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תדרוך המשימה
בימים משונים אלה ,של המלחמה הקרה בין נאט"ו לברית וורשה ,סוכני המודיעין החשאיים שלנו
נתקלים לעיתים קרובות בפצצות מקוריות של ברית המועצות -הדורשות נטרול מיידי.
לצערנו ,סוכני השדה האלה כמעט ולא יודעים איך לנטרל פצצה ,אז הם יצרו קשר איתך ועם
צוות החבלנים המומחים שלך .השתמש במדריך זה כדי להסביר לקצין את כל הצעדים הדרושים כדי
לנטרל את הפצצה .זכור! כל פצצה היא שונה ,ולכן בקש תיאור מדויק של חלקי הפצצה ונסה
לשאול את השאלות המדויקות ביותר ,ותמיד תזכור את הדבר הבא:
מחזיקי המדריך אינם יכולים לראות את הפצצה,
שכן מחזיק הפצצה אינו יכול לראות את המדריך ואת חוקיו!
זהה את חלקי הפצצה הספציפית במהירות האפשרית,
כי הזמן הוא קריטי.
נשום עמוק ,עבור על המדריך ונסה להסביר לסוכן את
כל השלבים שיצטרך לעבור על מנת לנטרל את הפצצה.
בנוסף ,נסה להישאר שליו ונינוח וזכור כי חייו של
הסוכן שלך תלויים אך ורק ביכולת שלכם לתקשר
כצוות.
בהצלחה.
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שעון העצר
הנך צריך לנטרל את כל חלקי הפצצה לפני שנגמר הזמן בשעון.

חוטי החשמל
אם אתה רואה סט של חוטי חשמל בצבעים שונים ולידם שעון -מזל טוב:
מצאת פצצה! ובנוסף היא גם אחת מורכבת .תוודא שהבאת איתך את הקאטר שלך
וחתוך איתו את החוט הנכון.
יש מקומות לשבעה חוטי חשמל ,הם נספרים מלמעלה למטה.
שלושה חוטי חשמל
זהה את החוט שצריך לחתוך לפי הטבלה הבאה:
כל החוטים בעלי צבעים שונים
ירוק..
כשיש שני חוטים בעלי
אותו הצבע
צהוב..
כחול..
אדום..
כל החוטים בעלי אותו צבע

חתוך
חתוך
חתוך
חתוך
חתוך
חתוך

את
את
את
את
את
את

החוט
החוט
החוט
החוט
החוט
החוט

שבמרכז
הירוק הראשון
השלישי
הכחול השני
שהוא אינו אדום
הראשון
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ארבעה חוטי חשמל
זהה את הממשק שעל גב הפצצה בשביל לחתוך את החוט הנכון.
החזק את המכשיר מעל לראשך והסתכל עליו מלמטה.
*למידע נוסף על הממשקים השונים פנה לנספח ב' :ממשקים.
 XLRאו רובוטרון מיקרו-ריבן
הממשק הוא..
כחול
חתוך את החוט ...אדום

DIN
ירוק

D-SUB
צהוב

חמישה חוטי חשמל
היזהר מאד לא לחתוך את החוט הלא נכון מכיוון שלא קראת את כל ההוראות הבאות כמו שצריך:
()1
()2
()3
()4

אם לחוט יש מקום פנוי בדיוק מעליו ,אל תחתוך אותו (אלא אם כן הוא נוצר אחרי
 ,*1978במקרה הזה אל תחתוך את החוט עם המקום הפנוי בדיוק מתחתיו)
אם יש ,לכל הפחות ,שני חוטים באותו הצבע ,אל תחתוך את הראשון מבין אותם חוטים.
לעולם אל תחתוך חוט כחול ,אלא אם כן יש לכל הפחות שני חוטים בצבע אדום.
לעולם אל תחתוך את החוט הראשון ,אלא אם כן הוא צהוב (ירוק ,אם הוא נבנה לפני
)1975

