
»Ice Cult/ آیس کالت«
دقیقه30سال به باال؛ مدت بازي: 10بازیکن 4تا 2براي 

:از راهنماي اصلی)1ي هاي صفحه(عکساجزاء و چیدمان آغاز بازي

آغاز بازي، مطابق تصویر، پایه و چهار مسیر یخی را به یکدیگر متّصل کنید.از پیشچهار مسیر یخی: ویک پایه * 

ي کامل را تشکیل دهند.ها، یک دایره) روي قالبکي (کماندایرهچهار قالب یخ را طوري درون پایه قرار دهید که چهار ربعچهار قالب یخ شفّاف: * 

نوان عمانده بههاي باقینفره، مهرههاي دونفره یا سهگیرد. در بازيمهره از یک رنگ تعلّق میبه هر بازیکن، پنج * بیست مهره در چهار رنگ مختلف:
یابند.طرف) در بازي حضور می(بیهاي خُنثی مهره

مسیرهاي یخی ي خود را به نقاط انتهاییبازیکنی که زودتر از بقیه بتواند هر پنج مهرهاز راهنماي اصلی): 1ي (عکس پایین صفحههدف بازي
هاي مسیرهاي یخی و جهت حرکت بر روي مسیرها کامالً مشخص شده است.»ورودي«ها و »مقصد«ي بازي است. در تصویر، (مقصد) برساند، برنده

دهد (عمل دو).ها را حرکت میمهرهسپس: چرخاند (عمل یک) و هاي یخ را میقالب: اولبازیکن در هر نوبت بازي، : چگونگی بازي

درجه، 90ي اندازهابتدا دو قالب یخ مجاورِ هم را باهم و به:از راهنماي اصلی)2ي ] صفحه2و 1هاي [(عکسهاي یخ: چرخاندن قالبل یکعم
ي ر مرتبهي (مجاور) دیگر را انتخاب کرده و عمل چرخاندن را دوباره انجام دهید. دپیوستههمشان بچرخانید. سپس دو قالب بهحولِ محور مرکزي مشترك

شان برگردند!که دوباره به سرِ جاي سابقصورتیتوانید همان دو قالب اول را بچرخانید ولی نه بهدوم چرخاندن، می

ها را محکم هاي یخ را بگیرید و آنبا دست، دو سمت قالباز راهنماي اصلی): 2ي ] صفحه4و 3هاي [هاي یخ (عکسي چرخاندن قالبشیوه
ها را به داخل پایه برگردانید. درجه بچرخانید. حاال قالب90ها را از پایه بیرون آورده و در جهت مورد نظر خود بانید. سپس آنیکدیگر بچسبه

ها درون پایه، ممنوع است!عوض کردن جاي قالب

ورود به صفحه را ندارد!ي حرکت کردن یا اي اجازهي چرخاندن (دو بار) تمام نشده باشد، هیچ مهرهتا وقتی که مرحلهنکته: 

ها شفّاف هستند، شما جا که قالبترین میزان موفقیت خود را به شانس واگذار کنید! از آنهاي یخ، کمدر هنگام چرخاندن قالبي مهم:نکته
را تشخیص بدهید. دقیق نگاه ها هاي بنفش را ببینید و موقعیت آنها) و دایرهدایرهها (ربعها و کمانکي پیکانتوانید همهدر هر لحظه می

خواهید به سطحِ رویی قالب یخ بیاورید.ها را میکنید و تصمیم بگیرید که کدام نشانه

اید، کنسل کنید یا تغییر دهید!شما اجازه ندارید حرکتی را که شروع کردهقانون مهم: 

توانید انجام دهید:کارهایی میکنند که شما چهدهند، مشخّص مینشان میهاي یخ هاي باالییِ قالبهایی که وجهنشانه:هاحرکت دادن مهره: دوعمل 

برید.کنید یا یک خانه به جلو میرنگ با آن پیکان را وارد یکی از مسیرهاي یخی میهاي هم، یکی از مهرهپیکانازاي هر به

اي ممکن باشد، باید آن را انجام بدهید (حتی اگر       ها، حرکتی براي مهرهدستور پیکانتوجه رها کنید و اگر طبق ها را بییک از پیکانشما اجازه ندارید هیچ
ها) استفاده کنید (که در ادامه توضیح داده     دایرهها (ربعها از قوانین و امکانات مربوط به کمانکتوانید قبل از حرکت دادن مهرهبه ضررِ شما باشد)! اما می

خواهد شد)!



