
»!)مقیمِ مرکزنخوراسوشی گو پارتی! (ضیافت سوشی«
»"لُقمه بخور، بِده بغلی!یه"سبک به،سوپردولوکسبازي کارتیِیک «

»آذر/ مترجم: کیومرث قنبريهاردینگ-فیل واکرطرّاح:«



قوانین بازي

باال سال به8، بازیکن8تا 2براي 

داستان

است که شما نوشِ جان"سوشی"پشت"سوشی"و برپاست یباشکوهی میهمانخوش آمدید!"خورانسوشیضیافت"به 
هاي موجود خیلِ متنوعِ خوراکیاز میانِخود را مخصوص که دست به طعام ببرید، باید منوي از آنکنید! اما پیشمی

جمع کردنِ بهترین ترکیبات با ترین امتیازات را دور بازي، بیش3از آن، باید تالش کنید در کنید! و پسانتخابروي میز، 
به چنگ بیاورید!!-که از روي میز ناپدید شونداز آنپیش-)!ها(خوراکیهاممکن از کارت

اجزاء بازي

42نوکارتدر خود دارند!)شدهشکل خالصههاي مختلف را بهاستفاده از کارتهایی که قوانینِ(کارتم

ي بازيصفحه1آدمک + 8+ 

181بازيکارت:

کارت12ري:گینیهاي کارت

لقمه!)36(در مجموع: کارت12هرکدام از؛ماکی و اوراماکیماکی، ته:پیچِ جلبک!)(دستماکیهاي کارت

(کشک ، توفو(مارماهی)Aal، (دلمه)Gyoza، (ماهی لقمه)می، ساشیجات!)(سوخاريپوراتمغذا:پیشهاي کارت
لقمه!)64(در مجموع: کارت8از هرکدام ؛ سوو سوپ می)(لوبیاEdamame،)(کوفته برنجیريگیاونی، سویا!!)

، منو، قاشق، سفارش ویژه)Tee(سس سویا، چايهاي غذاخوري، چوب:)Special(هاي ویژهکارت
)SonderWunsch(ري بیرون، جعبهب)Box-Bento( در مجموع: 3و واسابی؛ از هرکدام) کارت)24کارت

45کارت (در مجموع: 15؛ از هرکدام )Frucht(و میوه) GrunTeeEis(پودینگ، بستنی چاي سبز دسر:هاي کارت
کارت)

+

ي بازيدهندهگسترشسري 2

راهنماکارت 1کارت منو و 1رعه عرق برنج، جReisWein:(3عرق برنج (هاي ویژه: کارت

راهنماکارت 1کارت منو و 1ناري، لقمه اي4لقمه فوتوماکی، 4روکو:غذا: سوکههاي پیشکارت



سازيآماده

ي بازي را در وسط میز بازي بگذارید. ) صفحه1

گذارد. یا نزدیک به آن می) -0-(صفحه صفرِ ي) هر بازیکن، یک رنگ را انتخاب کرده و آدمک خود را در خانه2

از بندي کرده و هر دسته را در یکیشان دستهها را بر اَساسِ نوعکه نخستین بازيِ خود را شروع کنید، کارتاز آن) پیش3
بگذارید.داخل جعبههاي شکاف

را ببینید)!"انتخاب کارت"(بخش ها در بازي استفاده کنیداز کدام کارتخواهید می) توافق کنید که 4

يپیدا کرده و در جاي مخصوص روي صفحهاید راکه براي بازي انتخاب کردههاییکارتمتناسب با ي هاي منورت) کا5
ها در بازي هستند ویاد داشته باشند که کدام کارتدهند که بهبه بازیکنان امکان میي منوهارتاین کابازي بگذارید.

دید)!!ل(البته اگر آلمانی بکارکردشان چگونه است

استفاده نفره 8و 7، 6هاي بازيمخصوصِمنوي رتکااز کنید، کی بازي میهاي مانفر هستید و با کارت5از اگر بیشنکته:
دید)!!ل(البته اگر آلمانی بنیدک

ي بازي قرار دهید.) در کنارِ صفحهپشتبههات شکل یک ستون (کارتشده را بر زده و بههاي دسرِ انتخاب) کارت6

تشکیل داده و در کنارِ صفحه بگذارید.) پشتبهها شده را باهم بر زده و یک ستون (کارتهاي انتخاب) سایرِ کارت7



کارتانتخاب

ترکیبات مختلف، ها باشد!شاملِ کدام خوراك،گیرید که در هر بازي، منو، شما تصمیم می"!خورانسوشیضیافت "در 
از ترکیبات زیر را انتخاب کنید:یکیدهند...وبوي متفاوتی به بازي میرنگ

کار!الحلقوم براي بازیکنان تازهیک منوي مالیمِ راحتجوع!):(صرفاً جهت سدمنوي ساده

منوي کالسیک، مثل بازي اصلی...منوي سوشی گو!:

را بچشید!"خورانسوشی"ي طعمِ تازه(پارتی):ضیافتمنوي 

دارند..."سوشی گو!"ي زیادي در هایی که تجربهسلیقهبراي سخت:ايمنوي حرفه



کُلّی امتیاز بگیرید!امتیازات:دیسِمنوي 

آمیز!تعاملی و تحریکها!:برگشتهازقحطیمنوي 

نفره...8تا 6هاي مناسب براي بازي:انزرگبمنوي بزمِ

نفره2هايمناسب براي بازينفره:-شام دومنوي 

توانید هریک از ترکیباتبردارید! میید، بازي داشته باشخواهید در هایی را که مینید! کارتمنوي مخصوص خود را خلق ک
را در بازي داشته باشید:عناویناین دلخواه انتخاب کنید! فقط مراقب باشید که حتماً را به



