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WHERE‘S THE LOOT?

اجزای بازی
یک نقشه شهر

عدد کارت بازی 120
16 عدد پاکت ماموریت

آماده سازی

نقشه شهر را در مکانی مناسب پهن کنید. یک میز بزرگ بهترین انتخاب است. همچنین می توانید 
روی زمین بازی کنید یا نقشه شهر را به دیوار آویزان کنید. به موارد زیر باید توجه شود:

ن بازیکنا  • همه بازیکنان باید دید خوبی به نقشه شهر داشته باشند. میز باید به گونه ای باشد که همه
. بتوانند آزادانه در اطراف آن حرکت کنند و از هر طرف نقشه را مشاهده کنند

. داشت خواهید حتمًا از نورپردازی خوبی برخوردار باشید! شما به یک المپ روشن یا نور روز نیاز • 
! شود این بازی در مورد توجه به جزئیات کوچک است که در روشنایی ضعیف، دیدن جزئیات دشوارتر می • 

• 

•

 کل نقشه شهر همیشه باید کامال قابل مشاهًد ه باشد. ممکن است
بهترین کار این باشد که نوشیدنی ها را کنار نقشه نگه ندارید. 

کارت های ماموریت همیشه باید در کنار نقشه باشند و در روی آن 
نباشند. در غیر این صورت ممکن است ناخواسته صحنه دقیق مورد 

جستجو را پوشش دهید.
باز هم نور مناسب بسیار مهم است! اگر به نظر می رسد جزئیا ت 
روی نقشه خیلی کوچک هستند و تشخیص شخصیت ها خیلی 

دشوار است، بیشتر اوقات به دلیل تاریکی بیش از حد است. 

چراغ ها را روشن کنید
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WHICH FOUR MODES OF TRANSPORT DID THEY USE TO ESCAPE THE CITY?
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WHERE DID THEY 
DISCARD THEIR MASKS?
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FIND THE 
BANK!
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The BANK HEIST
The BANK HEIST

در صورت امکان سعی کنید از نگاه کردن دقیق به کارتها خودداری کنید.

چیدمان بازی
• 16 پرونده جنایی مختلف وجود دارد. هر مورد از یک دسته کارت تشکیل شد ه 

است. هر یک از این کارتها در گوشه باال سمت راست با نماد پرونده مخصوص به 
همراه شماره ی کارت عالمت گذاری شده اند. کارت های هر پرونده را به ترتیب 

صحیح در یک پاکت مرتب کنید. 

به شهر جنایت خوش آمدید، مکانی آرام که بیش از حد جرم دارد. کارآگاهان عزیز، ما برای کمک به 
کنار آمدن با شرایط به مهارت های تحقیقاتی شما نیاز داریم. شما با هم در یک تیم بازی خواهید کرد 

تا جنایات بی شماری را که در این شهر اتفاق افتاده را حل کنید.



و ا بازیکنی را تعیین کنید که نقش محقق اصلی را به عهده بگیرد. • 
. تحقیقات را رهبری می کند و مسئول خواندن متن روی کارت ها است
و دسته کارت های ماموریت را به نام "کالِه بلند" را از  پاکت آن بردارید • 

. دسته را در کنار نقشه قرار دهید
ی نما کارت رویی همیشه کارت شروع یک ماموریت است. این کارت یک • 

کلی از جنایت است که باید حل شود و تصویری از شخصیت اصلی را 
نشان می دهد. محقق اصلی اکنون کارت شروع را رو می کند و متن 

پشت آن را با صدای بلند می خواند. 

با  • اگر راه حل شما درست است، محقق اصلی متن پشت کارت را
صدای بلند می خواند و تصویر را به بازیکنان دیگر نشان می دهد. 

 اگر راه حل شما اشتباه است، محقق اصلی بالفاصله کارت را بدون خواندن متن کارت برمی گرداند و به  •
بازیکنان دیگر می گوید که پاسخشان نادرست هست و باید بیشتر تحقیق کنند. اکنون که محقق ارشد 

پاسخ را می داند، دیگر مجاز به کار در حل این کارت نیستد مگر اینکه  گروه در مسیر بسیار نادرستی 
قرار داشته باشد در این حالت می توانند کمی راهنمایی کنند.

THE PUB
Very good, that‘s the pub. 
Fernando stands in front of it 
and is surprised that his top 
hat has disappeared. He still 
had it on his head when he 
was at the sausage stand, 
north-east of Neptune Park, 
he‘s sure of that!
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Now put this card aside and solve the task 

on the following card in the same way.
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The Top HatThe Top Hat
INTRODUCTORY CASE

This is the start card for the case. The Lead 
Investigator now turns over the start card 

and reads the text on the back aloud.

FIND THE PUB!
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This is your fi rst task. Don‘t turn this card over! 
Only once you have found the pub, can the Lead 

Investigator turn the card over and check whether 
your answer is correct.

سمت وظیفه کارت ماموریت

سمت پاسخ/ پشت کارت ماموریت

برای درک اصل بازی، توصیه می کنیم با پرونده مقدماتی "کالِه 
بلند" شروع کنید. می توانید همین حاال هنگام خواندن قوانین، 

پرونده را شروع کنید!

