Adevăr pai sho
لطفا صفحه ي بازي را رو به روي خود قرار دهيد تا بهتر متوجه شويد.
نكته  :مهره هاي بازي در فضاي بين خطوط قرار ميگيرند نه بر روي خطوط!!
روش هاي برد در  Adevăr pai shoدو راه است:
-١متوجه شدن نوع مهره ي پنهان حريف و گرفتن آن
-٢انجام ماموريت مختص مهره پنهان انتخاب كرده

آشنايي و شناخت مهره ها:
٣نوع مهره در بازي وجود دارد :اصلي  -ويژه
براي هر بازيكن مهره هاي زير موجود است:
مهره هاي اصلي:

مهره هاي ويژه:

 x١٠بنفشه

 x٢دروازه

 x٨گل آهاري

 x٧مهره هاي پنهان

 x٥گل انگشتانه

 x٧مهره هاي چهره دوم
 x٢طﻼيه دار
 x١انعكاس ماه
مهره هاي پنهان)از هر كدام يكي(:

گل زنبق -گل سوسن شرقي  -گل ساق عروس  -نيلوفر سفيد  -رز سفيد  -گل مرغ بهشتي-
اركيده سياه
١
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اطﻼعات كلي در خصوص مهره ها:
مهره هاي اصلي:
هر مهره اصلي غير هم نوعان خود را ميتواند ضبط كند به عنوان مثال بنفشه فقط ميتواند
آهاري و انگشتانه را بگيرد و نميتواند بنفشه ديگري را ضبط كند
بنفشه :تا ٣خانه ميتواند حركت كند

انگشتانه:تا٥خانه ميتواند حركت كند

آهاري و انگشتانه را ميتواند ضبط كند

آهاري و بنفشه را ميتواند ضبط كند

آهاري:تا ٤خانه ميتواند حركت كند

همچنين انعكاس ماه را هم ميتواند

بنفشه و انگشتانه را ميتواند ضبط كند

بگيرد.

مهره هاي ويژه:
تمام مهره هاي ويژه در صورت ضبط شدن به دست صاحبشان برميگردد
دروازه:
 نميتواند حركت كندهمانطور كه ميدانيد  ٢دروازه هر بازيكن دارد كه يكي از اول بازي در زمين حضور دارد كهبه آن دروازه خانگي و دومي كه حضور ندارد را دروازه دور ميگويند .دروازه
دور هم فقط در  ٤خانه اطراف مهره هاي اصلي همان فرد ميتواند ظاهر شود
مهره هاي ديگر صاحب دروازه در  ٤خانه اطراف اين مهره ميتوانند وارد زمينشوند
 شما ميتوانيد دروازه ي دور را با انعكاس ماه خودتان ضبط كنيد ولي دروازه ي خانگي به هيچوجه قابل ضبط شدن نيست
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مهره هاي پنهان:
مهره هاي پنهان هدف بازي شما هستند،شما يا بايد ماموريت مختص مهره ي پنهان انتخابي
خود را به سرانجام رسانده يا اينكه مهره پنهان حريف را تشخيص دهيد و آن را ضبط كنيد.
مهره هاي پنهان فقط با چهره ي دوم خودشان ضبط مي شوند.
زماني كه شما ميخواهيد مهره ي پنهان حريف را بگيريد اول اعﻼم ميكنيد كه من ميخواهم
مهره پنهان شما را بگيرم بعد حريف پاسخ ميدهدكه آيا مهره ي شما با مهره ي پنهان متناسب
است يا خير .اگر متناسب بود كه شما برديد! در غير اين صورت طﻼيه دار ها دوباره رشدكرده
و چهره ي دوم شما از بازي حذف مي شود.
ماموريت هر كدام از مهره هاي پنهان را ميتوانيد مشاهده كنيد:
گل زنبق :شما بايد  ٢مهره اصلي در هر منطقه ي قرمز و  ٣مهره اصلي را در
هر منطقه ي سفيد داشته باشيد
گل سوسن شرقي :شما بايد يكي از طرح هاي زير را در زمين به وجود بياوريد
اين عكس ها از منظر بازيكن است  ،اين طرح ها صرفا قالب هستند شما
ميتوايند جاي هر كدام از مهره هايي كه ميبينيد هر مهره اصلي را بگذاريد ،اما
مهره هاي ديگر قابل قبول نيست.
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گل ساق عروس :شما بايد  ٢تا از هر مهره اصلي حريف رو ضبط كنيد
همچنين حريف هم بايد ١دانه از هر مهره اصلي شما را ضبط كرده باشد)در
بازي ٣يا ٤نفره شما بايد ٢تا از مهره اصلي حريف رو ضبط كنيد نه از هر مهره
 ٢تا(
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رز سفيد :شما بايد دروازه دومي رو در منطقه ي خنثي اي كه نزديك حريف
است وارد بازي كنيد،نبايد

