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 دقیقه 01الی  21سال به باال    زمان بازی:   01نفر    سن بازیکنان:  6الی  2تعداد بازیکنان:       

 

 

 ترجمه از سرزمین ذهن زیبا          Steffen Brücknerطراح بازی:                 



 :بازی محتویات

 ( 0۱و00و۰و۴و0 های شماره) آبی کارت 01:شامل بازی کارت ۰1 

 (0۴و02و۷و۱و2 های شماره) سبز کارت 01

 (00و01و۸و6و0 های شماره)نارنجی کارت 01 

 .است نیاز مورد هم امتیازات ثبت برای کاغذ صفحه یک و خودکار یک

 

            

 

 

 کارتی انگیز هیجان و شاد بازی یک

 که میکنند بحث و جر ما؛ ماجرای!! تیپ خوش های ؛اسکلت جک و ،رامون ظهر،آلفونس از بعد هر

 هر و بدزدند را همدیگر استخوانهای که میدهند مسابقه هم با ،آنها مکارتره و تر بردار کاله کدومشون

 .بود خواهد مسابقه برنده بدزدد را ها استخوان بیشترین که کسی

 

 



 

 :بازی هدف

 جلوی که کارتهایی های شماره جمع ،از امتیازات. رسد می 0۱1 امتیاز به که باشید بازیکنی اولین

 در است ممکن. آمد خواهد دست به اید کرده ایجاد بازی دست هر در(  استخوانها کوپه)خودتان

 جلوی در نارنجی و ،سبز آبی رنگ 0 از که اگر نیاورید بدست امتیازی هیچ شما دست یک پایان

 .باشد نداشته وجود خودتان

 

 :بازی چگونگی

 و دبدهی کارت یک نفر هر به مثال. کنید انتخاب کارتها پخش مسول را نفر یک و کنید کشی قرعه 

 .شود کارتها پخش مسول شماره باالترین

 خود دست در کارت 0 باید بازیکنان همواره.بدهید کارت عدد 0 هربازیکن به و بزنید بر را کارتها

 . باشند داشته

 مورد کار انجام از بعد.دهید قرار آنها روی از کشیدن برای میز وسط در پشت به را کارتها باقیمانده

 .شود تکمیل کارتتان تا 0 تا بکشید میز وسط کارتهای از کارت یک بازی در نظرتان

 های عقربه حرکت درجهت و.  بود خواهد بازی کننده شروع کارتها کننده پخش چپ سمت نفر

 .میباشد مختلف های دست شامل ،بازی یافت خواهد ادامه بازی ساعت

 انتخاب کارت یک خود نوبت در بازیکن هر. مینامیم استخوانها کوپه را بازیکن هر جلوی منطقه

 .بازیکنان سایر استخونهای کوپه در یا دهد قرار خود جلوی استخوانهای کوپه در آنرا تا میکند

 کارتهای روی اینکه یا کند ایجاد را کارتها از جدید( ستون) ردیف یک میتواند شده بازی کارتهای

 برای بازیکنان سایر یا خود استخونهای کوپه در موجود( آبی روی آبی مثال) خود رنگ هم قبلی

 شماره یا عدد کارتها( ستون) ردیف هر ارزش.گیرد قرار(  ستون) ردیف آن شماره کاهش یا افزایش

 .میباشد( ستون) ردیف آن رویی کارت روی



 شود یکسان های شماره با( ستون)ردیف دو دارای بازیکن یک استخوانهای کوپه زمان هر در اگر

  و میشود کم ها( ستون) ردیف تعداد کار این با میگیرد قرار هم روی( ستون)ردیف دو آن ،بالفاصله

 .  شد خواهد کاسته هم استخوانها کوپه نهایی  جمع از بالطبع

 قرار ماری جلوی استخوانهای کوپه در ماری ۱ شماره کارت روی را 0۴ شماره سبز کارت بابی: مثال

 ستون دو بنابراین است داشته 0۴( ستون) ردیف یک خودش استخوانهای کوپه در قبال ماری. میدهد

 بود 0۴۴۱ که ماری(  ستون) ردیف دو این امتیاز کار این ؛با میشود تبدیل 0۴ ستون یک به ماری

 ردیف ۴ به( ستون) ردیف ۱ از ماری ستونها و. بود خواهد 0۴ امتیاز با( ستون) ردیف یک به تبدیل

 هم ماری ۱ شماره کارت روی را خودش سبز ۷ شماره کارت میتوانست بابی.میشود تبدیل( ستون)

 .دارد را بابی کارت مشابه رنگ هم کارت این چون بگذارد

 

 : آوری یاد

 در کارتها از مختلف رنگ 0 وجود به حتما دست یک پایان در گرفتن امتیاز برای که نکنید فراموش

 .کرد نخواهید دریافت امتیازی هیچ اینصورت غیر در. دارید نیاز خود استخوانهای کوپه

 

 :بازی دست یک پایان

 :بیفتد اتفاق زیر موقعیتهای از یکی که رسید خواهد پایان به زمانی بازی دست یک 

 .برسد( ستون) ردیف 6 به بازیکن یک استخوانهای کوپه-

 .باشد نداشته کردن بازی برای کارتی بازیکنی هیچ و شود تمام بازی میز وسط کارتهای دسته-

 در کارت مختلف رنگ 0 از که بازیکنانی( ستون)ردیف روی کارتهای شماره بازی دست هر پایان در

 خواهد شروع بازی بعدی دست و میشود ثبت و شده جمع هم با باشند داشته استخوانهایشان کوپه

 .شد

 این دار عهده قبل فرد چپی دست نفر و شد خواهد عوض کارتها کننده پخش جدید بازی دست در

 .کنید آغاز را جدید دست و بزنید بر را کارتها.بود خواهد کار



 : بازی برنده

 0۱1 عدد به بازیکنی مختلف های دست شده جمع امتیاز که رسید خواهد پایان به وقتی بازی

 .بود خواهد بازی نهایی برنده داراست را امتیاز بیشترین که برسد،بازیکنی

 

 :بازی دیگر نحوه

 دست هر پایان ؛در کرد ثبت را بازیکنان تمام امتیازات ،جمع دست هر انتهای اینکه بجای میتوان 

 هک شد خواهد تمام زمانی ؛بازی دارد را امتیاز بیشترین که کرد ثبت را بازیکنی امتیاز ،فقط بازی

 .دبو خواهد بازی برنده دارد را امتیاز بیشترین که بازیکنی و برسد 011 عدد به بازیکنان از یکی امتیاز

 های( ستون) ردیف تعداد اکنون و میدهد قرار کلیر استخونهای کوپه در را آبی ۴ کارت ماری: مثال

 امتیازات ثبت و جمع موقع حاال و است رسیده پایان به دست این و است(  ستون) ردیف 6 کلییر

 .است

 ندارد استخوانهایش کوپه در کارتهای رنگ 0 از بابی متاسفانه(.۴۴0۴۴6۴0۱)دارد امتیاز 0۰ ماری

 (.0۴02۴6۴0۴2۴۴)دارد امتیاز 2۸ هم کلیر.نمیگیرد امتیازی بابی ندارد؛بنابراین وجود ؛آبی

 .میگردد ثبت ماری امتیاز فقط دیگر نحوه بازی در ولی میگردد ثبت امتیازات همه معمولی بازی در
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