تصویر

عنوان

قیمت
(تومان)

تعداد
بازیکنان

سن
بازیکنان

شهر های گمشده رقبا

115000

2-4

+10

با استفاده از کارتهای خود ،دست به ماجراجویی در
«مسیرهای اکتشافی» بزنید؛ مسیرهایی که شما را به
گوشههای دوراُفتاده و اسرارآمیز ُکرهی خاکی میبَرند :معبدی
متروک در کوهستان ،ویرانههای یک سازهی سنگی ،شهری
ُ
خفته در اعماق دریا ،سکونتگاهی برجایمانده از عصر حجر و
شهری پنهان در دل کوهسار

کتاب بازی

91,000

2-6

+6

پنج بازی متنوع و سرگرم کننده شامل:
دوز ،منچ،منچ غازی و مار و پله

کارآگاه رشلوک

79,000

2-6

+7

به «شرلوک هولمز» کمک کنید تا نقاب از چهرهی «گناهکاران»
برداشته و با تحلیل هوشمندانهی سرنخها ،همدستان دشمن
قسمخوردهاش« ،پروفسور موریارتی» را رسوا کند! اگر
هیچکس «گناهکار» نبود ،یقهی خود «موریارتی» را بگیرید!! و
فراموش نکنید که همه مظنوناند ...مگر آنکه خالفاش ثابت
شود!!

داستان

ی
مکارت

95,000

2-8

+8

شما ،در قالب مجموعهداران و تاجران بزرگ الماس ،باید تالش
کنید با شرکت در حراجهای مختلف ،الماسهای مکارتی را
خریداری کرده و ارزش و اعتبار کلکسیون خود را به باالترین ح ّ
د
ممکن برسانید .ا ّما مراقب باشید :باالترین پیشنهاد لزوماً
بهترین پیشنهاد نیست! هوشمندانه پیشنهاد بدهید تا از حراج،
سربلند بیرون بیایید!

استانبول نسخه تایس

295,000

2-4

+8

به بازار "استانبول" خوش آمدید! برای یک رقابت تجاری
آمادهاید؟! پس تالش کنید یاقوتهای گرانبها را پیشاز ُرقبای
خود بهچنگ بیاورید!

اولون

135,000

5-10

+13

بازیکنان ،در هر لحظه از بازی ،میتوانند ادّعاهای مختلفی
داشته باشند .بحث و گفتوگو ،فریبکاری ،اتّهام وارد کردن و
استنتاج منطقی ،همه و همه به یک اندازه ،در پیروزیِ خیر یا به
قدرت رسیدنِ شرّ اه ّ
میت دارند...

نارو

195,000

4-8

+10

گروهی از تبهکاران در انباری متروکه در حال تقسیم پولهای
دزدی شان هستند ،اما هیچ راهی برای توافق پیدا نمیشود!
زمان آن فرا رسیده که هرکس اسلحهاش را از غالف خارج کرده
و به سمت دیگران نشانه بگیرد! برنده کسی است که زنده
مانده ،و بیشترین امتیاز را جمع کند.

کینگ دومینو

188,000

2-4

+8

در "کینگدومینو" ،شما نقش ُلردی را بازی میکنید که در
جستجوی سرزمینهای تازه و تصاحب آنها برای گسترش
قلمرو پادشاهی خویش است .شما باید همهی زمینها ،مزارع
گندم ،دریاچهها و کوهستان را بررسی و جستجو کنید تا بتوانید
بهترین قطعات زمین را از آنِ خود کنید!

ر
هنمدرن

195,000

3-5

+10

در بازی فکری هنر مدرن بازیکنان ،موزهدارهایی هستند که
تالش میکنند تابلوهای ن ّقاشی را به بهترین قیمت ،خرید و
فروش کنند .بازی در ُ 4دور برگزار میشود .در هر ُدور ،بازیکنان،
ن هر ُدور ،تابلوها فروخته
تابلوهایی را به حراج میگذارند .در پایا ِ
آثار یک هنرمند بیشتر بهفروش برسند ،ارزش
میشوند .هرچه ِ
اعتبار هنری او ،بیشتر میشود! برنده ،بازیکنی است که در
و
ِ
ور چهارم ،بیشترین پول را بهدست آورده باشد...
پایانِ ُد ِ

ر
وحش(بنگ)
غرب

135,000

4-7

+8

تو غرب وحشی ،یاغی ها می خوان کالنتر رو بزنن ،کالنتر و
معاون هاش ،دنبال زدن یاغی ها هستند ،خائن هم زیرزیرکی
کار خودش رو می کنه! آماده باشین که تو یکی از این گروه ها
بر بخورین! چیزی نمونده که گلوله ها به پرواز در بیان!

شمشن سامور یات
ر

180,000

3-8

+8

در سرزمین "آفتاب تابان" ،ساموراییهای وفادار ،تا پای جان ،از
شوگان -که خدایگان و فرمانده ایشان است -حمایت میکنند.
نینجاهای اسرارآمیز ،در اندیشهی ضربه زدن به امپراتوریاَند!
رونین تنها،
شمشیر "کاتانا" در آوردگاه ،آتش به پا میکند و
ِ
برای کینخواهی آماده میشود .آیا میتوانید بی آنکه به "آیین
سلحشوری" ُپشت کنید ،نقاب از چهرهی دشمنان خود بردارید؟

ناموجود

0

2-4

+10

هر بازیکن در نقش بازرگانی در عصر رنسانس ظاهر میشود
که سعی میکند معادن جواهرات را بخرد ،استخراج کند ،حمل
و نقل کند و بفروشد  -همه این کارها هم برای کسب اعتبار
(پرستیژ) بیشتر انجام میشود .اگر وضعتان به اندازه کافی
خوب شود شاید حتی با یکی از اشرافزادگان دیدار کنید و این
مالقات هم اعتبار شما را بیشتر از پیش باال ببرد.