منطقه خنثی حريف

اگر بر روي مرز ها باشد قبول نيست بلكه بايد
كامﻼ داخل باشد تا برنده شويد.
لوتوس سفيد :شما بايد يك حلقه
هارموني در اطراف مركز ايجاد

منطقه خنثی شما

بكنيد.درست مثل skudpaisho
ايجاد هارموني)ارتباط( هم خيلي ساده است ،فقط توجه داشته باشيد كه فقط مهره هاي اصلي
هارموني ايجاد ميكنند،مهره هاي اصلي با غيرهم نوعان خودشان از يك فرد هارموني ايجاد
ميكنند مثﻼ بنفشه شما با آهاري و انگشتانه ي شما ارتباط ايجاد ميكند و با بنفشه ديگري از
شما هارموني ايجاد نميكند.

گل مرغ بهشتي :شما بايد در هر منطقه ،حداقل يك مهره اصلي داشته باشيد
)يادتان باشد كه سه نوع ناحيه وجود دارد اما  ٨منطقه متفاوت در زمين است(
گل اركيده سياه :بايد مهره هاي شما در هر منطقه از زمين به جز منطقه
خنثي خودتان و حريفتان بيشتر باشد
٥
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انعكاس ماه
  ٧خانه ميتواند حركت كند فقط ميتواند چهره هاي دوم مهره ها را ضبط كند با گل انگشتانه ضبط مي شود از دروازه دور نميتواند وارد زمين شود زماني كه مهره ي انعكاس ماه حريف را بگيريد حريف شما بايد مهره ي پنهان خود رابرگرداند و همانطوري بگذارد)يعني شما مهره ي پنهان حريف را ميفهميد!(
 زماني كه مي خواهيد از طريق دروازه انعكاس ماه را وارد زمين كنيد اگر مهره ه ي اصلي درمدخل ها حضور داشت شما ميتوانيد آن مهره را به دست حريف برگردانيد تا بعدا از آن
استفاده كرده و مهره ي خود را جاي آن بگذاريد.
مهره هاي چهره ي دوم
 ميتوانند  ٧خانه حركت كنند هر بازيكن فقط مي تواند در كل بازي از دو مهره ي چهره دوم استفاده كند و از قبل آن دومشخص نيست
 هر بازيكن در يك زمان ميتوانند فقط يك چهره ي دوم را در زمين داشته باشداگر زماني كه ميخواهيد چهره ي دوم را وارد بازي كنيد-از طريق مدخل هاي ورودي دروازه-مهره ي اصلي حريف در آن مدخل ها وجود داشت شما ميتوانيد آن را گرفته و دوباره به
دست صاحبش برگردانيد تا با آن بازي كند و چهره ي دوم را جاي آن قرار دهيد ،هشدار :با
بقيه مهره ها نميتوايند اين كار را بكنيد! فقط مهره هاي اصلي
 اگر شما چهره ي ي دوم جديدي را وارد بازي كنيد درحالي كه قبلي هنوز در زمين هست،آن چهره ي دوم قبلي به دست شما بر مي گردد.
 فقط ميتواند طﻼيه دارها و مهره ي پنهان متناسب با خودش را ضبط كند٦
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 فقط مهره ي انعكاس ماه ميتواند چهره دوم را ضبط كندوقتي چهره دوم ضبط ميشود به دست صاحبش برميگردد تا دوباره بتواند با آن بازي كند واز بازي به صورت كامل حذف نمي شود
اگر مهره ي پنهان حريف شما با گرفتن انعكاس ماه رو شود و چهره ي دوم نا متناسبي در
زمين باشد آن حذف مي شود
 اگر در گرفتن مهره ي پنهان حريف شكست بخوريد)منظور متناسب نباشد!( ،چهره ي دومغلط از بازي حذف مي شود

