
Mascarade یفا می کنید یک بازی مبتنی بر حافظه و بلوف زدن است! ترکیبی که شاید کمتر در بازی های دیگر تجربه کرده باشید. بازی که در آن نقش یک شخصیت را ا

را به پشت روبه روی خودش قرار داده. ولی در  آن که دارد شخصیت کارت یک بازیکن هر و یا شاید ادعا می کنید که آن شخصیت هستید! چطور همچین چیزی امکان داره؟ ...

توانید بگویید هر کارت دست  بازی بازیکنان می توانند کارت ها را طوری جا به جا کنند که کسی مطمئن نباشد چه کارتی جلویش قرار گرفته! آیا شما مطمئن هستید که می

 !چه کسی هست؟ ... پس به جشن بالماسکه خوش آمدید

 

 Mascarade  :نام بازی

 نفر13 تا 2تعداد بازیکن: 

 دقیقه 30زمان هر دور از بازی: حدود 

 باال به سال 8محدوده سنی: مناسب 

 2013 سال انتشار:

 bluffing, party game :دسته بندی

 :اجزای بازی

 کارت شخصیت 13

 تعدادی مهره ی تعیین کننده امتیاز

 .نفر انتخاب کنید 8تا  4نفره بوده و توصیه می شود برای دفعات بازی اول تعداد بازیکنان را بین  13تا  4بازی قوانین بازی که در زیر به آن اشاه خواهد شد برای 

 نفره به دفترچه قوانین بازی که در انتهای این پست قرار گرفته است رجوع کنید 3و  2برای اطالع از قوانین بازی های 

 :هدف بازی

سکه جمع کند برنده بازی است. ولی اگر کسی از بازیکنان زود تر از تمام شدن بازی تمام سکه های  13ز قدرت شخصیت های خود زودتر هر بازیکنی که بتواند با استفاده ا

 .است برنده فرد ترین خود را از دست بدهد بازی سریعا تمام شده و ثروتمند

 :چیدمان شروع بازی

 .باشد مشخص کامال همه برای بازی باید سکه های هر بازیکن  لطو در.  سکه دریافت می کند 6در شروع بازی هر بازیکن 

 .بقییه سکه ها را در مرکز میز )بانک( قرار دهید

وانید تباه نشود. برای این کار می تنکته : در بازی جایی به نام دادگاه وجود دارد که پول های جریمه در آن جمع می شود. توجه کنید که پول های دادگاه با پول های بانک اش

 .تصویر دادگاه را مه در فایل قرار دارد پرینت کنید و در جای مناسب قرار دهید و پول های دادگاه را روی آن نگه دارید

 .برگردانید جعبه داخل به را ها کارت باقی و برداشته کارت بازیکنان تعداد به نفره 13 تا 6 بازی برای ولی کارت ، 6نفره  5یا  4برای بازی 

  .کنید استفاده زیر جدول از انتخاب شخصیت ها در دفعات اول بازی بهتر استبرای 
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 بگیرید نظر در حتما را زیر های محدودیت ولی کنید استفاده باال جدول به نسبت متفوتی های ترکیب از تواند می بعدی های بازی برای

 1- قاضی حتما باید در بازی باشد 

 2-  شده باید شخصیت هایی باشند که از بانک پول بر می دارندحداقل یک سوم کارت های انتخاب 

 ( ملکه ، شاه ، بیوه ، احمق و دهقان ها ) 

 3- همیشه دو کارت دهقان باید با هم انتخاب شوند چون یکی از آن ها به تنهایی هیچ کاربردی ندارد. 

 4-  ه شونداستفاد نفر است 8مفتش و دهقان ها باید در بازی هایی که تعداد بازیکنان بیش از. 

 5-  نفره( و آن ها را به جای جلوی بازیکنان، در وسط  5و 4نفر به باال می توانید به انتخاب خود یک یا دو کارت اضافه انتخاب کنید. ) همانند بازی  5در بازی های

 .زمین قرار دهید

 .نفره کارت های باقی مانده را در مرکز میز به رو قرار دهید 5یا  4رار دهید. در بازی بعد از انتخاب کارت ها آنها را بر زده و و یک کارت را به رو جلوی هر بازیکن ق
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 .وقتی تمام بازیکنان خوب به کارت ها نگاه کردند و آن ها را به خاطر سپردند، تمام کارت ها را به پشت برگردانید

 .چرخدجوان ترین بازیکن بازی را شروع می کند و نوبت ها به صورت ساعت گرد می 

 :قوانین بازی

 : چهار نوبت اول

 باید وی، چپ سمت نفر شه و بازیکن ترین جوان بعنی اول بازیکن چهار .است بازی به اطمینان عدم کردن اضافه چهار نوبت اول، یعنی نوبت اول چهار بازیکن اول، فقط برای

