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محتویات جعبه:

کارت تصویر84ي امتیازدهی / صفحه1

گیريي رأيمهره24/ گیريي رأيصفحه12

ي راهنمادفترچه1خرگوش چوبی / 12



سازي:آماده

مربوط به آن را گیري انتخاب کرده و خرگوش ي رأيي امتیازدهی را باز کرده و وسط میز قرار دهید. هر بازیکن، یک صفحهصفحه
ها، ي کارتماندهکارت بدهید. باقی6کارت تصویر را بر بزنید و به هر بازیکن، 84دهد. ي امتیازدهی قرار میصفحه0ي روي نقطه

دهند. ها را تشکیل میي کارتي ذخیرهدسته

ندارد).دارد (رنگ، اهمیتی گیري را برمیي رأيمهره1نفره، هر بازیکن، 6تا 3در بازي -

دارد (رنگ، اهمیتی ندارد).گیري را برمیي رأيمهره2نفره، هر بازیکن، 12تا 7در بازي -

هاي تصویرِ دست شما نباید توسط سایر بازیکنان دیده شوند.کارتنکته:

دستور بازي:

انتخاب کند و در مورد آن، چیزي را   هاي دستش را مرور کرده و یکی را شود. او باید کارتمیگوقصههر بازیکن، در نوبت خود، 
که آن کارت را به سایر بازیکنان نشان بدهد).با صداي بلند بگوید (بدون آن

اي از یک شعر، تواند قطعهتواند اَشکالِ متفاوتی داشته باشد؛ از قبیل: چند کلمه یا یک آوا؛ یا میگوید، میمیگوقصهچه آن
ثل و غیره باشد.المآهنگ، فیلم، کتاب یا یک ضرب

:گوقصهانتخابِ اولین 

هاي دستش، چیزي را با صداي بلند اعالم کند، اولین نوبت را به خود اختصاص فردي که بتواند زودتر از بقیه، در مورد کارت
دهد. می

:گوقصههاي تصویر به دادنِ کارت

دانند، انتخاب کرده گو گفته است، مرتبط میقصهچه که بقیه، به آنتر از هاي خود، یکی را که بیشي بازیکنان، از بین کارتبقیه
هاي دیگر بازیکنان و کارت گو، کارتقصهشان توسط سایرین دیده نشود. دهند. بازیکنان باید مراقب باشند که کارتو به او می

چیند.زدهی میي امتیا، در کنار صفحه12تا 1ي طور اتفاقی، از شمارهزند و بهخود را بر می

 هپیدا کردنِ کارتگیري:: رأيگوقص

طور سرّي و مخفیانه، با استفاده شده است. هر بازیکن، بهدادههاي نمایشگو، از میانِ کارتقصههدف بازیکنان، پیدا کردنِ کارت 
گیري شرکت گو در رأيقصهدهد (خود گو باشد، رأي میقصهکند کارت گیري خود، به کارتی که گمان میي رأياز صفحه

کند). نمی

اَش، گیريي رأيگیري خود را در صفحهي رأيگو است، مهرهقصه، کارت 3کند که کارت شماره براي مثال، اگر بازیکنی فکر می
گوید که میگوقصهگیري را آشکار کرده و ي افراد، رأي دادند، بازیکنان، صفحات رأيهرگاه همهدهد.قرار می3روي عدد بر

است.کدام کارت، متعلق به او بوده

عنوان هیچ بازیکنی اجازه ندارد به کارت خودش رأي بدهد!هیچبهنکته:



 هپیدا کردنِ کارتبازیکن:7از یا بیش7با گوقص

گیري ي دوم رأيمهرهکارت رأي بدهد. در این حالت باید از 2براي افزایش شانس خود، به - اگر بخواهد-تواند هر بازیکن می
خود استفاده نماید.

امتیازدهی:

گیرد و سایر گو هیچ امتیازي نمیقصهکدام نتوانند آن را پیدا کنند، گو را پیدا کنند یا هیچقصهي بازیکنان، کارت اگر همه-
گیرند.امتیاز می2بازیکنان، هرکدام 

گیرند.امتیاز می3، هرکدام گو و هرکس که درست حدس زده باشدقصهدر سایر شرایط، -

تواند دریافت کند).امتیاز می3گیرد (حداکثر تا امتیاز می1ازاي هر رأي ش رأي آورده باشد نیز بههر بازیکنی که کارت-

برند.ي امتیازدهی جلو میشان را روي صفحهي امتیاز دریافتیِ خود، خرگوشاندازهبازیکنان به

تر:نفره یا بیش7امتیازدهی در شرایط 

گو هیچ قصهگو را پیدا نکند، قصهچه هیچ بازیکنی کارت گو را پیدا کنند و چنانقصهبازیکنان، کارت ي چه همهچنان-
گیرند.امتیاز می2و سایر بازیکنان، هرکدام امتیازي دریافت نکرده 