گیرند.ها مورد استفاده قرار میي بازيدر همه،ريگیهاي نیکارت-

.ماکینوع 1-

غذا.نوع پیش3-

.)pecialS(نوع کارت ویژه2-

نوع دسر.1-

!گیرندنفره، مورد استفاده قرار نمی8و 7هاي منو و سفارش ویژه، در بازيي مهم:نکته

!گیرندنفره، مورد استفاده قرار نمی2)، در بازي Edamameقاشق و لوبیا (

آغازِ یک دور بازي

،که براي بازيرا ي رهاي دساز هر دور، تعدادي از کارتشود. پیشدور انجام می3در "سوشی گو پارتی!"یک بازي 
هاي بازي کنید:اَساسِ جدولِ زیر، وارد ستون اصلی کارتبر)پشتبهها(کارتایدکردهانتخاب

نفره8تا 6هاي بازينفره5تا 2هاي بازي

کارت دسر7کارت دسر15:دور 

کارت دسر5کارت دسر23:دور 

کارت دسر3کارت دسر32:دور 

گیرند!)کارت دسر اضافی، مورد استفاده قرار نمی5نفره، 5تا 2هاي (در بازي



) بدهید:پشتبهها سپس بر اَساسِ این جدول، به هر بازیکن، تعدادي کارت (کارت

هاتعداد کارتتعداد بازیکنان

کارت310و 2

کارت59و 4

کارت78و 6

کارت87

دیگران کهبدون آنهاي خود راي بازي بگذارید. کارت) در کنارِ صفحهپشتبهها شکلِ یک ستون (کارتها را بهي کارتبقیه
چیز آماده است!ببینند، در دست بگیرید! حاال همه

یک نوبت بازي

پشت، خواهد نگه دارد، انتخاب کرده و بهکنند. هر بازیکن، کارتی را که میمیزمان بازي هم"سوشی گو پارتی!"بازیکنان در 
ا هاي انتخابی رباهم کارتزمان هم، همگی خود را کردندي بازیکنان، انتخابِکه همهاز اینگذارد. پسروي خود میپیشِ
کنند. می"ور"

دهد اش را به نفرِ سمت چپ خود میماندهباقیهاي هاي خود را رو کردند، هر بازیکن، کارتکه همه، کارتاز اینپس
)!شده که مشکلی ندارید؟!نیه؛ راستی، با غذاهاي دچرخندگرد، دور میز میها، در جهت ساعت"دست"ترتیب، (بدین

.تري براي انتخاب، در دست دارید)هاي کم، کارتاالحته و دور جدید بازي را آغاز کنید (تحویل گرفجدید خود را "دست"

ید، دارمینگههایی را که امِ امتیازشماري، در اختیارِ شما خواهند بود. کارتشده تا پایان دور و انج"رو"هاي نکته: کارت
.بندي کنیداَساسِ رنگ دستهبر



هاي ویژهعملیات کارت

-ها، با قوانینی ویژه، بر روي هر نوبت تأثیراز کارتشود ولی برخیها در پایانِ هر دور، محاسبه میترِ کارتامتیازِ بیش
گذارند:می

سو            اوراماکیسفارش ویژه               منو                  واسابی            سوپ میبري بیرونجعبه

را مطالعه کنید."هاراهنماي کارت"براي اطالع دقیق از تأثیرات هر کارت، بخش 



درکه چنین کارتی را بازي کردید، از آنپسدهند (می، یک عملیات اضافه به شما هدیه هاهاي غذاخوري و قاشقچوب
ست ، فقط کافی اویژهعملیات). براي استفاده از یک کارتانجام دهیدي خود را توانید عملیات اضافهمیهاي بعدي نوبت

ان، ي بازیکنکه همهاز آنبگویید. پس-دکننمی"ور"ا رشانهايکارتدارندانبازیکنهکزمانی هر نوبت، در در-نامِ آن را 
کهاز آنافتد! عملیات اضافه، پیشبرده اتفاق میهاي انتخابی خود را بازي کردند، عملیات نامکارتمطابق معمول، 

ود. براي شو نوبت جدید را آغاز کنند، انجام میرسی کردهاند، بربازیکنان، دستی را که از بازیکنِ سمت راست خود گرفته
را مطالعه کنید."هاراهنماي کارت"رات هر کارت، بخش اطالع دقیق از تأثی



بازي ،در یک نوبتبري بیروناگر چند منو یا جعبهو/یاد ناگر چند عملیات اضافه در یک نوبت انجام شوي مهم:نکته
شود. مشخّص میي سمت راست پایین کارت نوشته شده، ترتیبِ این عملیات اضافه، با عدد کوچکی که در گوشه، شوند

آخر...تر، الیشود و سپس عددهاي بزرگترین عدد را در خود دارد، اول بازي میکارتی که کوچک

پایان یک دور بازي

هاي ي کارترسد. ابتدا همهپایان میي بازیکنان، خالی شد، دورِ بازي بهها بازي شده و دست همهي کارتکه همهوقتی
ماري است. نشانِ مانند تا پایان بازي که وقت امتیازشجا میها همانرِ دست خود بگذارید (آندسر را برداشته و کنا

