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طراحان بازى تانیا و سارا اِنگِل 

فرار از آتش 
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1) شیطان بندى (شرط بندى روى "شیطان"!!) (صفحه2) 
2) بیرون کشیدنِ زغال از آتشدون (صفحه2) 

3) امتیاز شمارى (صفحه3) 
 4) جایگذارىِ آدمک ها (صفحه4) 

چگونگى بازى:  
هر دورِ بازى از 4 مرحله تشکیل مى شه که همیشه با یه ترتیبِ ثابت و مشخص، یکى بعد از دیگرى، برگزار مى شن:

چیدمانِ شروع بازى : 
همه ى 48 تا زغال رو خوب قاتى پاتى کنین و به هم بزنین و به پُشت، روى آتشدون (صفحه ى بازى) پخش کنین... 

- هر بازیکن، یه رنگ رو انتخاب مى کنه و آدمکِ خودش رو هم روى خونه ى 200 مى ذاره... 
- هر بازیکن، یه سِرى کوپنِ شرط بندى (جمعاً به ارزشِ 200 تا) به عنوانِ سرمایه ى اوّلیه دریافت مى کنه...  

یه دونه صد تایى، یه دونه پنجاه تایى، 2 تا  
بیست تایى و یه دونه ده تایى... 

- کوپن هاى شرط بندىِ باقى مونده، مرتب مى شن و گذاشته مى شن کنارِ صفحه ى بازى و بانک رو تشکیل  
مى دن که به وسیله ى یه بازیکنِ کامالً قابل  اعتماد، اداره مى شه... این جا (یعنى توى بانک) در طولِ بازى،  مى دن که به وسیله ى یه بازیکنِ کامالً قابل  اعتماد، اداره مى شه... این جا (یعنى توى بانک) در طولِ بازى،  

کوپن ها مى تونن معامله و مبادله بشن... 

هدف بازى: 
بازیکنى که از چنگِ "شیطان" قِسِر دَر بره و در پایانِ بازى، بیش ترین کوپن هاى شرط بندى رو در اختیارِ خودش داشته باشه، بازى رو بُرده! براى این منظور، همه ى  
بازیکن ها سعـى مى کنن بیش ترین زغال رو از آتشدون بیرون بکشن، بدون ایـن که با شیطان شاخ به شاخ بشن! اگـه حواس تـون جمع بـوده باشه و خوب شرط بندى  
کرده باشین، حتى وضع تون بهتر هم مى شه و یه پولى هم به جیب مى زنین! توى این "شیطان بندى"ها (شرط بندى هایى که  روى شیطان مى شه!!) مى تونین یه سرمایه ى  
درست و حسابى واسه خودتون به هم بزنین، به شرطى که حسّ ششم تون بهتون بگه که هر یه بازیکن، به تنهایى،چقدر زغال مى تونه از دلِ آتش بکشه بیرون! البته حواس  

تون باشه... اگه بخواین تو شرط بندى زیاده روى کنین، یهو دیدین کلّ دارایى تون بر باد رفت ها...! تون باشه... اگه بخواین تو شرط بندى زیاده روى کنین، یهو دیدین کلّ دارایى تون بر باد رفت ها...! 
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70 تا کوپنِ شرط بندى: 

     48 تا زغال  
(دایره هاى سیاه): 

محتویات جعبه ى بازى: 
      یه دونه صفحه ى بازى 

      6 تا آدمک 

اگه سعى کنین یه دونه زغال رو از دلِ آتش بیرون بکشین، ممکنه دست تون بسوزه، مگه نه؟! پس به نظرِتون، آدم وسوسه  نمى شه که یه شرطى 
                                                                                   با شیطان ببنده و اگه بُرد، شعله هاى سوزان، براش تبدیل به سکّه هاى طالیى بشن؟! 

یک بازى مفرح 
کن، ده سال به باال 

براى 2 تا 6 بازی
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شکل 7: سائول، 4 تا زغال بَر گردونده و از  
دسترنجِ زغالىِ 50 تایى ش هم راضیه و از  

ادامه ى بازى، انصراف مى ده! 

بعد از این که هر بازیکنى، یه نوبت بازى کرد، مرحله ى دو تموم مى شه: 
- ممکنه پیش بیاد (البته خیلى بعیده!) که یکى از بازیکن ها، آخرین زغال رو هم از آتش بیرون بکشه... این جورى، نوبتِش تموم مى شه! همه ى  

بازیکن هاى بدشانسى که نوبتِ شون بعد از این بازیکن باشه، هیچ زغالى گیرِشون نمى آد! 
- شاخ به شاخ شدنِ تون با "شیطان"، ربطى به شرط بندى تون نداره!: این که یه زغالِ شیطان نما بَر گردونین، دلیل نمى شه که شرطِ تون رو هم ببازین!  

