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دقیقه)15تا10باال؛سال به6ازیکن؛ ب4تا 2(

اي شکل بازي!؛ قوطی استوانهي قوانین)(چکیدهکارت مرجع6کارت؛ 108:اجزاء بازي

کنند؛ با کلّه سقوط میتوکاها؛خورندمیپایین سرمارها به؛کنندبسته پرواز میها چشمخفاش؛پرندها باال باالها میپلنگ
کننده را با دقت تمام درخت همواره رشدشوند!حالِ رشد، آویزان میي درخت درها از لبهکنند و میمونها تقلید میپرستآفتاب

ص شوید!هاي خود خالي کارتپرورش دهید و از شرّ همه

). اجازه ندهید را ببینیدها گذاريِ کارتبخش جايي درخت سوار کنید (روي تنهها را با دقت برکارت: و برندههدف بازي
ها را در دست خود دارد.ترین کارتهاي قبلی، به زمین بیفتند و بازیکنی باشید که در پایانِ بازي، کمکارت

ها را بر بزنید و به تعداد مساوي، بین در وسط میز بازي بگذارید. کارت- با درِ بسته-ل را اي شکقوطی استوانهسازي: آماده
روي خود هاي کشیدنی پیشِیک ستون کارت- ش نگاه کندهایکه به کارتاینبدون-بازیکنان تقسیم کنید. هر بازیکن

کند.ز میترین بازیکن، بازي را آغاپایین قرار داشته باشد. جواندهد؛ این ستون باید تا پایان بازي، روبهتشکیل می

تا از هایش را بازي کند یا دوتا یا سهاز کارتخواهد یکیگیرد که میهر بازیکن، در نوبت خود، تصمیم میچگونگی بازي: 
هایی را که بازیکن سپس کارت.کنداش جدا میهاي کشیدنیاز ستون کارتها را هایش را. سپس همان تعداد از کارتکارت
).را ببینیدها گذاريِ کارتبخش جايسوار کند ("بائوباب"ها را روي درخت کند آنو سعی میکردهرو یکیته، یکیبرداش

روي درخت سوار نشود، بازیکن باید اگر در هر لحظه از نوبت بازي یک بازیکن، کارتی به زمین بیفتد یا به هر صورت، درست بر
نام دارد."ستون جریمه"روي خود بگذارد؛ این ستون، پیشِباالآن کارت را در یک ستونِ روبه

یا ته، بازي نکندبرداشهایی را که یک، دو یا سه کارت از کارتد کهاگر بازیکن، در هر لحظه از نوبتش، تصمیم بگیري مهم:نکته
بفرستد.اشها را به ستون جریمهباید آن کارتنتواند که بازي کند، 

روي اَش برهاي کشیدنیاز ستونِ کارتاز بازیکنان، آخرین کارت خود را شود که یکیبازي وقتی تمام مین بازي:اپای
را - هاي کشیدنی و در ستون جریمهستون کارتدر-ي خود ماندههاي باقیي بازیکنان، تعداد کارتسوار کند. همه"بائوباب"

ي بازي است.تر باشد، برندهاش از همه کمماندههاي باقیمحاسبه کرده و بازیکنی که تعدا کارت

ها:گذاريِ کارتجاي

قرار بگیرد...اي درخت در هر کجتواندمی:)کارت10(وبرگشاخ*

کارت باید از درخت آویزان باشد...رنگي زردنیمه؛قرار بگیرد- هاسایر کارتروي-ي درختباید در لبه: )کارت14(* گُل



کارت باید از درخت آویزان باشد...رنگي زردنیمه؛قرار بگیرد- هاسایر کارتروي-ي درختباید در لبه:کارت)14(* میمون

کارت باید از درخت آویزان باشد...رنگي زردنیمهي درخت و بین دو کارت دیگر قرار بگیرد؛ باید در لبهکارت):14* مار (

توانند روي کدام از حیوانات دیگر نمیي بازي، هیچدر ادامه.توانند در هر کجاي درخت قرار بگیرندمیکارت): 10(ها* زنبور
را بپوشانند...يزنبورهايتوانند کارتها میوبرگها و شاخ؛ فقط گلسوار شونديکارت زنبور

ار است...دیده شود، خاصیت کارت برقر، يزنبوراز زنبورهايِ روي کارتکه یکیتا زمانی

ي تماس داشته باشد، باید آن کارت را هاي زنبوراز کارتهایش را طوري بازي کند که با یکیاز کارتاز بازیکنان، یکیاگر یکی
منتقل کند...اشبرداشته و به ستون جریمه

شود...رخت پرتاب سوي دبه-پرندهیک بشقابمثل-متري سانتی30ي حدود باید از فاصلهکارت):14توکا (*

درخت کوبیده شود...رويبرمتري، محکم سانتی30ي حدود باید از فاصلهکارت):10* پلنگ (

سوي از دراز کردنِ دستش بهروي درخت رها کنید؛ بازیکن باید پیشهاي بسته، برباید کارت را با چشمکارت):10* خفاش (
هایش را ببندد...درخت، چشم

یا میمون بوده باشد، بخش مار ،گلی،از خودش بازي شود؛ اگر کارت قبلروش حیوانِ قبلباید به:)تراک21(تسرپباتفآ*
پرست بدون هیچ بوده باشد، آفتابزنبوريکارت ي درخت آویزان شود. اگر کارت قبلی، پرست باید از لبهترِ کارت آفتابروشن

تواند در هر کجاي درخت قرار بگیرد...مشکلی می
*****
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