ند).کاین مطلب را به شما یادآوري میهاي دسر، کارتي هلبفرنگی در توت

شکلی خاص، بهاید، امتیازشماري کنید. هر نوع کارت،هاي دیگري را که در این دور، بازي کردهي کارتسپس همه
جا کرده ي بازي، جابهروي ردیف امتیازات در صفحهرا ببینید). آدمک خود را بر"هاراهنماي کارت"د (شوامتیازشماري می

اید، ثبت کنید!و امتیازي را که در پایانِ دور، کسب کرده

سري خورند (فراموش نکنید که یکر میشده، جمع شده و باهم بهاي دسرِ بازيها، بجز کارتي کارتسپس دوباره همه
!که آغاز کردید!-ی ها وارد کنید). دورِ بعدي را آغاز کنید؛ درست مثل دورِ قبلي کارتجدید کارت دسر در دسته



پایان بازي

ي امتیازات معمولی، فراموش نکنید که امتیازات بر محاسبهرسد. عالوهپایان میدور، بازي کردید، بازي به3که از اینپس
را ببینید). "هاراهنماي کارت"هاي دسرِتان را نیز محاسبه کنید (کارت

ت که ي، برنده، بازیکنی اسي بازي خواهد بود! در صورت تساوترین امتیازات را کسب کرده باشد، برندهبازیکنی که بیش
ترین کارت دسر را داشته باشد!بیش

هاراهنماي کارت

ريگینی

تر است!، از نانِ شب واجب"سوشی"ی وحسابي درستها در هر وعدهريگیحضورِ پرشورِ نی

امتیاز.Tamago( ،1(مرغري تخمگیهر نی

امتیاز.Sake( ،2(ري سالمونگیهر نی

امتیاز.Ika( ،3(ري ماهی مرکّبگینیهر 

امتیاز.3، ) روي واسابیTamago(مرغري تخمگیهر نی

امتیاز.6، ) روي واسابیSake(ري سالمونگیهر نی

امتیاز.9، ) روي واسابیIka(ري ماهی مرکّبگیهر نی



ماکی

نرود!تان نبید که از دستي دستگاه گوارش! بججالدهنده

را با دیگران مقایسه -ایدهایی که بازي کردهکارت-خود هاي ماکیِهاي ماکی روي کارتتعداد نشاندور:یکدر پایان 
ها گیرد. اگر چند بازیکن، در تعداد ماکیامتیاز می3امتیاز و نفر دوم، 6جان کرده، ترین ماکی را نوشِکنید! کسی که بیش



کم هاي ماکی، باید دستکنند. هر بازیکن، براي کسب امتیاز از کارتها امتیازات کامل را دریافت میآني برابر باشند، همه
!ماکی، دوم شود و امتیاز بگیرد)!-صفر-تواند با (کسی نمییک کارت ماکی بازي کرده باشد

دیت، نشان ماکی دارد. کریس و مرِه1نیز اندرونشان ماکی و 3نشان ماکی دارند؛ کري، 5دیت، هرکدام کریس و مرِهمثال:
گیرد. امتیاز می3گیرند و کري نیز امتیاز می6هرکدام 

ي بازیکنانی که باهم مساوي باشند، امتیاز. همه2گیرد و نفر سوم نیز امتیاز می4نفر دوم، نفره:8و 7، 6هاي در بازي
کنند!امتیازات کامل را دریافت می

ماکیته

!پیچِ جلبک، قد کف دست!دست!ماکی، جا نداشته باشدي یک لُقمه تهاندازهسیري نیست که بههیچ

ماکی را دارد ترین تهگیرد. بازیکنی که کمامتیاز می4ماکی را دارد، ترین کارت تهبازیکنی که بیشدور:یکدر پایان 
ترین کارت ترین یا کماگر چند بازیکن، در بیشدهد!امتیاز از دست می4آید!)، حساب میهم به-صفر-جا (البته که این

دهند! گیرند یا امتیاز از دست میماکی باهم مساوي باشند، همگی امتیاز میته

گیرد!ماکی را دارد، امتیاز منفی نمیترین تهبازیکنی که کمنفره:2در بازي 

امتیاز 4کدام، هیچ کارتی ندارند! کریس، کارت دارد و کري و اندرو، هیچ2دیت، ماکی دارد؛ مرِهکارت ته3کریس، مثال:
دهند!امتیاز از دست می4گرفته و کري و اندرو، هرکدام، 



اوراماکی

لقمه بزنید!10از دیگران، پیشاَمان ندهید! 

