
 هدف بازی
، دروازه "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

 آخرین واجازه ورود پیدا می کنند  حاضر در صف حیوان دو اولین ،یابد افزایش حیوان پنج به نفرات صف که زمان هر .کنند مقاومت ورود به کافه وحش

 .ه بازی خواهد بوددنبرداخل کافه وحش هدایت کند،  به را شحیوانات بتواند تعداد بیشتری از که بازیکنی. شود می حذف حیوان حاضر در صف نیز
 

 پیش از اولین بازی...

 کارت ها را روی آن  باال سمت به روبا وجه  ،به بعد این از .گیرند مین قرار این خودشه کارت روی پایین رو بهبا وجه  دیگر ،حیوانات

 بگذارید.

 قرار آنجا در ترتیبیبا چه  ها  آن که کنید انتخاب می توانید ،فرستادید این خودشه کارت روی را حیوانکارت  چندین خود نوبت در اگر 

 .گیرند

 ،است ،بمانند باقی جا آندر  بازی پایان تا باید می گیرند قرار این خودشه کارت بر روی که حیواناتی تمام که قاعده این استثناء تنها کرکس. 

 از مشخصیمیزان  ،مختلف حیوانات تعداد به این کارت. کنید استفادهکارت بررسی  پایین جدول از بازی، انتهای امتیازدر  تساویحالت  در 

با  انبازیکن میان درحال  (.است شده داده توضیح 3 صفحه درکه  بازی دیگر نوع برای خصوص به) دهد می اختصاص را پیروزیت امتیازا

 .شود میبازی  برنده آورد، دست به کافه وحش در خود مهمانان با را امتیاز بیشترین که کسی ،امتیاز مساوی

 :افزوده بازی هر از قبل... 

 را با هم ترکیب  "2کافه وحش " و "1کافه وحش "( حیوانات همه)های  کارت مجموعه توانید می ،شدید آشنا ها گونه امتم با شما که هنگامی

 فقط (12 تا 1 از) کارت از هر عدد خود کارت مجموعه در بر می دارد. او باید خواهد می به هر شکلی که را خود حیوان 12 بازیکن هر کنید.

 .داشته باشد ییک

 هر از) ی که در بازی قبلحیوانات از بازیکن هر تا کنند بازی را "برگشت بازی"یک می بایست  بالفاصلهبازیکنان  بازی،تمام کردن یک  از پس 

 .کند استفاده کنار گذاشته شده اند، (کارت مجموعه دو

 راحتی کار در برای  فقط این. دهد نمی تغییر بازیدر  را چیزی هیچ این واقع در. دارند متفاوت وجه دو اخراج/  آسمان دروازه های کارت

 بچرخانید.ها  آن، ها کارت جابجایی جای به توانید می راحتی به شما ،حالت این در. و محل اخراج است آسمان زمان جابجایی محل دروازه

 (.آن در شدن برنده بازی و پایان)بروید  11 صفحه به توانید می آشنایی دارید،  1با قواعد کافه وحش  شما اگر

 چینش بازی
 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  12ر بازیکن باید ه  •

 .دهد قرار خود تحت عنوان ستون کارت ها مقابل در - ها آن به کردن

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

 می گوییم. تنه زنی منطقه

 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  •

 

 اجزای بازی

 آسمان روازه ازد /  اخراج  کارت 2

 (رنگ 4 از یک هر برای کارت حیوان 12) حیوان کارت 48

 به لطفا ،آشنایی دارید "1کافه وحش "با بازی  قبلاز  اگر

 آن ایجاد شده توجه کنید: نکات و نیانوق ی که درتغییرات

 

 کارت کافه وحش 1 "این خودشه"کارت  1

 بررسیکارت  2



 روند بازی

این پنج  ،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

 دهید: انجام کار را به ترتیب 

 

 تشکیل را "انتظار صف" یک – اند شده ادهد قرار یکدیگر نارک در باال سمت بهکه   - شده بازی های کارت تمام ،تنه زنی منطقه در :منطقه تنه زنی

 دورتربه نسبت دیگر حیواناتی که تا کنون بازی شده اند،   که معنی بدین ،بگیرد قرار صف در باید ابتدا شود، می بازیجدید  که حیوانی هر .دهند می

 در خالی فضاهای ،بازی روند طیدر  که زمان هر .شوند ارینگهد دنتوان نمی حیوان 5 از بیش هرگز تنه زنی منطقهدر . قرار می گیرد دروازه آسمان از

 .کنند می حرکتبه سمت دروازه  تغییر بدونو  ترتیب به حیوانات شوند، ایجاد تنه زنی منطقه

 . بازی کردن یک کارت1

 (.کرکس: ثنااست به). دهید قرار زنی تنه منطقه ، درصف انتهای در، رو به باال را آن و کنید انتخاب خود دست از را حیوان کارت یک
 .آسمان ایجاد می کند دروازه مقابل از جدیدشده یک صف  بازی حیوان است، خالیتنه زنی  منطقه حاضر حال در که صورتی در

 

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

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

 

در منطقه  راخود  المای تازه شما :1 مثال

 تنه زنی گذاشته اید. او باید به ته صف برود.