 .دهند انجام را کار یک ترتیب به

 و مخفیانه طور به میز زیر را آنها سپس  و برداشته پشت به ( میز مرکز از یا دیگر بازیکن جلوی از) را دیگر کارت یک و ارت خود ک ترتیبدر این جهار نوبت بازیکنان باید به 

کارت ها را در زیر میز بر می  بازیکن واقع در. برگرداند شده برداشته آن از ها کارت که جایی به را ها کارت بعد و "نکند یا کند جا به جا" هم با را ها آن ها، کارت دیدن بدون

 کارت دو جای که د مطمئن باشدزند ولی خودش باید حواسش باشد که کدام کارت به کدام است! در این روند در اکثر مواقع فقط خود بازیکنی که کارت ها را برداشت می توان

 !کنید جمع را حواستان پس! نیست جبران قابل فراموشکاری این! دارد دست کدام ت را بهکار دامک کرده فراموش نیز بازیکن این خود موارد بقیه در و نه یا داده تغییر را

 : نوبت های عادی بازی

 را در نوبت خود انجام دهد یکی از سه کار زیر بعد از چهار نوبت اول بازیکنان، بازی واقغا شروع شده و هر بازیکن می تواند

 "به جا کند یا نکند جا"کارت خود را با یک کارت دیکر  -1

 به کارت خود نگاه کند -2

 اعالم کند که کدام یک از کارت های بازی دست اوست و کار مربوط به آن را انجام دهد -3

 :توضیحات هر کدام از کارهای بازی عبارتند از

 "جا به جا کردن یا نکردن"

 "جا به جا می کند یا نمی کند"در این عمل بازیکن مخفیانه کارت خود را با یک کارت دیگر داخل بازی

 برای این عمل مراحل زیر ر ا انجام دهید

 .کارت خود را بدون نگاه کردن در یک دست بگیرید

 .کارت بازیکن دیگر ) یا کارت اضافه مرکز میز در صورت وجود( رابدون نگاه کردن در دست دیگر خود بگیرید

 کارت ها را جا به جا کنید یا نکنیدزیر میز و دور از نگاه تمام بازیکنان به میل خود 

 .گردانید باز( میز مرکز یا)  گرفتید کارت آن از که بازیکنی به را دیگر کارت و برداشته خود برای  را یکی در آخر بدون برگرداندن کارت ها،

بمانند. بازیکنی که کارت وی گرفته شده است هم حق دیدن کارتش  باقی پشت به باید کارت دو هر نکته: مراقب باشید در کل این مراحل اجازه ندارید به کارت ها نگاه کنید. 

 .را ندارد

 !کرد شود نمی کاری و افتاده که است اتفاقی متاسفانه ولی. است گرفته دست ممکن است بازیکنی در طول این عمل فراموش کند کدام کارت در کدام 

 :نگاه کردن به کارت

 .(نبینند را کارت بازیکنان دیگر که طور دهد کارت خود را نگاه کند ) بهاین عمل به بازیکنان اجازه می 

 :اعالم یک شخصیت

 .کارت خود استفاده کننداین عمل، فعالیت اصلی بازی است که به بازیکنان اجازه می دهد از قدرت شخصیت 



 این. بکشند چالش به را اعالم این که دارند را  ه ترتیب به صورت ساعت گرد حق اینوقنی در یک نوبت بازیکنی یک شخصیت را اعالم می کند در همان نوبت بازیکنان دیگر ب

 .آنهاست دست شد خوانده شخصیت همان کنند اعالم نیز آنها که است صورت این به چالش

این صورت نیازی به رو کردن کارت خود ندارد. پس ممکن اگر کسی شخصیت اعالم شده را به چالش نکشد. بازیکن اعالم کننده می تواند از قدرت آن شخصیت استفاده کند. در 

کشیده نشده ، می تواند از قدرت است ادعای این بازیکن بلوف بوده باشد و حتی خود این بازیکن نیز نداند که چه کارتی جلوی او قرار دارد. ولی در هر صورت چون به چالش 

 شخصیتی که اعالم کرده استفاده کند

تی که همه کارت بازیکن دیگر او را به چالش بکشند، تمام این بازیکنان ) به همراه کسی که شخصیت را اعالم کرده( باید کارت های خود را رو کنند به صورولی اگر یک یا چند 

مه بدهد، و بازیکنی که دارای کارت آنها را ببینند. هنگام رو شدن کارت ها هر بازیکنی که شخصیت کارتش با شخصیت اعالم شده یکی نبود باید یک سکه به دادگاه جری

 .(شخصیت اعالم شده بود قدرت شخصیت کارت را اجرا می کند ) حتی بازیکنان به چالش کشنده که بازی خارج از نوبت آنهاست