ي هاروي کارتهاي نشانتعداد (بدن زدهبراوراماکیلقمه10اگر نخستین نفري باشید که در طول یک دور:
هاي اوراماکیِو بالفاصله کارتجا کرده گیرید! آدمک خود را در ردیف امتیازات جابهامتیاز می8، بالفاصله )تانشدهبازي

 مین بازیکنی که به رکوردور برسد، 10خود را از بازي خارج کنید! دومی، 5لقمه اوراماکی در یک دامتیاز 2امتیاز و سو



شوند! اگر دو یا چندهاي مربوطه نیز بالفاصله از بازي خارج میگیرد! این امتیازات نیز بالفاصله لحاظ شده و کارتمی
ی هاي اوراماکرسد که تعداد نشانکامل به بازیکنی میتر برسند، امتیازاتاوراماکی یا بیش10زمان به رکورد بازیکن، هم

فر ندر این صورت، امتیازات!گیرندتر باشد. در صورت تساويِ دوباره، همگی امتیازات کامل را میهایش بیشرتروي کا
!تلقّی خواهد شد!"لَم یکُنکَأَن"، بعدي

ور، که در طولِ دنسبت اینروي خود داشته باشد، بهترین نشان اوراماکی را پیشِبازیکنی که بیشدر پایان یک دور:
امتیاز؛ اگر یک رکورد زده شده باشد، 8رکوردي زده نشده باشد، گیرد: اگر هیچیک از رکوردها زده شده، امتیاز میکدام

امتیاز! اگر چند بازیکن، باهم -صفر-امتیاز و اگر هر سه رکورد زده شده باشند، 2امتیاز؛ اگر دو رکورد زده شده باشد، 5
کنند! ممکن است در طول یک دور، یک بازیکن بتواند دو یا سه رکورد دریافت میمساوي باشند، همگی امتیازات کامل را

نام خود ثبت کند!اوراماکی را به

نشان اوراماکی دارند. این دو 12کنند و حاال هردو، هاي اوراماکی خود را بازي میزمان، کارتدیت، همکریس و مرِهمثال:
ور، عبور کرده10نفر، نخستین کسانی هستند که از رکوردگیرند. اآلن امتیاز می8اند پس هرکدام، اوراماکی در یک د

امتیاز 2اوراماکی را بزند، نفر سوم تلقّی شده و فقط 10تواند نفر دوم باشد بنابراین نفر بعدي که رکورد دیگر کسی نمی
اوراماکی برسد! از بینِ بازیکنانی که 10که کس دیگري بتواند به رکورد رسد بدون آنپایان میخواهد گرفت! بازي به

کند! امتیاز دریافت می2ترین نشانِ اوراماکی را دارد بنابراین هاي اوراماکی دارند، کري، بیشکارت

رو) در کنارِ امتیازشمارا بههشکلِ یک ستون (کارتبه) از امتیازشماريپس(را شده از بازي هاي اوراماکیِ خارجکارتنکته:
ها براي دورهاي بعدي، دوباره با سایرِ است! بدیهی است که این کارتبگذارید تا فراموش نکنید که چند رکورد زده شده

ها بر خواهند خورد!کارت

!!»اوراماکی«خیر، من هست یک + //؟! /»ماکی«شما هست یک -

غذاهاپیش

Gyoza(لمهد)

خواهید!تر میتر بخورید، بیشمعناي واقعی کلمه! هرچه بیشخوراك، بهخوش

کنید:اید، امتیاز دریافت میجان کردههایی که نوشِنسبت تعداد دلمهبه



+12345دلمه:

1361015امتیاز:



!)خبري از لوبیا نیستنفره، 2هاي (در بازي) Edamame(لوبیا 

!شود)!(البد خام هم مصرف میدهدوبویی خاص به سفره میالعاده که رنگغذاي فوقیک پیش

گیرید! اند، امتیاز میها هم کارت لوبیا بازي کردهي تعداد رقبایی که آناندازهاید، بهازاي هر کارت لوبیایی که بازي کردهبه
بازیکن، در 4از ارزش خواهد بود! اگر بیشآن کارت کامالً بیاگر فقط یک بازیکن، در یک دور بازي، کارت لوبیا بازي کند،

امتیاز را خواهد گرفت!4ازاي هر کارتش، همان یک دور بازي، کارت لوبیا بازي کنند، بازهم هر بازیکن به

هاي لوبیاي کریس، تکارت. بنابراین هرکدام از کار1کارت و اندرو، 2کارت لوبیا دارد؛ کري، 3مثال: در پایان دور، کریس، 
4ترتیب، کري، همینامتیاز. به6اند): در مجموع، نفر از رقبا نیز کارت لوبیا بازي کرده2امتیاز نصیبِ او خواهند کرد (2

کند!امتیاز دریافت می2امتیاز و اندرو، 



)Aalمارماهی (

!!تان را بزند کمیدلِتان را بزند ولی در انتها هم شاید شاید در ابتدا کمی دلِ

دهید!امتیاز از دست می3کارت مارماهی داشته باشید، 1اگر 



!گیریدامتیاز می7تر داشته باشید، کارت مارماهی یا بیش2اگر 

ري (کوفته برنجی)گیاونی

شوند؛ از هرکدام، یک لُقمه بزنید!هاي مختلف سرو میها در شکلقلقلی-این کوفته

فردي هاي منحصربهريگییازاي هر مجموعه از اونبهري وجود دارد: گرد، مثلّثی، مربعی و مستطیلی!گینوع مختلف اونی4
گیرید:کنید، امتیاز میکه جمع می

1234:فرد در یک مجموعههاي منحصربهريگیتعداد اونی

14916امتیاز:

امتیاز بگیرید!،فردهاي منحصربهريگیمجموعه از اونیازاي چند توانید بهما میش

-دریافتتاییِ خود 3فردمنحصربهيامتیاز براي مجموعه9مربعی دارد. او 2مثلّثی و 1ري گرد، گیاونی1مثال: کریس، 
امتیاز! 10در مجموع، : گیرداش (مربعیِ دوم) میماندهري باقیگیاونی-امتیاز هم براي تک1کند و می



