
»مجیک میز/ «»هزارتوي جادویی«
دقیقه)15باال؛ سال به8بازیکن؛ 8تا 1(

»کَسپِر لَپطرّاح: «

»آذرمترجم: کیومرث قنبري«

آوردنِ تجهیزات دستبهشان، برايهايي اموال و داراییاز ضبط همه، پس»کوتوله«و یک »الف«، یک »وحشی«، یک »ساحره«یک 
هم قرار ها باشوند! آنمی(هزارتوي جادویی) »میزمجیک «ي ماجراجویی بعدي خود، مجبور به سرقت از هایپرمارکت نیاز برامورد

سمت درهاي زمان بهزمان انجام داده و همها را هم، سرقتدارندنمیبرهاچشم از آنکه نگهبانانیگذارند تا براي فرار از چنگ می
!خروجی هجوم ببرند...



گاه است. در این راهنما، هرمرتبط شده»نماد«با یک »رنگ«ها دارند، هر رنگبراي کمک به بازیکنانی که مشکالتی در تشخیصِه: نکت
اَش داد.تشخیصتوانمیراحتیبه،مربوطه»نماد«از روي گیرد،بها مورد اشاره قرار »رنگ«از یکی

ي بازيایده

کدام ازتواند هر) است! هر بازیکن، در هر لحظه از بازي، میTime-Real) غیرِنوبتی (Op-Co(یک بازيِ مشارکتیِ»مجیک میز«
وي س: حرکت بهکنترل بگیردتحت-اَش بدهندتوانند انجامنمیکه سایرِ بازیکنان -آدمک (قهرمان) را براي انجامِ عملیاتی خاص 4

، سوار شدن بر یک پلّکان متحرّك و... فه کردنِ یک کاشی جدید به صفحه)(اضاي جدیدیک ناحیهوجو درجستشمال، 

همکاريِ بسیار دقیق و منظّمِ ، نیازمندشنیسنجزماناز خالی شدنِ پیش،ها و تکمیلِ عملیاتي آدمکحرکت دادنِ هوشمندانه
ید تا با سایرِ بازیکنان ارتباط برقرار کنید ولی در سایرِ کنهایی کوتاه از بازي، شما اجازه پیدا میدر زمانبازیکنان با یکدیگر است.

باشید!»صم بکم«مواقع، باید مطلقاً 

هدف بازي

بشوند!»هزارتو«موقع از ها موفق به انجامِ سرقت و خروجِ به»قهرمان«ي همهکهآنشرطشوند بهبرنده می»همبا«ي بازیکنان همه

زمانِ شما را افزایش توانند میها برخورد خواهید کرد، که در راه، با آن»سنجزمانهاي خانه«وقت دارید. دقیقه3در آغازِ بازي، شما 
بازنده »همبا«ي بازیکنان خالی شود، همه»سنجزمانهاي خانه«ها به یکی از از آدمکاز رسیدنِ یکی، پیش»سنجزمان«د. اگر بدهن

!خواهد شد!تان گیريبانان را تحریک کرده و موجبِ دستظنّ نگه! تعلّلِ شما، سوء!شوندمی

وندبازير

شود:زیر برگزار میترتیببه»مجیک میز«یک دست بازي 

هایی از آن!کُلّ فروشگاه یا بخشوجو) کنید؛رو (جستورا زیرهایپرمارکت) 1

!ببریدرنگ خودشهمي آیتمِخانهبه را ) هر قهرمان (آدمک) 2



از باید پیشهاآدمکافتد و میکارند، زنگ خطر بهو، مستقر شتناسبمهاي آیتمهاي خانهدر در یک زمان،،آدمک4رقتی هو) 3
B(به روي رو کنیدورا پشت»سرقتکاشی «در این لحظه، که گیر بیفتند، فلنگ را ببندند!!آنو بدونسنجزمانخالی شدنِ 

!برگردانید)

ي قهرمانان، از صفحه اَش کنید! وقتی همهاز صفحه خارجرسید، رنگ)(هماستفادهاز قهرمانان، به یک خروجیِ قابلی) وقتی که یک4
مجبور خواهید عجالتاً خالی شود، سنجزمانخارج شدند، شما، شاهد پیروزي را در آغوش خواهید کشید!! ولی اگر در هر لحظه از بازي، 