شهرهای گمشده دو نفره

138,000

2

+10

با چیدمان کارتهای خود ،مسیرهایی بسازید برای کندوکاو در
دورافتادهترین و اسرارآمیزترین نقاط این ُکرهی خاکی:
بارانی آمریکای مرکزی،
سلسلهجبال هیماالیا ،جنگلهای
ِ
صحرای مصر ،آتشفشانی اسرارآمیز و حتی کفِ اقیانوس!
بازیکنانی که شجاعتر و جسورتر هستند ،میتوانند بر روی
ت طرح اکتشافی خود شرطبندی نیز بکنند! البته احتیاط
موفقی ِ
کنید :این کار ممکن است برای شما گران تمام شود!

بلک داگ

258,000

2-4

+8

منچ با صفحه ی گردون جذاب به همراه چهار بازی دیگه

رکب

150,000

2-6

+14

در دورانی که قلمرو شاهی به استان های خود مختار تقسیم
شده ،سردارانی از گوشه گوشه ی سرزمین در سودای
کشورگشایی ،لشگریان خود را برای فتح شهرها گسیل داشته
اند.پس با مهارت و شجاعت بجنگید و با تدبیر و مکر به حریفان
رکب بزنید تا قدرت و سربلندی کسب کنید.پس با مهارت و
شجاعت بجنگید و با تدبیر و مکر به حریفان رکب بزنید تا قدرت و
سربلندی کسب کنید.

پورت رویال

98,000

2-5

+8

ما در نقش تاجرینی حریص در دریای کاراییب بدنبال سکه های
طال هستید و باید با سایر رقبا برای بدست آوردن غنائم بیشتر
بجنگید!

اونو

65,000

2-10

+6

 Unoدر زبان های ایتالیایی و اسپانیایی به معنای یک می
باشد که در بازی دسته جمعی اونو نیز هدف بازی رسیدن به
تک کارت و در نهایت استفاده از آن کارت و برنده شدن می
باشد.

حکمران

79,000

2-6

+8

بازیکنان با توجه به کارت هایی که در دست دارند باید یک کارت
بازی کنند و باالترین کارت برنده آن دست خواهد بود .ولی
چیزی که این بازی را متفاوت می کند این است که بازیکنان باید
سعی کنند آن میزانی برنده شوند که در ابتدای بازی ادعا می
کنند.

گربه های انفجاری

69,000

2-5

+7

در بازی گربه های انفجاری فقط باید سعی کنید که منفجر
نشوید .اگر منفجر نشوید ،می برید ولی اگر منفجر شوید ،می
بازید و حالتان گرفته می شود .البته خیلی مهم نیست .کافی
است چند دقیقه صبر کنید تا دیگران هم یک به یک منفجر
شوند و فقط یک نفر باقی بماند .آن زمان مجددا بازی کنید و
امیدوار باشید این بار شانس بیشتر یارتان باشد.

باشگاه کارآگاهان

290,000

4-8

+8

باشگاه کارآگاهان یک بار دیگر عضو جدید می پذیرد .شما هم
دعوتید ،اما قبل از آن باید خود را به عنوان یک کارآگاه واقعی
ثابت کنید .شواهد و مدارک را بررسی کنید ،شاهدان را زیر نظر
بگیریـد و سعـی کنید کسی که در بین شما دروغ می گویـد
راشناسایی کنید .تنها ،کسی که بیننده بهتری باشد و زیرکی
را چاشنی کار خود کند ،می تواند پیروز شود

اسکایل وگز

169,000

2-6

+8

َخل ُرقبای بدذات و دندونگِردِتونو بیارین و ُدرشتترین
د ِ
سکّههای طالی ممکنو واسه خودتون َ
سوا کنین

رر
مانچکی

248,000

3-6

+10

با لگد برین تو در! با هیوال بجنگین! گنج ها رو تصاحب کنید!

اعماق

385,000

2-4

+14

تالش برای بدست آوردن تاج فرمانروایی در اعماق اقیانوس

کالغ پر

180,000

2-6

+7

در بازی «کالغپر» باید تالش کنید تا زودتر از بقیه بازیکنان به این
سوال پاسخ درست بدهید؛ «آیا این جانور با این وسیلهها پرواز
میکند یا نه؟» هر کس پاسخ درست را زودتر از روی میز بردارد
امتیاز میگیرد .در این بازی سرعت عمل خیلی مهم است اما
باید دقت کنید که پاسخ اشتباه را بر ندارید تا امتیاز منفی
نگیرید.