*למידע נוסף על תאריך היצור ,יש לפנות לנספח א' :המספר הסדרתי.
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שישה חוטי חשמל
היזהר מאד לא לחתוך את החוט הלא נכון מכיוון שלא קראת את כל ההוראות הבאות כמו שצריך.
בהסתמך על הממשק* (ראה טבלה):
 )1לעולם אל תחתוך חוט שממוקם מתחת לחוט של צבע .A
 )2לעולם אל תחתוך שממוקם מעל לחוט של צבע .C
 )3לעולם אל תחתוך כל חוט מצבע  Dאם יש לכל הפחות שני חוטים של צבע .B
 )4אם חוט בצבע  Aנמצא ליד מקום ריק ,אל תחתוך אותו.
 )5תחתוך חוט בצבע  Cרק אם יש שניים מהם.
 )6לעולם אל תחתוך את החוט הראשון (אלא אם לפצצה יש ממשק עם יותר מ 20פינים* ,במקרה
הזה ,לעולם אל תחתוך את החוט האחרון).
הממשק
צבע A
צבע B
צבע C
צבע D

הוא..
הוא..
הוא..
הוא..
הוא..

רובוטרון
צהוב
אדום
כחול
ירוק

סנטרוניקס
כחול
צהוב
ירוק
אדום

קאנון
אדום
ירוק
צהוב
כחול

DIN
ירוק
כחול
אדום
צהוב

* למידע נוסף על הממשקים השונים פנה לנספח ב' :ממשקים.
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שבעה חוטי חשמל
כל החוטים חייבים להיחתך על פי הסדר הבא:
 .1מקומו של החוט הראשון שנחתוך יהיה על פי תאריך הייצור של הפצצה.
(ראה טבלה ,מקומות החוטים נספרים מלמעלה למטה)
 .2החוט השני שיחתך חייב להיות שונה בצבעו מזה שנחתוך בשלב .6
 .3החוט השלישי שיחתך חייב להיות באותו צבע כמו החוט שנחתוך בשלב .5
 .4החוט הרביעי שיחתך צריך שכבר יהיה מעליו חוט חתוך.
 .5החוט החמישי שיחתך חייב להיות באחד משלוש מקומות אפשריים שיקבעו על ידי המספרים
המוטבעים על גב הפצצה.
 .6צבעו של החוט השישי שיחתך תלוי בממשק הנמצא בגב הפצצה (התייחס לחלק "ארבעה חוטי
חשמל" במדריך זה).
 .7החוט השביעי הנחתך חייב להיות באותו צבע כמו החוט הראשון שנחתך.
לעולם אל תחתוך שני חוטי חשמל סמוכים בזה אחר זה!
לעולם אל תחתוך שני חוטי חשמל באותו הצבע בזה אחר זה!

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1

3

4

3

7

2

6

4

5

7

2

5

1

6 MIDDLE

2

5

4

6

4

1

2

1

3

7

3

6

4

7

2

3

1

5

3

7

5

6

1

7

4

EARLY
END
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שיחות קוד צ'רוקיות
במהלך מלחמות העולם ,צבא ארה"ב הסתמך על שיחות קוד בשפתם של
האינדיאנים המקומיים על מנת שיוכלו לשדר הודעות דרך הרדיו מבלי
הצורך להצפין אותן.
כאשר ניתנת קומבינציה של אות -מספר ,האות מסמנת את השורה,
והמספר מסמן את המילה מתוך כתב החוקה של העם הצ'רוקי (סופרים
משמאל לימין).
הכניסו את המילה אל תוך המודל כדי לנטרל אותו.
חוקת העם הצ'רוקי
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משקף התנודות
אם אתה עומד מול מודל משקף התנודות ,בסופו של דבר תגלה אם אתה נמצאים על אותו גל עם
צוותכם .הצעדים שיש לנקוט תלויים בזיהוי ובתיאור נכון של צורת הגל שהסוכן רואה.
ניתן לסווג צורות גל לסוגים הבאים:

וריאציה C

וריאציה B

וריאציה A

צורת בסיס

צורות הגל
מעוגל

מלבני

משולש
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בהתאם לצורת המודל ,עקבו אחרי השלבים הבאים.
ברגע שצורת הגל מצטמצמת לקו ישר המודל מנוטרל .צפו בנוריות עם התווית  1/2/3כדי לגלות
באיזה שלב נמצא משקף התנודות.
שלב 1
 )1אם
 )2אם
 )3אם
 )4אם