کنند.تیاز دریافت میام3گو و هرکس که درست حدس زده باشد، هرکدام قصهدر سایر شرایط، -

تواند حداکثر تا  گیرد (در این حالت، آن بازیکن میامتیاز می1ازاي هر رأي ش رأي آورده باشد نیز  بههر بازیکنی که کارت-
نفر به او رأي داده باشند).3تر از امتیاز دریافت کند حتی اگر بیش3

گیرند.امتیاز اضافی هم می1ها درست باشد، ه حدس آنچبازیکنانی که تنها به یک کارت رأي داده باشند، چنان-

پایان نوبت:

کارت برسانند و 6به - هاي ذخیرهي کارتبا برداشتن از دسته-هاي دست خود را از امیتازدهی، بازیکنان باید دوباره کارتپس
رفته از بازي را دوباره بر بزنند و از هاي بیرونهاي ذخیره موجود نبود، باید کارتي کارتي کافی کارت در دستهاندازهچه بهچنان

هاي ساعت ها در جهت حرکت عقربهگوي قبلی خواهد بود و نوبتقصهچپِ گوي بعدي، نفر سمتقصهها استفاده نمایند. آن
گردد.می

پایان بازي:

ي بازي خواهد بود.ن امتیاز را آورده، برندهترییابد. بازیکنی که بیشپایان می30به امتیاز بازي، با رسیدن اولین بازیکن



نفره:3بازي 

کارت را به 2گو) قصههنگام حدس زدن هم (بجز کارت در دست داشته و به7کارت، 6جاي بایستی بهدر این حالت، بازیکنان می
گو را حدس بزنند. قصهکارت تصویر آشکار خواهد شد و بازیکنان بازهم باید کارت 5ترتیب گو بدهند. بدینقصه

بازیکن):12تا 6(براي »پارتیدیکسیت«

سازي:آماده

گیري را انتخاب کرده و خرگوش ي رأيي امتیازدهی را باز کنید و وسط میز قرار دهید. هریک از بازیکنان، یک صفحهصفحه
شود. کارت داده می5و به هریک از بازیکنان کارت تصویر، بر زده شده 84دهد. صفحه قرار می0ي مربوط به آن را روي نقطه

دارد. تنها گیري برمیي سبز رأيدهند. هر بازیکن، یک مهرههاي ذخیره را تشکیل میي کارتمانده، دستههاي باقیکارت
دارد.گیري نیز برمیي قرمز رأيي سبز، یک مهرهبر مهرهباشد، عالوهگوي دور نخست میقصهبازیکنی که 

ر بازي:دستو

چه در بازي بایست چیزي را براي دیگر بازیکنان بلند اعالم کند (مانند آنهاي خود نگاه کند، میکه به کارتاز آنگو پیشقصه
هایش ربطی ندارد.گوید، به کارتگو میقصهچه که معمولی توضیح داده شد). برخالف بازي معمولی، در این مدل بازي، آن

:گوقصهاولینانتخاب

گو خواهد بود.قصهاولین بازیکنی که به چیزي فکر کند و آن را با صداي بلند براي دیگر بازیکنان اعالم کند، اولین 

:گوقصههاي تصویر به دادنِ کارت

شده داشته باشد نترین ارتباط را با موضوعِ بیاکند که بیشهایش انتخاب میگو، کارتی را از میان کارتقصههر بازیکن، از جمله 
12تا 1ي ترتیب از شمارهها را بهها، آناز بر زدنِ کارتگو داده و او پسقصهشان را به هايي بازیکنان، کارتو سپس همه

چیند.می

گیري:پیدا کردنِ بهترین تصویر: رأي

ي او، بهتر از همه، موضوع را عقیدهي سبز رنگ خود، به کارتی که بهطور مخفیانه، با مهرهگو، باید بهقصههر بازیکن، از جمله 
کنند.دهند، همان بازیکنان، امتیاز دریافت میتعداد بازیکنانی که به یک تصویر رأي میدهد. بهنمایش داده، رأي می

ها مراقب باشید!امهدهد! بازیکنانی که به کارتی که ها هم رأي میي قرمز خود، به یکی دیگر از کارتبا مهرهگو قصگو با قص
شود که امتیاز را از گو مربوط میقصهکنند. این دیگر به ي قرمزش مشخص کرده، رأي داده باشند، هیچ امتیازي دریافت نمیمهره



ي که همهمحض آنبه!زیکنان هستند که باید این موضوع را به خاطر بسپارنددیگر باو این قباي خود دریغ کندیک از رکدام
کنند. گیري را آشکار میافراد رأي دادند، صفحات رأي

توانند به کارت خودشان میکند، بازیکنان ي قرمز خود استفاده میي سبز و هم از مهرهگو هم از مهرهقصهدر این حالت بازي که 
ز رأي بدهند!نی

