
 

 در تنها شما اما .بدهند دست ازاین مهمانی ها را  خواهند میهیچ کدام ن کوچک، نه و بزرگ حیوانات نه. هستند ای افسانه ،ای کومو برگذار می شوندمهمانی هایی که در کافه وحش اژده

 راه تمساح آیا .زدن و چنگ و دندان نشان دادن هستند ، تنهدادن هل حال در حیوانات نگه دارید. انتظار صف در ،سر خود پشت دررا  مهمانان کافی اندازه به کهوارد شوید توانید  می صورتی

 دروازهبعدی  ندر زمان باز شد را راه جدیدیتا زمانی که  و حیوانات در کش مکش و گیر دار هستند راسوی بوگندو حرکات غافلگیر کننده ای از خود نشان می دهد؟ یا ؟باز می کند را خود

 ...می ایستند همانجا ،پیدا کنند

 هدف بازی
 هر. کنند مقاومت ، دروازه ورود به کافه وحش"دروازه آسمان" خود در مقابل رقبای دیگر زدن کتک و دادن هل برابر در باید آنها منظور، این برای. بروند مهمانی به خواهند می شما حیوانات

بیشتری  تعدادبتواند  که بازیکنی. شود می حذف حیوان حاضر در صف نیز آخرین واجازه ورود پیدا می کنند  حاضر در صف حیوان دو اولین ،یابد افزایش حیوان پنج به نفرات صف که زمان

 .ه بازی خواهد بوددنبرداخل کافه وحش هدایت کند،  به را شحیوانات از

 چینش بازی
    مقابل در - ها آن به کردن نگاه بدون - را مانده باقی حیوان کارت 8. بگیرد خود دست در راها  آناز  عدد 4 و کارت حیوان از رنگ خودش را با هم مخلوط کند  21هر بازیکن باید   •

 .دهد قرار خود تحت عنوان ستون کارت ها

 می گوییم. تنه زنی منطقه فضا این به .ایجاد کنید حیوان کارت پنج فاصله ای به اندازه ها، آن بین !دهید قرار )زمین بازی( میز وسط در را اخراج کارت و آسمان دروازه کارت  •

 دهید. قرار تنه زنی منطقه از کمی فاصلهرا در  این خودشه و کافه وحش های کارت  •

 .بخوانید را بررسی کارت خود، بازی اولین از قبل لطفا  •

 تنه زنی منطقه

 کارت دروازه آسمان 2   کارت اخراج 2

 

 اجزای بازی

 "این خودشه"کارت  2 کارت کافه وحش 2

 (رنگ 4 از یک هر برای کارت حیوان 21) حیوان کارت 48

 

 بازیدیگر  نوع از کلی بررسی یک با ههمرا زبانه، چند) بررسی کارت 4

 (کارت پشت در



 

 روند بازی

 دهید: انجام این پنج کار را به ترتیب  خود، در نوبت. می شود انجام نوبت به ،ساعتهای عقربه  جهت در را بازی سپسکننده بازی است.  شروع طرح حیات وحش با لباس دارای بازیکن

 حیوانات  "تکرار پذیر "انجام اعمال  .3 شده                                         ازیب حیوان کارت اجرای. 1                                  کارتکردن  بازی. 2

 بردارید را دیگری کارت. 5                         .کنید اجرا را عمل اخراج و کنید باز را آسمان دروازه. 4 

 بازی کردن یک کارت. 1

 بازی حیوان است، خالیتنه زنی  منطقه حاضر حال در که صورتی در. دهید قرار زنی تنه منطقه ، درصف انتهای در، رو به باال را آن و کنید انتخاب خود دست از را حیوان کارت یک

 .کندمی آسمان ایجاد  وازهدر مقابل از جدیدشده یک صف 

  .دهند می تشکیل را "انتظار صف" یک– اند شده داده قرار یکدیگر کنار در باال سمت بهکه   - شده بازی های کارت تمام ،تنه زنی منطقه در :توضیح

 2 مثال)قرار می گیرد  دروازه آسمان ازدورتر به نسبت دیگر حیواناتی که تا کنون بازی شده اند،   که معنی بدین ،بگیرد قرار صف در باید ابتدا شود، می بازیجدید  که حیوانی هر

 .دنشو نگهداری دنتوان نمی حیوان 5 از بیش هرگز یتنه زن منطقهدر (. ببینید را

در منطقه تنه زنی گذاشته اید. او باید  راخود  زرافهشما  :1 مثال

 به ته صف برود.