سوسوپ می

اَند!ي رشک دیگرانراستی مایهسو، بهدهندگانِ سوپ میاست که سفارشروایات آمدهدر 

ما شباشد، کارتنوبتشده در آن ي بازي"سومی"سو بازي کرده باشید و آن کارت، تنها اگر شما یک کارت سوپ می
سواز یک کارت میکند. البته اگر بیشتان میامتیاز نصیب3ماند و در پایان دور، ي بازي شما میتا پایان دور در محوطه

هاي سوخته راامتیاز! این کارتها بالفاصله از بازي خارج شده و امتیاز هم بیي آندر یک نوبت بازي شده باشد، همه
ها شوند.ي بازي بگذارید تا بعداً دوباره بر خورده و وارد ستون کارتدر کنارِ صفحه"روبه"

سو بازي کند،یا سفارش ویژه، یک سوپ میهاي غذاخوري، قاشق، منو با استفاده از چوبدر یک نوبت، اگر بازیکنی، -
است!دهشدر همان نوبت بازي سو انگار که سوپ می

ي مختلف امتیاز بگیرید."سومی"توانید در یک دور، از چند شما می-



میشیسا

!)!!گویید؟بخورید، چه می"قیمهخورش"(پس مثالً برد تا قدرش دانسته شودیک لذّت واقعی... زمان می

نخواهد شد!می، هیچ امتیازي نصیب شما ساشی2یا 1با 

امتیاز خواهید گرفت!10می، لقمه ساشی3با 

خواهد داشت!برامتیاز دیگر در10تایی دیگر نیز براي شما، 3ي هر مجموعه



)!جاتپورا (سوخاريتم

برو! تنهاخوري ممنوع!کردنیِ تودلسرخ

پورا، هیچ امتیازي نصیب شما نخواهد شد!لقمه تم1با 

امتیاز خواهید گرفت!5می، لقمه ساشی2با 

خواهد داشت!برامتیاز دیگر در5تایی دیگر نیز براي شما، 2ي هر مجموعه



)!!توفو (کشک سویا!

اندازه نگه دار که اندازه نکوست!

امتیاز نصیب شما خواهد شد!2لقمه توفو، 1با 



امتیاز خواهید گرفت!6لقمه توفو، 2با 

خیال شوید!تر خورده باشید، باید امتیاز را بیلقمه توفو یا بیش3اگر 

هاي ویژهکارت

هاي غذاخوريچوب

زمان دریافت کنید! هم-که شدیداً نیاز دارید-را ايلقمه2توانید با استفاده از این کارت می

کنید، ها را بازي مینوبتی که چوب. در خودبرداریدکارت 2، هاي بعدياز نوبتدر یکیدهند که ها به شما اجازه میچوب
د. هاي بعدي، یک عملیات اضافه داشته باشیاز نوبتتوانید با استفاده از این کارت، در یکیافتد! گرچه میهیچ اتفاقی نمی

با صداي بلندکنند، می"رو"هاي انتخابی خود را که همه دارند کارتها استفاده کنید، درحالیخواهید از چوبکه میوقتی
-(درهاي دست خود را نیز انتخاب کردهها)!! سپس یکی دیگر از کارتي چوبشده(مخفّف و خودمانی"!چوقز"بگویید 
ته ها را برداشخود را تحویلِ نفر کناري بدهید، کارت چوب"دست"که از آند. پیشیکنو بالفاصله بازي کارت)2مجموع 

توانند از این کارت استفاده کنند. یک کارت دور، بازیکنان دیگر هم میي اینترتیب، در ادامهو به آن اضافه کنید. بدین
نشده، در پایان دور، هیچ امتیازي نصیب بازیکن نخواهد کرد!هاي غذاخوري استفادهچوب



نفره)6تا 2هاي (فقط براي بازيمنو 

!اَم آرزوست)!"سبزيقرمه"(بدهید؟! چیز دیگري سفارش تان نیستندطبعغذاهاي روي میز، باب

ان شي بازي برداشته، نگاهي کنار صفحهنشدهاستفادههاي ي کارتکارت از دسته4توانید اگر یک کارت منو بازي کنید، می
ي کارت دیگر را به دسته3شان را انتخاب کرده و بالفاصله بازي کنید (هر کارتی، بجز یک کارت منوي دیگر)! کنید و یکی

ي بازي بگذارید! این کارت، براي دور رو در کنار صفحهها برگردانده و بر بزنید! کارت منو را از بازي خارج کرده و بهکارت
ها بر خواهد خورد.هاي ستون کارتبعدي، با کارت



)SojaSauce(سس سویا

غذایی متنوع!کند! بهترین افزودنی براي یک وعدههر غذایی را لذیذتر می

کندي خود را حساب میشدههاي بازيکارتعتنودر پایان دوري که یک یا چند سس سویا بازي شده، هر بازیکن، 
س ع کارت، با بازیکنی دیگر برابر باشد) و سع را داشته (یا در تنوترین تنوها). کسی که بیشي کارتاَساسِ رنگ زمینه(بر

توانید در یک دور، از چند کارت سویا امتیاز بگیرید! خود کارت کند! شما میامتیاز کسب می4سویا نیز بازي کرده باشد، 
هاي دسري که در گیرد! در این محاسبه، فقط کارتها، مورد محاسبه قرار میي تنوع کارتسس سویا نیز هنگام محاسبه