حتى در این حالت هم، شما، مثلِ بقیه ى بازیکن ها، ممکنه شرط بندى رو ببرین، ممکنه ببازین! 
- وقتى یه "شیطان" رو مى شه، همه ى اون بازیکن هایى که "با شیطان معامله کرده ن"، یه پولى مى ره تو جیب شون! (رجوع کنین به بخش "معامله با  

شیطان"!) !) 

شکل 6: تالشِ لوسى کال بى فایده ست! چون  
اون هم با یه شیطان شاخ به شاخ شده! 

شکل 5: پترا خوش شانس تر بوده: اون فقط  
با 3 تا زغال، به یه دسترنجِ زغالىِ  

135 تایى رسیده! 

به اختیارِ خودتون، نوبتِ تون رو تموم کنین...! 
اگه این کار رو کردین، همه ى زغال هاى بیرون اومده رو از روى صفحه بَر مى دارین و مى ذارین جلوى روى خودتون؛ طورى که خوب دیده بشن و نتیجه رو هم با صداى  

بلند اعالم مى کنین... این، "دسترنجِ زغالىِ" شماست در این دور از بازى!! 
یه "شیطان" رُخ نشون بده...! 

اگه این جورى بشه، واویال!! انگشت هاتون مى سوزه و نوبت تون هم تموم مى شه! این حرکت، باعث مى شه همه ى     زغال هایى که از قبل برده ین هم به درد  
نخور بشن! زغال ها و زغالِ شیطان نمایى رو که بَر گردونده ین، به پُشت، مى ذارین لبه ى صفحه ى بازى تون... 

مرحله ى دو: بیرون کشیدنِ زغال از آتشدون 
براى دورِ اوّلِ بازى، بازیکنى که لُپ هاش از بقیه سُرخ تره، بازى رو شروع مى کنه!! براى هر کدوم از دورهاىِ بعدىِ بازى، نوبتِ اوّل، به بازیکنِ سمتِ چپِ بازیکنِ شروع  
کننده ى قبلى مى رسه... وقتى که نوبت تون شد، یکى از زغال هاى روى صفحه ى بازى (توى آتشدون) رو بَر گردونین... اگه یه شیطان (یه زغالِ شیطان نما!) رو نکرده  
باشین، مى تونین تصمیم بگیرین که نوبتِ تون رو تموم کنین یا یه زغالِ دیگه بَر گردونین و ارزشِ مجموعِ زغال هاى "از آتش گذشته" (!) رو باالتر ببرین...  

این کار رو تا جایى ادامه مى دین که یا به اختیارِ خودتون، نوبتِ تون رو تموم-کنین یا یه "شیطان" رُخ نشون بده...! 

شکل 4: گوردون به یه شیطان بَر خورده!  
بنا بر این، زغال هایى که قبالً از آتش  
بیرون کشیده، دیگه 90 تا نمى ارزه، صفر  

تا مى ارزه!!! 
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گوردون      پـتـرا         لـوسی       سائول 

شکل٣

مثال:"گوردون" حدس مى زنه که دستِ کم یه بازیکن مى تونه بدون شاخ به شاخ شدن با هیچ شیطانى، جمعاً 200 تا زغال رو کنه؛  
بنا بر این یه کوپنِ صد تایى مى ذاره وسط... "پترا" روى 120 تا شرط مى بنده... "لوسى"، خوش بین تر از این حرف هاست و 140 تا 

مى ذاره وسط... "سائولِ" مُحتاط، 60 تا بیش تر نمى ذاره... 

شرط بندى رو کى ها مى بَرَن؟  
        اگه دستِ کم یه بازیکن، به تنهایى، بتونه تو مرحله ى دو، به اندازه ى رقمِ شرط بندىِ شما یا بیش تر از اون، زغال از  آتش بیرون بیاره، شما شرط رو بُرده ین... 

اگه کوپن هاى شرط بندىِ آدم تموم بشه چى؟  
        اگه یه بازیکن، توى یه دور از بازى، کوپنِ شرط بندى نداشته باشه، نمى تونه توى شرط بندىِ این دور شرکت کنه! ولى تو مرحله ى دو، دُرست مثلِ بقیه ى بازیکن ها، زغال  

        از آتشدون بیرون مى کشه... 