کدتو

165,000

3-8

+12

گفتن  3کلمه ،هم
هدف شما در این بازی این است که با
ِ
تیمی های خود را از ُکدی که فقط شما در اختیار دارید ،آگاه
سازید.این کلمات باید برای هم تیمی هایتان به اندازه کافی
شفاف و به همان اندازه برای رقبا گنگ و گیج کننده باشد

وارث

180,000

3-5

+14

پس از مرگ فرمانروای سرزمین آرمادا ،فرزندان وی برای تبدیل
شدن به قدرت اول این قلمرو و رسیدن به جایگاه پدر ،تالش
می کنند تا با بدست آوردن حمایت فرماندهان ارشد آرمادا خود
را به راس قدرت برسانند

صددروازه2

330,000

2-4

+8

راز تازه ،بازرگانان را به جزایر
تکاپو برای
یافتن ادویههای ُپررَمز ُو ِ
ِ
ُ
دریایی پرسرعت
اندونزی کشاندهاست .افتتاحِ مسیرهای
ِ
ت
بهسوی آسیا ،بازرگانان را وار ِد رقابتی نفسگیر برای دریاف ِ
سود بیشتر از این بازار ُپرمنفعت کردهاست" .جادهی ادویه" که
ت اروپاییها ساخته شده ،اکنون رو به
در سالیان دور ،به دس ِ
متروکه شدن میرود...

تاس ر ر
چی

105,000

1-4

+8

بازیکنان باید بتوانند با دقت و مهارت تاس های مناسب را برای
گرفتن امتیاز در قسمت های رنگی برگه ی امتیاز خود انتخاب
کنند.تاس ها باید با استراتژی و به گونه ای انتخاب شوند که در
نوبت های بعدی هم انتخاب های گوناگون و مناسبی داشته
باشید.همچنین باید به انتخاب های دیگر بازیکنان هم توجه
داشته باشید.در انتهای بازی برنده کسی است که بیشترین
امتیاز را کسب کرده باشد

ماه نو

155,000

1-4

+8

در هر دور از این بازی ،باید بهترین کاشی را انتخاب کرده و بر
مبنای ذخیرهی کاشیهای "چرخِ ماه" -که لحظه به لحظه رو به
ن
کاهش است -برای آینده برنامهریزی کنید .با هر بار نو شد ِ
اختیارتان
ماه ،شما نیز باید بر مبنای آنچه که چرخ ماه در
ِ
میگذارد ،استراتژی خود را بهبود ببخشید .راه خود را برای
ایجا ِد "همافزایی" بین کاشیها پیدا کرده و بازی را ببرید.

دونات بار

70,000

2-6

+8

ک سینی بزرگ پر از دونات های مختلف ،از روی میز به شما
چشمک می زند! شما و بقیه ی رقبا دندان تیز کرده اید تا بیش
ترین دونات ها را ببلعید و هیچ کدام هم اهل قسمت کردن و
سهیم شدن نیستند!

دد آف ی
وینن

495,000

2-5

+14

در نقش بازماندگان دنیای آخرالزمانی با زامبی های آدمخوار
برای بقا مبارزه کنید.

رسام

120,000

1-100

+10

بعنوان یک نقشه بردار تحت خدمت ملکه ،شما ماموریت دارید
تا نقشه این منطقه را تهیه ،و برای "پادشاهی نوالس" ارسال
کنید .ملکه طی فرمانی ،سرزمین های مورد عالقه خود را
اعالم نموده ،و شما با نقشه برداری مطابق خواسته های
ملکه ،شهرت بیشتری به دست خواهید آورد.

کارکاسونه

230,000

2-5

+8

ساخت شهر کارکاسون و توسعه هر چه بهتر ساختمان ها و
مزارع

دد دراپ

38,000

2-4

+13

یک بازی کوچک وسریع که فکر وقدرت استدالل شما رابه
چالش می کشد.هویت یک کارت،پنهان است .برای برنده شدن
باید قبل از دیگران ،عدد آن کارت رادرست تشخیص بدهید .پس
کارتهایی را که می بینید به خاطر بسپارید ونتیجه گیری کنید

ال دورادو

265,000

2-4

+10

در این بازی بازیکنان در نقش ماجراجویان جسوری هستند که
به جستجوی شهر گمشده افسانه ای به نام الدورادو می
پردازند .در این راه باید از جنگل ها ،دریاچه ها ،کوهستان ها و
شهرهای دیگر بگذرند و هر کسی بتواند زودتر خود را به معبد
الدورادو برساند برنده بازی است.

یر
فتوسنن

370,000

2-4

+10

به وسیله فوتون های خورشیدی ،درختانتان را در چرخه ی
حیاتشان رشد داده و از نهالی شکننده به درختی پر بار و بلند
تبدیل کنید .سپس به تناسب حاصلخیزی بستری که درختتان
در آن عمل آمده ،امتیاز پیروزی دریافت کنید.

لپف حرفه ای

160,000

4-8

+12

حرف زدن با لپ های پف کرده کار آسونی نیست و همین
موضوع کافی هست که شما خنده دار ترین بازی زندگی خود را
تجربه کنید

پلیس خوب ،پلیس بد

148,000

4-8

+12

پلیس خوب ،پلیس بد ،یک بازی کارتی است و بر مبنای
شخصیتهای مخفی که در آن ،بازیکنان ،نقش مأموران اجرای
قانون را در یک محلّهی فاسد و بدنام دارند.

قلمرو ستارگان

110,000

2

+12

هر بازیکن نقش فرمانده ی ناوگانی از سفینه های فضایی را
ایفا میکند که در میدان نبرد با دشمنان به دنبال حفاظت از
قلمرو خود و نابودی سفینه های حریف است.نبردی مهیج که
به خوبی حس یک رقابت نزدیک و تنگاتنگ را به بازیکنان منتقل
میکند.

