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]»سرزمین ذهن زیبا«پخش از/فرانسه»ژیگامیک«محصول کمپانی /ذرآکیومرث قنبريمترجم: /سباستین دکاخالق بازي: [

ي قوانین بازي.)؛ دفترچهکارت4رنگ مختلف و از هر رنگ، 6در کارت بازیکن (24کارت اشیاء؛ 25:اجزاء بازي

که فقط چیندمیهایش را طوريشید که کارتشود. شما باید سعی کنید اولین نفري بایک کارت اشیاء رو می،بازيدر هر دورهدف بازي:
شود. در پایان و یک دور جدید آغاز میرسددهد، قابل دیدن باشند. اگر موفق شدید، کارت اشیاء به شما میهایی که کارت اشیاء نشان میآیتم

ترین کارت اشیاء را در اختیار داشته باشد، برنده است.بازي، بازیکنی که بیش

هاي اشیاء بر زده شده و در وسط شود. کارتنشان) داده میرنگ (یا همهاي بازیکن همي چهارتایی کارتمجموعه،ه هر بازیکنب:آماده سازي
دهند.تشکیل میها را میز بازي، ستون کارت

کنند ي بازیکنان تالش می. سپس همهگذاردهاي اشیاء را برگردانده و روي میز مییکی از بازیکنان، کارت باالییِ ستون کارتچگونگی بازي:
دهد، که کارت اشیاء نشان می-هیچ آیتم کم یا زیاددون ب- ییدمان کنند تا سه یا چهار آیتمشان را چهايترین شکل ممکن، کارتبه سریع

هایی را ازیکن باید فقط آیتمهاي بها را کامالً برعکس چید. ترکیب کارتشود آندر یک صف قرار بگیرند. ترتیبِ اشیاء اهمیتی ندارد. حتی می
رو کنند یا بر روي یکدیگر وهاي خود را پشتتوانند کارتتر! بازیکنان میتر، نه کمنه بیش-شوند نشان دهد که در کارت اشیاء دیده می

قرار دهند.  



:ي راهنماي اصلی)از دفترچه3(تصویر مثالی براي یک دور بازي

شود؛الف) کارت اشیاء رو می

ب) براي به دست آوردن کارت اشیاء، شما باید فقط دوتا از چهارتا کارت بازیکن را استفاده کنید (دوتا کارت بازیکن دیگر کنار گذاشته 
شوند)؛می

دیده هایی که روي کارت اشیاءهاي ناخواسته، دیده نشوند زیرا فقط آیتمکند دوتا کارتش را طوري قرار دهد که آیتمج) هر بازیکن تالش می
شوند، باید دیده شوند.می

شده بسازد، دستش را روي کارت اشیاء گذاشته خواستهاست که ترکیبی از سه یا چهار آیتمِاز بازیکنان فکر کرد موفق شدهکه یکیمحض آنبه
: میکس!پیکگوید: و می

گذارد.ودش میروي خبرد و آن را پیشِبازیکن واقعاً موفق شده باشد، کارت اشیاء را میاگر-

شده و کارت دادههاي اشیایی را که قبالً برده، پس بدهد (اگر قبالً کارتی برده باشد)؛ این کارت پساز کارتاگر اشتباه کرده باشد، باید یکی-
گیرد.هاي اشیاء قرار میاشیاء مربوط به این دور، در زیر ستون کارت

شود.دور جدیدي آغاز میکند وي این دور، کارت جدیدي رو میبرنده

ي بازي ترین کارت اشیاء را برده باشد، برندهشود. بازیکنی که بیشهاي اشیاء برگردانده شدند، بازي تمام میي کارتوقتی همهپایان بازي:
است.

د که سه آیتم دارند.هاي اشیایی را انتخاب کنیتوانید فقط کارتکار، میتر یا تازهبراي بازیکنان جواني دیگر بازي:شیوه
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