צורת הגל עגולה או משולשת ,וזזה משמאל לימין ,לחץ
לא ,וצורת הגל היא מלבנית או עגולה ,וזזה מימין לשמאל ,לחץ
לא ,וצורת הגל משולשת ,לחץ
שום דבר ממה שהוצע עד כה לא מתאים ,לחץ

שלב 2
 )1אם
 )2אם
 )3אם
 )4אם

הגל
לא,
לא,
שום

,אלא אם כן הוא מלבני.
זז מימין לשמאל ,לחץ
וצורת הגל נמצאת בצורתו הבסיסית ,לחץ
וצורת הגל מתאימה לווריאציות  Aאו  ,Bלחץ
דבר ממה שהוצע עד כה לא מתאים ,לחץ

שלב 3
 )1אם
 )2אם
 )3אם
 )4אם

צורת הגל נמצאת בצורתה הבסיסית ,או מתאימה עם ווריאציה  ,Cלחץ
לא ,וצורת הגל מתאימה לווריאציה  Aוזזה משמאל לימין ,לחץ
לא ,וצורת הגל מתאימה לווריאציה  ,Bלחץ
שום דבר ממה שהוצע עד כה לא מתאים ,לחץ

הודעה חשובה :אם הנורה המסומנת

מהבהבת ,המשיכו לדף הבא.
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אם הנורה המסומנת

מהבהבת ,המשיכו לפי ההוראות הבאות:

שלב 1
 )1אם
 )2אם
 )3אם
 )4אם

צורת הגל היא מלבנית או מעוגלת ,וזזה מימין לשמאל ,לחץ
לא ,וצורת הגל משולשת וזזה משמאל לימין ,לחץ
לא ,וצורת הגל היא מלבנית ,לחץ
שום דבר ממה שהוצע עד כה לא מתאים ,לחץ

שלב 2
 )1אם צורת הגל נמצאת בצורתה הבסיסית ,לחץ
 )2אם צורת הגל מתאימה לווריאציה  ,Aלחץ
 )3אם צורת הגל מתאימה לווריאציה  ,Bלחץ על הלחצן עם קטגוריית צורת הגל המוצגת על צג משקף
התנודות.
 )4אם צורת הגל מתאימה לווריאציה  ,Cלחץ על הלחצן המראה את אותה קטגוריית צורת הגל שמשקף
התנודות הראה בשלב .1
שלב 3
 )1אם הגל נע משמאל לימין ,לחץ על אותו כפתור שלחצת עליו בשלב  ,1אלא אם צורת הגל מתאימה
בצורתה לווריאציה .C
 )2אם לא ,וצורת הגל נמצאת בצורתה הבסיסית ,לחץ על הכפתור עם אותה קטגוריית צורת הגל שהיה
מוצג במשקף התנודות בשלב .2
 )3אם לא ,וצורת הגל מתאימה בצורתה לווריאציה  ,Bלחץ על אותו הכפתור שלחצת עליו בשלב .2
 )4אם שום דבר ממה שהוצע עד כה לא מתאים ,לחץ על הלחצן עם אותה קטגוריית צורת גל שהייתה
מוצגת על משקף התנודות בשלב .1
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צינורות עם כפתורים
חובבי הפצצות של פעם עדיין מעדיפים את מודל הצינור המיושן על פני
הפצצות הדיגיטליות של היום .הצינורות יוצרים אווירה "חמה" יותר,
והם פחות סטריליים מעמיתיהם הטרנזיסטורים.
הערה :אם יש מתגים ,במקום לחצני כפתור ,המשיכו לדף הבא.
התבונן ברצף הצינורות המוארים ועקוב אחר נתיב האות בתרשים להלן.
שים לב לרצף המספרים שעובר האות והזן את הרצף המדויק על ידי לחיצה
על כפתורים במטרה לנטרל את המודל.
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צינורות עם מתגים
התייחסו לדיאגרמה הבאה כדי לברר עבור כל צינור אם יש להפעיל אותו על ידי הדלקת המתג המתאים
מתחתיו:
לצינור יש
תווית אדומה

