
	»ري دونوالتیهوشارل شوالیه ازي:بپدیدآورندگان/ فرانسه"بلو اورنج"محصول کمپانی « 	

»"سرزمین ذهن زیبا"اي از/ ارائهکیومرث قنبري آذر مترجم:«

دقیقه)01باال؛ سال به7ازیکن؛ ب2(

ي قوانین بازي.؛ کتابچهX-Oآجر22ِ:اجزاء بازي*

روي یکدیگر، دیواري را        ر دادنِ آجرهاي خود برگذارند. بازیکنان، با قراها به بعدي کامالً تازه پا میOها و X، "بریکس"در 
سرِهم قرار دهد، را در یک ردیف پشت)آبییا نارنجیرنگ خود () یا Oیا Xنماد (از آجرکنند. اولین بازیکنی که چهار بنا می

ي بازي خواهد بود! مالک دیوار و برنده

تان نیز هست! بنابراین ي نماد و رنگ رقیبي نماد و رنگ شماست، دربردارندهندهطور که دربرداراما مراقب باشید! هر آجر، همان
بسیار "بریکس"کنید، ممکن است ناخواسته آبی به آسیاي رقیب ریخته باشید! یادگیري هرگاه که آجري را به دیوار اضافه می

زیادي در بازي دارد.ساده است و تنوع و امکانات

:و برندههدف بازي* 

کند. تالش کنید تا زودتر از رقیب، بازي میOو دیگري با Xاز بازیکنان، با هم پیوستنِ نمادها (بازي ساده): یکیبهبازي اول:
سرِهم قرار دهید.چهار مربع از نماد خود را در یک ردیف افقی، یک ستون عمودي یا یک خط اُریب، پشت

کند. تالش کنید تا زودتر از بازي میآبیو دیگري با نارنجیاز بازیکنان، با ده): یکیها (بازي ساهم پیوستنِ رنگبهبازي دوم:
سرِهم قرار دهید.رقیب، چهار مربع از رنگ خود را در یک ردیف افقی، یک ستون عمودي یا یک خط اُریب، پشت

) و Oو هم Xاز بازیکنان با نمادها (هم ): یکیرفتهها (بازي پیشهم پیوستنِ رنگبرابر بههم پیوستنِ نمادها دربهبازي سوم:
) تالش کنید تا زودتر از رقیب، چهار مربع از نماد یا رنگ خود را در یک ردیف افقی، یک نارنجیو هم آبیها (هم دیگري با رنگ

سرِهم قرار دهید.ستون عمودي یا یک خط اُریب، پشت

از آجرها را گیرند. بازیکنِ آغازکننده، یکیدر وسط میز بازي و در دسترسِ هردو بازیکن قرار میآجر22ي همهچگونگی بازي: * 
شکل به-کند. در هر نوبت بعدي، هر بازیکن، یک آجر شکل افقی یا عمودي، بناي دیوار را آغاز میبرداشته و با قرار دادنِ آن به

و با آجرهاي قبلی در یک خط قرار بگیرد. یک "مسطّح"صورت ر جدید باید بههر آجکند. به دیوار اضافه می-عمودي یا افقی



از دیوار - افقیهايجهتدر-از آنبه دیوار اضافه شود یا طوري قرار بگیرد که بخشیزاویهیا با فاصلهتواند با ر تازه نمیآج
.ي راهنماي اصلی مراجعه نمایید)ي آخر کتابچه(به تصاویرِ صفحهبیرون زده و در هوا معلّق شود

آجر شود. 8از تواند بیشپهناي دیوار هرگز نمیي مهم: نکته

یکی بیرون کشیده و با آجر بازي شده و هیچ بازیکنی برنده نشده باشد، بازیکنان، آجرهاي زیرینِ دیوار را یکی22ي مهاگر ه
دهند. روي دیوار، بازي را ادامه میها برقرار دادنِ آن

ي بازي خواهید بود!، شما بازندهبریزداگر در نوبت بازي شما، دیوار فرونریزد!بازیکنان باید بسیار مراقب باشند که دیوار فرو

تان در آخرین نوبتش حرکت داده، بالفاصله حرکت دهید!توانید آجري را که رقیبشما نمی:ي مهمنکته

سرِهم نخستین بازیکنی که موفق شود چهار آجر از رنگ یا نماد خود را در یک خط (عمودي، افقی یا اُریب) پشتپایان بازي:* 
ي بازي خواهد بود!ک دیوار و برندهردیف کند، مال

تان شود، شما زمانِ شما و رقیباگر شما، در نوبت خود، آجري را در دیوار قرار دهید که باعث برنده شدن همي مهم: نکته
ي بازي خواهید بود!برنده
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