نامه ی عاشقانه

49,000

2-4

+12

آیا موفق میشوید نامه عاشقانه خود را به شاه دخت برسانید؟

ی
هانامیکوج

86,000

2

+7

به خیابان مشهور گیشا در پایتخت قدیمی ،هانامیکوجی خوش
آمدید .گیشا به زنان هنرمندی گفته می شود که در زمینه های
مختلف هنری بعد از سال ها تمرین ،مهارت فراوان به دست
آورده اند و به خاطر هنرشان بسیار مورد تحسین و احترام
هستند .گیشا شاید در فرهنگ شرقی برگردان دقیقی از کلمه
“هنرمند” باشد.

شاه دزد وزیر

88,000

3-6

+12

در مورد نقشتان ادعا کنید و ادعای واهی دیگران را نقش بر آب
کنید .با دقت و هوشمندی سکه ها را از آن خود کنید و برنده
شوید.

دوئل

195,000

2

+10

بازیکنان باید سعی کنند تمدن خود را در سه زمینه نظامی،
علمی و مدنی گسترش دهند و حریف را به زیر سلطه خود
درآوردن .این بازی در سه دور انجام می شود .هر دور سیستم
چیدمان کارت ها جدید و نوآورانه است.

فوتبال بزنیم

62,000

2-4

+8

یک بازی کارتی فوتبالی سریع و هیجان انگیز با حس و حال یک
مسابقه پرهیجان!

آفتاب پرست

88,000

2-5

+8

در کالرتو ،بازیکنان از دسته کارتی که در مرکز میز بازی قرار
گرفته است ،کارت میکشند و سعی میکنند کارتهای چند
رنگ محدود را جمع آوری کنند ،چرا که در پایان بازی ،بازیکنان
تنها میتوانند به ازای  3رنگ مختلف امتیاز مثبت کسب کنند و
رنگ های بیشتر امتیاز منفی به دنبال دارد .شخصی که
بیشترین امتیاز را جمع آوری کرده باشد ،برنده بازی خواهد بود.

زیرخایک

85,000

2-4

+12

تالش و وسوسه برای رسیدن به گنج های نفرین شده

کانسپت

170,000

3-12

+10

حدس زدن کلمات با استفاده از نمادها

ناموجود

0

2-6

+8

اهالی قلعهی "کاستِل" میتواند تعداد بیشتری را
کدامیک از
ِ
زَهرهتَرک کند؟

داروغه ناتینگهام

285,000

3-6

+14

بازیکنان نقش تاجر سعی میکنند محصوالت و اجناس خودشون
رو با هر ترفند و کلکی که امکان داشته باشد از دروازه عبور
بدهند و با فروش آنها سکه دریافت کنند ،و از طرفی بازیکن
نقش داروغه باید با تیزبینی و قدرت ویژه ی خودش سعی کنه
کاالها و اجناس قاچاق و غیر قانونی رو کشف کنه و عالوه بر
جریمه تاجران خودش هم به سکه دست پیدا کنه

راگناروک

54,000

2

+7

بازیکنان نقش جادوگرانی را ایفا میکنند که تکه های نقشهای
سحر آمیز را به حرکت درمیآورند تا مشخص کنند دشمنان از
دریا حمله می کنند یا خشکی ،در انتها پس از کامل شدن
نقشه با مقایسه بین بزرگترین دریا و بزرگترین خشکی ،نظر
درست (برنده) مشخص میِشود.

کاپیتان ها و ی
کشت ها

95,000

2-4

+3

با گذشت زمان طوالنی که کاپیتان و کشتی اش در کنار هم در
دریاهای آزاد سپری می کنند ،بسیار به هم شبیه می شوند.
بنابراین با مقایسه رنگ ها و شکل ها به راحتی می توانید
تشخیص دهید که کدام کاپیتان با کدام کشتی جور است.

کارتومیم

145,000

3-8

+12

تصویربازی با واژگان یا واژهبازی با تصاویر!

کهنه شباز

128,000

2-5

+10

در نقش کهنه سربازان جنگ جهانی اول برای صلح و بقا تالش
کنید

ابلون

108,000

2

+8

در این بازی باید با انگشتانتان ،ردیف مهره ها را طوری برانید که
مهره های حریف در انزوا قرار گیرند.فقط کافی است شش
مهره حریفتان را به بیرون صفحه بیندازید تا برنده بازی شوید.

وروردز

135,000

2-12

+8

ترکیب جذاب مکانیزم مافیا و بازی بیست سوالی

قالت
آرتیست ی

98,000

5-10

+8

یک آرتیست قالبی در میان آرتیست های واقعی مخفی شده
است  .همه بازیکنان باهم یک موضوع را نقاشی میکنند .اما
فقط یک آرتیست قالبی که نمیداند موضوع نقاشی چیست ،
سعی میکند هویتش مخفی بماند و به موضوع نقاشی نیز
پی ببرد  .این آرتیست های واقعی هستند که باید او را
شناسایی کنند و چالش بزرگی در انتظار آنهاست .

ددان

120,000

4-8

+8

در دخمه ای بیرون از زمان و مکان ،دیو و دَدان برای نابودی نوع
بشر گردآمده اند؛ بی آنکه بدانند کیست آن زیرکی که آگاه
است از اسرارشان!