آیند! اید، به حساب میهمین دور بازي کرده



گیرد!)نفره مورد استفاده قرار نمی2(در بازي قاشق 

اید، با استفاده از قاشق، دوباره به چنگ بیاورید! اي را که قبالً از دست دادهدل نمانید! لقمهبهحسرت

ید، نکاز بازیکنان را بگیرید! در خود نوبتی که قاشق را بازي میهاي دست یکیاز کارتدهد یکیقاشق به شما اجازه می
هاي بعدي، براي داشتنِ یک عملیات اضافه، از آن استفاده کنید. وقتی از نوبتتوانید در یکیافتد! ولی میاتفاقی نمی

! "قاشق"کنند، بلند بگویید می"رو"هاي خودشان را که بازیکنان دارند کارتخواستید از آن استفاده کنید، درحالی
کنِ یخواهید، بگویید! نخستین بازکه میکنند. سپس نام هر کارتی را را بازي میهاي خود بازیکنان، مطابق معمول، کارت

طور شما را در دست کنونیِ خود دارد یا نه! اگر نداشت، نفر دوم و همینسمت چپِ شما باید ببیند که آیا کارت مورد نظرِ
این کارت به شما داده شده و شما خود دارد. نفر اعالم کند که کارت مورد نظرِ شما را در دست که یکالی آخر... تا این

د تا اید، بدهیبه بازیکنی که کارتش را گرفته-!نی شدههگرچه دا-کنید. در عوض، قاشق خود را بالفاصله آن را بازي می
وارد دست خود کند!

در کنارِ"روبه"شود! آن را اگر هیچ بازیکنی، کارت مورد نظر شما را نداشت، قاشقِ شما (براي آن دور) از بازي خارج می
یازي نشده، در پایان یک دور، امتها بر بخورد. یک قاشقِ استفادهي بازي بگذارید تا براي دور بعد، دوباره با سایر کارتصفحه

نصیب بازیکن نخواهد کرد!



ن کلّی توانید عنوا، هم میري یا ماکی)گیهاي مختلفی داشت (مثالً نیاگر کارت مورد نظرتان، کارتی بود که گونهنکته:
توانید نوع خاص مورد نظرتان را نام برده و بخواهید! اگر نوع خاص را نام بردید، کارت را بگویید و درخواست کنید، هم می

کلّی عنوانکه دقیقاً همان کارت را در دست خود داشته باشند، باید کارت را به شما بدهند! اگر بازیکنان فقط در صورتی
"ريگینی"ها را که خودش خواست، انتخاب کرده و به شما بدهد! مثالً اگر درخواست تواند هریک از گونهید، بازیکن میگفت

تواند تصمیم را در دست خود داشت، او می"ري ماهی مرکّبگینی"و "مرغري تخمگینی"هاي کردید و بازیکنی، کارت
کارت را به شما بدهد! بگیرد که کدام

ها و منوهاهاي غذاخوري، قاشقتر براي استفاده از چوبقوانین بیش

ه که این کارت دوم، چبه ایندهند در طول یک نوبت، یک کارت دیگر نیز بازي کنید. بستهها به شما اجازه میاین کارت
شوند:کارتی باشد، قوانین به این شکل تعریف می

ري را روي کارت واسابی گیاي روي آن نیست، باید این نیريگیهیچ نیاگر یک کارت واسابی دارید کهري: گینی
بگذارید!

ها "سومی"ي همهي دیگري نیز در این نوبت، بازي شده باشد (حتی از سوي خودتان)، "سوسوپ می"اگر سو:سوپ می
شوند!ارزش شده و از بازي خارج میبی

تر) برسد، بالفاصله امتیازاتش را براي (یا بیش10هاي اوراماکی شما، به د تعداد نشاناگر این کارت باعث شاوراماکی: 
خود لحاظ کنید!

، برهاي دیگري نیز در این نوبتهاي منو یا بیرونشود. اگر کارتکارت، در همین نوبت، بازي میبر:ي بیرونمنو یا جعبه
شود ها نوشته شده، مشخّص میها بر اَساسِ عدد کوچکی که در سمت راست (پایین) آنتأثیرِ آنبازي شده باشند، ترتیبِ 
را ببینید)."بري بیرونجعبه"بخش (براي اطالع از جزییات، 

هاي بعدي، مورد استفاده قرار دهید! از نوبتکارت را نگه دارید تا در یکیهاي غذاخوري یا قاشق: چوب

کنید!)Copy("کاپی"اید، انتخاب کرده و که بازي کردههایی را از کارتبالفاصله یکیسفارش ویژه: 





نفره)6تا 2هاي (فقط براي بازيهژیوشرافس

اید، دوباره امتحان کنید، یک سفارش ویژه به سرآشپز بدهید!بار نوشِ جان کردهکه یکاگر هوس کردید غذایی را 

ه کند! هروقت خواستید ک"کاپی"تان اید، برايبازي کردههایی را که قبالًتواند هریک از کارتمییک کارت سفارش ویژه، 
که قسمت باالي آن، رو به کارتی باشد که شکلیپشت و بهتان) بازي کنید، آن را بهکارت سفارش ویژه را (از دست

شد، آن را باالي کارت مورد نظر بگذارید تا "رو"یژه، کنید، روي میز بگذارید! بعد که کارت سفارش و"کاپی"خواهید می
بودخواهدکارتیمانندکارت سفارش ویژه، امتیازِ در هنگامِ امتیازشماري، کند! می"کاپی"مشخّص شود که کدام کارت را 

!استکردهاَش"کاپی"که 

تواند اید، بالطّبع کارت شما نمیکه قبالً هیچ کارت دیگري بازي نکردهاگر یک کارت سفارش ویژه بازي کنید درحالی-
ها رود پی کارش! این کارت، براي دور بعدي، دوباره با سایرِ کارتسوزد و میکند و در نتیجه، بالفاصله می"کاپی"کارتی را 

بر خواهد خورد.