امتیازدهی:

کند. امتیاز دریافت می5(از جمله خودش) حداکثر تا اندکارت رأي دادهیک تعداد بازیکنانی که بهزیکن بههر با-

گیرند.گو، رأي قرمز به آن داده، هیچ امتیازي نمیقصهاند که هبازیکنانی که به کارتی رأي داد-

گیرد.است نیز امتیازي نمیاگر بازیکنی، تنها فردي باشد که به یک کارت رأي داده-

متیازجایی که حداکثر اامتیاز بگیرد ولی از آن6تام طبیعتاً بایستی ؛اندرأي داده3بازیکن دیگر به تصویر شماره 5تام و مثال: 
گو، رأي قصه، از؛ متأسفانه این تصویراندرأي داده2کند. کریس و آماندا به تصویر شماره امتیاز دریافت می5او فقط است، 5

است که کس دیگري به آن رأي نداده پس او کیت هم به کارتی رأي دادهگیرند! ها هیچ امتیازي نمیاست بنابراین آنقرمز گرفته
کند. امتیازي دریافت نمینیز 

پایان نوبت:

به نفر ،رووصورت پشتهایش را بهرساند و سپس کارتکارت می5هاي خود را به ي کارتدستههر بازیکن،،نوبتهردر پایان
هاي ذخیره رو به اتمام باشد، ي کارتروند. در صورتی که دستهشده از بازي بیرون میهاي استفادهکارتدهد.چپ خود میسمت
گوي بعدي، نفر قصهدهند. را تشکیل میجدیدي ذخیرههاي ي کارتخورند و دستهشده، دوباره بر میهاي استفادهکارت
گوي قبلی خواهد بود.قصهچپ سمت

پایان بازي:

ترین امتیاز را آورده باشد، برنده خواهد یابد. بازیکنی که بیشگو شدند، بازي خاتمه میقصهبار ي بازیکنان براي یکهرگاه همهک
گویی را افزایش دهید.قصهتوانید تعداد دفعات تر کردنِ بازي میبود. براي طوالنی

:)نفره12یا 10، 8، 6(»دیکسیت تیمی«

زي:ساآماده

بایست درست در تیم مینفره تشکیل دهید. افراد هر2هاي ي امتیازدهی را باز کرده و در وسط میز قرار دهید. سپس تیمصفحه
روي یکدیگر بنشینند.دو سمت میز و روبه



کارت تصویر بر زده شده و به 84دهد. قرار می0ي گیري برداشته و خرگوش مربوط به آن را روي نقطهي رأيهر تیم، یک صفحه
روند.هاي ذخیره کنار میي کارتصورت دستهها بهي کارترسد. بقیهکارت می4هر بازیکن 

دستور بازي:

:گوقصه

مراجعه نمایید.معمولیگو در بازي قصهبه نقش 

:گوقصهدادنِ کارت تصویر به 

گو قصهتر از همه به موضوع مربوط باشد، به تیمیِ وي، یک تصویر را که بیشاست، همگو گفتهقصهچه از گوش دادن به آنپس
توانند با هم ها میتیمیرسند (همگو کارت بدهد، به توافق میقصهیک به که کدامدهد. سپس بازیکنان هر تیم، بر سرِ آنمی

نشان دهند یا هاي خود رایک نباید کارتگیرد و هیچاین کار همواره در حضور سایر بازیکنان صورت میصحبت کنند ولی 
دهد.قرار می12تا 1ها را بر زده و در جایگاه گو، کارتقصهتوصیف کنند). سپس 

:گیري و امتیازدهیرأي

گیري و گیري شرکت کنند. قوانین رأيتوانند در رأيگو، نمیقصهاند و نه شخص گو دادهقصهنه بازیکنانی که کارت خود را به 
تر اعمال نشود). نفره و بیش7امتیازدهی مانند بازي معمولی است (قوانین بازي 

ري شرکت کنند.گیگو نباید در رأيقصهگو و نه شخص قصهتیمیِ نه همنکته: 

پایان نوبت:

ي ي همه، کارت در دستهاندازهکند. اگر بهکارته می4هاي ذخیره، دست خود را با برداشتن از کارتپایان نوبت، هر بازیکن،در 
گوي قصهردانیم. دوباره بر بزنیم و به بازي برگرفته از بازي راهاي بیرونبایست کارتهاي ذخیره وجود نداشته باشد، میکارت

گوي قبلی خواهد بود.قصهچپ بعدي، نفر سمت

پایان بازي:

ترین امتیاز را آورده باشد، برنده خواهد بود. براي یابد. تیمی که بیشگو شدند، بازي خاتمه میقصهبار وقتی تمام افراد یک
فزایش داد.گویی را براي هر شخص اقصهتوان تعداد دفعات تر شدن بازي میطوالنی
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