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خواب یا یک سطل است ولی اول فکر کرد که آن یک چراغغریب کشف کرد! وشیء عجیبکش، یاَنههاي شباگردياز روحیکیدر، »بالدویین«داستان و هدف بازي: -
شود از آن براي مخفی کردنِ هرجور چیزي استفاده کرد: مثالً یک بشکه، یک موش یا حتی خودش!یک کاله سحرآمیز است که میبعداً فهمید که

! آماده، حاضر دن بقاپیاتيهاي رقباجلوي چشمایا این که آیتمِ درست ردبرق برداریسرعتبهااست؟! اسمش را با صداي بلند بگویید، کاله رچیزي زیرِ کاله مخفی شدهچه
	!دبرداریاها ر... کالهدباشی 	

).1(شکل صفحه کارت06و بز]، بشکه [آبی]، موش [خاکستري]س، بطري [فید]س[روحکاله سحرآمیز [قرمز]، : مختلفآیتم 5اجزاء بازي:

پشت، بر روي هاي بازي را بر بزنید و بهکارتطور کامل بپوشانید.ا بهها گذاشته و آن رکاله را روي یکی از آیتمرا در وسط میز بازي بچینید.بازيآیتم 4آماده سازي:
!میز بگذارید

از بقیه، سرعت و پیشکند بهحال هر بازیکن سعی میببینند.بتوانند آن رازمان همها ي بازیکنکه بقیهطوريگرداند بهمیکارت را براولینبازیکن، ترین مسن: روش بازي
ها باشد:تواند یکی از ایننجام دهد. این عمل میعمل درست را ا

قاپید!بآیتم را ) 1

.)2(شکل سمت چپ، صفحه »روح سفید«یا »موش خاکستري«؛ مثالً روي کارت، با رنگ اصلی خودش دیده شوددر تصویرِ، آیتمی است که درستآیتم 

روي تصویرِکدام در هیچاَش،دارند که نه خودش و نه رنگ اصلیها باید آیتمی را برنشود، بازیکنبا رنگ اصلی خودش دیدهروي کارت در تصویرِها هیچ یک از آیتماگر
؛دنشوکارت دیده نمی

کدام دررنگ و نه رنگ سفید، هیچکه نه روح سفیدجاییآنشود. پس ازهیچ آیتمی با رنگ اصلی خودش دیده نمی) 2در این تصویر (شکل سمت راست، صفحه : لامث
را بقاپید!»روح«شوند، شما باید آیتم نمیتصویر دیده

) کاله را بقاپید!2

باشد، کاله را بردارید و شیء مورد نظر را آشکار کنید ولی هیچ نگویید (نام نبرید)!آیتمِ درست در زیرِ کاله مخفی شدهکالهها را بردارید! اگر 

)!3ي آبی زیرِ آن را آشکار کنید (شکل باال، صفحه شوند. بنابراین کاله را بقاپید و بشکهیده نمیکدام در تصویر دمثال: نه بشکه و نه رنگ آبی، هیچ

) آیتمِ درست را نام ببرید! 3

، حتی به خود کاله)!که به چیزي دست بزنیداینگاه باید نامِ شیء زیرِ کاله را با صداي بلند اعالم کنید (بدوناگر آیتمِ مورد نظر، خود کاله بود، آن

(شکل »! روح«چه را که در زیرِ کاله مخفی شده، با صداي بلند اعالم کنید: شوند. بنابراین باید نام آنکدام در تصویر دیده نمیمثال: نه کاله سحرآمیز و نه رنگ قرمز، هیچ
)3پایین، صفحه 

وسط میز بازي برگردانده شوند، باید دوباره بههایی که قاپیده میدارد. اشیاء و آیتمراي خودش برمیاز بقیه عمل درست را انجام بدهد، کارت رو شده را بکسی که قبل
هید. سپس انتخاب خودتان) قرار دها (بهتوانید کاله را برداشته و روي یکی دیگر از آیتماید، میاید یا نام آیتمِ زیرِ کاله را اعالم کردهدرستی کاله را قاپیدهشوند. اگر شما به

شود.کارت بعدي برگردانده می



٢

ها...درست دارد. اگر یکی از بازیکنجوابهر بازیکن فقط یک فرصت براي اشاره به توجه! 

زده... یاآیتم را بردارد در حالی که باید فریاد می... داشته... یامیفریاد بزند در حالی که باید آیتم را بر

اشتباه بردارد...یا... کاله را بهیک آیتم را بردارد و نام یک آیتم را فریاد بزند...زمان هم... درست را فریاد بزند... یاام آیتم نادرست را بردارد یا نیک آیتم نا

بازیکنیبه ،ي اضافینوان جایزهعبه،شدهدادههاي) پساین کارت (یا کارت، پس بدهد! چیزي برده باشد!)(به شرط آن که اصالً استهایی را که بردهباید یکی از کارت
رد.گیتعلّق میفریاد زده باشد، را که در این نوبت، آیتم درست را برداشته باشد یا نام آیتم درست

شده، گرداندهبراصلی ِهمراه کارت دهد که بههاي خود را پس میدارد بلکه هر بازیکن یکی از کارتنمیکس کارتی را بري بازیکنان اشتباه کرده باشند، هیچاگر همه
ي همراه همهبهشده راگرداند و اگر کسی جواب درست بدهد، کارت برگرداندهمیدهند. سپس بازیکن بعدي، کارت بعدي را بررا تشکیل می» فوق جایزه«یک 
برد!می» فوق جایزه«هاي کارت

ي بازي است.ا برگردانده شده باشند. بازیکنی که بیشترین کارت را برده و در مقابل خود داشته باشد، برندههي کارترسد که همهبازي وقتی به پایان میپایان بازي: 
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