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کارچیکارت ٧)، 1aکارت) (شکل ٧ی مختلف، از ھرکدام گونھ٧کارت حیوانات (۴٩:)1(شکل اجزاء بازی کل ش ات و نشانھ٨)، 1b(ش ا تصویِر حیوان رد ب ا ھای آنکاشِی ِگ ھ

کل صفحھ٧)، 1e(شکل ی پالستیکی قرمز رنگ][ُمھره)، یک "گیگاپاون"1dُجفت کارت تیم و یک کارت "کایوتی" (شکل ٣، )1c(شکل  وانین ) و دفترچھ1fی امتیازبندی (ش ی ق

بازی.

ع ھای روی میزشان با کارتدستِ ھای کنند با تعویِض کارتو سعی میکردهھایی پیدا تیمیبازیکنان، برای خود ھمکمپ"کاریبو"در بازی:وضوعم ، یک خانواده از حیوانات را جم

د خانوادهند. وقتی کھ بازیکنی، یک خانوادهنک ھ ھمی کامل را جمع کرد، باید سعی کن ر را ب ازیکن ھمی مورِد نظ ر ب د! اگ ی کن ن اطالعتیمی خود معرف رسانی شود، تیمی، متوجھ ای

ر اّما باید مراقب بود: بازیکنان دیگر میگذارد! اَش شده، میکند متوجھمیدھد کھ او فکرکاشِی ِگردی کھ تصویر حیوانی را نشان میبالفاصلھ گیگاپاون را برداشتھ و روی  د در ھ توانن

شود!ی َکمپ میردستھامتیاز بگیرد، دور را بُرده و س٩لحظھ از بازی در کاِر شما دخالت کرده و امتیازاِت شما را ماِل خود کنند! اّولین بازیکنی کھ 

:نفره)۵: مثالی برای چیدمان آغازین یک بازی 2(شکل سازیآماده

رد باشد، براساِس تعداد بازیکنان، از تعداد کارت)١ ان ف داد بازیکن ھ تع ط در صورتی ک ایوتی" فق ارت "ک کیل میشود (ک ارت ھمسان تش ھای تیم زیر استفاده کنید: یک تیم، از دو ک

رارمیگیرد):مورد استفاده ق

٣۴۵۶٧تعداد بازیکنان

١٢٢٣٣نفره ٢تعداد تیمھای 

بان)پزشک، عّکاس یا جنگل(دام

بلھ!نھ!بلھ!نھ!بلھ!کایوتی (یک بازیکن تنھا)

ھ پزشک و عّکاس بازی کنند. تیم جنگلھای دامیرند کھ با تیمگھا تصمیم میکنند. آندھند و از کارت کایوتی ھم استفاده مینفره: بازیکنان دو تیم تشکیل می۵برای بازی مثال  ز ب ان نی ب

کنند.اند، اضافھ میکارتی کھ انتخاب کرده۴گردد. بازیکنان، کارت کایوتی را ھم بھ ی بازی برمیجعبھ

ارتکھ آن را رو کرده و بھ بقیھ نشان می-شود ه میصورت اتّفاقی) دادگیرند. بھ ھر بازیکن، یک کارت (بھمیھای تیم بُر خورده و بھ پُشت قرارکارت)٢ ھای دھد. بازیکنانی کھ ک

شوند. تیمی میھم دارند، برای این دور از بازی، ھمتیم مثل

تر، قوانین پایانی را ببینید)!کند (برای اطالعات بیشتیمی) بازی میتنھایی (بدون ھمنفره، کایوتی بھ٧و ۵، ٣برای بازی نکتھ:

شوند.کاشِی ِگرد نیز دوِر آن چیده می٨گیرد. گیگاپاون وسط میز بازی گذاشتھ شده و ی امتیازبندی میر بازیکن یک صفحھھ)٣

گیرد.ارت جدید میک۵ھایش را پس داده و ی کارتحیوان یکسان برسد، او ھمھ۵یا ۴کارت بدھید. اگر بھ بازیکنی، ۵ھای حیوانات را بُر بزنید و بھ ھر بازیکن، ی کارتھمھ)۴

پُشت، در وسط میز بازی بگذارید:نسبت تعداد بازیکنان، تعدادی کارت حیوانات، بھبھ)۵

کارت حیوانات٣نفره: ٣بازی -

کارت حیوانات۴نفره: ۵یا ۴بازی -

کارت حیوانات۵نفره: ٧یا ۶بازی -

دھند.ل میی بازی تشکیھای حیوانات، یک ستون کارت را در کنار محوطھسایر کارت

ان میشان را در وسِط میز بازی رو میزمان کارت حیواناتِ زنند "کاریبو َکمپ!" و سپس ھمبرای آغاز بازی، بازیکنان فریاد میچگونگی بازی: ارتکنند. سپس بازیکن د ک ای توانن ھ