اسم کارتیل

110,000

2-8

+8

اسم کارتیل یک بازی مفرح و چالش برانگیز است که بر مبنای
بازی آشنای اسم فامیل

ش ر
آشن

185,000

2-6

+7

مانند یک سرآشپز واقعی در یک آشپزخانه شلوغ با
سرآشپزهای دیگر بر سر بدست آوردن بهترین میز مواد اولیه
رقابت کنید

مهاجمان دریای شمال

390,000

2-4

+12

روزگار "وایکینگها"ست! بازیکنان ،در نقش
روزگار،
ِ
"وایکینگها"ی جنگجو ،میکوشند تا با حمله به مکانهای
مسکونی دوراُفتاده و چپاولِ آنها ،دلِ "رییس قبیله" را به
ِ
دست بیاورند؛ آنها باید گروه تشکیل داده ،آذوقه تدارک دیده و
م شمال شوند.
برای غارتِ طال ،آهن و حیوانات اهلی ،عاز ِ

ورولف

110,000

3-10

+8

در گرگینه یک شبه هر بازیکن یا نقش روستایی را دارد یا
گرگینه و یا یکی از  10شخصیت دیگری که ویژگی های
مخصوص به خود دارند .بر عهده شما است که دست کم یکی
از گرگینه ها را پیدا کنید و او را بکشید تا برنده بازی شوید...
البته اگر خودتان یکی از گرگینه ها نباشید!

ر
وینگسی

395,000

1-5

+10

شما تعدادی عالقهمند به پرندگان (پژوهشگر ،پرندهنگر،
پرندهشناس و کلکسیونر) بوده که در جستجوی بهترین پرندهها
برای کشف و جذب به شبکه پناهگاه حیات وحش خود هستید.

اوگابوگا

62,000

4-8

+8

یه بازی عصر حجری که در اون همه باید به زبون آدمای
غارنشین صحبت کنن.

شنمرغ
ر

95,000

3-10

+8

همه بازیکنان تالش می کنند تا عجیب ترین چیزها را به عجیب
ترین مشتری ها بفروشند تا در پایان عنوان بهترین فروشنده را
!بدست آورند

دیوان

95,000

6-12

+14

روستایی کوچک توسط دیوها تهدید شده است و مردمان آن
باید هر چه سریعتر کاری بکنند تا از این بیم و بال رهایی یابند،
پیش از آنکه دیوان تک تک ایشان را به کام مرگ بکشانند.

گردش در بورانو

185,000

1-4

+10

خانه های رنگارنگ بورانو نیازمند یک بازسازی و نقاشی دوباره
اند تا کماکان جذاب و خوش رنگ باقی بمانند .از هوش و
ذکاوتتان بهره ببرید و آنها را به درستی بازسازی و چیدمان کنید
تا نگاه همه گردشگران و مردم محلی را مجذوب معماری بی
بدیل خود کنید.

لپف

90,000

+4

+10

حرف زدن با لپ های پف کرده کار آسونی نیست و همین
موضوع کافی هست که شما خنده دار ترین بازی زندگی خود را
تجربه کنید

آقای جک

98,000

2

+14

بازی آقای جک یا مستر جک یک بازی دو نفره استنتاجی که در
آن یکی از بازیکنان در نقش قاتل زنجیره ای انگلستان و بازیکن
دیگر در نقش شرلوک هلمز ،کارگاه افسانه ای بریتانیا است.
هلمز باید جک را پیدا کرده و چهره اش را نمایان کند و در مقابل
جک باید بگریزد.

ر
هارموت

128,000

1-6

+10

حاکم بازی تمام کاشی هایش را به پشت می گذارد و هر بار
یک کاشی را رو می کند و عدد روی کاشی را اعالم می کند.
بقیه بازیکنان باید همان کاشی را پیدا کنند و بر روی صفحه
بچینند .هر نوار رنگی که در صفحه کامل بشود در پایان بازی
برای آن بازیکن امتیاز به همراه دارد.

ژرفاب

109,000

2-6

+7

سوار بر زیردریایی ژرفاب بشید؛ به ژرفترین و عمیقترین نقاط
خلیج فارس سفر کنید و با همراهی دوستان تون گنجهایی که
طی سالیان سال در اونجا مدفون شدند رو پیدا کنید .البته
میزان اکسیژن زیردریایی شما محدوده؛ چون همه شما از یک
منبع اکسیژن استفاده میکنید؛ پس هم هوای دوستانتون رو
داشته باشید و هم با همدیگه در پیدا کردن گنجهای با ارزش
رقابت کنید.

لوت

75,000

2-8

+10

برای گذر از لوت آماده باش ! گذر از این بیابان بدون خطر خیال
خامی بیش نیست! شمشیرت را تیز کن و به کاروان های
رقیبان حمله ببر و غنایم با ارزش بدست بیاور! اما پشت سرت
را هم بپا که عنقریب یکی از همان ها کاروان خودت را غارت
کند!

فرابورس

225,000

2-5

+13

ک بازی اقتصادی سریع با موضوع سرمایه گذاری در بازار بورس،
تجارت محرمانه و مهندسی بازار .در این بازی بازیکنان به عنوان
سرمایه گذاران در بخش خصوصی برای رسیدن به بیشترین
ارزش سهام هایی که در اختیار دارند ،تالش می کنند

بازار1295

275,000

3-5

+8

در سال  ،1295یعنی  95سال بعد از پایتخت شدن تهران ،بازار
کوچک تهران که قبل از آن رونق چندانی نداشت با افزایش
تعداد مهاجران روبه رو شد .بازار تهران کم کم در حال تبدیل
شدن به یک بازار بزرگ بود و نیاز به یک مدیر توانمند داشت .به
همین خاطر مسابقه اى بین  ٥حجره دار باتجربه ترتیب داده
شد تا طی یک هفته هر کدام که از فروش اجناس مختلف
درآمد بیشتری کسب کند ،بعنوان بزرگ بازار معرفی شود.