کشید!!شد شاهد شکست را در آغوش ب

اجزاء بازي

»استفادهقابلغیر«توکن 12رنگ مختلف / 4آدمک قهرمان در 4کاشی فروشگاه / 24

نفرهکاشی عملیات براي بازي تک7نفره و 8تا 2هاي کاشی عملیات براي بازي9

!»!، المصبکاري بکُنیهد «يمهرهیکاي / دقیقه3شنیسنجزمانیک

)SitDown-Games.comدانلود در سایت (قابل»کبیري نامهچالش«:متیازاتي اصفحهیک

»سرقت«کاشی یک

کمک ،ها دارندرنگبه بازیکنانی که مشکالتی در تشخیصِها (اختیاري!): این استیکرها استیکر براي چسباندن به آدمکورقیک
» سناریوها«بخش گیرند (استفاده قرار نمی، مورد3از سناریوي تا پیش)، (استیکر2ِ.تر تشخیص بدهندها را راحتدمککند تا آمی

.)را ببینید

سازيو آمادهآغازینچیدمان 

تا 1کنید. با سناریوهاي آماده-پشتمعموالً به-را )1(هاي فروشگاه کاشیستون اید، اَساسِ دستورات سناریویی که انتخاب کردهبر
توانید از هر سناریویی که خودتان دوست دارید و خلق بروید. بعدها می17تا 8سراغ سناریوهاي بعد به(پویش آغاز) شروع کنید و 7

کنید، استفاده کنید!می

طور که صالح کار نیستید، هرباال! اگر تازهAطرفکار هستید، اگر تازه-)2(را در وسط میزِ بازي گذاشته)1کاشی آغازین (کاشی 
هاي باال!) و توکنAطرف()4(کاشی دزدي . )3(قرار دهیدي مرکزيِ آنخانه4در -دلخواهترتیببه-مک قهرمان را آد4و -دانید!می
را در کناري بگذارید.)5("استفادهقابلغیر"



ر بازیکن، به هبرداشته وي پایین سمت راست کاشی نوشته شده) رامتناسب با تعداد بازیکنان (عددي که در گوشهعملیاتهايکاشی
. )6(یک کاشی عملیات بدهید

. )7(روي خود بگذارید ها دقت کنید)، پیشِ"پیکان"کاشی عملیات خود را در همان جهتی که کاشی آغازین قرار دارد (به جهت 
سان با کاشی آغازین قرار داشته باشند. هاي عملیات، باید تا پایان بازي، در جهتی یکي کاشیهمه

تَه ومحضِ سرریزي کنید ولی بهید و برنامهکشبنقشههم حرف بزنید، چقدر که خواستید،  باتوانید هریدمان آغازین، میدر طول چ
توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید!وجه نمیهیچشنی، دیگر بهسنجشدنِ زمان

کنید! بازي»پاییسر«خیال شده و ها را بیالی نیست! صندلیخیتر از آن است که دورِ یک میز جا بشوید؟! آیا تعدادتان بیشنکته:
هاي عملیات خود را به نفرِ سمت چپ منتقل کنند، کافی است هرکدام، یک قدم به سمت چپ بایست کاشیدر جایی که بازیکنان می

خودشان بروند!

نفرهبازي تک

عدد که -رانفرهکاشی عملیات مربوط به بازي تک7نفره است. دهاي چنها در بازيکاشیسازيِآمادهها مثل کاشیسازيِآماده
شکلِ یک ستونِشان را با جهت کاشی آغازین تنظیم کنید، برِشان بزنید و بهبردارید، جهت-است1ها آني پایین سمت راستگوشه

در کناري بگذارید. » چینپشت«

یکی رو کرده و یک ستون هاي عملیات را یکی. با استفاده از فقط یک دست، کاشیشودسنج، بازي آغاز میتَه کردنِ زمانوبا سر
هاي رو شده و روي ستون کاشیخواهید عملیاتش را انجام دهید، اي که میکه کاشیاینتشکیل بدهید تا»سوخته«هاي از کاشی



اجازه ندارید باري که خواستید، انجام دهید. چندها و هراز آدمکنظر را با هر تعدادتوانید عملیات موردسوخته قرار بگیرد! حاال می
تان بگیرید!ها را در دستستون کاشی

