
 

Capture Pai Sho  
  

capture Pai Sho  در پايان بازي و طراحي شده است. تام فورد ايجادتوسط 

  د برنده است.را روي تخته داشته باش مهرهترين بيش كسي كه
  (به ترتيب چرخه ضبط) مهره

 – جنگجو كيوشي - اوناگي – ماهي – پياندائو – پرندهگراز  -  وااتو – داي لي

   جغد – درخت زمان - باد راهب - اژدها – نيلوفر سفيد
  چرخه ضبط

  مهرهبعدي را در چرخه ضبط كند. (بنابراين ، هر  مهرهمي تواند سه  مهرههر 

  قبلي در چرخه اسير شود.) مهرهمي تواند توسط سه 
  راه اندازي بازي

ها بطور تصادفي انتخاب شده و مطابق شكل زير بر روي صفحه قرار داده  مهره

  .مي شوند

  در اينجا نمونه راه اندازي صفحه وجود دارد:



  بازي كردن بازي

د يكي از نبه نوبه خود ، مي توانو  مي گيرندنوبت  پشت سرهمبازيكنان به طور 

  كنند.يا پرش د نهاي خود را حركت ده مهره

     ها مهرهمي تواند حركت كند يا پرش كند.  مهرهبه نوبه خود ، يك  : حركت

  ضبط شوند. يمي توانند با هر نوع عمل

ها در امتداد خطوط روي تخته  مهره. مي شوندجابجا فاصله  ٣حداكثر  جابجايي:

ها نيز مي توانند به صورت  مهرهي از نقاط ، حركت مي كنند ، بنابراين در بعض

  حركت كنند. مورب

هاي  مهرههاي شما مي توانند در جهت طبيعي حركت از روي يكي از  مهره پرش:

  خود پرش كنند (در امتداد خطوط تخته از جمله خطوط مورب).

يكي از دو  شما مهرههاي شما مي توانند به صورت مورب پرش كنند اگر  مهره

كه از آن پرش مي كند ، اشغال مي كند (نكته ديگر پرش ممكن است نقطه اي را 

حريف) اشغال شده است. به  مهرهديگري ، از جمله  مهرهخالي باشد يا توسط هر 

داريد ،  سفيدنيلوفر  مهرهدر سمت راست و در باال  اوناگي مهرهعنوان مثال ، اگر 

كه از باال و در  شما مي تواند به صورت مورب به نقطه اي سفيدنيلوفر  مهره

  د.است پرش كن سمت راست اوناگي

دشمن كه قادر به تصرف آن  مهرهشما روي يك  مهرههنگامي كه  :ضبط كردن

كردن مهره  ضبط دشمن از بازي خارج شده و  مهرهپريد) ، بد (يا واست جابجا ش

  .رسدپايان مي  به
  نكته:

هاي  مهرهاز متوالي ضبط كنيد ، يكي  مهرهاگر در چرخه اسير سه  جاودانه: مهره

    شود.  مي جاودانهاسير شود و  تانشخصي شما قادر نخواهد بود توسط حريف

  كنيد ، ديگر(به عنوان مثال: اگر لوتوس ، اژدها و راهب حريف خود را ضبط 



شود ، زيرا طرف مقابل شما  ضبط شما توسط حريفتان زمان د درختنمي توان

  ).ندارد زمان درختمهره اي براي گرفتن ديگر 

است كه مي تواند تمام  مهرهيك محافظ عالي دارد ، همان  مهرههر  محافظ عالي:

هاي شما هستند ، ضبط  مهرههاي حريف شما را كه قادر به ضبط يكي از  مهره

جنگجو كند. (به عنوان مثال: ماهي محافظ كامل اژدها است ، زيرا مي تواند مار ، 

  كند.) ضبطرا  سفيدكيوشي و نيلوفر 
  پايان بازي

هاي  مهره آن را ندارد كهامكان كه  يبازي به پايان مي رسد كه براي هر بازيكن

  بيشتري را ضبط كند.

شوند ، اما  يك بازيكن ضبط هاي مهرهتمام اين مي تواند هنگامي اتفاق بيفتد كه 

هاي باقيمانده (يعني ديگر نمي توان آنها  مهرههمچنين در صورت جاودانه شدن 

هايي كه مي توانند آنها را ضبط كنند ، ضبط شده  مهرهكرد زيرا تمام  ضبطرا 

د براي در اين حالت بازيكنان بايبي وقفه ديگري را تعقيب مي كند ( مهرهاند) ، يا 

  پايان دادن به بازي توافق كنند).

 
 