واکنش

110,000

2

+5

یک بازی عکس العملی سریع و هیجانی است که هدف آن
رساندن تمامی مهره ها به صفحه بازی طرف مقابل است.

دریات
فانوس ی

148,000

2-6

+7

نگهبان فانوس دریایی در حال قایقرانی و بازگشت به خانه بود
که گرفتار طوفانی سهمگین شد .قایق بادبانی او نتوانست در
برابر دریای طوفانی و مواج مقاومت کند .قایقش غرق شد و به
ته دریا رفت .خوشبختانه نگهبان موفق شد جان سالم بدر ببرد
و با شنا کردن خود را به یک صخره ی بزرگ برساند .چهار قایق
بادبانی برای کمک به او حرکت کرده و باهم رقابت می کنند تا
هرچه زودتر او را به جزیره کوچک فانوس دریایی بازگردانند.

اسب های تک شاخ

98,000

2-8

+10

اسبهای تکشاخ یک بازی استراتژیک و رقابتی است که
بازیکنان در آن به نوبت بازی میکنند و اولین نفری که بتواند به
تعداد کافی اسب تکشاخ در اسطبل خود قرار دهد برنده
میشود.

دفینه

115,000

3-5

+8

داروغه داره مالیات سنگین از مردم میگیره ،مردمم جمع شدن
برن از خزانش پوالشونو پس بگیرن ،اماااا… دریغ از اینکه داروغه
تو راهه و همه مردم دهکده میدونن که اگر داروغه اونها رو با
سکه ها دستگیر کنه چه بالیی سرشون میاره

ایمهوتپ

350,000

2-4

+10

بازیکنان در نقش معماران مصر باستان ،در تالش هستند تا
لقب اولین و بهترین معمار آن سرزمین را به نام ایمهوتپ را از آن
خود کنند.

صد دروازه

195,000

2-5

+8

بازی صد دروازه داستان تجارت کاروان هایی است که در مسیر
جاده ابریشم و در شهر صد دروازه مشغول خرید و فروش
کاالهای خود (ادویه جات) بوده اند.

اسپای فال

179,000

3-12

+13

محوره .بازیکنها زمانِ محدودی
بازی « »Spyfallیک بازی گفتگو-
ِ
دارن تا تو جمعِشون ،جاسوس یا جاسوسها رو شناسایی
کنن؛مشاهده ،تمرکز ،خونسردی و حیلهگری ،ابزارهایی
هستن که در این بازی ،به همهی اونها نیاز دارین! پس
حسابی آماده باشین...

رر
امپولی
تر

135,000

2-4

+10

هر خانه شش ضلعی یک ترامپولین است که بازیکنان با توجه
به وزن مهره و میزان فاصله ای که از هر ترامپولین دارند به آن
انرژی وارد می کنند .ممکن است این انرژی آنقدر زیاد باشد که
مهره های دیگر بر روی آن ترامپولین را به خانه های اطراف پرت
کند .بازیکنان باید سعی کنند تا سه ترامپولین هم رنگ ،یا هم
اسم را از آن خود کنند

جایپور

135,000

2

+12

در بردگیم یا بازی کارتی جیپور ،شما ،یکیاز دو تاجر ثروتمند و
شهر "جیپور" ،مرکز ایالت "راجستان" هند هستید ...ا ّما
بانفوذ
ِ
این کافی نیست زیرا تنها تاجری که بتواند دو " ُمهر برتری" را
دربار "مهاراجه" راه خواهد یافت ...بنابراین
بهدست بیاورد ،به
ِ
باید بهتر از رقیب مستقیم خود عمل کنید ...به بهترین قیمت
بخرید ،مبادله کنید و با بیشترین سود بفروشید ...و در همه
ب گلّههای شتر خود نیز باشید...
حال ،مراق ِ

خدمه

108,000

2-5

+10

در این بازی جذاب ،بازیکنان در نقش خدمه یک فضاپیما هستند
که قصدشان کشف سیاره نهم منظومه شمسی است .در این
بازی شما باید با مشارکت یکدیگر  50ماموریت مختلف را کامل
کنید.

درفتوسورس

220,000

2-5

+8

در سراسر جهان  ،باغوحشهایی که از دایناسورها پرشده اند ،
در حال بازگشایی هستند .دایناسورهای باغوحش خود را به
بهترین شکل ممکن مدیریت کنید تا به بازدیدکنندگانِ کنجکاو ،
مشهورترین دایناسور را نشان دهید.

عکس های حیوانات

95,000

2-4

+3

کارت ها را قاتی کنید و رو به پشت بچینید .هر بار دو کارت را
برگردانید .اگر با هم جور بودند برداشته و در غیر اینصورت آنها را
بجای خود بازگردانید و جای آنها را به خاطر بسپارید .برنده
کسی است که بیشترین کارت ها را جمع آوری نماید.

تهران1410

280,000

3-5

+14

بازی محله چینی ها یا  chinatownیک بازی اقتصادی با مکانیزم
مذاکره است که در آن بازیکنان در نقش تجار چینی مشغول راه
اندازی کسب و کار خود در منهتن دهه  60میالدی هستند .اکثر
بازیکنان ،این بازی را به نوعی پیشرفته تر شده و بهتر شده
منوپولی می دانند ،چون بازی تعداد دور مشخص تر ،زمان
محدودتر و ساختار چهارچوب بندی شده ای دارد.

