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H.S.S.K                                                                                                                                                   

 محتویات:

 با امتیاز های مثبت( آبی ) کاشی های  سوپر قهرمانکاشی  21

 (منفیبا امتیاز های   نارنجی) کاشی های ضد قهرمان کاشی  21

 وشته(؛ حباب نسوپر قهرمان ) ربودن یکآبی  (؛ حباب نوشته انضد قهرمان) نشانه نارنجی(؛ جمجمه سوپر قهرمانان) نشانه آبی: سپر تاس 5

 (ضد قهرمان)ربودن یک  نارنجی

 قوانین و هدف بازی:

در این بازی، بازیکنان نویسندگان کتاب های، کمیک استریپ هستند و سعی می کنند شخصیت های داستانی خود را طوری انتخاب کنند 

 شود.که تعادلی بین نیروهای خیر و شر در داستان ایجاد 

 چیدمان بازی 

  .ضدقهرمانانو یکی برای قهرمانان سوپرتمام کاشی ها را بر زده و آنها را در دو ردیف قرار می دهیم: یکی برای 

   انجام بازیچگونگی 

 انداختن تاس .2

د. در نوبت خود ید یا یا دوباره تاس بریزید که آیا کاشی بردارید و تصمیم می گیریتاس بازی را شروع میکن 5با انداختن هر  شما >>

ه یک یا چند تاس را کنار بگذارید و بقیه را نگاگر تصمیم بگیرید که دوباره تاس بیندازید باید حداقل بار تاس بیندازید.  3حداکثر میتوانید تا 

اشته می شوند ، دیگر نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند و ذدارید.این کار باید پیش از هر بار تاس انداختن انجام شود.تاس هایی که کنار گ

  زمانیکه تاس انداختن تمام شد بازیکن باید یک کاشی بردارد. جه پایانی بازیکن محاسبه می شوند.همانطور باقی می مانندو در نتی

 برداشتن یک کاشی. 1

بردارید. تعداد سپرهای نشان داده شده دقیقا نشان  سوپرقهرمانانیک کاشی از ردیف  بیاید : آبیحداقل یک تاس سپر اگر.  الف >>

 .بردارید)شروع شمارش از چپ به راست(میدهد که کدام کاشی را باید 

بردارید. تعداد جمجمه های نشان داده شده دقیقا  ضدقهرمانانیک کاشی از ردیف  بیاید : نارنجی حداقل یک جمجمهاگر.  ب >>

 .نشان میدهد که کدام کاشی را باید بردارید)شروع شمارش از چپ به راست(

 :انبازیکن دیگر سرقت کاشی یک. ج >>

 بیآباالترین کاشی را از دسته کاشی های یک بازیکن و هم رنگ با آن را سرقت کنید ) شما باید از یک رنگ : حباب نوشتهتاس  3 >>

 ( ضد قهرمانانبرای  نارنجیو  سوپرقهرمانانبرای 



2 

هم رنگ با آن را سرقت یکن و باز یکرا از دسته کاشی  دلخواهیشما می توانید هر کاشی  از یک رنگ : حباب نوشتهتاس  5یا  4 >>

به این ترتیب که باید به بازیکنی که قصد سرقت از او را دارید اعالم کرده و موقعیت کاشی مورد نظرتان را در دسته کاشی های وی  کنید.

 مشخص کنید)شما نباید بقیه کاشی های او را ببینید(.

 

با  مانضد قهر یک کاشییا کاشی بازیکن دیگری را سرقت کنید، مجبور هستید نتوانستید کاشی بردارید با تاس هایتان  . اگرد >>

 ردارید.امتیاز را از وسط میز بازی بکمترین با  سوپرقهرماننبود باید یک کاشی  مانیضد قهر کاشیبیشترین امتیاز منفی را بردارید اگر هیچ  

 پایان بازی

هرمانش ضد قکه دارد از کاشی های  سوپرقهرمانانی.اگر یک بازیکن کاشی های  باقی نمانده باشد تمام میشود که کاشی دیگریبازی زمانی

را از باال به پایین یکی یکی کم و از بازی خارج کرده تا هم ارتفاع با کاشی های  سوپرقهرمانانشآن بازیکن باید دسته کاشی های بیشتر باشد ، 

مانده اش را جمع میکند و بازیکنی که بیشترین امتیاز را دارد برنده ییکن ارزش هر یک از کاشی های باقسپس هر باز ضد قهرمانش شود.

 میشود. در صورت تساوی بازیکنان در پیروزی سهیم هستند.

 

 مترجم : حسین کیخا                                                                                                                                                  


