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: اجزاء بازي
کارت، به این شرح:108

)  1aکارت) (تصویر 3رنگ مختلف، از هر کدام 3کارت دلقک (در 9-
)1b(تصویر دردسرسازکارت 3-
)1cکارت) (تصویر 12ي مختلف، از هر کدام نشانه3کارت سبز (با 36-
)1dکارت) (تصویر 10ي مختلف، از هر کدام نشانه3کارت زرد (با 30-
)1eکارت) (تصویر 10ي مختلف، از هر کدام نشانه3کارت قرمز (با 30-

ر از آخرین کارت بـازي کنـد. اگـر ممکـن نباشـد، بـازیکن بایـد کـارت        کند. بازیکن باید کارتی باالتها بازي میها و رنگنشانهنوبت و با توجه به ترتیبِهر بازیکن بههدف بازي:
هایش خالص شود.ي کارتبخشند. برنده، نخستین بازیکنی است که از شرّ همهها جریان اتفاقات را تغییر داده و بازي را رنگ و بو میدیگري بکشد. برخی کارت

دهنـد.  هاي کشـیدنی را تشـکیل مـی   کارتپشت در وسط میز بازي گذاشته شده و ستونِمانده بههاي باقیکارت بدهید. کارت7ها را بر زده و به هر بازیکن، کارتسازي:آماده
کند مگر آن که کارتی، جهت بازي را عوض کند.  هاي ساعت ادامه پیدا میکند. سپس بازي در جهت حرکت عقربهآغاز میبازي را ترین بازیکن، جوان
اساسِ رنگ.اساسِ نشانه مرتب کنید، نه برتان را بري دستهاکارتنکته:

روي رو بـر کـارتی بـاالتر را بـه   ،کند. بـازیکن بعـدي  رو، در وسط میز شروع میهاي دستش، به انتخاب خودش، بهبازي را با گذاشتن یکی از کارت،اولین بازیکنچگونگی بازي:
شـده، قابـل   کشـیده دارد. اگر کـارت میهاي کشیدنی برببینید). اگر بازیکنی نتواند کارتی باالتر بازي کند، یک کارت از ستون کارتها راگذارد (بخش ترتیب کارتکارت اول می

تواند بالفاصله آن را بازي کند. بازي کردن باشد، بازیکن می
ا مجبـور مـی  د، میقابل بازي کردن در دستش داشته باشبازیکن مجبور نیست بازي کند. اگر او یک کارتشـود یـک کـارت از سـتون     تواند تصمیم بگیرد که آن را بازي نکند، ام

دارد.هاي کشیدنی برکارت
دهد.دارد و یک نوبت را نیز از دست میهاي کشیدنی برکارتکارت از ستون3ِباید بالفاصله یک کارت، مرتکب اشتباهی بشود،اگر بازیکنی هنگامِ بازي کردنِ

دیگر باالتر است، اگر:یک کارت از کارتها:ارتترتیب ک
اش با آن یکی بوده ولی رنگش باالتر باشد و / یا...نشانه-
اش باالتر باشد، بدون توجه به رنگ و / یا...نشانه-
دلقکی باشد از هر رنگی.-

):3ها (تصویر ترتیب نشانه):2ها (تصویر ترتیب رنگ
* کاغذ باالتر از سنگ است.ي عدد عنصري کهوسیلهها بهیروي رنگن

* سنگ باالتر از قیچی است.شود.ي کارت نوشته شده، مشخص میدر گوشه
* قیچی باالتر از کاغذ است.براي قرمز) 3براي زرد، 2براي سبز، 1(

* سبز از زرد و قرمز پایین تر است.
* زرد از سبز باالتر و از قرمز پایین تر است.

* قرمز از زرد و سبز باالتر است.