دنیای کوچک

380,000

2-5

+8

در بردگیم "دنیای کوچک" ،بازیکنان برای فتح و تصاحب دنیایی
رقابت میکنند که گنجایش همهی آنها را ندارد -که از قدیم
گفتهاند :دو پادشاه ،در اقلیمی نگنجند! موجوداتی غریب و
ج ّ
ذاب ،همچون کوتولهها ،جادوگرها ،آمازونها ،اورکها ،غولها
و البته انسانها ،با کمک همنوعان خود تالش میکنند تا قلمرو
خود را گسترش داده و زمینها و سرزمینهای مجاور خود را
فتح کنند و سایرین را بهعقب رانده و از این کرهی خاکی ،بیرون
برانند...

ریسک

330,000

2-5

+10

در این بازی فکری بازیکنان باید با سیاست و استراتژی و قدرت
ریسک باال رقبای خود را از بازی خارج کرده و دنیا را فتح کنند.

سیلم1692

169,000

2-12

+13

سال  1692در شهر کوچک  ، salemایالت ، massachusetts
شر کمین کرده و شما متقاعد شدین که برخی از اهالی شهر
و یارانتون ساحرهاند!

دوزرنگ

40,000

2

+7

بازی دوزرنگ یک بازی دو نفره است که هر یک از بازیکنان با
چهار مهره ای که در اختیار دارند باید سه منطقه همرنگ را
تصاحب کنند .این بازی دارای صفحه ماژوالر است و بازیکنان
می توانند به  2صورت مقدماتی و پیشرفته این بازی را تجربه
کنند.

شبکه رننو

329,000

2-6

+12

در بازی  power Gridیا شبکه نیرو بازیکنان باید با ساخت
نیروگاه ،خرید منابع انرژی و اتصال شبکه های نیروگاهی به
سراسر آلمان و آمریکا برق رسانی کنند

ویروس

78,000

2-6

+8

ویروس های آزمایشی از آزمایشگاه گریختهاند و تنها شما
میتوانید متوقفشان کنید! با این وحشت واگیر روبهرو شوید و
با ایزوله کردنِ یک بدن سالم ،نخستین کسی باشید که
ویروسها را ریشهکن میکند! چه اخالقی ،چه غیراخالقی،
همهی ابزار و و سایل برای رسیدن به پیروزی در اختیار
شماست! از تواناییهای خود برای بیاثر کردنِ اقداماتِ ُرقبا
استفاده کرده و بازی را ببرید!

محله ر
چیت ها

320,000

3-5

+12

ت مناطق مختلفی از شهر را به
در طول بازی ،بازیکنان مالکی ِ
گذاشتن کاشیهایی ،آن مناطق را بهعنوان
دست آورده و با
ِ
ن هر نوبت ،هر
ی خود اعالم میکنند .در پایا ِ
مناطقِ کار ِ
ب
کاشیای که شما در صفحه گذاشته باشید ،امتیازاتی نصی ِ
امتیاز تجارتهای پیشرفته (تشکیلشده
شما خواهد کرد ولی
ِ
کاشی هم سان) خیلی وسوسهکنندهتر است!
از سه تا شش
ِ
البته منابع اوّلیه بهصورت اتّفاقی بین بازیکنان پخش شده و
ن منابع و کاشیهای مورد
بازیکنان باید برای بهدست آورد ِ
نیازشان ،باید دست به معامله بزنند.

فرار از آتالنتیس

398,000

2-4

+8

در این بازی بازیکنان سعی در نجات جان کسانی دارند که برای
به دست آوردن گنج به جزیره آتالنتیس رفته اند .جزیره در حال
فروپاشی است ،تعداد قایق ها محدود است و موجودات دریایی
سعی در شکار این ماجراجویان دارند.

ناموجود

0

2-9

+12

در بازی تورتوگا بازیکنان نقش دزدان دریایی را بازی میکنند.
تمامی بازیکنان به دو تیم بریتانیا و فرانسه تقسیم میشوند
اما چون تیمها مخفیانه مشخص میشود هیچکس
همتیمیهای خود را نمیشناسد .در طول بازی بازیکنان تالش
میکنند صندوقهای گنج را غارت کنند و آنها را در انبار کشور
خود قرار دهند .اما این کار چندان ساده نیست .در نهایت تیمی
برنده است که گنج بیشتری تصاحب کرده باشد.

ناموجود

0

5-10

+14

در سال  ،1932پیش از جنگ جهانی دوم و در آلمان هستیم .در
بازی راز هیتلر ،بازیکنان سیاستمداران آلمانی هستند که در
حال تالش برای نگهداشتن دولت در حال تضعیف لیبرال در برابر
رژیم در حال پیشروی فاشیست می باشند .البته باید محتاط
باشید ،زیرا در بین شما تعدادی فاشیست به صورت مخفیانه
حضور دارند ،که یکی از آنها هیتلر است.

ژاندارمری

158,000

2-6

+9

بازیکنان در نقش افسرهایی هستند که باید پرونده مهمی را
که از مرکز به آنها محول شده است را به سرانجام برسانند.
آنها به سراغ تمام خالفکارهای شناخته شده شهر می روند تا
بتوانند در نهایت خالفکار اصلی را بیابند.