ی که تازه بازی آن حیوان اقدام به توجه با :2 مثال

دهید  حرکت را زرافه کرده اید عمل کنید. در اینجا،

 بگذرید.طوطی و از 

 

             شده                              حیوان بازی کارت اجرای .2

 .کنید اجرا را اید کرده بازی تازه که حیوانی عمل ،امکان صورت دراکنون 

 (.       انات را انجام دهید )  حیو "تکرار پذیر ". اعمال 3

. شود انجام امکان دوباره صورت در گورخر، و تمساح ،اسب آبیحیوانات  عمل باید ،هر بازیکن تمامی نوبت های بعدیدر   .    :   دارند را نشان اینوجود دارد که  حیوان کارت نوع چهار

 ست.ارون نرفته است، در مورد او هم صادق از این دور از بازی بی زرافه که زمانی تااین قضیه  همچنین،

 تمام کنید. اخراج کارت به حیوان ترین نزدیک با و کنید شروع دروازه به حیوان تریننزدیک باکار را  

 یاثراسب آبی هیچ  عمل "پذیری تکرار" :3 مثال

 زرد زرافهپرد. اما  می میمون روی از قرمز زرافه .ندارد

 او تازه در همین نوبت بازی شده است. زیرا نمی تواند.



                          .کنید اجرا را عمل اخراج و کنید باز را آسمان دروازه. 4

 .هست یا خیر حیوان 5 شامل انتظار صف آیا که کنید بررسی اکنون ،اتحیوان پذیرتکرار اقدامات تمام انجام از پس

 باشد، کارت حیوان 5 شامل انتظار صف اگر. ".دیگر کارت یک دنکشی": یابد می ادامهام  5 کار با بالفاصله بازی. افتد نمی اتفاقی هیچ باشد داشته وجود صف در حیوان 5 از کمتر اگر

 :شود می انجام نیزهمچنین اخراج   و شود می باز آسمان دروازه

  اخذ پذیرش ورود به کافه می شوند:  به موفق هستند، آسمان دروازه به نزدیک که یحیوان دو  •

 .مانند می باقیآنجا  بازی پایان تا آنها! بگذارید کافه وحش کارت روی، به پشت را ها آن

 حیوان این بدون مهمانی - یشانس بد. ماند می آنجا دربازی  پایان تااین کارت . دهید قرار این خودشه کارت رویبه پشت  را آن: می شود حذفاز بازی  انتظار صف در حیوان آخرین  •

 می شود.برگذار 

 حرکت می کنند. آسمان های دروازه سمت به ،(تغییر بدونو  ترتیب به) تنه زنی منطقه در مانده باقی حیوانات  •

 

 

این خودشه منتقل شوند.  کارت به تنه زنی ناحیه از مستقیم طور به ،دیگر حیوانات ازبرخی  اقدامات دلیل به حیواناتممکن است بعضی از  همچنین :باشید داشته توجه لطفا

 حرکت می کنند. آسمان دروازه سمت به تنه زنی منطقه در مانده باقی حیوانات ورد،م این در

 طوطی. دهد میورود به کافه وحش را  اجازه و قرمز زرافه و به اسب آبی آسمان دروازه. داشت وجود تنه زنی منطقه در حیوان 5 و شد انجام "پذیر تکرار" اقدامات همهاینکه  از بعد :4 مثال

 این خودشه قرار می گیرد. کارت روی برو  شود می اجرخا بازی ازحیوان موجود در صف انتظار است،  ین آخر که

 . یک کارت دیگر بکشید5

 دیگر انجام نمی شود. عمل این ،تمام شود شما ارت هایستون ک اگر. بکشید و در دست خود نگه دارید را خوداز ستون کارت  کارت ترینباال ،تاننوبت انتهای در

 بازی در شدن برنده و دادن پایان

دارد،  را در کافه وحش( خود حیوانات) شتعداد مهمانان بیشترین که بازیکنی. رسد می پایان به بازی کردند، بازی کامل طور را به خود حیوانات کارت بازیکنان همه که این محض به