شوند!می"کاپی"ها عیناًي این نشانکند که چند نشان در خود دارد، همه"کاپی"اگر کارت سفارش ویژه، کارتی را -

!"کاريکاپی"تر در مورد توضیحات بیش

کینشسته بر روي"ري که روي یک واسابی قرار دارد را کاپی کنید، کارت سفارش ویژه، گیاگر یک نیري: گینی
ري که روي یک واسابی نیست را کاپی کنید و یک واسابیِ خالی هم داشته گیمحسوب نخواهد شد! اگر یک نی"واسابی

ه را روي واسابی بگذارید! باید به خاطر بسپارید کري شده) گیتوانید کارت سفارش ویژه (که حاال تبدیل به نیباشید، می
اید! را کاپی کردهريگیکدام نی

گذارید! را کنارِ واسابی بکنید، کارت سفارش ویژه ري) را کاپی میگیري، چه بدون نیگیاگر یک واسابی (چه با نیواسابی: 
!محسوب نخواهد شد"ريگینشسته در زیرِ یک نی"بالطّبع، این کارت 

هاي دیگري نیز بازي شوند (حتی اگر خودتان "سومی"سو را کاپی کنید و در همان نوبت، اگر یک سوپ میسو: سوپ می
!زند!!"سومی"ها "سومی"ي این بازي کنید)، همه

ا براي خود رساند، بالفاصله امتیازاتش رتر) (یا بیش10هاي اوراماکیِ شما را به اگر کاپیِ یک اوراماکی، نشاناوراماکی: 
این کارت، براي دور بعدي، دوباره با سایرِ !ها را از بازي خارج کنیدي اوراماکیلحاظ کنید. کارت سفارش ویژه و بقیه

ها بر خواهد خورد.کارت

اید، کاپی کنید، کارت جدید نیز همان کارت را کاپی اگر یک کارت سفارش ویژه را که قبالً بازي کردهسفارش ویژه:
است! کند که کارت قبلی، کاپی کرده بودهمی



-کارت سفارش ویژه، دقیقاً تبدیل به کارتی که کاپی کرده، با همان عدد کوچک پایین هاي غذاخوري یا قاشق: چوب
از دورهاي بعدي، مورد استفاده قرار بگیرد!تواند در یکیشد! این کارت میسمت راست، خواهد

پی شده را کا-ورواگر یک کارت پشتاند: ورو شده، پشتبري بیرونهایی که قبالً با دخالت جعبههرکدام از کارت
ز نصیبِ شما خواهد کرد! امتیا2شود! این کارت، در پایان دور، ورو میکنید، کارت سفارش ویژه نیز پشت

سر، هاي دهمراه سایر کارتاگر یک کارت سفارش ویژه، یک دسر را کاپی کند، بهسبز: پودینگ، میوه و بستنی چاي 
(این کارت، براي دور بعدي، با سایرِ در کناري قرار خواهد گرفت تا در پایان بازي، مثل یک کارت دسر، امتیازشماري شود!

خورد!)نخواهدر ها بکارت



بري بیرونجعبه

د!تان شُتري هم نصیبکشد، بگذاریدش براي بعد! شاید امتیاز بیشتان به خوراك نمیاآلن میلِاگر

د، انتخاب ایهاي قبلیِ همین دور، بازي کردههایی را که در نوبتبر بازي کردید، بالفاصله هر تعداد از کارتوقتی یک بیرون
ند!! هاي قبلی نیستورو شده، دیگر آن کارتهاي پشتاین کارت!(فقط مراقب باشید غذاها نریزند)!ورو کنیدکرده و پشت

رو، در کنارِبر را از بازي خارج کرده و بهد کرد! کارت بیرونامتیاز نصیبِ شما خواه2شان، در پایان دور، در عوض، هرکدام
ها بر خواهد خورد.ي بازي بگذارید! این کارت، براي دور بعدي، دوباره با سایرِ کارتصفحه

ورو پشت)، را"واسابی"است (مثالً یک شده"کاپی"توسط یک کارت سفارش ویژه، اگر تصمیم گرفتید کارتی را که بهنکته: 
ماند)! (باید به خاطر بسپارید که کارت می"واسابی"مثالًشود (و همانورو نمیي مربوطه، پشتکنید، کارت سفارش ویژه

است!)سفارش ویژه، کدام کارت را کاپی کرده بوده

چاي

برد!میو...شویداز یک وعده غذاي مرداَفکن، چاي است که میپس



شود (ممکن است دو رنگ باهم مساوي تر از بقیه دیده میتان بیشهاينگ زمینه در کارتببینید کدام ردر پایان دور: 
کند! ها، امتیاز نصیبِ شما میي تعداد آن کارتاندازهباشند، مهم نیست، یکی را انتخاب کنید)!! چاي، به