ناموجود

0

2-6

+14

اشرافی جدید ،متشکّل از
آینده ای نه چندان دور :یک طبقه ی
ِ
عامل چندمل ّ
یتی سودجو ،حکومت را در دست گرفته
ُمدیران
ِ
ِ
ّ
ط بی چون وچرای شان بر اقتصاد،
ی آن ها و تسل ِ
است .آزمند ِ
زندگی مر ُدم -ب ُ
جز ع ّ
ده ای اندک از ُدم کلفت ها -را در فقر و
ُ
ّ
ت فشار،
م تح ِ
نااُمیدی فرو ُبرده است.اما از دلِ توده های مرد ِ
ّ
پارتیزانی زیرزمینی با هدفِ براَندازیِ ُ
م فاسد ،قد
یک گروه
حکا ِ
ِ
علم کرده است.

مگ بال

240,000

دو

+6

یک بازی  2نفره بسیار مهیج ،بازیکنان با حرکت دادن مهاجم ،از
طریق آهن ربای هدایت گر ،که در زیر صفحه بازی است به توپ
در زمین بازی  ،ضربه می زنند.

کودتا پالس

90,000

2-10

+14

کودتا پالس مجموعهای است شامل نسخهی کالسیک بازی
«کودتا» +توسعهدهندهی «اصالحات» و شخصیت
«آنارشیست»

مافیا

47,000

5-20

+10

مافیا ،یک بازی گروهی است که نبرد بین یک اقلیت آگاه مافیا و
یک اکثریت ناآگاه شهروند را شبیه سازی میکند.

وزت
ی

145,000

2-6

+8

در این بازی جذاب هر بازیکن  4تاس در اختیار دارد که باید
سعی کند به وسیله عالئم روی تاس ها و یا کارت هایی که در
دست دارد زودتر از سایر بازیکنان از شر تاس های خود خالص
شود.

پنیک لب

95,000

2-10

+8

در این بازی جذاب هر بار یکی از تک سلولی ها از آزمایشگاه
می گریزد و ما باید با سرعت تمام این تک سلولی ها را پیدا
کنیم

چائو

65,000

2-6

+7

بازی کارتی  Ciaoیا چائو یک بازی دورهمی یا مهمانی جذاب
است که بازیکنان باید کارت های در دست خود را از دست
بدهند تا برنده بازی بشوند .چائو بر گرفته از بازی سنگ ،کاغذ،
قیچی است که با سه رنگ سبز ،زرد و قرمز درآمیخته اند.

کدنیمز کلمات

155,000

2-8

+10

رقابت هیجان انگیز تیمی برای یافتن جاسوس ها

کدنیمز تصاویر

155,000

2-8

+10

رقابت هیجان انگیز تیمی برای یافتن جاسوس ها

شیش قلو

85,000

2-10

+8

بازی شیش قلو یا  nimmt 6یک بازی کارتی  2تا  10نفره است
که به وسیله اعداد  1تا  104انجام می شود .بر روی هر کارت
عالوه بر یک عدد یک یا چند شاخ گاو وجود دارد که اگر در پایان
راند در مقابل بازیکنان قرار داشته باشد برای آنها امتیاز منفی
خواهد داشت.

فرار از آتش

787,000

2-6

+10

اگه سعی کنین یه دونه زغال رو از دلِ آتش بیرون بکشین،
نظرتون ،آدم
ممکنه دست تون بسوزه ،مگه نه؟! پس به
ِ
وسوسه نمی شه که یه شرطی با "دیو" ببنده و اگه ُبرد،
شعله های سوزان ،براش تبدیل به سکّه های طالیی بشن؟!

باندل سیلور

158,000

2-6

+8

این نسخه حاوی هر دو بازی سیلور و سیلور گلوله است.
ت گرگینههای دهکدهاَش از
کدخدایی که در پایان بازی ،جمعی ِ
همه کمتر باشد ،برندهی بازی خواهد بود...

کارآگاه

189,000

2-6

+5

باالترین کارت برگردانده می شود و کسی که زودتر از بقیه
شکل یا اشکال روی کارت را روی زمین بازی پیدا کند زنگ را به
صدا در می آورد و بعد از نشان دادن جای اشکال روی زمین
بازی ،صاحب آن کارت می شود.

تاکنوکو

475,000

2-4

+8

باغ موزه

95,000

2-4

+10

بازیکنان در این بازی م یبایستی با کمک باغبان مخصوص
امپراتور زمین ها را زیر کشت ببرند و آبیاری کنند و همین طور
یکی از سه گونه بامبو سبز ،زرد و صورتی را در آن ها پرورش
دهند.در این بازی ،شما باید با اشتهای بسیار زیاد این حیوان
مقدس برای خوردن بامبوهای تروتازه و آبدار دست و پنجه نرم
کنید .بازیکنی که بیشترین مقدار بامبو را پرورش م یدهد و زمین
هایش را همزمان با غذا دادن به پاندا مدیریت م یکند ،برند هی
بازی خواهد بود.

در این بازی ،بازیکنان با ایجاد مسیر های متنوع تالش میکنند
تا مجموعهی زیباتری را برای بازدید کنندگان خود بسازند ،تعداد
این مسیرها در پایان بازی امتیاز هر بازیکن و در نهایت برندهی
بازی را مشخص میکند .این مجموعه دارای  80کارت در ده
رنگ مختلف است که هر رنگ دارای گونههای مختلفی از
درختان است.

دینگو

95,000

2-8

+3

بازی ایرانی دینگو یک بازی کارتی پر از دقت ،هیجان و سرعت
به تعداد خانواده .کارت ها رو بچین زنگو بزار وسط حاال شروع
کنیم پیدا کنیم .هرکی سریعتر پیدا کنه امتیاز برای اون هست.

