
Street pai sho 
  صفحه اندازي راه

 بر روي ها مهره. شود مي بازي پاي شو استاندارد تخته يك درپاي شوي خياباني 

 نوع يك فقط ، پاي شو هاي بازي ساير خالف بر. شوند مي چيده خطوط تقاطع

 از قبل كه مهره ٨ با را بازي بازيكن هر. دارد وجود پاي شوي خياباني در مهره

  .(شكل زير)كند مي شروع است شده داده قرار صفحه روي

  

  زياهدف ب

وسط صفحه حداقل يك ) خيابان يا( مياني خط چهار هركه بتواند از  بازيكني اولين

  برنده است. ر به هم پيوسته)(نه لزوما به طور زنجير واهارموني بگذراند



  دادن نوبت

 حركت شاملبازي  نوبتيك . گيرند مي نوبت پشت سر هم طور به بازيكنان

  .صفحه روي بر جديد مهره استقرار يا دارد قرار تخته روي كه است مهره

  مهره حركت

 را خود قطعات توانيد مي حركت با. كنند حركت فاصله ٣ تا توانند مي ها مهره

  .جا به جا كنيد نيدنمي توا را خود حريف قطعات اما كنيد اجبه  جا

  كردن اسير

    . كنند اسير راآنها  ،حريف  مهره ها روي ه شدنگذاشت با توانند مي ها مهره

 ، مهره اسير كردن هنگام. كند ضبط را حريف مهره يك تواند مي فقط مهره هر

 كه شود مشخص تا دهيد قرار شده گرفته مهره باالي در را خود مهره است كافي

، تعداد  شد اسير ، اسير داراي مهره وقتي .است اسير مهره داراي شما مهره

  فاصله مي تواند حركت كند) ٤با  حركت آن افزايش پيدا مي كند(مثالً

  اخل بازيبه د مهره آوردن

 صفحه روي شدهن اسير قطعه ١٦ از كمتر و است خالي شما بندر منزل فضاي اگر

  .دهيد قرار خودبندر منزل  در را جديدي مهره مي توانيد ، داريد

  ها هارموني

 در افقي يا عمودي خط يك در بازيكن مهره دو كه شود مي ايجاد وقتي هارموني

 اي قطعه اگر .باشدن آنها بين ديگري مهره هيچ و باشد مياني خط يك طرفدو 

 صفحه اوليه تنظيم به دوباره .دهد تشكيل را هارموني تواند نمي مياني خط روي



 خود صفحه و سمت در عمودي وسط خط در هارموني دو با بازيكن هر. كنيد نگاه

  .كند مي شروع

  شدن برنده

 از خود نوبت ابتداي در هارموني يك حداقل بايد ، بازي اين در شدن برنده براي

 حريف كه شويد مي برنده شما وقتي يعني. داده باشيد عبور مياني خط چهار هر

 خود حريف به نيست الزم ، وجود اين با. دارد شما از جلوگيري براي فرصتي شما

 مي توانيد ، خود نوبت آغاز در. داريد قرار پيروزي موقعيت در كه بگوييد

 هاي هارموني و باشد نادرست شما پيروزي ادعاي اگر. كنيد اعالم را پيروزي

  .داده ايد دست از را خود نوبت ، شه باشيدنداشدن ه دبراي برن را الزم

 در حركت براي را اي تكه هيچ بازيكني بازي طول در زمان هر در اگر :توجه

 مسدود را بازيكن اصلي درگاه حريف اگر( كند مستقر نتواند و باشد نداشته تخته

  .است نادر وضعيت اين. شود مي بازنده بازيكن آن ،) كند

  