 مهمانانکارت های  که بازیکنی سپس با هم جمع کنند.نات خود را که در کافه وحش هستند، مساوی شدند، باید مقادیر روی کارت حیوا در این قسمت بازیکن چند اگر. تبازی اس برنده

 .دیباش داشته برنده یک از بیش ممکن است حتی .دشو می برنده ند،دار کمتری او جمع مقادیر

 فه ایحر بازیکنان برای تغییراتی

هر حیوانی بعد از ورود به کافه وحش، چقدر برای صاحب خود امتیاز به همراه  که دنده می نشاناین کارت ها  .در مقابل خود بگذارید)رو به باال(  ها آن یپشت وجهرا با  بازبینی های کارت

 دارد.

که این  گوید نمی بازیکنان دیگربه  او. کند می انتخاب خود دلخواه به را حیوان 4 بازیکن هربازی،  قبل از شروع معمولی ایجاد می شود. بازی قوانین تغییراتی در بازی،نوع  این در

 رینبیشت که نیبازیک. دنشو می استفاده بازی اصلی قوانین به توجه با به ازای هر بازیکن، مانده باقی حیوان هشت سپس. دهد می قرار بازی جعبه در را ها آن ،بعد و هستندچه  حیوانات

 برنده بازی است. وردبیا دست به کافه وحش در خود مهمانان با را پیروزی امتیاز



 

 (مثال ذکر باکارت  اقدامات معنی) حیوانات های کارت

 .است حیوان قدرت دهنده نشان کارت عدد

نمونه  یک باشده  بازی شیر اگر

 همه نکند، برخورد خود گونهاز 

می ترساند و بر  را ها میمون

روی کارت این خودشه قرار می 

را جلوی همه  خود سپس .دهد

 حیوانات جای می دهد.

 هدر منطق قبل یک شیر از اگر

 شیر، باشد داشته وجودتنه زنی 

شده  بازیوارد  تازگی به ی که

باشد، بر روی کارت این خودشه 

 می نشیند.

 .دهد می قرار آسمان دروازه درست جلوی را خود شیر مستقما روی کارت این خودشه قرار می گیرند! میمون دو :5 مثال

 !یرداین خودشه قرار می گ کارتروی  بر بالفاصله لذا شیر تازه وارد! دارد وجود نیز دیگری شیر حاضر حال در :6 مثال

 :می داند 1شماره  را شخودفقط ...  شیر: 12 قدرت

 زیر پا له می کند:  چیزی که سر راهش باشد، هر کلفت، پوست...  اسب آبی: 11 قدرت

 در ،صف یجلو سمت بهخود را  اسب آبی

 به قادر حال، این با. دهد می هل دروازه جهت

 قوی حیوانات خود، همسان گونه یکاز  عبور

 نگاه "گورخر" هب) هاگورخر یا و( هاشیر) تر

 .نیست( کنید

 در است و "تکرار پذیر" آبیاسب عمل       

 .شود می انجام بازیکن هر بعد ایدوره همه

 .کند می شیر عبور جز به حیوانات همه از آبی اسب :7 مثال

 به است، "تکرار پذیر" آبی اسب دو اقدام که آنجایی از .آبی می پرد اسب دوروی  از کانگورو یک: 8 مثال

 .عبور می کنند کانگورواز  سرعت



 ضعیف حیوانات همه تمساح یک

بگیرند،  قرار شمقابل در کهتری 

 غذا هنگام دراو  اگر .خورد می

 یا ات قوی ترحیوانبه  خوردن

 .شود می متوقف فورا ،برخورد کند گورخر کککک

این خودشه  کارتشده بر روی  خورده حیوانات

 قرار می گیرند.

بعدی  های نوبت تمام در      

تکرار " تمساح عمل ،انبازیکن

 است. "پذیر

 نمی تمساح. نگورواک استثنای به - صف، سر راهش قرار گرفته اند، می خورد در کهتری  ضعیف حیوانات همه تمساح :9 مثال

 .کند عبور( تر قویحیوان ) شیر از تواند

 یک روی از هوشمند نه چندان یکانگورو یک :11 مثال

 تمساحعمل  که آنجایی از. می پرد تمساح یک و طوطی

. خورد می را ورونگاک بالفاصله تمساح است، "تکرار پذیر"

 را عقب تر از تمساح است، این بار ،در صف طوطیچون 

 قسر در می رود.