ترین ي زرد) بزرگکارت (با رنگ زمینه4ري سالمون دارد. این گینی2ري ماهی مرکّب و گینی1واسابی، 1کریس، مثال:
امتیاز نصیبش خواهد کرد!4رنگ دست او هستند! بنابراین، کارت چاي او، مجموعه ي هم



واسابی

!)!حیف است(ري را خالی نخوریدگینی

ید، باید روي کنريِ بعدي که بازي میگیافتد! ولی نیکنید، هیچ اتفاقی در بازي نمیبازي میرا که یک کارت واسابی وقتی
شود امتیاز ارزش خواهد داشت! روي هر واسابی فقط می3ريِ شما در پایان دور، گیاین واسابی قرار بگیرد! این، یعنی نی

تان ري، از گلويگیک دور، چند کارت واسابی نیز بازي کنید ولی واسابی، بدون نیتوانید در یري گذاشت! میگینی1
!پایین نخواهد رفت!

!؟!بیرونردو بمنها بعضی وقتدلت خواست+ پودینگ: / //! بامزّههستبر: تو چقدربیروني جعبه-

دسر

بستنی چاي سبز

چسبد! همیشه بعد از غذا خوردن، چند اسکوپ بستنی می

بستنی چاي سبز، هیچ ارزشی نخواهند داشت!3یا 2، 1در پایان بازي، 



گیرید!امتیاز می12بستنی داشته باشید، 4اگر 

تري هم بگیرید!توانید امتیازات بیشتري هم داشته باشید، میتاییِ بیش4هاي اگر مجموعه



پودینگ

چرانی درست و حسابی! ي پایان براي یک وعده شکمبهترین نقطه

گیرد. امتیاز می6ترین پودینگ، ي بیشکنند. دارندهشان را محاسبه میهاي پودینگدر پایان بازي، بازیکنان، تعداد کارت
ترین ترین یا کمدهد! اگر چند بازیکن در بیشامتیاز از دست می6ي پودینگ!) ترین پودینگ (یا ندارندهي کمدارنده

کنند!طور کامل دریافت میپودینگ، مساوي باشند، همگی، امتیازات مثبت یا منفی را به

دهد!!پودینگ، امتیازي از دست نمینفره: بازیکنِ کم2در بازي 

امتیاز گرفته و کري و 6کارت. کریس، 1و کري، هرکدام، کارت و اندرو2دیت، کارت پودینگ دارد؛ مرِه4مثال: کریس، 
دهند!امتیاز از دست می6اندرو، هرکدام، 

میوه

غذاي سالم بخورید!

هاي روي گیرد. نشاني موجود، هندوان، پرتقال و آناناس، امتیاز مینوع میوه3ازاي در پایان بازي، هر بازیکن، به
تان را مطابق جدول زیر، محاسبه کنید:تان را جمع زده و امتیازاتهايکارت

+012345نوع میوه:

013610-2امتیاز:





دهد، امتیاز از دست می2اش، هندوانه0ازاي او، بهنشان آناناس دارد. 4نشان پرتقال و 1نشان هندوانه، 0کریس، مثال:
اي بازي نکرده دیت، هیچ کارت میوهگیرد! مرِهامتیاز می6اش، آناناس4ازاي گیرد و بهپرتقالش، هیچ امتیازي نمی1ازاي به

دهد!امتیاز از دست می6و در نتیجه، 

*****

»)زوخ«ي کمپانی (مخصوص نسخههاي بازيدهندهگسترش



)ReisWeinهاي ویژه: عرق برنج (کارت

)زبان آلمانی!، بهکارت راهنما1کارت منو و 1کارت عرق برنج، 3(

ترهاست!!سال، ممنوع یا منوط به اجازه و همراهی بزرگ61ها براي افراد زیر بازي با این کارت

امتیاز نصیبِ بازیکن خواهد کرد! 3هر کارت عرق برنج، -



هایی که از افتد! ولی در نوبت بعدي، حق ندارید به کارتکنید، اتفاقی در بازي نمیکه یک کارت عرق برنج، بازي میوقتی
کردنِ ازياز ب! پسروي خود بگذاریدجدا کرده و پیشِ-اتفاقی-ها را از این کارتاید، نگاه کنید! یکینفرِ کناري خود گرفته

ها بیندازید!کنید نگاهی به کارتبه نفرِ کناري، اجازه پیدا می"دست"از تحویل دادنِ این کارت شانسی (!) و پیش

ید! کن"کاپی"توانید تصمیم بگیرید که کدام کارت خود را اگر کارت شانسی (!)، یک کارت سفارش ویژه باشد، می

روکوسوکه: غذاپیش

زبان آلمانی!)، بهکارت راهنما1کارت منو و 1ناري، ايکارت4فوتوماکی، کارت4(

ناري، قاتلِ گرسنگی!زوجِ فوتوماکی و اي

گیرید!امتیاز می2فوتوماکی، 1ازاي هر به-

گیرید!امتیاز می2ناري، اي1ازاي هر به-

توانید چند بار امتیاز بگیرید!)(با کمک این زوج میگیرید! امتیاز می6ناري، اي1فوتوماکی + 1ازاي هر به-

امتیاز، نصیبِ 2مانده، ناريِ باقیامتیاز و تک اي12ناري، اي-زوجِ فوتوماکی2ناري دارد. اي3فوتوماکی و 2گو، دیهمثال: 
امتیاز)!14گو خواهند کرد (در مجموع: دیه
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