چهره دوم
زنبق

چهره دوم
چهره دوم
سوسن شرقی ساق عروس

چهره دوم
رز سفيد

چهره دوم
نيلوفر سفيد

چهره دوم چهره دوم
مرغ بهشتی ارکيده سياه

طﻼيه دار
 نميتواند حركت كند نميتواند مهره اي را ضبط كند فقط چهره هاي دوم مهره ها ميتوانند ضبطش كنند هردوطﻼيه دار بايد گرفته شوند تا بتوان مهره ي پنهان را گرفت طﻼيه دار ها فورا و به صورت خودكار دوباره سر جاي خود قرار ميگيرند اگر الف(چهره يدومي كه حمله كرده شكست بخوره)به دليل اين كه مهره ي حدس زده شده اشتباه بوده!( ،يا
ب(بازيكن مدافع بتواند چهره ي دوم مهاجم را ضبط كند.
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 اگر در مكاني كه ميخواهند طﻼيه دارها دوباره رشد كنند ،مهره ي ديگري قرار داشت آنمهره به دست صاحبش برميگردد تا دوباره از آنها استفاده كند و طﻼيه دار ها سرجايشان قرار
ميگيرند.
حاﻻ كه با مهره ها آشنا شديد درباره ي بازي صحبت ميكنيم:
چينش:
هر بازيكن بايد يك مهره ي پنهان را انتخاب كند .سپس همه ي بازيكن ها بايد به صورت
برعكس مهرها ي پنهان خود را بين دو طﻼيه دار قرار دهند
بازي را مي توان به صورت دو نفره و چهار نفره انجام داد كه در صفحات بعد توضيحشان را
ميبينيد
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بازي  ٢نفره  :تصوير پايين شكل صفحه ي بازي هنگام شروع بازي دو نفره را نشان ميدهد
.ميزبان در پايين و مهمان در باﻻ قرار دارد.

٩
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بازي  ٤نفره :در بازي  ٤نفره ،مهره هاي پنهان و طﻼيه دار ها در نزديكي هر نفر قرار
ميگيرد.به تصوير پايين نگاه كنيد .توجه داشته باشيد مطابق تصوبر هم تيمي ها بايد در
مجاورت يكديگر باشند
در بازي هاي بيشتر از  ٢نفر اگر مهره ي چهره ي دوم در فاصله ي كمتر از  ٣از دروازه شما
قرار داشته باشد شما نميتوانيد مهره ي انعكاس ماه را به بازي بياوريد

١٠
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انجام بازي
نوبتي ميچرخد و نفر اولي كه شروع ميكند ميزبان است
تخته
اين بازي در تخته پاي شو بازي مي شود.براي بازي دو نفره ،هر بازيكن يك مثلث قرمز در
سمت خود دارد)منطقه قرمز(و دو مثلث سفيد در اطرافش)منطقه سفيد(.صفحه از  ٣ناحيه
تشكيل شده  :ناحيه سفيد  ،ناحيه قرمز  ،ناحيه خنثي ٤ .مثلث سرخ كوچك در اطراف زمين
هست كه ديوار ناميده ميشوند .شما نميتوانيد مهره هاي خود را در داخل اين مناطق يا روي
مرز هايشان قرار دهيد