לצינור יש
תווית לבנה
מותג הצינור
הוא VALVO

 -0אל תיגע
 -1הדלק את
 -2הדלק את
 -3הדלק את
 -4הדלק את

במתג
המתג
המתג
המתג
המתג

זה.
ותפעיל את הצינור
אך ורק אם לפצצה יש ממשק "קאנון"*.
אך ורק אם לפצצה יש ממשק .*DIN
אם יש לפחות צינור אחד מ""Telefunken

* למידע נוסף על הממשקים השונים פנה לנספח ב' :ממשקים

גודל הצינור
הוא  78מ"מ

 78מ"מ

 55מ"מ
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בחזרה לברית המועצות
כמו שניתן להבין בבירור ,הפצצה הזאת נבנתה בברית המועצות.
תוכלו למצוא את שם מתקן הייצור של הפצצה כתוב באותיות
)
קיריליות על גבי תווית בגב הפצצה*( .ליד הסמל
בדוק את התווית הקירילית בזהירות .חלק מהאותיות משמשות רק
מדינות סובייטיות מסוימות.
התרשים בעמוד הבא מתאר אילו מדינות משתמשות באילו סמלים
מיוחדים .לחץ על דגל המדינה בה הורכבה הפצצה על מנת לנטרל
מודל זה.

אוקראינה

רוסיה

קזחסטן

גאורגיה

כחול

ירוק

בלארוס

אדום

*למידע נוסף על סוגי התוויות ,יש לפנות לנספח א' :המספר הסדרתי.
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רוסיה

בלארוס

קזחסטן

אוקראינה

גאורגיה

אותיות נפוצות בכל המדינות של ברית המועצות הן:
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טיימר עם כפתור
בכמה מפצצות המתקדמות יותר הטיימר יכלול כפתור עם סמל של כוכב
עם מסגרת מוארת .במקרה זה ,יהיה צורך לנטרל גם את הטיימר עצמו.
זהה את הצבע של מסגרת האור כדי להבין כיצד לנטרל את מודל
הטיימר:
אור כבוי (שחור)
לחץ על הלחצן עד שהנורית נדלקת .החזק את הכפתור ,זהה את צבע האור ופנה אל החלק המתאים
בדפים הבאים.
אור כחול
לחץ ושחרר את הכפתור במהירות ,כל עוד הספרה האחרונה של הטיימר מראה את הערך שלמטה .
התייחס לטבלה הבאה כדי לברר את הערך הנכון:
תאריך הייצור *

*למידע נוסף על תאריך היצור ,יש לפנות לנספח א' :המספר הסדרתי.
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אור אדום
לחץ והחזק את הלחצן כאשר הספרה האחרונה של הטיימר מראה את הערך למטה.
המשך להחזיק את הכפתור ,זהה את צבע האור המשתנה והתייחס לסעיף המתאים.
אף אחד

חיל הים

חיל האויר

חיל הרגלים

היחידה

הצבאית*

המספר האחרון

אור צהוב
המשך להחזיק את הלחצן ושחרר רק כאשר הספרה הראשונה (דקות) והספרה האחרונה (שניות) של
הטיימר תואמים לערכים הבאים:

הספרה הראשונה היא
4
 0או 2
 1או 3

שחרר רק כאשר..
הספרה האחרונה היא כמו המספר שבספרה השנייה
הספרה האחרונה שווה לספרה השנייה המוכפלת בשתיים ()10=0
הספרה האחרונה שווה לספרה השנייה כאשר היא מחוברת עם הספרה הראשונה

*למידע נוסף על היחידות הצבאיות ,יש לפנות לנספח א' :המספר הסדרתי.
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אור לבן
המשך להחזיק את הכפתור ושחרר רק כאשר הספרה השנייה (עשרות שניות) ומצב ה LED -של הספרה
האחרונה (שניות) תואמת את הערכים הבאים:
הספרה
השנייה
היא
0
1
2
3
4
5

נורות ה LEDהפועלות
שחרר רק אם
שחרר רק אם
שחרר רק אם
פועלות ,אך
שחרר רק אם
שחרר רק אם
פועלות ,אך
שחרר רק אם
שאינה פועלת