مرحله ى یک: شیطان بندى 
بازیکن ها شرط مى بندن که هر یه بازیکن، به تنهایى، چقدر زغال مى تونه از آتش بیرون بکشه،بدون این که یه "شیطان" (یه زغالِ"شیطان نَما"!) رو کنه...!

روشِ شرط بندى: 
     ــ همه ى بازیکن ها، هم زمان، شرطِ شون رو مى بندن...  

     ــ براى این منظور، هر بازیکن، کوپن هاى شرط بندىِ خودش رو مى ذاره وسط...   
     ــ هر بازیکن، کوپن هایى رو که مى خواد براى شرط بندى استفاده کنه، توى مُشتش مى گیره؛ به شکلى که بقیه ى بازیکن ها  

        نتونن ببینن...         نتونن ببینن... 
     ــ همه ى بازیکن ها، هم زمان، مُشت هاشون رو وا مى کنن، رقمِ شرط بندى شون رو اعالم مى کنن و ستونِ شرط بندى شون رو 
        جلوى روى خودشون مى چینن؛ این دفعه، به شکلى که همه بتونن ببینن (و کامالً از کوپن هاىِ استفاده نشده شون، جدا باشه)! 



 سائول         لوسى          پترا          گوردون 
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بانک 

شکل9

سائول         لوسى           پترا         گوردون 

شکل8

سائول         لوسى          پترا          گوردون 

ممکنه یه بازیکن (چند تا بازیکن) هر دو تا جایزه ى ویژه رو هم زمان بگیره (بگیرن): (50 + 50 = 100)... 

مثال (شکل 9): پترا، 50 تا براى بیش ترین مقدار زغالِ استخراج شده (یعنى 135 تا)، بدونِ شاخ به شاخ شدن با شیطان، گیرِش مى آد... و سائول هم 50 تا  
مى گیره براى این که بیش ترین قطعاتِ زغال رو بیرون کشیده (یعنى 4 قطعه)... 

نکته: ممکنه کسى که بیش ترین مقدار زغال یا بیش ترین تعداد قطعاتِ زغال رو توى یه دور از بازى، بیرون کشیده، شرط بندىِ اون دور رو باخته باشه...   
مهم نیست، باز هم جایزه (جایزه هاى) ویژه ى اون دور، به ش تعلق مى گیره...! 

جایزه ى ویژه براى بیش ترین قطعه زغالِ  
استخراج شده:  

بازیکنى (بازیکن هایى) که تونسته (تونسته ن) 
بیش ترین قطعاتِ زغال رو از آتش بیرون بکِشه  
(بکِشن)، به اندازه ى 50 تا، کوپنِ شرط بندى، از  
بانک، جایزه مى گیره (مى گیرن).ارزشِ مجموعِ  
قطعاتِ زغال، هیچ ربطى به این مسأله نداره! قطعاتِ زغال، هیچ ربطى به این مسأله نداره! 

جایزه ى ویژه براى بیش ترین مقدار زغالِ  
استخراج شده:  

بازیکنى (بازیکن هایى) که تونسته (تونسته ن)  
بیش ترین مقدارِ زغال رو از آتش بیرون بکِشه  
(بکِشن)، به اندازه ى 50 تا، کوپنِ شرط بندى، از  

بانک، جایزه مى گیره (مى گیرن)... 

 جایزه هاى ویژه (که در هر دور از بازى، به بازیکن ها داده مى شه...) 

جایزه ى دو برابر: بازیکنى (بازیکن هایى) که تو مرحله ى شرط بندى، باالترین رقم رو اعالم کرده باشه  
(باشن) و بعداً شرط بندى رو هم بُرده باشه  (باشن)، دو برابرِ رقمِ شرط بندى ش (شرط بندى شون)، از بانک،  
جایزه مى گیره (مى گیرن)... اگه بازیکنى (بازیکن هایى) که باالترین رقم رو اعالم کرده (اعالم کرده ن)،  

شرط بندى رو ببازه (ببازن)، دیگه هیچ کس جایزه ى دو برابر نمى گیره! 

  اگه شرط بندى ش، موفق از آب در مى اومد، اون، دو برابرِ  
 مقدارِ کوپن هاى شرط بندى ش (یعنى: دو تا 140 تا: 280 تا)  
 از بانک، جایزه مى گرفت چون که تو شرط بندى، باالتــرین  
 رقم رو اعالم کرده بود. شرط بندىِ موفقیت آمیزِ پترا، چون  
 رقمـش کـم تر از رقـمِ شـرط بندىِ لوسى بوده، نمى تـونـه  
 جایزه ش رو دو برابر کنه و پترا فقط همون 120 تا رو جایزه  

  مى گیره...   مى گیره... 