شده، یک سنگ سـبز اسـت. بنـابراین بـازیکن بعـدي بایـد       بازيتر از کاغذ است. آخرین کارتست. قیچی باالکاغذ باالتر از سنگ است. سنگ باالتر از قیچی ا): 4مثال (تصویر 
انتخاب کند:  



یک سنگ قرمز یا زرد (همان نشانه با رنگ باالتر)-
ي باالتر)هاي کاغذ (کارتی با نشانههر یک از کارت-
هاي دلقک   هر یک از کارت-

-ي بـازي انتخـاب  ي جدیـد بـراي ادامـه   کند، یک نشـانه روي هر کارت دیگري گذاشته شود. بازیکنی که کارت دلقک را بازي میتواند بریک کارت دلقک میهاي دلقک: کارت
شود).اساسِ رنگ کارت دلقک تعیین میکند (رنگ برمی

، بنابراین بازیکن بعدي باید کارتی باالتر از کاغـذ زرد بـازي   "کاغذ"گوید کند و مید بازي میلیا، یک دلقک زرشده، یک سنگ سبز است. آمهبازي): آخرین کارت5مثال (تصویر 
کند (مثالً قیچی سبز).

توان از شرّ این کارت خالص شد!بازي شود، میویژهشود! فقط وقتی که یک کارت وقت بازي نمیاین کارت هیچ:دردسرسازهاي کارت

آورند:ها، وقتی بازي شوند، اتفاقاتی به وجود میروي خود دارند. این نشانهاي برا نشانههبرخی کارت:ویژههاي کارت

یـک  تواند بالفاصله دوباره بازي کند یا جهت بازي را تغییر دهد. اگر بازيِ دوباره را انتخاب کند و کـارتی بـراي بـازي نداشـته باشـد، بایـد       بازیکن میبازي دوباره یا برعکس: * 
شد.کارت بک

کند. اگـر هـیچ   گذارد. سپس بازي با این کارت و این بازیکن ادامه پیدا میترین بازیکنی باشید که یک کارت قابل قبول را روي این کارت میهدف این است که سریعسرعت:* 
کند. بازیکنی نتواند کارتی را بازي کند، بازي به صورت طبیعی ادامه پیدا می

تواند شرکت کند!کند، نمیعت را بازي میتوجه: بازیکنی که کارت سر
که یک دلقک یا کارتی با همان نشانه را بازي کند.آندهد مگرکشد و نوبتش را نیز از دست میکارت می3بازیکن بعدي : +»3«هاي کارت* 

کند.اثر شده و بازي به شکل طبیعی ادامه پیدا میبی+» 3«* اگر یک دلقک بازي کند، کارت 
کشـد؛  کـارت مـی  9=3+3+3را بازي کند که در این صورت، بازیکن بعـدي  +» 3«که یک دلقک یا یک آنکارت بکشد. مگر6=3+3بازي کند، بازیکن بعدي باید +» 3«ک * اگر ی
طور الی آخر...همین

دهـد. آن بـازیکن بایـد در هنگـامِ     هـا مـی  خودش، به یکـی از بـازیکن  هاي دستش را انتخاب کرده و به انتخاب بازیکنی که این کارت را بازي کند، یکی از کارت: یک کارت بده!
ها بکشد!کارت از ستون کارت3وگرنه باید "متشکرم!"دریافت کارت، بگوید 

کند.ها به انتخابِ خودش عوض میبازیکن، دستش را با دست یکی از بازیکن: دست ها عوض!

امتیـاز  -صـفر -ي دست، برندهتوان چندین دست بازي کرد و امتیازهاي مختلفی کسب کرد.میهایش خالص شود.ي کارتهمهبرنده، اولین بازیکنی است که از شرّپایان بازي:
کنند:اشت میمانده در پایان دور، یاددشان باقیهایی که هنوز در دستها عدد امتیازات خود را با توجه به کارتي بازیکنبقیهي دست بعد خواهد بود.کنندهگرفته و آغاز

امتیاز50، دردسرساز* هر کارت دلقک یا / امتیاز30* هر کارت قرمز، / امتیاز20* هر کارت زرد، / امتیاز10* هر کارت سبز، 
دور بازي داشته باشد.5ترین امتیاز را در پایانِ (مثالً) برنده بازیکنی است که کم

تر:هاي دیگر بازي براي بازیکنان جوانشیوه
-اي باالتر داشته باشد و هیچ مورد دیگري اهمیتتر است به شرطی که نشانهها هم توجه نکنید! یک کارت قويها بازي کنید و به رنگدردسرسازیا ویژههاي ) بدون کارت1

ندارد!
را وارد بازي کنید.ویژههاي ي اول درك شد، کارت) وقتی که شیوه2
کنید.اضافه2ي ها را به شیوه) رنگ3
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