 :بخورد گرفت،هر کس در صف سر راهش قرار  دارد دوست...  تمساح: 11 قدرت

 می برد:او از صف طوالنی لذت  ...سادگی همین به – دارد دوست را نظم...  مار: 9 قدرت

 تمام بالفاصله که در بازی به این صورت است مارتاثیر 

 قدرتشان به ترتیب رامنطقه تنه زنی درحاضر  حیوانات

  دروازه کنار در را حیوان ترین قوی: کندمی  مرتب

 در قدرتشان به توجه با حیواناتبقیه . دهید قرار آسمان

بین  ی در نوبتتغییرهیچ . جای می گیرند او سر پشت

 .ایجاد نکنید حیوانات هم سان

 شده بازی شده قبال که آبی مارنفرات بعدی:  – می گیرد قرار دروازه کنار در حیوان ترین قویاسب آبی به عنوان  حاضر حال در: نوبت ها را دستکاری می کند سبز مار: 11 مثال

 .استنفر در صف  آخرینجای  است، کارت عدد کمترین دارای طوطی که ییآنجا از. ماند می باقی ( جدید)سبزمار  مقابل در است

 :رد می شود کوچکتر حیوانات از روی خیلی از خود راضی ... زرافه: 8 قدرت

 هر در ها زرافه. است "تکرار پذیر" عملدارای  زرافه ،انبازیکن یبعد ایه نوبت در       

 (.ببینید را 3 و 1 های مثال) کنندنمی  عبور حیوان یک از بیش از روی نوبت

 در مستقیما کهتر  ضعیف حیوان یکاز روی  زرافه یک

ی  تر ضعیف حیوان اگر. کند می عبور ،دندار قراراو  مقابل 

 .همانجایی که هست، می ایستد زرافه باشد، داشتهن وجود



 

 :دیگیرب نظر در ترمز بزرگ عالمت یک عنوان به را اوراه راه  نوارهای...  گورخر: 7 قدرت

یک گونه با  گورخرها         

 عمل. هستند فعال "تکرار پذیر"عمل

و تمساح  اسب آبی که است این ها آن

از او عبور کنند. همچنین  توانندن هرگز

. ساح ها نمی توانند او را بخورندتم

 مقابل در که حیواناتی تمام ،بنابراین

 همیشه اند، گرفته قرار صف در گورخر

اسب های آبی و خورده  عبور در برابر

 شدن توسط تمساح ها در امانند.

 گورخر تمساح ها نمی توانند اما، چون .اند تر ضعیف کروکودیل از شده بازی حیوانات تمام اینجا، در :12 مثال

 .خورد میرا  قرمز طوطی فقط تمساح می یابند. نجات تمساح، دست از زرافه، و زرد طوطی بخورند،

 گورخر یک و اسب آبی یک رویاز  کانگورو یک اگر :13 مثال

 این در. شود می مسدود گورخر توسط راه اسب آبی ،بپرد

 نمی اسب آبی ، شبودن عمل "تکرار پذیر" رغم علی ،حالت

از کانگارو هم نمی تواند  نتیجه، در و عبور کند گورخر از تواند

 .بگذرد

 :کند می ایجاد جدید ورودی یک راحتی به...  سگ آبی: 6 قدرت

 و بهشت دروازه کارتجای  بازیدر  سگ آبی

  می کند. عوضاخراج را با هم 

 

 :باشید داشته خاطر به لطفا

 ،آبی در طی انجام عملش سگ اگر

و  (نشود محافظت گورخر یک توسط)

قرار  اسب آبی یا/  و تمساح مقابل در

یا از او عبور / می شود خورده یا ،گیرد

.  کند میحال اسب آبی از او عبور  .جابجا می کند سگ آبی کارت های دروازه آسمان و اخراج را با هم :14 مثال می کنند.