ھای روی میز مبادلھ کنند:با کارت-طبق قوانینی -شان را دستِ 

دارد.ھای موجود روی میز را برمیھایش را عوض کند، آن کارت را وسط میز بازی گذاشتھ و در عوض، یکی از کارتیکی از کارتخواھد بازیکنی کھ می-

توانند مبادلھ شوند.نمیشکارچیھای کارت-

:پایاِن مبادلھ

کنند)!شود (حیوانات فرار میمتوقف میوقتی یک بازیکن، یک کارت شکارچی وسط میز بازی بگذارد و بگوید "شکارچی!"، مبادلھ بالفاصلھ -

ی خود را انجام دھند.ی بازیکنان مبادلھیا ھمھ-

ھ: وقِت تصفیھ ھ دستش اضافھ میاگر "تصفیھ" ب ارت ب رده، یک ک ازی ک ارت را ب ھ آن ک ازیکنی ک رد، ب کارچی صورت بگی ارت ش ز خاطر ظاھر شدن یک ک ط می ا از وس د؛ ی کن

ھھای حیوانات را برمیستون کارتدارد یا باالترین کارت برمی یچ مبادل د از روی ستون دارد. ھ م داشتھ باشد، بای ارت ک ری، ک ازیکن دیگ ر ب ت! اگ فیھ" ُمجاز نیس ای در طول "تص

ھای حیوانات یک کارت بردارد.کارت

ارتھا میآنپُشت، جایگزین ھای جدید، بھھای حیوانات کھ ھنوز روی میز ھستند، از بازی خارج شده و کارتکارت ان بستگی شوند (تعداد ک داد بازیکن ھ تع ر دور، ب ل آغاز ھ ا، مث ھ

دارد). 

طور الی آخر...کنند و ھمینھای حیوانات را رو کرده و دوباره مبادلھ را آغاز میزنند "کاریبو َکمپ!"، سپس کارتسپس بازیکنان دوباره فریاد می



روز نشانھ۵محض این کھ یک بازیکن، دقیقاً در ھر زمانی از یک دور بازی، بھ:ھانشانھ ا ب وان را ب د آن حی رد، بای ع ک ھ ھمحیوان یکسان در دستش جم ھ ب ایی زیرکان تیمی خود ھ

متیمیمعرفی کند! ھر حیوان در این بازی بھ یکی از اعضای بدن مربوط شده است کھ بازیکن باید از آن برای ارتباط با ھم ھ ھ رده و ب تفاده ک ھ خانوادهیمیتاَش اس د ک دام اَش بگوی ی ک

حیوان را در دست خود دارد:

(گردن)اردک(گوش) / سنجاب(دست) / راکون(چشم) / سگ آبی(دندان) / خرس(بینی) / راسو(زبان) / [کاریبو]گوزن شمالی

گذارد.سرعت گیگاپاون را برداشتھ و روی کاشِی حیواِن مورد نظر میدھد، بھھایی بروز میاَش دارد نشانھتیمیاگر بازیکنی ببیند کھ ھم

ی اَش را تکان دھد تا بھ کریستوفر بفھماند کھ خانوادهکند کھ خیلی زیرکانھ نوِک بینیراسو در دستش جمع کرده است و سعی می۵اکنون تیمی ھستند. پیتر ھمپیتر و کریستوفر ھممثال:

گذارد.اَش، کریستوفر سریعاً گیگاپاون را برداشتھ و بر روی کاشِی راسو میتیمی. با دیدن این نشانھ از طرِف ھمراسو را در اختیار دارد

ردارددھد ولی نفھمد کھ منظور او کدام حیوان است، بازھم میھایی بروز میاَش دارد نشانھتیمیاگر بازیکنی ببیند کھ ھم ار، روی تواند گیگاپاون را ب ن ب ھ و ای ردی بگذارد ک کاشِی ِگ

شود.کم از این کھ تیم مقابل بتواند این عالمت دادن را زودتر تشخیص دھد، جلوگیری میگیرد ولی دستِ تری میدھد. در این صورت، تیم امتیاز کمی حیوانات را نشان میتصویر ھمھ

زند! سایمون متوجھ ھایش را لیس میای بھ سایمون بروز دھد، با زبانش، دنداناو برای این کھ نشانھخرس در دستش جمع کرده است. ۵تیمی سایمون است. نیکالس نیکالس ھممثال:

ھنمیشود کھ منظور نیکالس، خرس است یا گوزن (دندان یا زبان)! و چون مطمئن نیست، بالفاصلھ گیگاپاون را برداشتھ و روی کاشی ھ تصویر ھم ات را نشان میای ک دھد، ی حیوان