هاي ی! اگر ستون کاش!نظر بعدي، رخ عیان کندها را رو کنید و بسوزانید تا عملیات موردبراي انجامِ عملیاتی دیگر، باید دوباره کاشی
تَه کرده، یک ستون جدید تشکیل بدهید و دوباره براي پیدا وسر-بدونِ بر زدن-وخته را هاي سعملیات، خالی شد، ستون کاشی

یکی رو کنید.ها را یکیتان، کاشیکردنِ کاشی عملیات دلخواه

ده و ر زب،هاي سوختههاي عملیات را با کاشیرا ببینید)، باید کاشی»محدودیت زمانی«تَه کنید (بخش وسنج را سربار که زمانهر
جدید تشکیل بدهید!»ستون عملیاتی«یک 

لیوبار که خواستید، انجام دهیدچندعملیات مربوط به کاشی عملیات خود را در هر زمان و هرکدام از هرتوانید در طول بازي می
!ید!خط بکشتان نیست، عملیاتی را که در کاشیگونهرهباید دورِبالطّبع 

 ی، طرفازتوانید عملیات مناسب را انجام دهید! وجود ندارد! شما هر وقت که تشخیص دادید، می» نوبت«به اسم در این بازي، چیزي
ند!را کی و کجا تمام کگیرد که حرکتش شما هرگز اجازه ندارید حرکت بازیکن دیگري را متوقف کنید؛ هر بازیکن خودش تصمیم می

 د:شودر ادامه شرح داده می»عملیات«انواع

جایی)حرکت (جابه

نشان »پیکان«بار که خواستید، در جهتی که چنددهد که آدمک قهرمان خود را هرجایی) به شما اجازه میعملیات حرکت (یا جابه
توانند از هیچ مانعی (دیوار، ها نمیزمان در یک خانه قرار بگیرند و آدمکتوانند همنمیهرگز آدمک 2حرکت بدهید. ،دهدمی

هاي دیگر و...) عبور کنند! دمکآ

حرکت است: برایان که پیکان شمال را در اختیار دارد، 3نارنجی، نیازمند وجويجستي در این مثال، رساندنِ آدمک به خانه
پیکان جنوب برد و در نهایت، مارك کهخانه به غرب می2برد؛ آلیس که پیکان غرب را دارد، آدمک را خانه به شمال می2آدمک را 

کند. نارنجی میوجويجستي خانه به جنوب برده و وارد خانه1را دارد، آدمک را 

باال، چند بازیکن، امکانِ انجامِ عملیات مشابه را خواهند داشت!بهنفره5هاي در بازيي مهم:نکته



سواري با گردباد

ک رنگ با آدمهماي که عالمت گردبادبه خانه،تواند آدمک را از هر جاي صفحه(فقط) بازیکنی که عملیات گردباد را در اختیار دارد، می
ترین شکل ممکن!هاي طوالنی به سریعرا در خود دارد، ببرد. این، راهی است براي طی کردنِ مسافت

تواند در سواري با گردباد نمیلیاتافتد؛ یعنی عممیکارخود و کُالً ازخودبه» گردبادسیستم «وقتی که سرقت انجام شد، ي مهم:نکته
!هنگام فرار مورد استفاده قرار بگیرد!

متحرّكپلّکان

به وجهتسوي پلّکان به سوي دیگرش ببرد (بدونتواند یک آدمک را از یک(فقط) بازیکنی که عملیات پلّکان را در اختیار دارد، می
بایستند!توانند روي پلّکانها هرگز نمیجهت پلّکان). آدمک

وجوجست
عهده دارد. بازیکن فقط بررا به صفحه هاي جدیدلیت اضافه کردن کاشیرا در اختیار دارد، مسئووجوجستبازیکنی که عملیات 

هی تنشده مني کشفکه به یک ناحیه-رنگ خود هموجويجستي ها به خانهتواند چنین کاري بکند که یکی از آدمکصورتی میدر
برود. -شودمی



رد. سپس کریس که پیکان شرق را دارد، آدمک را به شرق ابتدا برایان که پیکان شمال را دارد، آدمک نارنجی را به شمال میب
را در اختیار دارد، کاشی جدیدي راوجوجستشود. در پایان، لیزا که عملیات نارنجی میوجويجستي وارد خانه،برد و آدمکمی

