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:اجزاء بازي*

خرگوش سفید 4ي سبز / سکّه4ي نارنجی / لوله4گابلت قرمز / 4بازي سیاه / کاله شعبده4

ي قوانین بازي کارت بازي / کتابچه55

* آغاز بازي: 

کند.خرگوش دریافت می1سکّه و 1، لوله1گابلت، 1بازي، کاله شعبده1هر بازیکن، 

پشت، در وسط میز بازي بگذارید.ها را بهها را بر بزنید و ستونِ کارتکارت

: چرخش بازي* 

کنند ستونی از   زمان سعی میشود. سپس همه ي بازیکنان همها برگردانده میرت باالیی ستونِ کارتدر آغاز هر نوبت بازي، کا
که:آیتم خود درست کنند درحالی5

...دیده شونددر ستون شما هستند، یگنرهایی که در تصویر روي کارت، ي آیتمهمه-

ممکن است تمامِ یک (پنهان شده باشندها ي آیتمدر درون بقیههستند،خاکستريهایی که در تصویر روي کارت، ي آیتمهمه-
..).از آن، در زیر آیتمی دیگر پنهان شودآیتم یا بخشی

...از بازي (ستون) کنار گذاشته شده باشندکامالً ، وجود ندارنددر تصویر روي کارتاصالً هایی که ي آیتمهمه-

"تاپ دت!"زند: فریاد میاست،از بازیکنان فکر کرد که ستون خودش را با موفقیت ساختهکه یکیمحض آنبه

:رست بوداگر دکنند و سپس سایر بازیکنان، ستون او را بررسی می

گیرد...کارت مربوطه، به این بازیکن تعلّق می



:اگر غلط بوداما 

کند!!ي بازیکنان را تماشا میکند و کارِ بقیهي زمانِ این نوبت را استراحت میبقیهاین بازیکن، 

شود...، آغاز می)ي بازیکنانبا حضور همه(شده و یک دور جدیدرو، سپس یک کارت جدید

پایان بازي:* 

ي بازي خواهد بود...کارت ببرد، برنده5بازیکنی که نخستین 

ها توافق کرد.توان بر روي تعداد کارتمی* نکته:

:قوانین پیشرفته* 

ي بازي خواهد بود...کارت ببرد، برنده5بازیکنی که نخستین 

...شودپنهانشان چیزي در درونند، امشخص شدهرنگهاي زردستارهبا هایی که در تصویر روي کارت، ي آیتمهمهباید -

یا

...کامالً خالی باقی بمانندند، امشخص شدهرنگهاي زردستارهبا هایی که در تصویر روي کارت، ي آیتمهمهباید -
*****
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