
»سوشی گو!«

»Sushi Go!«

سال به باال)بازیکن، هشت5تا 3(براي 

کارت سوشی:تا108ي امتیازبندي و صفحهدونهیه: )اوليصفحه(شکلاجزاء بازي

تا صدف14میتا ساشی14تا تمپورا14ايدونهرول یهتا ماکی6تایی2رول تا ماکی12تایی3رول تا ماکی8

تا پودینگ10تا چوب غذاخوري4تا واسابی6مرغريِ تخمگیتا نی5ريِ سالمونگیتا نی10ريِ تونگیتا نی5

ز بازي، اَزتون امتیاز لذّت ببرید! توي هر دور اهاي چرب و نرمِ پرترین سوشی رو قبل از بقیه بقاپید و نوشِ جان کنید! از لقمهخوراكخوشهدف بازي:
خواد؟!... اگه اشتباه کنم، ممکنه خُب، دلم چی می"شه. ولی هر بار شما باید رنجِ انتخاب کردن رو متحمل بشین: ي مختلف پذیرایی میمزّهبا غذاهاي خوش

فهمین که شما ن. بعد از سه دور بازي، باالخره میکنشون رو یادداشت میها امتیازاتهاي غذایی، بازیکنبین وعده"هاي چرب بِرَن تو شکمِ رقیب!لقمه
هستین یا نه!"سلطانِ جدید سوشی"

هایی در شروعِ هر دور بازي، کارتتون بذارین!پایین در وسط میز بازيبهها رو بر بزنین و در یک ستونِ روي کارتپیش از شروع بازي، همهسازي:آماده
هاش رو تا. هر بازیکنی کارت7نفره، 5تا؛ در بازي 8نفره، 4رسه؛ در بازي تا کارت می9نفره، به هر بازیکن 3شه: در بازي ها پخش میاز این ستون بین بازیکن
گیره که بقیه نتونن ببینن!طوري توي دستش می

کنن. براي شروع،         زمان بازي میها همي بازیکنشه. همهشه و هر دور بازي شامل چندین نوبت مختلف میدور انجام می3بازي در چگونگی بازي: 
ي ذاره. بعدش، همهروي خودش میپایین پیشِرو روبهکنه؛ اون کارتانتخاب می-خواد نگهش داره که می-هاي دستش رو دونه از کارتهر بازیکنی یه

گردونن. شون رو برمیشدههاي انتخابزمان کارتها همبازیکن

ده. حاال هر بازیکنی یه دست کارت جدید داره و چپی خودش میپایین تحویلِ نفرِ دستي دست خودش رو روبهموندههاي باقیهر بازیکنی، کارتبعدش،
کنن و خوان نگهش دارن، انتخاب میدونه کارتی رو که مییه-تر هم شده که حاال کوچک-ها از دست جدیدشون بازیکنشه.نوبت بعدي بازي شروع می

مونن تا وقتی کهباال باقی میروي شما روبهین، پیشِشون داشتهین و نگههایی که شما انتخاب کردهکنن الی آخر! کارتطور مثل قبل عمل میهمون
بندي کنین و طوري روي میز بچینین که همه بتونن ببینن.شون دستهها رو براساسِ نوعکارتدر پایانِ دور، امتیازدهی انجام بشه.

ي دو.شکل پایین صفحهمثال:

:هاي ویژهکارت

ريِ گیدونه نیريِ تخم مرغ یا یهگیدونه نییه-توي هرکدوم از دورهاي بعدي بازي-تونین روي شما باشه، میپیشِواسابیاگه یه کارت * واسابی: 
همیشه شه.برابر میاش سهشه و ارزشهمراه واسابی امتیازگذاري میري بهیگريِ تون روي این واسابی بذارین. در پایان نوبت، نیگیدونه نیسالمون یا یه

ي سه)!(شکل باالي صفحهروي خودتون داشته باشینري روي هر واسابی بذارین. شما اجازه دارین چندین واسابی پیشِگیدونه نیتونین یهفقط می

هاي تا از کارت2-توي هرکدوم از دورهاي بعدي بازي -تونین روتون گذاشته باشین، میپیشِغذاخوري هايچوباگه یه کارت هاي غذاخوري: * چوب
حاال   کنین.اعالم می"سوشی گو!"ها رو بشن، این قضیه رو با صداي بلند و با گفتن قبل از این که کارتشما،تون رو انتخاب کنین و نگه دارین. دست

دین به بازیکنِ بعدي. این کارت تون باقی مونده) میهایی که توي دستهمراه کارتروتون (بهشده پیشِچیدههاي غذاخوري رو از ردیفشما کارت چوب
تونین از یکی از روي خودتون داشته باشین ولی در هر نوبت فقط میشما اجازه دارین چندین چوب غذاخوري پیشِتونه دوباره مورد استفاده قرار بگیره.می
ي سه)!(شکل پایین صفحهده کنینها استفااون

شده گردونین و اون رو به ردیف چیدهین، برمیتون گرفتهراستیکارتی رو که از بازیکن سمتشما آخرین تک: امتیازبندي در پایان یک دور بازي
شن:یها به ترتیبِ زیر امتیازبندي مبازیکن"هاي سوشیکلکسیون"ي کنین. حاال همهروتون اضافه میپیشِ