کند.رو می

کند، کاشیِ را کنترل میوجوجست، بازیکنی که عملیات ودرنگ خود شهموجويجستي که یک آدمک وارد یک خانهآنمحضبه
کاشیِي وجوجستي دقیقاً به خانه،دهد که پیکان سفید کاشیِ جدیدشکلی قرار میرا رو کرده و بهي فروشگاههاباالییِ ستون کاشی

د.تّصل شوم،قبلی

توانند از این مسیر گذر کنند.شان و از هر جهتی) میبه رنگتوجهها (بدوني آدمکي جدید، همهپس از کشف این منطقه



)را ببینید!ي قبل(تصویر صفحهموارد ویژه

)؛ Bر متّصل شوند (مختلف به یکدیگوجويجستي خانه2)، Aي به خانه5ممکن است با اضافه کردن یک کاشی جدید (کاشی 
چنین ممکن استهم!مجاز است،براي هر آدمکی،در هر جهتی،قانونی و گذر از آنکامالً شود، ترتیب تشکیل میاینگذرگاهی که به

بستی تواند از چنین بن)؛ بالطّبع هیچ آدمکی نمیCبه یک دیوار متّصل شود (وجو،جستي با اضافه کردن کاشی جدید، یک خانه
!ور کند!عب

هاي فروشگاه را پوشانیِ کاشیهم قرار گرفتن و هماي است که رويگونههاي سفید، بهو پیکانوجوجستهاي طرّاحی خانهنکته:
کند!غیرممکن می

*شود!سرقت، یک عملیات محسوب نمی* 

!افتدخود اتفاق میخودبهمربوط به خودشان قرار بگیرند،هايي آیتمهاروي خانهبرزمان آدمک هم4سرقت، وقتی که هر 

طرف درِ خروجی، رو کرده و بهواز سرقت، کاشی سرقت را پشت؛ پساست»کاشی سرقت«رو شدنِ ونماد انجام شدنِ سرقت، پشت
، این تروي کار×توانید از نیروي گردباد استفاده کنید (عالمت وجه نمیهیچفرار کنید! و به یاد داشته باشید که در این مرحله به

پشت برگردانید. کند). کاشی عملیات گردباد را بهنکته را به شما گوشزد می

محدودیت زمانی

ضرر یا که بهبه آنتوجهسنج شود، بدونوارد یک خانه با نماد زمان،اید! هر بار که یک آدمکسنج خالی شود، شما باختهاگر زمان
تَه کنید! وسنج را سراننفع شما خواهد بود، باید بالفاصله زمبه

سان نخواهد بود!بازي استفاده نکنید! نتیجه یکسنج مخصوصِجاي زمانهاي واقعی بهسنجاز زماننکته:

رسنج رفته و زماني زمانتواند به خانهآدمک مینی را ستَه کند.وسنج ش

در در آن خانه و» استفادهقابلغیر«سپس یک توکن یرد. تواند مورد استفاده قرار بگبار میسنج فقط یکي زمانهر خانه
،سنج در فروشگاهي زمانهاخانهتعدادشود کهتان عرض میشود. جهت اطالعزیر پاي آدمکی که در آن خانه هست، گذاشته می

تاست.4



وگومحدودیت گفت

ا صدایی گذاري کنید یارید حرف بزنید، عالمت بدهید، نشانهوگو با دیگران نیستید! اجازه ندترِ مواقعِ بازي، شما مجاز به گفتدر بیش
توانید مطلبی را به دیگران برسانید:روش می2تولید کنید! فقط به 

سخت به یکی از بازیکنان زل بزنید!و) سفت1

کاري بکند! البته این بازیکن ه یکاز او بخواهید کاز بازیکنان بگذارید وروي یکیرا پیشِ» کاري بکُن، المصب!د یه«ي ) مهره2

روي بازیکن دیگري بگذارد! ي مزبور را پیشِتواند نپذیرد و مهرهمی

ر این وگو کنند. ددر حرکت است، با یکدیگر گفت» شن«کنند تا زمانی که تَه شود، بازیکنان اجازه پیدا میوسنج سرهر بار که زمان
وگوها دوباره باید متوقفاز بازیکنان عملیاتی انجام دهد، گفتکه یکیآنمحضام شود! بهوگو، هیچ عملیاتی نباید انجگفتجالِم