 .بخورد را سگ آبی تواند نمی بنابراین ،عبور کند گورخراز سد  تواند نمی تمساح



 یکبه این صورت است که  رستپ آفتابعمل  انجام

تنه  منطقه در حاضر حال در از حیواناتی را که گونه

حاضر هستند، انتخاب می کند و عمل او را انجام  زنی

آن حیوان را  قدرت همچنین آفتاب پرست. می دهد

 .کند می تقلید هم

  اتحیوان "پذیر تکرار" اقدامات که این محض به اما

مجددا  آفتاب پرست ،(تنوب همان در) شد انجام دیگر

 .بر می گردد 5 قدرت عدد بابه شکل اصلی خود 

 :در می آورد مختلف اتحیوان شکل به راخود...  پرست آفتاب: 5 قدرت

 هوشمندانه ، چندان22 قدرت با اسب آبی یک نعنوا به آفتاب پرست از استفاده ،حالت این در :15 مثال

  تمساح آنگاه توسط.می شود 5مجددا تبدیل به یک آفتاب پرست با قدرت  تمساح از عبور از پس: نیست

 ه می شودخورد

 .دوباره 5 قدرت مقدار با هملئون
 :عصبی می کند همتایانش همه را با همراه...  میمون: 4 قدرت

 به( اولمیمون  از بعد) اضافی میمونیک  اگر

 ها میمون از گروه این ،تنه زنی وارد شود منطقه

تمساح ها و اسب های آبی حاضر در صف  همه

انتظار را مستقیم روی کارت این خودشه می 

 .فرستند

 تمام بین از را خود راه وارد تازه میمون سپس

باز می کند.  شت،به دروازهسمت  به دیگر حیوانات

 منتظردر صف،  کهخود را  میمون همتایاناو 

خود، اما با نوبت معکوس  پشت درنیز را هستند

 جمع می کند.

 .ندارد یاثر صف هیچ در تنها میمون یک

 های میمون. گذرد می دیگر حیوانات تمام از اول همان است، شده بازی تازگی به که قرمز میمون :16 مثال

. کنند می حرکت،3 و 1 های موقعیتدر   جلو سمت به زرد میمون و آبی میمون. دندار وجود ی نیزدیگر

 کوس می شود.صف انتظار مع در شان پیشیننوبت 

 تماماز  وا صف خارج می شوند. از اسب آبی و تمساح دارد، وجود در صف میمون یک حاضر حال در که آنجایی از. شود می بازی میمون یک شکل به آفتاب پرست :17 مثال

 همتای یک دیگر این آفتاب پرست شود، بازی آن از بعد دیگری میمون اگر(. ببینید را میمون اقدام) به سمت دروازه می رود با او دیگر هم میمون و عبور می کند دیگر حیوانات

 شده است.ساده دا تبدیل به یک آفتاب پرست نخواهد بود. او مجد میمون



 

 :های بزرگ رو به جلو می پرد با جهش همیشه...  کانگورو: 3 قدرت

 دو آخرین( بازیکن اختیار به) یا آخرین از روی کانگورو یک

 در حیوانات قدرت. صف می پرد در ]روبروی خود[ حیوان

 بخش هیچ اهمیتی ندارد. این

 گورخر و تمساح روی از نگورواک :18 مثال

 کروکودیلشر  از گورخر، لطف به و پردمی 

 .خواهد بود ناامدر 

 شما انتخاب به را حیوان یک طوطی

 بر خارج کرده و تنه زنی منطقه از

 این خودشه می گذارد. کارت روی

 گورخر بازیکن. ی می دهدفرار را حیوانیک بازیکن خود  انتخاب به طوطی: 19 مثال

 می را ها میمون تمساح آن، از پس(. کنید باال نگاه تصویر به) کند می انتخاب را

 .خورد

 مختلف گونه دو ازرا  حیوانات ترین قوی راسو یک

  به طور کاملرا  در صف هستند حاضر حال درکه 

 کارت شده بر روی اخراج حیوانات بیرون می کند.

 .گیرند می قرار شهاین خود

 یک شکل به تاب پرستآف یک اگر :باشید داشته یاد به لطفا

حیوانات حال  ترین قویاز  گونه دو که زمانی تا ،شود بازی راسو

 ارزش با) راسو یک صف بیرون بروند، از ،(وجود صورت در)حاضر 

 .ماند می باقی (2مساوی  کارت

 به همه ناسزا می گوید:...  همه را فراری می دهد...  دهد می عذاب را همه...  طوطی: 2 قدرت

 :کند می پف و است قوی بوی دارای...  راسو: 1 قدرت

 .کند می اخراج از صف ایک اسب آبی ر و تمساح دو راسو: 21 مثال

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