 .بعد از این اعمال، نوبت بازیکنی که شخصیت را اعالم کرده تمام شده و نوبت به فرد بعدی او می رسد

ست کارت خود ت خود را در نوبت بازیکن قبلی خود نشان دهد در نوبت خود نمی تواند از گزینه های اعالم شخصیت و یا نکاه کردن استفاده کند و مجبور انکته: اگر بازیکن کار

ی که بازیکن در هنگام اعالم شدن زمان یا گیرد قرار بازجویی مورد مفتش توسط بازیکنی که افتد می اتفاق زمانی کارت دادن نشان)   "نکند یا کند جا به جا" را با کارت دیگر

 (بکشد چالش به را او دیگر، بازیکن کارتی توسط

 : شخصیت ها

 

 "جا به جا می کند یا نمی کند"جاسوس : مخفیانه به کارت خود و کارت یک بازیکن دیگر ) یا یک کارت مرکز میز ( نگاه می کند و بعد آن مارت ها را 

 کن دریافت می کند. در صورت مساوی بودن انتخاب با اسقف استبازی ترین ثروتمنداسقف: دو سکه از 

 .قاضی: تمام سکه های داخل دادگاه را بر می دارد

 .سارق: یک سکه از بازیکن سمت راست و یک سکه از بازیمن سمت چپ خود می گیرد

 .ملکه: دو سکه از بانک دریافت می کند

  .می کندپادشاه: سه سکه از بانک دریافت 

 .جادوگر: سکه های خود را به سکه های یک دیگر از بازیکنان عوض می کند

 .کنند می دریافت شکه دو بازیکن دو هر شوند رو دهقان کارت دو هر و شوذ کشیده چالش به دهقان اگر ولی. کند می دریافت بانک از سکه یک رعیت: 
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 .هم در بازی باشندنکته: همان طور که اشاره شد هر دو کارت رعیتباید با 

 "جا به جا می کند یا نمی کند"دلقک: یک سکه از بانک گرفته و مارت دو بازیکن دیگر را بدون نگاه کردن 

 .سکه داشته باشد بعد برنده بازی است 10متقلب: اگر 

 .شود 10بیوه: از بانک به مقداری سکه بر می دارد که سکه های او مساوی 

 اتفاقی بود درست اش گفته اگر. دهد نشان همه به را خود مارت بعد و چیست وی جلوی کارت که کند مفتش: یکی از بازیکنان دیگر را اننتخاب می کند. این بازیکن باید اعالم 

 بپردازد مفتش به سکه 4 باید اش گفته بودن غلط صورت در ولی. افتد نمی

 .از اعالم مفتش صبر کنید تا به چالش کشید شوید و بعد از پایان چالش بازیکنی را باری تفتیش انتخاب کنیدنکته: به خاطر داشته باشید که بعد 

 :پایان بازی

 بازی در سه حالت پایان می یابد

 .سکه به دست آورد برنده بازی می شود 13به محض این که یکی از بازیکنان  -1

 .ند قدرت متقلب را استفاده کند برنده بازی می شودسکه به دست آورد و بتوا 10یکی از بازیکنان  -2

 یکی از بازیکنان تمام سکه های خود را از دست بدهد. در این صورت ثروتمندترین بازیکن برنده می شود -3

 :راهنمای ساخت بازی

در واقع تصویر پشت کارت می باشد که می توانید  P4 پرینت بگیرید. تصویر A4 را روی کاغذ گرم باالیP3 و P1 ،P2 فایلی که در زیر قرار داده شده را دانلود کنید و تصاویر

سوم را جداگانه ببرید  برای زیبایی آن را پشت سه صفحه ی قبل چاپ کنید. کارت های دو صفحه ی اول را با هم از محل مشخص شده با خط خاکستری برش بزنید. صفحه ی

راهنمای بازی است که می توانید به هر تعداد که الزم دارید از آن پرینت بگیرید و موقع بازی از آن برای  P5 ش بزنید. تصویرو صفحه ی دادگاه را هر جور که دوست دارید بر

و می توانید به ه ها الزم نیست یادآوری قدرت کارت ها استفاده کنید. تصاویر سکه را هم می توانید به سلیقه ی خودتان پرینت کنید. ولی یادتان باشد که پرینت گرفتن سک

 .ردن امتیاز بازیکنان استفاده کنیدجای آن ها از هر نشانگر دیگری برای مشخص ک

 UploadBoy از Mascarade لینک دانلود بازی

 دانلود قوانین بازی به انگلیسی

  منتظر بازی های رایگان پرینتی بیشتر از گیمی باکس باشید

 

 gamybox.ir :منبع

 :را در تلگرام دنبال کنید کانال گیمی باکس برای اطالع از آخرین اخبار و بروزرسانی ها،
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