!شوند

نکات مهم

پا گذاشته باشد، عملیاتی را انجام داده و از انجامِ آن پشیمان شده باشد، فقط بازیکنی که که قوانین بازي را زیرِآناگر بازیکنی، بدون
برایش جبران کند (مثالً اگر بازیکنی، آدمکی را به شمال برده باشد، این ضرر راتواندعملیات متناسب را در اختیار داشته باشد، می

تواند آدمک را برگرداند)!د، میرپیکان جنوب را در اختیار دافقط بازیکنی که 

-وضعیت قبل از تخلّف برگردانید ها را به ها و توکنهرهم!توانید شفاهاً اعالم کنیداست، میاگر متوجه شدید بازیکنی تخلّف کرده
د، بجنبید!!خواهید بکنیسنج را حق ندارید متوقف کنید! پس هر کاري که میالبته زمان

(سناریوهاي ابتدایی)پویش آغاز

کنند. اگر در یک سناریو شکست خوردید، آشنا میگام با قوانین اصلی بازي بهسناریو است که شما را گام7پویش آغاز، شامل 
سراغ سناریوي بعدي بروید. توانید یا دوباره همان سناریو را امتحان کنید یا بهمی

ا نادیده بگیرید!)هاي بلندگو ر(عالمتوجوجست: 1سناریوي 

وجو کنید، آیتم را بدزدید فروشگاه را جست) بر روي میز بازي بگذارید. Aرا (از طرف 1را بر زده و کاشی 9تا 2هاي فروشگاه کاشی
روي بر،) بزنید به چاك! هر آدمکی را که موفق به فرار از فروشگاه شد، در جاي مخصوصبنفشو از تنها خروجی موجود (خروجی 

ی سرقت بگذارید.کاش



استثناء خاص!

به شما کمک خواهد کرد که ،وگو کنید! ایناگر خواستید، در این سناریوي ابتدایی، اجازه دارید در تمام طول بازي با یکدیگر گفت
بازي را بهتر درك کنید.يایده

را فراموش نکنید!اصول

:از آغاز بازي، این نکات را حتماً در ذهن داشته باشیدقبل

 نیست و شما، براي استفاده از» نوبتی«این بازينید یا ک» بازي«ها را هاي عملیاتی که در اختیار دارید، نباید آنکاشیتأثیرات
باري که بخواهید و در هر زمان که مناسب تشخیص چنددهد، هرشما صرفاً عملیاتی را که کاشی به شما اجازه می»! بسوزانید«

ید. دهبدهید، انجام می

 ًرنگ خودش قرار بگیرد ولی پس از باز شدن هموجويجستي آدمک در خانهیک براي اضافه شدنِ یک کاشی جدید، باید حتما
توانند در هر جهتی از مسیر عبور کنند.ها میي آدمکي جدید، دیگر همهمسیر و کشف منطقه

نجند!اي نگُدر خانهآدمک نیز 2هاي دیگر بپرند! توانند از روي دیوارها یا آدمکها نمیآدمک!

راي با عالمت گردباد همهاي صفحه به خانهدهد آدمکی را از هر کدام از خانهعملیات گردباد به شما امکان میدیرنگ با آدمک بب.

خروجی بدوینظر قرار گرفتند، کاشی سرقت را برگردانده و بههاي موردها روي آیتمي آدمکوقتی که همه د!طرف

توانید از عملیات گردباد استفاده کنید!از انجام سرقت) نمیدر هنگام فرار (پس

آیتم را بدزدید و بزنید به چاك!4وجو کنید، نقشه ساده است: جست

را نادیده بگیرید!)»بلندگو«هاي (عالمتي چندگانهها: خروجی2سناریوي 

) بر روي میز بازي بگذارید. Aف را (از طر1را بر زده و کاشی 12تا 2هاي فروشگاه کاشی

االجراي جدیدقانون الزم

بزند به چاك!»خروجی مخصوص خودش«تواند از هر آدمک فقط می

هاي بلندگو را نادیده بگیرید!)(عالمت: کاشی عملیات خود را واگذار کنید... 3سناریوي 

قبلی را هم اعمال کنید.االجراي روي میز بازي بگذارید و قانون الزم) برAرا (از طرف 1را بر زده و کاشی 12تا 2هاي فروشگاه کاشی



