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 قواعد بازی

   . بیرون بیاوریداز صفحه ی مسیر را با فشار کمی از زیر، هندهد تشکیلهای مهرهی  همهن جدا کنید. ی آی بازی را از پایهصفحه . ۱

وقتی  شده روی کارت مطابقت داشته باشد، مرتب کنید. داده ها را طوری که با شکِل نشانمهرهو  کردههای بازی را انتخاب یکی از کارت

)از آسان تا  وجود دارد که روی کارت آن شهرراه متفاوت  ۸ها برای یک شهر خاص روی صفحه قرار گرفتند، می توانید هر مهره

ی بازی را روی آن بگذارید و سپس با فشار مختصری صفحه ی پایه قرار داده، صفحهرفته را بازی کنید. کارت را در قسمت فرو مشکل(

 ؤیت است. ای که در باالی صفحه قرار دارد قابل ررا روی پایه محکم کنید. در این حالت راه انتخابی شما از پنجره

 به ترتیبی که روی کارت مشخص شده فراهم آید. ها ایستگاه که امکان عبور ترن از طوریه نید بها را برای یافتن مسیر بچرخامهره .۲

 تواند به سمت جلو حرکت کند.ترن تنها می 

 کند.  عبورشده، همانطور که در کارت بازی نشان داده  هااز تمام ایستگاه وجود آمدن تداخله بدون ب ترن باید   

 مسیر به آرامی به که  تغییر جهت دهیدتوانید های تند عبور کند: تنها زمانی میتواند از پیچترن مانند یک قطار واقعی نمی

  .(a)شکل . در غیر اینصورت ترن باید در همان مسیر قبلی به حرکت ادامه دهد کندمنحنی تغییر  صورت

 شکل تواند به راست یا چپ بپیچد ها مستقیم حرکت کند و نمیتواند در تقاطعبه دالیل ذکر شده، ترن تنها می(b). 

  در ایستگاهA ارتباط مسیری از ایستگاه  ههیچگونتواند به راست یا چپ و یا چپ به راست حرکت کند. ترن تنها میA  به سمت

 . (c)شکل پایین وجود ندارد 

 ها را برهم بزنید. هایی که در کارت بازی نشان داده نشده عبور کنید و یا ترتیب ایستگاهتگاهنباید از ایس 

  ای دیگر در اطراف ه مهرهرساند استفاده کنید. به تان می های مشخص شده در کارتکه شما را به ایستگاه هایی مهرهتنها از

 ما را پرت کند!حواس شها توجه نکنید: اجازه ندهید مسیرهای دیگر ایستگاه

 مسیر تنها یک راه حل وجود دارد. برای هر به مقصد نهایی رسید. ها با چرخاندن مهره ی راهدر میانه تواننمی. ۳

 نکته

 هرکدام از دو جهت موجود  ازتوانید حرکت است. برای خروج از این ایستگاه میأ مبد ،شما اولین حرف روی کارت بازی 

 رساند. تنها یکی از این دو جهت شما را به راه حل صحیح میبا این حال کنید.  استفاده

 متفاوت! یتواند بیش از یک بار از روی یک مسیر حرکت کند، حتی در جهتترن می 
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