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اﻣﺮوزه ﺑﺎزی ﻫﺎی اﺗﺎق ﻓﺮار ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮔﺮوﻫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮑ از ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت
ﻣﻬﯿﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﻨﺞ اﺗﺎق ﻓﺮار ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺸﻬﺪ را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺗﻬﺮان ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﯿﺮاز و  ...ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﺸﻬﺪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را دارﯾﺪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻧﺎب را در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

اﺗﺎق ﻓﺮار اﺣﻀﺎر
اﺗﺎق ﻓﺮار اﺣﻀﺎر ﯾﮑ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻧﻮ ﮐﻼب و ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮح
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻘﺎ در ﻋﻤﺎرت ارواح ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺳﻨﺎرﯾﻮی آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ؛ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺨﺶ ﺣﻮادث
اﺳﺖ و از آن آدﻣﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮژه ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ و ﺟﻨﺠﺎﻟ اﺳﺖ .او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺒﺮ و ﺧﺒﺮﺳﺎزی اﺳﺖ و روزی
ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﺎرت ﺟﻦ زده و ﮔﻢ ﺷﺪن ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻣ ﺷﻨﻮد .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮﺻﺖ رو ﺑﺮای ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﯾﺪه و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش از اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺟﻦ زده وارد ﻋﻤﺎرت ﻣ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﺧﺒﺮی از دوﺳﺘﺘﺎن ﻧﺸﺪ ،از آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ او ،آدرس ﻋﻤﺎرت را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ردی از دوﺳﺘﺘﺎن وارد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻃﻠﺴﻢ ﻋﻤﺎرت ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﯾﺪ؟!! ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ  70دﻗﯿﻘﻪ و ﺗ ﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه  4ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد  -ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  - 12ﭘﻼک 158

اﺳﮑﯿﭗ روم ﻓﺮار از زﻧﺪان
ﯾﮑ دﯾﮕﺮ ازاﺳﮑﯿﭗ روم ﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﮑﯿﭗ روم ﻓﺮار از زﻧﺪان ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
داﺳﺘﺎن اﺗﺎق ﻓﺮار از زﻧﺪان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺪس ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﻌﺮوف ﻓﺮار از زﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ دﯾﺪه اﯾﻢ.
ﺗ ﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار  4ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزی  60دﻗﯿﻘﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه ﻗﺘﻞ و ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ  60ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺟﺎم داده اﯾﺪ
اﻣﺎ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ از
زﻧﺪان ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﻮرش در زﻧﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ...
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ  ۶۰و ۶۲ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻮﻫﺴﺮ  -ورودی ﺑﯽ

اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧﻐﻤﻪ ﻣﺮگ
ﺳﻮﻣﯿﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار ﻣﻌﺮوف در ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ،اﺳﮑﯿﭗ روم ﻧ ﻤﻪ ﻣﺮگ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ اﺗﺎق ﻓﺮار در
ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﺤﻈﺎﺗ ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ ﻣ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .داﺳﺘﺎن ﺑﺎزی اﺗﺎق
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ﻓﺮار ﻧ ﻤﻪ ﻣﺮگ در دوران واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ اﺗﺎق ﻣ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻮم آﻧﻬﺎ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮑ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺸﺎن “اودﯾﻦ”
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﮔﺮوه از واﯾﮑﯿﻨﮓ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﺴﺎل را اﺟﺮا
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯿﺎد! ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ؟؟؟؟ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اداﻣﻪ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ  4ﺗﺎ  8ﻧﻔﺮه ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﯿﺪ و در اﺗﺎق ﻓﺮار ﻧ ﻤﻪ ﻣﺮگ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ  -ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد  ۴۴و  - ۴۶ﭘﻼک ۱۰۴۶

اﺗﺎق ﻓﺮار ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن
اﺳﮑﯿﭗ روم ﺳﻔﺮ در زﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎن وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و داﺳﺘﺎن آن ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﻔﺠﺎر ﺧﯿﻠ
ﺑﺰرگ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ رخ داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﻠ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺗ ﺪاد زﯾﺎدی اﻓﺮاد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺻﻤﯿﻤ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ آن ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ﺳﺎل ﻫﺎ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
دﺳﺘﮕﺎﻫ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ!ﺣﺎﻻ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه را آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻃ ﻣﺪت زﻣﺎن  60دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و زﻧﺪﮔ ﺧﯿﻠ ﻫﺎ رو ﻧﺠﺎت دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ …؟؟ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوﻫ  4ﺗﺎ  6ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎرادوﮐﺲ در
وﮐﯿﻞ آﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﯿﻦ وﮐﯿﻞ آﺑﺎد  ۴۴و  - ۴۶ﭘﻼک ۱۰۴۶
اﺗﺎق ﻓﺮار ﻗﺘﻞ ﻣﺮﻣﻮز
اﺳﮑﯿﭗ روم ﻗﺘﻞ ﻣﺮﻣﻮز ﮐﻪ در ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار دارد ،از درﺟﻪ ﺳﺨﺘ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗ ﺪاد اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن 4
ﺗﺎ  8ﻧﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﯾﻦ ﺑﺰای ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن اﺗﺎق ﻓﺮار ﻗﺘﻞ ﻣﺮﻣﻮز در واﻗﻊ داﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﯾﮏ
ﻗﺘﻞ ﻣﺮﻣﻮز اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﯾﮑ از ﻣﺎﻓﯿﺎﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﻟﻨﺪن رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺘﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ دارد ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻗﺮاره ﻣﺎﻓﯿﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ را ﮐﺸﻒ و از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ …
آدرس :ﻣﺸﻬﺪ  -ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤﯿﻪ  ۶۰و ۶۲ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻮﻫﺴﺮ -ورودی ﺑﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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