تر)بازیکن و بیش2(االجراي جدید قانون الزم

هاي عملیاتروي کاشیچپ خود واگذار کنید. پیکان شمالِشود، کاشی عملیات خود را به نفر سمتتَه میوسنج سربار که زمانهر
کاشی آغازین باشد. مالِجهت با پیکان شباید همواره هم

!سنج بچسبانیدبه دو سرِ زمان-اي براي یادآوريعنوان نشانهبه-را استیکرهاي 

ي الف و کوتولههاي ویژهتوانایی: 4سناریوي 

را هم اعمال کنید.االجراي قبلی) بر روي میز بازي بگذارید و قوانین الزمAرا (از طرف 1را بر زده و کاشی 14تا 2هاي فروشگاه کاشی

االجراي جدیدقانون الزم

عبور کند. »هاي کوچک دیوارهاي نارنجیگذرگاه«تواند از کوتوله (آدمک نارنجی) تنها قهرمانی است که می

االجراي جدیدقانون الزم

ي بازیکنان اجازه پیدا هي جدید (اضافه کردن یک کاشی جدید) از الف (آدمک سبز) استفاده کنید، هماگر براي کشف یک منطقه
ما یادآوري ، این نکته را به ش»بلندگو«سنج. عالمت تَه شدنِ زمانوبا همان قوانین مربوط به سر-وگو کنند کنند تا با یکدیگر گفتمی
کند. می

ي ساحرهویژهتوانایی: 5سناریوي 

) بر روي میز بازي بگذارید و قوانین Bرا (از طرف 1ارید و کاشی ها بگذرا روي آن15را بر زده و کاشی 14تا 2هاي فروشگاه کاشی
االجراي قبلی را هم اعمال کنید.الزم

االجراي جدیدقانون الزم

ایت با رع-تواند را دارد، میوجوجستگیرد، بازیکنی که کاشی اي قرار میي گوي شیشهوقتی که ساحره (آدمک بنفش) در یک خانه
تان توانید کاشی دوم)؛ می»هر رنگی«از نشدهاستفادهوجويجستي د به صفحه اضافه کند (متّصل به یک خانهکاشی جدی2-قوانین

ی الزم نیست حتماً بالفاصله صورت بگیرد؛ تا وقتی که ساحره در وجویجستاید، بچسبانید. چنین را به کاشی اولی که اضافه کرده
(با اضافه کردن یک یا دو کاشی جدید) انجام شد، وجوییجستف وقت هست! اگر چنین اي باشد، براي این اکتشاي گوي شیشهخانه

اي، زیر پاي ساحره، بگذارید. ي گوي شیشهدر خانه» استفادهقابلغیر«یک توکن 



وجوجستعملیات ). لیزا کهAبرد (اي میي گوي شیشهجا کرده و به خانهآلیس (که پیکان غرب را دارد) ساحره (آدمک بنفش) را جابه
را کشیده و به صفحه 5کاشی جدید به صفحه اضافه کند! او ابتدا کاشی 2مفتی تواند مفتیشود که میکند، متوجه میرا کنترل می

د (لیزا مجبور نبود کاشی دوم را به کاشی اول بچسباند و چسبانمتّصل می5را کشیده و به کاشی 9) و سپس کاشی Bکند (اضافه می
خواست) آن را از سمتی دیگر، به صفحه اضافه کند. وانست (اگر میتمی

افتد!اي شود، هیچ اتفاقی نمیي گوي شیشهاگر آدمکی بجز ساحره وارد خانه

وحشیي توانایی ویژه: 6سناریوي 

االجراي قبلی را هم اعمال کنید.ین الزم) بر روي میز بازي بگذارید و قوانBرا (از طرف 1را بر زده و کاشی 17تا 2هاي فروشگاه کاشی

هایی که دوربین امنیتی دارند، زرد هاي کاشیي خانههاي فروشگاه وجود دارند. همهدوربین امنیتی، در ستون کاشی2در این سناریو، 
!تشخیصراحتی قابلرنگ هستند و به

االجراي جدیدقانون الزم

د پوشانده نشده باشند)، شما اجازه نخواهی» استفادهقابلغیر«ل باشند (یعنی رو شده و با توکن تر فعادوربین امنیتی یا بیش2اگر 
اي شود که باید وارد خانهوحشیسنجی ببرید! براي از کار انداختن یک دوربین، ي داراي زمانداشت هیچ آدمکی را به هیچ خانه