ها:ن حرکت دادن مهرهقوانی

کنند.کند، حرکت میدر طولِ مسیري که پیکانِ روي قالب یخ مشخّص می) 3از درون به بیرونِ مسیرهاي یخی و ) 2ها، در جهت پیکان)1ها همیشه مهره

مهره را وارد یکی از مسیرهاي یخی کنید.یکیا اي را حرکت بدهید که از قبل در مسیر یخی مورد نظر قرار گرفته است مهرهیا براي این کار شما باید 

ها) سوار شود. تواند روي آن مهره (یا آن ستون مهرههاي دیگري در آن باشد، میاي شود که مهره یا مهرهاي وارد خانهاگر مهره

هاي دیگران، فرقی یا مهرههاي خودش(مهرهبرداند، با خود به جلو میهایی را که رویش سوار شدهي مهرهاي حرکت کند، همهاگر مهره
مانند!شان میهاي زیرین سرِ جايولی مهرهکند) نمی

توانند از یک مسیر یخی به مسیر دیگري بروند!وجه نمیهیچها بهتواند هر تعداد مهره روي هر یک از مسیرهاي یخی داشته باشد اما مهرههر بازیکن می

دهند.ها را نشان میي حرکت دادن مهرهکامالً نحوهاز راهنماي اصلی) 3ي صفحهباالي (2و 1هاي مثال

هاي یخ خود را (حرکت مربوط به آن پیکان را) هاي موجود روي قالبتوانید هرکدام از پیکانهاي یخ، شما میي بنفش روي قالبازاي هر دایرهبه
که یک پیکان را توانید تصمیم بگیرید که دو پیکان مختلف را تکرار کنید یا اینباشید، میي بنفش داشته (تکرار) کنید. اگر بیش از یک دایره"کپی"

ارزش خواهد بود!ي بنفش بیهاي یخ نباشد، دایرهچندبار تکرار کنید. اگر هیچ پیکانی روي قالب

دهند.ها را نشان میمهرهي حرکت دادن کامالً نحوهاز راهنماي اصلی)3ي صفحهپایین (5و a4،b4، 3هاي مثال

صورت افقی] به چپ یا به راست بچرخانید. این درجه [به90هاي یخ را از قالبیکیکنید که دایره)، شما اجازه پیدا میازاي هر کمانک (ربعبه
مهره اتفاق بیفتد. ها و یا بین حرکت دادنِ دوتواند قبل یا بعد از حرکت دادنِ مهرههاي) اضافی میچرخاندن (یا چرخاندن

اي که قبالً امکان حرکت نداشته، امکانِ حرکت بیاید، آن حرکت باید حتماً انجام شود.ها، مهرهاگر با یکی از این چرخش-

ها، امکانِ حرکت خود را از دست بدهند!استفاده کنید، ممکن است برخی از مهرهها، از چرخش اگر قبل از حرکت دادنِ مهره-

دهند.ها را نشان میي حرکت دادن مهرهکامالً نحوهاز راهنماي اصلی) 4ي (صفحه8و 7، 6هاي مثال

ها اگر یکی از بازیکنهایش را از انتهاي مسیرهاي یخی خارج کند. ي مهرهکم یکی از بازیکنان همهرسد که دستبازي وقتی به پایان می: پایان بازي
ي بازیکن دیگري نیز سواري داده و آن را نیز از بازي خارج کند، خودش کند، به آخرین مهرهي خودش را از بازي خارج میکه دارد آخرین مهرهدرحالی

هاي خودش هنوز در بازي مانده باشند، باعث پیروزي ي بازیکن دیگري را از بازي خارج کند و مهرهي بازي است ولی اگر کسی، آخرین مهرهتنهایی برندهبه
يپیروزهاي خودش هنوز در بازي باقی مانده باشند، باعثزمان از بازي خارج کند و مهرههاي آخر دو بازیکن را همزیکن شده است. اگر بازیکنی مهرهآن با

شده است.مشترك آن دو نفر
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