پس قسمت روی کارت دوم، اکنون کارت باالی دسته کارتهاست (متن روی • 
زمینه سیاه) و اولین وظیفه را توصیف می کند که باید حل کنید. محقق 
اصلی اکنون باید این کارت را بدون اینکه کارت را برگرداند با صدای بلند 

. بخواند
ن اکنو راه حل یک کارت، همیشه یک صحنه خاص در نقشه شهر است. • 

صحنه تطبیق را پیدا کنید. اگر فکر می کنید راه حل را پیدا کرده اید، 
سرپرست کارت را برگردانده و بررسی می کند که آیا مختصات و صحنه 

نشان داده شده در پشت کارت با یافته های شما مطابقت دارد یا خیر. 

کارت شروع

تمام متن های موجود در کارت ها باید همیشه با صدای بلند و واضح خوانده
شوند ، زیرا غالبًا حاوی اطالعات مهمی هستند! به همین ترتیب ، تصاویر روی

کارتها باید توسط همه بازیکنان مشاهده شود.

شما فقط نمی توانید حدس بزنید! همیشه باید روی نقشه شهر صحنه ای 
پیدا کنید که راه حل شما را تأييد کند.

بزن بریم!



نمادها

این نماد موجود در متن کارت نشان می دهد که این یک سرنخ است که ممکن است در حل 
. یک کار آینده در این مورد مفید باشد

اگر این نماد را در روی کارت ماموریت مشاهده کردید، باید به آن عمل کنید. یعنی اکنون دو 
وظیفه دارید که باید همزمان روی آنها کار کنید. اگر همین نماد در کارت بعدی نیز ظاهر شد، 

دوباره همین کار را انجام دهید - گاهی ممکن است سه یا چهار سوال همزمان دیده شوند.

ماموریت ها

اگر تازه وارد هستید، توصیه می کنیم پنج پرونده اول را به ترتیب لیست شده بازی کنید. 
ستاره ها تقریبی از دشواری و مدت زمان بازی را ارائه می دهند.

نکات

. کنید گذاری  • سکه، درب بطری و... به شما کمک می کند تا صحنه های مربوطه را عالمت

 مانند همه بازیهای مشارکتی: مسئولیت پذیری و تسلط بر بازیکنان برای تعدادی از  •
بازیکنان بسیار آسان است، بنابراین مطمئن باشید که به همه فرصت مساوی درگیر شدن و 

شرکت در تحقیقات را می دهید. 

• 
!

.

وقتی کارت حل شد، آن را کنار بگذارید. اکنون کارت جدیدی در باالی دسته قرا ر دارد را رو کنید- 
این وظیفه بعدی شماست

حال هر چهار وظیفه پرونده مقدماتی را یکی پس از دیگری حل کنید • 

اکنون شما یاد گرفته اید که چگونه بازی را انجام دهید و می توانید پرونده های پیچیده تری را  •
حل کنید!

کالِه بلند (پرونده مقدماتی) 

تصادف ماشین

دزدی بانک

آقای لئو سیبیل

قتل آقای کت

ترش و شیرین

مرگ از باال 

بدون هیچ اثری ناپدید شد

بتی تپل

قصه های پرمو 

سرگرمی خطرناک 

آهنگ عاشقانه 

طبیعت کشنده 

انتقام گیر نقاب دار 

پیاده روی یکشنبه 

کارناوال

اگر در تحقیقات خوب عمل کردید ، پس شم کاراگاهی خود را در نسخه 

پیشرفته امتحان کنید (صفحه بعد را ببینید)!



نسخه پیشرفته
: اگر قبًال چند مورد بازی کرده اید و خوب کار می کنید، روش زیر را توصیه می کنیم

. شما به دنبال کارت های ماموریت هستید و کارت شروع را می خوانید
. اکنون سعی می کنید کل پرونده را بدون استفاده از کارت های پرونده حل کنید

متون راه حل و کارت های سوال اغلب به عنوان نکته عمل می کنند، بنابراین بدون استفاده از آنها، بازی  
دشوارتر می شود. فقط یک بار فکر می کنید همه چیز را دیده اید. شما باید یکباره به تمام  سواالت به 

. ترتیب پاسخ دهید
اگر در یک نقطه گیر کردید یا مطمئن نیستید، می توانید سواالتی را که تاکنون حل شده اند را نگاه 

. کنید که ممکن است یک نکته یا یک اشتباه در نظریه خود را کشف کنید

؟ همه پرونده ها را حل کردید
توصیه می کنیم نقشه شهر را به عنوان پوستر بر روی دیوار خانه آویزان کنید. وقتی مهمانانی دارید به 

. دیدن شما آمده اند ، می توانید یک پرونده سریع با آنها بازی کنید
اگر کمی صبر و حوصله دارید و این بازی ما را به دیگران توصیه می کنید، به زودی پرونده های بیشتری 

! منتشر می شود و شهرهای جدید به زودی در دسترس قرار می گیرند
تا آن زمان، می توانید با پیدا کردن و حل چند معمای اضافی که در شهر پنهان هستند، وقت بگذرانید، 

به عنوان مثال:

• 
•

•

؟  چرا مردی را در آب کنار رودخانه هل می دهند 
 گزارش شده است که نوزادی مفقود شده است. چه اتفاقی برای کود ک 

؟ افتاده است 
 در یک کافه در جنوب، مردی به پلیس گزارش داد که کیف دستی او ر ا 

دزدیده اند.  مکان آنجا کجاست؟ 
پاسخ این سواالت و دیگر معماهای پنهان را می توانید 

در وب سایت ما پیدا کنید:
 www.micromacro-game.com




