد در 

هاي روي دُورشمار، از تاسي خود را كه با يكيهاي پنجرهتا) از تاس2يكي (يا  ) / آبي:Tap Wheel( 12كارت  -
  البته سايرِ قوانين نبايد زيرِپا گذاشته شوند! !جا كنيدرنگ است (يا هستند)، جابههم

*****  

  هاي اهداف همگاني:كارتي ترجمه -

- Color Diagonals يكديگر رنگي كه از طريقِ خطوطِ اُريب، بههاي هم: مجموع تاس#/  رنگ)(خطوطِ اُريبِ يك
  !متّصل هستند

- Light Shades 2و عدد  1هايي با عدد هايي از تاس: مجموعه2/  ))2و  1هاي رنگي هاي روشن (ارزش(رنگ ،
  !كجاي پنجره در هر



- Medium Shades و عدد  3هايي با عدد هايي از تاس: مجموعه2/  ))4و  3هاي رنگي هاي ميانه (ارزش(رنگ
  !كجاي پنجره در هر ،4

- Deep Shades 6و عدد  5هايي با عدد هايي از تاس: مجموعه2/  ))6و  5هاي رنگي هاي تيره (ارزش(رنگ، 
  !كجاي پنجره در هر

- Column Shade Variety  / (تنوع ارزشِ رنگي در ستون)هايي بدون عددِ تكراري: ستون4!  

- Color Variety  / (تنوع رنگي)كجاي پنجره تايي، فاقد رنگِ تكراري، در هر5هايي : مجموعه4!  

- Row Shade Variety  / (تنوع ارزِش رنگي در رديف)هايي بدون عددِ تكراري: رديف5!  

- Shade Variety  ِكجاي پنجره عددِ تكراري، در هر بدونتايي، 6هايي : مجموعه5رنگي) / (تنوع ارزش!  

- Column Color Variety  / (تنوع رنگ در ستون)هايي بدون رنگِ تكراري: ستون5!  

- Row Color Variety  / (تنوع رنگي در رديف)هايي بدون رنگِ تكراري: رديف6!  

*****  

  هاي اهداف اختصاصي:ي كارتترجمه -

- Shades of Purple هاي بنفش داخل پنجره(درجات رنگ بنفش): مجموع اعداد تاس!  

- Shades of Red هاي قرمز داخل پنجره(درجات رنگ قرمز): مجموع اعداد تاس!  

- Shades of Yellow هاي زرد داخل پنجره(درجات رنگ زرد): مجموع اعداد تاس!  

- Shades of Blue هاي آبي داخل پنجره): مجموع اعداد تاس(درجات رنگ آبي!  

- Shades of Green هاي سبز داخل پنجره(درجات رنگ سبز): مجموع اعداد تاس!  

*****  
  آذر كيومرث قنبري مترجم:آدامسكو /  دريانآداريل اندروز و  پديدآورندگان بازي:

*****  
  www.LBMiND.com  /88482038-021»: سرزمين ذهن زيبا«اي از ارائه