مثال (شکل 8): پترا 135 تا زغال از آتشدون بیرون  
کـشیـده، بدون ایـن که به هیـچ شیـطان بـر بـخوره!از  
اون جــا که هیچ کـس نتونسته بیش تر از ایـن انـدازه، 
زغـال بیرون بکشه، همیـن 135، بزرگ تـرین دستـرنجِ  
زغالىِ این دور محسـوب مى شه... سائول، گوردون و  
پترا، شرط بندى رو مى بَرَن چون که شرط هاشون (60،  
100 و 120) از بـزرگ تریـن دسـتـرنجِ زغـالـىِ ایـن دور،  ) از بـزرگ تریـن دسـتـرنجِ زغـالـىِ ایـن دور،  
بیش تر نیست! اون ها هـمه ى کوپن هـاى شـرط بندىِ  
استفاده شده شون رو پـس مى گیرن و به همیـن اندازه  
هم از بـانک، جـایـزه مى گیرن (60، 100 و 120). لوسى،  
شـرط بندى رو مى بـازه چـون خیـلى بـاال شـرط بستـه  

(140 تا در مقابل 135 تا)!  

باخت: اگه رقمِ شرط بندىِ شما، بیش تر از بیش ترین مقدارِ زغالِ بیرون کشیده شده ى این دور باشه، شرط رو مى بازین و همه ى کوپن هاى شرط بندىِ استفاده شده تون،  
در اختیارِ بانک قرار مى گیره! 

بُرد: اگه بیش ترین مقدارِ زغالِ بیرون کشیده شده ى این دور، مساوى با رقمِ شرط بندىِ شما یا بیش تر از اون باشه، شرط رو مى برین! بَرندگانِ شرط بندى، کوپن هاى  
شرط بندىِ استفاده شده شون رو حفظ مى کنن و همون قدر هم به عنوانِ جایزه، از بانک مى گیرن! 

مرحله ى سه: امتیاز شمارى 
وقتى همه ى بازیکن ها، نوبتِ "زغال رو کنى"شون رو بازى کردن، شرط هاى بسته شده، یکى یکى، موردِ بررسى قرار مى گیرن؛ اوّل از همه، شرطِ بازیکنِ شروع کننده...  

روشِ کار هم به این شکله: 
         - بزرگ ترین دسترنجِ زغالى رو مشخص کنین؛ یعنى بیش ترین مجموعِ زغالى که یه بازیکن، به تنهایى، از آتش بیرون کشیده و جلوى روش چیده...  (یادتون باشه،  

             بازیکن هایى که یه زغالِ شیطان نَما بَر گردونده ن، هیچ زغالى تو کیسه شون نیست!!!) 
          - حاال، هر بازیکنى، رقمِ شرط بندىِ خودش رو با بزرگ ترین دسترنجِ زغالىِ این دور از بازى مقایسه مى کنه... 
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خوب... حاال دورِ جدیدِ بازى رو از مرحله ى 1 ("شیطان بندى") شـروع کنین... 

آمـاده شـدن بـراى دورِ بـعد 
حاال همه ى قطعه زغال هایى که جلوى روى بازیکن ها قرار دارن، به پُشت، کنارِ صفحه ى بازى جمع مى شن... قطعاتِ    زغالِ باقى مونده روى صفحه ى بازى، وسطِ صفحه جمع مى شن...  

بعدش، بازیکن ها بررسى مى کنن که آیا همه ى قطعه ها توى شعله (دهانه ى آتشدون:  شکل هاى 12 و 13) جا مى گیرن یا نه... 

شکل13

اگه همه ى زغال ها توى آتشدون جا گرفت، همه ى 48 تا زغال، دوباره قاتى پاتى  
مى شن و عینِ همون شروعِ بازى، به پُشت، چیده مى شن رو صفحه ى بازى 

شکل12

اگه تعداد زغال ها زیاد بود و از دهانه ى آتشدون بیرون زد، دورِ بعدىِ  
بازى فقط با همین تعداد زغال بازى مى شه 

مثال ب: 
از اون جا که پترا و سائول و لوسى، همگى تو خونه ى 50-0 هستن، هیچ کدوم  

نمى تونن با شیطان معامله کنن! 

در طولِ مدّتِ "معامله با شیطان"، بازیکنانِ معامله گر، باید کوپن هاى شرط بندى شون رو طورى پخش کنن که همه ى بازیکن ها بتونن ببینن...  