נורות  Fו G-פועלות
נורות ה Dו E -פועלות
אחת המנורות  GוD-
לא יחד
נורות  A Bו C-פועלות
אחת המנורות  EוF-
לא יחד
נורה  Bהיא היחידה

אור ירוק
המודל מנוטרל.
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קווי המטרו בטוקיו
ישנו מטרו (רכבת קלה) מחוץ לשליטה עם פצצה שפועלת במרכז העיר
טוקיו .גלה את קו המטרו הנכון על מנת לנטרל את המודל הזה.
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( PAN AMפאן אמריקה)
אנו מחפשים טיסה של חברת "פאן אמריקה" היוצאת מניו יורק .הקוד
הקצר בשדה התעופה של יעד הטיסה מועבר על ידי הסוכנים שלנו באמצעות
קוד מורס.
זהה את מספר הטיסה מתוכנית הטיסה של פאן אמריקה בעמוד הבא והזן
אותו כדי לבטל את הניתוק ממודל זה.
*שימו לב ,מכיוון שזוהי חברת תעופה אמריקאית ,כל הנספחים הבאים
יהיו באנגלית.
רשימה של שדות תעופה:

קוד מורס:

 | 20ע מ ו ד

מדריך השטח לנטרול פצצות V. 1.90.604

 | 21ע מ ו ד

מדריך השטח לנטרול פצצות V. 1.90.604

 | 22ע מ ו ד

מדריך השטח לנטרול פצצות V. 1.90.604

נעילת קומבינציה
מודול זה מוגן על ידי מנעול מסתובב ובתוכו מבנה מבוך סודי.
נווט את הכדור הכסוף במבוך על ידי החזקת המכשיר ישר מולך וסובב
אותו בצעדים של  90מעלות בכיוון השעון או נגד כיוון השעון.
) באמצעות הכדור.
היזהר לא לפגוע באף אזעקה נסתרת (המסומנת
הערה :התחל את פריצת המנעול על ידי לחיצה על ההדק .אינך יכול
לעבוד בשום חלק אחר
של הפצצה עד שפתחת את נעילת הקומבינציה.
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אניגמה
מעצב הפצצה השתמש במכונת צופן מיושנת למדי של מלחמת העולם
השנייה עם הילוכים מסתובבים
לקודד שם של בירה עולמית .המילה המקודדת מוצגת במכונה.
בדוק את שם העיר על ידי חיפוש במיקומי הגלגלים האפשריים בעמוד
הבא .לאחר זיהוי העיר ,היכנס ליבשת של אותה העיר כדי לנטרל את
המודול הזה.
*לרשימת ערי הבירה העולמיות ,פנה לנספח ג' :רשימת ערי הבירה
העולמית של ה.CIA

כיצד להשתמש במכונת פיענוח עם הילוכים
מסתובבים:
 )1זהה את הרצף ההילוכים
)2הגדר את הגלגלים כך שיציגו את קוד הקוד
בשורה אחת (ראה דוגמא)SEANEM -
 )3חפש קו אחר שיש בו מילה עם משמעות (ראה
דוגמא)BEIRUT -
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נספח א -המספר הסדרתי
הפצצה הורכבה במתקן של ברית המועצות .תוכלו למצוא
את שם המתקן בו הורכבה הפצצה ואת המספר הסידורי שלה
על גב הפצצה על ידי החזקה של המכשיר הפוך מעל
ראשכם.
שם המתקן מודפס ליד הסמל של הכוכב
המספר הסידורי מודפס ליד התווית
אחיד:

ועוקב אחרי קוד

 -YYשנת הייצור
 -Qזהו הזמן בשנה בו יוצרה הפצצה.
 -Earlyינואר -אפריל
 -Middleמאי -אוגוסט
 -Endספטמבר -דצמבר
 -NNNהמספר של הפצצה