بگذارید.وحشیدر آن خانه، زیر پاي » تفادهاسقابلغیر«دوربین در آن است؛ در این حالت، یک توکن 

شد، باید خیلی مواظب باشید: اگر دوربین دیگري رو شود، دیگر اجازه نخواهید داشت رو، این، بدان معناست که وقتی دوربین اول
از کار بیندازید!،ها را بجز یکیي دوربینکه همهتا این-تَه کنیدوسنج را سرزمان

!افتد!ي دوربین شود، هیچ اتفاقی نمی(آدمک زرد) وارد خانهوحشیي بجز اگر آدمک دیگر

اکثرِ نظارتحد: 7سناریوي 

االجراي قبلی را هم اعمال کنید.) بر روي میز بازي بگذارید و قوانین الزمBرا (از طرف 1را بر زده و کاشی 19تا 2هاي فروشگاه کاشی



هاي فروشگاه داریم. وقتی که یک دوربین امنیتی در ستون کاشی4کند ولی این بار زي اضافه نمیاین سناریو، قانون جدیدي به با
شود، باید خیلی خیلی خیلی مراقب باشید!میرو، دوربین

است:تر فرا رسیدههاي جديرویارویی با چالشزمانِ؛دانیدرا می» مجیک میز«ي قوانین حاال شما همه*

سناریوها

؛شودختی متفاوت به شما ارائه میي سجا، تعدادي سناریو با درجههاي خود استفاده کنید! در ایني تواناییرسیده که از همهوقت آن
) دیده (از آسان به سختاي از درجات روي ردیف مربوط به خودش با مجموعه،)ي کبیرنامهچالش(ي امتیازاتبرگهدرهر سناریو، 

هاي اند در قسمتسر گذاشتهبا نوشتن نام بازیکنانی که چالش را با موفقیت پشت،را در هنگام بازيي امتیازاتبرگهشود. می
نج سهاي زماندهد تا تعداد خانههست که به شما امکان میهاي امتیازاتبرگهمخصوص، پر کنید. فضاي کوچکی نیز در سمت راست 

) استفاده 1کاشی آغاز (کاشی يAتوانید آزادانه تصمیم بگیرید که از طرف تر، بهتر)! میهرچه کمکه اشت کنید (شده را یادداستفاده
هاي کوچک مخصوصی دارد براي عنوان سناریوهاي جدیدي که شما خودتان ، قسمتهاي امتیازاتبرگهآن. پشت يBکنید یا از طرف 

بینید! گذاریدشان) یا در سایت ما میکنید (فراموش نکنید که با ما هم به اشتراك بخلق می

یبینپیش: 8سناریوي 

ه زودي به صفحه اضافهایی را که قرار است بهتوانید کاشیشوند، در نتیجه شما همواره میچیده می»روبه«هاي فروشگاه ستون کاشی
شوند، ببینید.

)تربازیکن و بیش3(از رهبرتان پیروي کنید...: 9سناریوي 

کاشی بدهید. بازیکنی که کاشی به هر بازیکن، بجز یکی، یک !تر برداریدیک کاشی عملیات کمسازي، یدمان و آمادهدر هنگام چ
دارد!را برمی» کاري بکُن، المصب!د یه«ي عوض، مهرهندارد، درعملیات 

کند.نفره را فراهم می9این سناریو، امکان بازي نکته:

فریب نگهبانان: 10سناریوي 

ان  خروجی خودشاي غیر از ها، قهرمانان باید آیتمی را بدزدند که مربوط به خودشان نیست و از خروجیبراي فریب دادن نگهبان
جی وتوسط یک قهرمان مورد استفاده قرار بگیرد؛ بنابراین هر قهرمانی که از یک خربهتواند هر خروجی فقط می!دناقدام به فرار کن

روي همان خروجی بماند!-استفاده از این خروجی دیگر ممنوع استکهاینينشانهبه-باید شود، خارج می



چیدمان مجدد: 11سناریوي 

را که قبالً »شده-رو«هاي شود، دوتا از کاشیتَه میوسنج سربار که زماناز سرقت، هرایستند. پیشدیوارها هرگز از حرکت بازنمی
انید از بازي خارج کنید که این شرایط را داشته باشند:توهایی را میاند، از بازي خارج کنید! کاشیه فروشگاه اضافه شدهب

 اي روي کاشی باشد.»استفادهقابلغیر«نباید هیچ آدمک قهرمان یا هیچ توکن

 از بازي خارج شودتواند وجه نمیهیچبه1کاشی!

