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»Geister Treppe» / «رواحاَکانِپلّ«

./ یک تاس ویژهي رنگی چسبندهلکّه4/ ي رنگیمهره4/ روح4/ ي بازيیک صفحه:ي بازيمحتویات جعبه

ي رنگی بچسبانید تا هر روح، یک رنگ مشخّص براي خود داشته باشد.هها، یک لکّاز شروع اولین دور بازي، زیر هریک از روحپیش

کند و آن را روي ي رنگی را براي خودش انتخاب میي بازي را در وسط میز بازي بگذارید. سپس هر بازیکن، یک مهرهصفحهازي:سآماده
مانند.ي بازي میصفحهون ازبیرها فعالً گذارد. روحپیکان) میروي ارواح (ي پلّکانِترین پلّهپایین

یابد.هاي ساعت ادامه میکند. سپس بازي، در جهت حرکت عقربهترین بازیکن، بازي را شروع میجوان:(چهارنفره)بازيچگونگی

دهد، اس نشان میاي که عدد روي تاندازهاَش را بهي رنگیرسد، مهرهاَش میهر بازیکنی که نوبت بازيروي تاس:هايتعداد نقطهمعنی 
زمان روي یک پلّه قرار بگیرند.توانند همي رنگی مختلف میبرد. چند مهرهمیباالي پلّکانطرف به

کنید.    روحبه را تبدیلخودي رنگیمهرهتوانید را نشان بدهد، شما میروحاگر تاسِ شما، معنی روحِ روي تاس:

ي اَش یک لکّهي سبز، از بازي بیرون رفته و روحی که قسمت پایینیتبدیل کرده است. مهرهروحا به اَش ري رنگیمهره، سبزبازیکن مثال:
اَش را پیش خودش         ي رنگیجا شود. بازیکن، مهرهرنگ خودش جابههمروحِشود. مهره همیشه باید با سبزرنگ دارد، جایگزینِ آن می

م رنگ، رنگ اوست!دارد تا فراموش نکند که کدانگه می

کرده باشید، باید روحبه ي رنگی خود را تبدیلدهد، اگر قبالً مهرهشود و تاسِ شما، یک عدد را نشان میکه نوبت شما میوقتی: و سپس
در طولِ ارواحیِ طور معمول، نگاه کردن به قسمت پایین، رنگ شما را دارد! بهروحرا حرکت بدهید. خیلی دقت کنید که کدام ها روحاز یکی

بازي، ممنوع است!

در مسیرِ هدف را ها روحاز شده باشند و تاسِ شما، یک عدد را نشان بدهد، شما باید یکیروحبه هاي رنگی تبدیلي مهرهاگر همه*
عقب حرکت دهید!تان را بهروحجلو) حرکت دهید. حق ندارید به(رو

جا کنید! مثالً را باهم جابهها روحاز دوتا شما باید را نشان بدهد،روحشده باشند و تاسِ شما، یک حروبه هاي رنگی تبدیلي مهرهاگر همه*
اند.که مشترکاً روي یک پلّه ایستادهروحي باالتر ایستاده است یا دو تر ایستاده است با یکی که بر پلّهي پایینکه بر پلّههاروحاز یکی

ها را با انگشت حفظ کنید تا اشتباهی پیش نیاید.دارید، جاي آناز روي صفحه برمی- جاییبراي جابه- ها را روحکه وقتینکته: 

یابد و بازیکنی که در آن است) بازي پایان میروح پیراي که ي پلّکان برسد (خانهها به باالترین پلّهروحاز که یکیمحض آنبه:پایان بازي
ي بازي است.چسبیده باشد، برندهروح قسمت پایینی آن به،اَش)ي رنگی(لکّهشرنگ



٢

توانید نادیده شانسی زیاد ندارید! عددهاي اضافی را میاندازي دقیق و خوشي پایانی، نیاز به یک تاسشما براي رسیدن به پلّه:ي مهمنکته
توان بازي را ادامه داد تا نفرات دوم و اید)! مینشان دهد، بازهم برندهرا 2پلّه تا پایان فاصله داشته باشید و تاس شما، عدد 1بگیرید (یعنی اگر 

سوم هم مشخّص شوند.

هاي روحترتیب، این ي بازي قرار دهید. بدیناضافی را روي صفحهروحتان، دو هاي رنگیبعد از انتخاب مهره:چگونگی بازي (دونفره)
از کند تا یکیاز بقیه به خط پایان برسد، بازي ادامه پیدا میقبلطرفارواح بیاز این ر یکیشوند. اگخود جزیی از بازي میخودبهطرفبی

به خط پایان برسد.از بازیکنان باشد)به یکیتعلّق(روحی که مدرست هاي روح

ي قوانین، مثل قوانین بازي دونفره هشود. بقیمیروحبه از شروع بازي، تبدیلي چهارم، پیشدر این بازي، مهره:نفره)چگونگی بازي (سه
خواهد بود.

شده روحبه ها تبدیلي مهرهکه همهرا نشان داد (وقتیروحاگر تاسِ شما، یک :ايهاي حرفهترها و بازیکنپیشنهادهایی براي بزرگ
از این دو کار را انتخاب کنید:توانید یکیباشند)، می

یاجا کنید... جابهرا باهم ها روحمثل قبل، دوتا از ) 1

شوند!  باهم عوض میها روحترتیب، صاحبانِ که بدین-کنید هاي رنگی را باهم تعویض میدوتا از مهره) 2

* * * * *

بازي خوش بگذره!روح

* * * * *
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