در هر منطقه ي قرمز ،فقط  ٢مهره اصلي از هر بازيكن ميتواند هم زمان وجود داشته باشد و
در هر منطقه ي سفيد ٣ ،مهره ي اصلي از هر بازيكن .مناطق خنثي محدوديت ندارند
نكته  :زماني جزء محدوديت ميتوانيد بشماريد كه حركت در آن منطقه تمام شود
اگرمهره هاي اصلي بر روي مرز قرار داشته باشند بايد نصف براي يك منطقه بشماريد و نصف
براي منطقه ي ديگر  .مثﻼ يك بنفشه در مرز بين منطقه ي قرمز و خنثي قرار دارد و همچنين
در آن منطقه ي قرمز يك انگشتانه هم قرار دارد پس مقدار  ١,٥در نظر گرفته مي شود نه .٢
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بازي در هر نوبت
هر بازيكن در هر نوبت ميتواند يكي از اين دو كار را انجام دهد:حركت دادن مهره و آوردن
مهره .مهره هاي اصلي ،مهره چهره ي دوم و انعكاس ماه به وسيله ي دروازه وارد بازي مي
شوند
گرفتن مهره
براي گرفتن مهره ابتدا شما مهره ي حريف را از زمين برداشته و مهره ي خودتان را جاي آن
ميگذاريد.به ياد داشته باشيد كه مهره هاي اصلي غيرهم نوعان خودشان را ميتوانند بگيرند.
نكته:اگر هنگامي كه مي خواستيد مهره اي را وارد كنيد و يكي از مهره هاي حريف در يكي از
مدخل هاي ورود باشد شما ميتوانيد آن را بگيريد به شرطي كه مهره اي كه دارد وارد بازي
مي شود اين قابليت را داشته باشد كه بتواند آن مهره را بگيرد .توجه داشته باشيد نمي توانيد
با وارد كردن دروازه چنين كاري كنيد.
حركت
همانطوري كه قبﻼ گفته شده حركت بر روي
خانه هاي مربعي انجام مي شود نه بر روي
خطوط .شكل رو به رو ميتواند اين را به شما
نشان دهد.
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دوباره گوشزد ميكنم روش هاي پيروزي در  Adevăr pai shoدو راه است:
-١متوجه شدن نوع مهره ي پنهان حريف و گرفتن آن
-٢انجام ماموريت مختص مهره پنهان انتخاب كرده
اگر هيچ كدام نتوانند ماموريت خود را تكميل كنند بازي مساوي مي شود.
در بازي هاي بيش از دو نفره-البته آزاد -اگر شما آخرين نفري باشيد كه از بازي بيرون مي
رود يا اولين نفري باشيد كه ماموريت خود را تكميل كنيد برده ايد!
در بازي هاي بيش از دو نفره-البته گروهي -اگر تمام اعضاي گروه شما ماموريت خود را انجام
دهند يا تمام مهره هاي پنهان حريف را بگيريد ،تيم شما برده است!
Adevăr lite
اين يك بازي جديد نيست بلكه همان بازي است كه ياد گرفتيد فقط براي افرادي كه مبتدي
هستند و تسلط كامل ندارند است
شما تمام مهره هاي چهره ي دوم را از بازي بيرون كرده و به انتخاب خودتان مهره ي پنهاني
را انتخاب ميكنيد و حريفتان نيز اين كار را انجام ميدهد.سپس بايد بر سر انجام ماموريت
مختص به مهره هاي تان با هم مسابقه دهيد.
اين صرفا يك آشنايي است پس از تسلط كامل بازي اصلي را انجام دهيد
پرسش و پاسخ:
س :چرا اسم بازي " "Adevărاست؟
ج :چون  Adevărدر زبان روماني به معناي"حقيقت" است و سازنده ي بازي رومانيايي است
س :خب يعني طﻼيه دار ها فقط يك گوشه ميشينند و هيچ حركتي نميكنند؟
ج :بله،طﻼيه داران تا آخرين قطره ي خون همراه مهره پنهان هستند و او را تنها نميگذارند
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س :چرا چهره هاي دوم شكل هاي متفاوتي دارند؟
ج :چون هركدام مربوط به مهره پنهان خاصي هستند و با يك چهره دوم نميشود همه را گرفت
س :بازي  ٤نفره چگونه است؟آيا همه آزاد هستند يا هم تيمي دارند؟
ج :به شما بستگي دارد كه كدام را انتخاب ميكنيد
س :چجوري ميتونم با شما ارتباط بگيرم؟
ج :شما ميتوانيد به من ايميل بزنيد

profpaisho@gmail.com

همچنين سرور اصلي ديسكوردمان:

مترجم و اديتور  :پارسا و پيام كوچك زاده
شما ميتوانيد ما را در ديسكورد پيدا كنيد:
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