ستفاده از گردباد) وجود داشته باشد بدون اجاي صفحه (که کاشی از بازي خارج شد، باید هنوز هم امکانِ رفتن به همهبعد از آن
(مثالً همیشه باید بتوان فرار کرد)! 

کاشی را از بازي خارج کنید، بازنده خواهید بود!2اگر نتوانید بدون تخلّف از این قوانین، 

د را تشکیل کاشی ستون جدی2ها بگذارید. اگر ستون، خالی شده باشد، این در زیر ستون کاشی»روبه«شده را هاي خارجکاشی
خواهند داد. 

!بازيالل: 12سناریوي 

با یکدیگر حرف بزنید!» بدون کالم«هاي بدنی و شوید، فقط باید با ژستوقتی که مجاز به برقراري ارتباط می

بعديفروشگاه چند: 31سناریوي 

.شودمیبعد 2یا سطح 2، شاملِ فروشگاه

هاي را با کمی فاصله، روي میز گذاشته و آدمک3بگذارید. کاشی 1کاشی هاي نارنجی و سبز را مطابق معمول رويآدمکچیدمان: 
توانندبعد مختلف هستند و هرگز نمی2ي دهندهکاشی، نشان2ید. این قرار دهاي که خواستید) زرد و بنفش را روي آن (در هر خانه

هاي ها را از یکدیگر دورتر کنید)! ستون کاشیشد، آن(اگر الزمبه یکدیگر متّصل شوند هاي جدید)(با اضافه کردن و اکتشاف کاشی
!زودي به صفحه اضافه شوند، ببینیدهایی را که قرار است بهتوانید کاشیشوند، در نتیجه شما همواره میچیده می»روبه«فروشگاه 

بگیرند. قهرمانان فقط با استفاده از عملیات زمان در یک بعد قرارقهرمان هم4وقت نباید هر ها، هیچبراي از بین بردنِ تمرکزِ نگهبان
ي گردباد رنگ خودشان در بعدي که در آن هستند به یک خانهي گردباد همتوانند از یک بعد به بعد دیگر بروند: از یک خانهگردباد می

ست.در این سناریو، این، تنها راه استفاده از عملیات گردباد ا!!ي که در آن نیستندرنگ خودشان در بعدهم

گذاري نکنید، ممکن است نتوانید از فروشگاه فرار کنید! فراموش نکنید که ها را خوب و با برنامه جاياگر در طول بازي، کاشیاخطار: 
شود!!! انتفاع ساقط میزِخود از حیبهسیستم گردباد، پس از سرقت، خود



وگو!وگو بی گفتگفت: 41سناریوي 

»کاري بکُن!یه«ي تان زل بزنید یا از مهرههايبازيی مجاز نیست! البته اجازه دارید که به یکی از هموگویی در هیچ زمانهیچ گفت
استفاده کنید!

هاي شهال!چشم: 51سناریوي 

اي ها چشمتوانید استفاده کنید! ولی اجازه دارید بهم نمی» کاري بکُن!یه«ي وگویی در هیچ زمانی مجاز نیست و از مهرههیچ گفت
ل بزنید!!لتان خواست، زلکسی که دلتان، به هرشهالي

گردباد تعطیل!: 61سناریوي 

از آن!از سرقت و چه پستوانید از سیستم گردباد استفاده کنید؛ چه قبلدر هیچ زمان از بازي، نمی،کُلّیطورِبه

اجتماعات بیش از یک نفر ممنوع!: 71سناریوي 

زمان در یک کاشی فروشگاه توانند همقهرمانی نمی2وقت هیچ اَند بنابراین هیچنفر حساساز یکبه اجتماعات بیشها بدجوري نگهبان
رسند، از صفحه خارج نکنید؛ بدین ترتیب ورود به این کاشی کماکان هایی را که به خروجی میآدمک!!)1(البته بجز کاشی بگُنجند

!ن خواهد بود!ها غیرممکي قهرمانبراي بقیه
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