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)باالسال به6ازیکن؛ ب4تا 2(

سبز، زرد و صورتی)رنگ مختلف (آبی، 4قیف بستنی در 16:اجزاء بازي*

ي قوانین بازيکارت معما؛ کتابچه54؛ رنگ مختلف (سبز، زرد و صورتی)3اسکوپ بستنی در 12

ترین شکل ممکن، سفارش مشتریان را آماده ترین و دقیقباید تالش کنید به سریع-"فروشستنیب"نقش در-شما : مقدمه* 
قدر کافی، سریع لمس نکنید یا به زمین نیندازید! اگر بهو رنگارنگ را با دستمزههاي خوشمراقب باشید که اسکوپکنید. خیلی 

دهید!را از دست میهام مشتريبازید و همیو دقیق نباشید، هم مسابقه را 

همان شکل که ها دقیقاً بهها و اسکوپباد، سفارش مشتري را آماده کنید و مطمئن شوید که قیفو به سرعت برق بازي: هدف* 
شوند، چیدمان شوند.در تصویر روي کارت معما دیده می



که در شکلیها را بهآنکند ودریافت می) عدداز هر رنگ، یک(اسکوپ بستنی 3قیف و 4هر بازیکن، : بازيیدمان آغازچ* 
ماند):رنگ خالی میکند (قیف آبیبینید، چیدمان میتصویر زیر می

ها را در همان اسکوپها وگرداندنِ هر کارت جدید)، بازیکنان باید تصمیم بگیرند که قیفبراي آغاز هر دور جدید از بازي (بر
از بازي، چیدمان کنند.دوباره مثل آغکهنسبت معماي روي کارت قبلی، ایجاد شده، نگه دارند یا اینحالتی که به

پشت، در وسط میز بازي بگذارید. هاي معما را خوب بر بزنید و بهکارت

ها کنند تا قیفزمان تالش میکند. سپس همه هماز بازیکنان، اولین کارت را رو میآماده بودند، یکیمههوقتیبازي:چگونگی* 
وجه حق ندارند به هیچدهد، چیدمان کنند. بازیکنان بهچه که تصویر روي کارت نشان میهاي خود را درست مثل آنو اسکوپ

ها استفاده کرد.قط باید از قیفها فجا کردنِ اسکوپها دست بزنند! براي جابهاسکوپ

هاي خود، آن اسکوپ را به بازي ها به زمین بیفتد، بازیکن فقط حق دارد با استفاده از قیفاز اسکوپاگر یکی:ي مهم* نکته
نباید آن را با دست لمس کند.وجه هیچبهبرگرداند و 

کار را درست انجام داده . اگر )بستنی!بفرماییدیا (و!تجالگوگوگوید تمام کند، با صداي بلند مینخستین بازیکنی که چیدمان را 
نفر کهایندهند تاي بازیکنان، کار را ادامه میدارد اما اگر درست انجام نداده باشد، بقیهباشد، کارت این معما را براي خود برمی

بعدي، چیدمان خود را تمام کند. 



ي بازي خواهد بود.برندهکارت را ببرد، 5نخستین بازیکنی که پایان بازي:* 
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