دھد.قرارمی

د، میتواند فوراً گیگاپاون را برداشتھ و اسم بازیکنی را کھ میدھد، میاَش بروز میتیمیای بھ ھماگر بازیکنی، یکی از حریفان را ببیند کھ دارد نشانھ د. خواھد متّھم کن د او میگوی توان

اَش در دست بازیکن حریف جمع شده)؛ رست بگذارد (یعنی کاشی مربوط بھ ھمان حیوانی کھ خانوادهتری نیز بگیرد، بھ شرط آن کھ گیگاپاون را روی کاشی ِگرد دُ حتی امتیازات بیش

دھد.ی حیوانات را نشان میتواند گیگاپاون را بر روی کاشی ای بگذارد کھ ھمھولی می

ھ نشان ی حیوان را جمع کرده (یا متّھم شده) کارتزیکنی کھ خانوادهشود. بابھ محض آن کھ گیگاپاون روی یک کاشی ِگرد قرار بگیرد، دور بازی تمام می:امتیازبندی ھایش را بھ ھم

شود:ی امتیازبندی ثبت میدھد و سپس امتیازھا تقسیم شده و روی صفحھمی

).3aگیرند (شکل تیاز میام٢شان اَش گیگاپاون را روی کاشی ُدرست گذاشتھ باشد، ھرکدامتیمیی یک حیوان را جمع کرده و ھمبازیکنی کھ خانواده-

).3bگیرند (شکل امتیاز می١شان ی حیوانات گذاشتھ باشد، ھرکداماَش گیگاپاون را روی کاشی ھمھتیمیی یک حیوان را جمع کرده و ھمبازیکنی کھ خانواده-

).3cگیرد (شکل امتیاز می٢شد، ی دیگری را دیده و گیگاپاون را روی کاشی ُدرست گذاشتھ باشدهدادهی بروزبازیکنی کھ نشانھ-

).3dگیرد (شکل امتیاز می١ی حیوانات گذاشتھ باشد، ی دیگری را دیده و گیگاپاون را روی کاشی ھمھشدهدادهی بروزبازیکنی کھ نشانھ-

رده باشد، ی حیوان کامل نباشد، یا اگر کامل باشد ولی گیگاپاون روی کاشی ُدرساگر اشتباھی شده باشد، اگر خانواده- تّھم ک ل کسی را م ی دلی ر کسی ب ا اگ ت قرار نگرفتھ باشد، ی

گیرند.امتیاز می١، ھرکدام ای کھ اشتباه کرده استکنندهی بازیکنان، بُجز تیم یا متّھمھمھ

ال: َرش را تکان میمث ث میکریستوفر َس ھ باع د ک د او خانوادهدھ ر کن ار داری اردکشود سایمون فک ا را در اختی ِی اردک ھ اون را برداشتھ و روی کاش لھ گیگاپ د. سایمون بالفاص

دھد کھ ھایش را رو کرده و نشان میخواستھ کھ بقیھ را فریب دھد و کارتدرد داشتھ (!) یا مثالً میشود کھ کریستوفر گردنکند. ولی بعداً مشّخص میگذارد و کریستوفر را متّھم میمی

گیرند.امتیاز می١ر دستش دارد. ھمھ، بُجز سایمون کھ اشتباه کرده، ھنوز بسیاری حیوانات مختلف را د

ر زده میشود. کارتشوند و دور جدیدی از بازی آغاز میھای حیوانات بُر زده میوقتی کھ امتیازات تقسیم شدند، دوباره کارت یم بُ ای ت ھھ اره ب ان شوند و دوب ین بازیکن اقی ب کل اتّف ش

طور الی آخر...گیرد و ھمینکارت حیوانات می۵زیکن شوند. سپس ھر باپخش می

رد. ھدف او کارت می۶کارت، ۵گیرد. او در شروع دور بازی ھم بھ جای ماند، کارت "کایوتی" را میتیمی) باقی مینفره، بازیکنی کھ تک (بدون ھم٧یا ۵، ٣در بازی : کایوتی گی

یچامتیاز می٢گذارد و کھ موفق شد، گیگاپاون را برداشتھ و روی کاشی ُدرست میخانواده است. بھ محض آن حیوان ھم۶جمع کردن  س نمیگیرد. ھ ی ک د ول تّھم کن ایوتی را م د ک توان

تواند دیگران را متّھم کند.کایوتی می

تر برسند، کسی کھ امتیاز یا بیش٩زمان بھ بَرد. اگر چند نفر ھمازی را میتر رسید، بیا بیش٩مانند. بھ محض این کھ بازیکنی بھ امتیاز امتیازات در طول بازی مخفی می:بازیپایان

شود!بَرد. اگر امتیازات مساوی باشد، پیروزی بین بازیکنان تقسیم میامتیازش بیشتر باشد، بازی را می
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