کنه. کسی شن، حساب میدیده می- که جمع کرده-ماکیهاي رو که در باالي کارتماکی هاي کوچک هر بازیکنی مجموع تعداد نشانهها: رول* ماکی
شون همون رابر باشن، هرکدومبباهم ماکی هاي امتیاز. اگه چند نفر تو داشتنِ نشانه3نفر دوم، وگیرهامتیاز می6ها رو داشته باشه، ترین نشانهکه بیش

ي چهار).(شکل صفحهشن!)گیره (امتیازها نصف نمیمقدار امتیاز رو می

گیره. امتیاز می6تره و در نتیجه سیمانکا از همه بیشماکیِهاي تا. نشانه2تا و سوفیا 3تا، لینو 3داره، جوناس ماکیي تا نشانه5سیمانکا، در مجموع : مثال
گیرن.امتیاز می3ن و بنابراین هرکدوم آد! جوناس و لینو، مشترکاً دوم شدهنمیسوفیا هیچی گیرش 

تونین در دونه تمپورا (یا تمپوراي سوم یا تمپوراي پنجم) هیچ امتیازي نداره! شما میامتیاز داره. یه5تمپوراهاي ي دوتایی از کارتیه مجموعه* تمپورا: 
ي پنج). هاي تمپورا رو داشته باشین و باهاشون امتیاز بگیرین (شکل باالي صفحهي دوتایی از کارتهپایانِ هر دور، چندین مجموع

می ششم)     می چهارم یا ساشیمی (یا ساشیدونه یا دوتا کارت ساشیامتیاز داره. یه10میساشیهاي تایی از کارتي سهه مجموعهیمی: * ساشی
ها امتیاز بگیرین (گرچه این حالت ازاي اونمی رو داشته باشین و بههاي ساشیونین در پایان هر دور، چندین مجموعه از کارتتشما میهیچ امتیازي ندارن!

ي پنج).آد) (شکل میانی صفحهکم پیش میخیلی

نج):ي پره! (شکل پایین صفحهتر باالتر میداشته باشین، امتیازهاتون بیشصدفتر کارت هرچی بیشها: * صدف

امتیاز)15تر (تا صدف یا بیشامتیاز) / پنج10امتیاز) / چهارتا صدف (6تا صدف (امتیاز) / سه3امتیاز) / دوتا صدف (1دونه صدف (یه

ريِ سالمون     گیامتیاز. یه نی3امتیاز داره و اگه روي یه واسابی قرار گرفته باشه، EI NIGIRI (1مرغ (ريِ تخمگییه نیري و واسابی: گی* نی
)LACHS NIGIRI (2 ،گیامتیاز. یه نی6امتیاز داره و اگه روي یه واسابی قرار گرفته باشه) ريِ تونTHUNFISCH NIGIRI (3 امتیاز داره و اگه روي یه

ي شش)!االي صفحه(شکل بري، هیچ امتیازي ندارهگیتنهایی و بدون نیامتیاز. یه کارت واسابی، به9واسابی قرار گرفته باشه، 

ري روي هر واسابی بذارین!گیدونه نیتر از یهتونین بیششما نمینکته:

ي شش)!(شکل پایین صفحهه کارت چوب غذاخوري هیچ امتیازي ندارهیهاي غذاخوري: * چوب

فقط در پایان بازي محاسبه می شه (یعنی بعد از پایان دور سوم).پودینگامتیاز 

از بازي خارج کنید و -بجز پودینگ -هاي دور قبل رو ي کارتي امتیازبندي ثبت کنین. همهها رو تو صفحهامتیازات بازیکنرِ جدید: قبل از شروعِ دو
د کارت مونن. بعدش، به هر بازیکنی، همون تعداها باقی میروي بازیکنتا آخرِ بازي پیشِپودینگهاي هاي سوخته قرار بدین. کارترو در ستون کارتبه

گیرن که در دور اول گرفته بودن.ها در دور دوم و دور سوم همون تعداد کارت میکه در شروعِ دور اول داده بودین، بدین. بازیکن

راستی.شون رو بِدن به نفرِ سمتي دستموندههاي باقیتونن توي دور دوم کارتها میي بازي، اینه که بازیکنیه روش دیگهنکته:

ن).آوري شدهگیرن (که در طول سه دور بازي جمعهم امتیاز میپودینگ هاي ها براي کارتبعد از دور سوم، بازیکنتیازبندي نهایی و پایان بازي:ام

گیرن. بازیکنی از میامتی6ها ي اونگیره. در صورت تساويِ چند بازیکن، همهامتیاز می6ترین کارت پودینگ رو داشته باشه، بازیکنی که بیش* پودینگ: 
امتیاز منفی 6ها ي اوندر صورت تساويِ چند بازیکن، همهگیره.امتیاز منفی می6ترین کارت پودینگ رو داره (یا هیچ کارت پودینگی نداره)، که کم

گیرن.می

ترین کارت بازیکنی که بیشورت تساويِ امتیازات، بره. در صترین امتیاز رو جمع کرده، بازي رو میحاال بازیکنی که بیشي بازي: و باالخره برنده
تر از یه برنده داشته باشه!تونه بیشست. این بازي میپودینگ رو داره، برنده

*****
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