(-Mאופציונלי) במקרה שהפצצה
יוצרה לשימוש מבצעי של הצבא.
חיל הרגלים
חיל האוויר
חיל הים
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נספח ב' -ממשקים
תמצאו את הממשק בגב הפצצה על ידי כך שתהפכו את המכשיר מעל ראשכם
ותסתכלו עליה למטה .זהו את הממשק על ידי הטבלה הבאה:
 -DINממשק רשמקול 2 ,פינים
 -DINממשק 5 ,פינים
 -DINממשק 6 ,פינים
קאנון D-SUB DE-9
קאנון D-SUB DA-15
קאנון D-SUB DB-19
קאנון XLR
רובוטרון EFS-39
מיקרו -ריבן /סנטרוניקס  36פינים

מיקרו -ריבן /סנטרוניקס  50פינים
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נספח ג' -רשימת ערי הבירה העולמית של הCIA-
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 רפרנסים-'נספח ד
BACK IN THE USSR
● Differences in Cyrillic Alphabets: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_alphabets
● Cities and Villages in the European USSR: https://www.citypopulation.de/Russia_d.html
CHEROKEE CODE TALKERS
● Native American Code Talkers: https://en.wikipedia.org/wiki/Code_talker
● Cherokee Nation Constitution: http://www.languagegeek.com/rotinonhsonni/tsalagi/tsa_example.html
● Cherokee Code Talkers Coin:
https://indiancountrytoday.com/archive/a-closer-look-at-8-native-american-code-talker-coinse9k6gVok0EmKpZ5OyQr1tw
TUBES
● Tube graphics template: The ABC of Vacuum Tubes in radio reception, E.H. Lewis, 1922
https://archive.org/stream/abcofvacuumtubes00lewi/abcofvacuumtubes00lewi
PAN AM
● PanAm Timetable of 1973: http://www.departedflights.com/PA042973p2.html
● PanAm World Connections map of 1973: http://www.departedflights.com/PA042973.html
ENIGMA
● Explanation of the wheel cypher: https://www.monticello.org/site/research-and-collections/wheel-cipher
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GENERAL MANUAL LAYOUT AND WORDING
● CIA Simple Sabotage Field Manual: http://www.simplesabotage.com/wp-content/uploads/2015/09/OriginalManual.pdf
● Firing from Tanks - GDR NVA Field Manual (DE):
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80T00246A070100290001-1.pdf
FONTS USED:
● Alegreya, Montserrat, Oswald (Manual) https://fonts.google.com/
● PT Serif (Cyril) https://fonts.google.com/specimen/PT+Serif
● Antonio (Main Menu) http://www.1001fonts.com/antonio-font.html
● Digohweli (Cherokee) http://www.languagegeek.com/
● 07YasashisaBold (Japanese) http://www.fontna.com/blog/736/
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HONOR TO WHOM HONOR IS DUE
TRANSLATIONS
Un abrazo fuerte a María Berenguer for the Spanish translation.
Merci beaucoup à Aline Battini pour la traduction française.
Mille grazie a Corrado De Sanctis per la traduzione in italiano.
Muito obrigado a Éricson Sousa pela tradução para o português.
Красно дякую Куніцькому Владиславу за переклад на українську та російську.
Большое спасибо Куницькому Владиславу за перевод на украинский и русский.
. תודה רבה.תורגם לעברית על ידי ענבל אופיר
THANKS
Love to all the playtesters for their feedback & support, especially to the crazy folks at Play4Agile, the Schubystrand
Family, marenas, Herrenabend and especially María, Aline, Corrado, Éricson, Vladislav, Inbal, Dominik, Elek & friends.
KUDOS
If you own a PC or a console, you should also play “Keep Talking and Nobody Explodes”
- the ingenious creators of this genre. KUDOS!
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CREDITS & FEEDBACK
ESCAPE THE BOOM WAS CREATED BY
Michael Cramer (dimjon) – Puzzles, Graphics, Sounds, Music, Manual
Achim Stremplat – Software Development
MANUAL
Download this manual here for free: www.Escape-The-BOOM.com
For the maximum game experience, we recommend to provide a printout of the manual to every player.
Language versions currently available:
English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian, Ukrainian, Hebrew.
Please contact us if you would like to translate the manual to another language.
FEEDBACK
Send comments & feedback to contact@Escape-The-BOOM.com
MEET US ON
www.instagram.com/escapetheboom
www.twitter.com/EscapeTheBoom
www.facebook.com/Escape-the-BOOM
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