مثال: کوپن هایى که گوردون براى شرط بندىِ این دور استفاده نکرده، 90 تا مى ارزه... و چون اآلن با یه شیطان شاخ به شاخ شده، باید به لوسى و سائول و پترا،  
جریمه بده... چون همه ى اون ها با شیطان معامله کرده ن! گوردون، 50 تا مى ده به پترا... حاال فقط 40 تا دیگه براش مونده که براى پرداخت به سائول و لوسى،  

کافى نیست... پس گوردون، 40 تاى خودش رو پیش خودش نگه مى داره و سائول و لوسى، نفرى، 50 تا از بانک مى گیرن... 

بازیکنى که با شیطان معامله مى کنه، از هر کدوم از بازیکن هایى که توى اون دور، "زغالِ شیطان نما"  
بَر گردونده ن، به اندازه ى 50 تا، کوپنِ شرط بندى مى گیره بالفاصله بعد از رو شدنِ یه زغالِ شیطان نما،  

پرداخت باید انجام بشه... 

پـایـان بـازى و بـرنـده:  
اگه در پایانِ یه دور از بازى، کوپن هاى شرط بندىِ یکى از بازیکن ها 1600 تا یا بیش تر باشه، بازى تموم مى شه... بازیکنى که  ارزشِ مجموعِ  

کوپن هاش از همه بیش تر باشه، برنده ى بازیه... 
ارائه اى منحصر به فرد از شرکت «سرزمین ذهن زیبا»  

شماره ى تماس براى راهنمایى و مشاوره در مورد بازى ها: 021-88482038 * 
خالق بازى: تانیا اِنگِل - سارا اِنگِل (2013)   

مترجم: کیومرث قنبرى آذر  

توجه!: براى پرداخت، به هیچ وجه نمى تونین از کوپن هاى  
شرط بندىِ استفاده شده ى اون دورِتون، مایه بذارین! 

بازیکنى که نتونه جریمه ش رو به طورِ کامل به دیگران پرداخت کنه (یعنى این که مجموعِ کوپن هاى استفاده نشده براى شرط بندى ش، کم تر از50 تا باشه)،  
هیچ پولى نمى پردازه! در این حالت، پرداخت رو بانک به عهده مى گیره! 

مثال الف: شـکل11
لوسى با شیطان معامله مى کنه چون آدمکِش به تنهایى توى آخرین خونه  
نشسته اگه آدمکِ پترا هم توى همون خونه بود، هیچ کدوم نمى تونستن با  

شیطان معامله کنن! 

شـکـل10

معامله با شیطان! 
آدم باید خیلى "دَر مونده" باشه که با شیطان جماعت معامله کنه!! البته شیطان هم فقط در صورتى با آدمیزاد جماعت معامله مى کنه که بازیکن ها توى یکى از این شرایط قرار بگیرن: 

الف) آدمکِ شون به تنهایى در آخرین خونه از صفحه ى بازى قرار گرفته باشه... یعنى هیچ آدمکِ دیگه اى توى اون خونه (کنارِ آدمکِ اون ها) یا عقب تر از اون (نزدیک تر به  
خونه ى 50-0)  نباشه... 

ب) آدمکِ شون تو خونه ى 50-0 باشه... 

مثال: ارزشِ مجموعِ کوپن هاى پترا، 370 تاست. در نتـیجه، اون، آدمکِش رو مى ذاره بینِ خونه هاى 300 و 500... سـائول هم آدمـکِش رو مى بَره بـه همـون خونه چون که  
مجموعِ کوپن هاش شده 310 تا... ازاون جا که گوردون، دقیقن به انـدازه ى 300 تا، کوپن داره، آدمکِش رو مى ذاره تو خونه ى 300... لوسى،مجموعِش 60 ئه؛ اون، آدمکِش رو  

مى ذاره بین خونه هاى 50-0 و 200... 

مرحله ى چهار: جایگذارىِ آدمک ها 
هر بازیکنى، مجموعِ کوپن هاى شرط بندى ش رو حساب مى کنه...البته، نتیجه رو اعالم نمى کنه! در عوض، آدمکِش رو مى ذاره توى خونه اى از صفحه ى بازى که عددِ قبل  
از اون خونه، بزرگ تر از مجموعِ کوپن هاش و عددِ بعد از اون، کوچک تر از مجموعِ اون ها باشه.... اگه مجموعِ کوپن هاش دقیقاً مساوى با یکى از عددهاى صفحه باشه،  

آدمکِش رو دقیقاً مى ذاره توى همون خونه... 