 

  شده                                         حیوان بازی کارت اجرای .2

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

 

اید  کرده بازی یی کهالما از شما :2 مثال

تا به جوجه تیغی  کنید می استفاده

وی بلش تف کند. او حیوان روبرامق

 صف انتظار می فرستد.خودش را به ته 

 (.       حیوانات را انجام دهید )   "تکرار پذیر "اعمال 
 دوباره ،امکان صورت در حیواناتاین  عمل باید ،تمامی نوبت های بعدی هر بازیکن در  .دارند:        را نشان اینوجود دارد که  حیوان کارت نوع سه

حرکت هم  هنوز نتیجه در و) انجام نداده باشند خود را  بازی ها آندر این نوبت،  زمانی که فقط اما - است صادق نیز الما و ببر مورد در این. شود انجام

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

 

 روی بر ببر بازیکن، هر از نوبت هر در :3 مثال

و نیز  استنفر از مقابلش  با فاصله یک که یحیوان

 اینجا،می پرد. در  ،می باشد ضعیف او به نسبت

را  )ضعیف تر( طاووس و پرد می خرس از روی ببر

چراکه  کند؛ نمی تف دوباره قرمز یالما. خورد می

او تازه در این نوبت بازی شده است و یک بار بر 

 روی جوجه تیغی تف کرده است.

 .گیرند قرار آنجا در با چه ترتیبی ها  آن که کنید انتخاب می توانید ،شوندفرستاده  این خودشه کارت روی بر حیوانکارت  چندین اشم نوبت در اگر
 



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

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

 . "دیگر کارت یک دنکشی": یابد می ادامهام  5 کار با بالفاصله بازی. افتد نمی اتفاقی هیچ باشد داشته

 :شود می انجام نیزهمچنین اخراج   و شود می باز آسمان دروازه باشد، کارت حیوان 5 شامل انتظار صف اگر

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

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

 . دهید قرار این خودشه کارت رویبه پشت  را آن: می شود حذفاز بازی  انتظار صف در حیوان آخرین  •

 

 اجازهو به آن ها  شود می بازخفاش  و خرس برای آسمانی دروازه. دندار وجود تنه زنی منطقه در حیوان پنج ،اتحیوانهمه  اقدامات تماما از پس :4 مثال

 بر روی کارت این خودشه قرار می گیرد. و شود می حذفبازی  از ،است انتظار فصدر  حیوان آخرین که جوجه تیغی. کافه وحش وارد شوند به تا دهد می

 . یک کارت دیگر بکشید5
دیگر انجام نمی  عمل این ،تمام شود شما ستون کارت های اگر. بکشید و در دست خود نگه دارید را خوداز ستون کارت  کارت ترینباال ،تاننوبت انتهای در

 شود.

 آن در شدن برنده و بازی به دادن پایان

تعداد  بیشترین که بازیکنی در این زمان، .رسد می پایان به بازی کردند، بازی کامل طور را به خود حیوان های کارت ازیکنانب همه که این محض به

 حیوان های کارتدر این قسمت مساوی شدند، باید مقادیر روی  بازیکن چند اگر. بازی است دارد، برنده را در کافه وحش( خود حیوانات) شمهمانان

 ممکن است حتی .دشو می برنده د،ندار کمتری او جمع مقادیر مهمانانهای کارت  که بازیکنی سپس با هم جمع کنند.خود را که در کافه وحش هستند، 

 .دیباش داشته برنده یک از بیش

 حرفه ای بازیکنان برای تغییراتی

هر حیوانی بعد از ورود به کافه وحش، چقدر  که دنهد می نشاناین کارت ها  )رو به باال( در مقابل خود بگذارید. ها آن پشتی وجهرا با  بازبینی های کارت

 برای صاحب خود امتیاز به همراه دارد.

 را ها آنبعد،  و هستندچه  حیواناتکه این  گوید نمی بازیکنان دیگربه  او. کند می انتخاب خود دلخواه به را حیوان 4 بازیکن هرقبل از شروع بازی، 

 بیشترین 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

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

 

 



 (مثال کارت با ذکر اقدامات معنی) حیوانات های کارت

 .است حیوان قدرت دهنده نشان کارت عدد

 :را له و لورده می کند ضعیف تر از خودش یک حیوان ...  کرگدن: 21 بدنی قدرت

 باالترین) موجود حیوان ترین قوی کرگدن

 می رونبی تنه زنی منطقه از را( کارت عدد

او می  چنینهم .گیرد می را او جای و کند

 از بازی بیرون را نیز دیگری کرگدنتواند 

  کند.

در . است یتنه زن منطقه در ]بعد از کرگدن[ حیوان ترین قوی حاضر حال در شترمرغ :5 مثال

 .گیرد می را شترمرغ جای و فرستد میاین خودشه  کارت روی بر را او کرگدن ،نتیجه

 ترین پایین) ضعیف تر گونه دو خرس

 شرطی به ،انتظارصف  از را (کارت داعدا

باشند،  خرس از تر ضعیف خود ها آن که

یر بدون تغی حیوانات این. کشد میبیرون 

 می روند. صف انتظار ته بهدر نوبتشان 

 :دهد می نشان هایش پنجه با را شقدرت...  خرس: 22 قدرت

 :خوردمی  و می پرد...  ببر: 21 قدرت

)ضعیف تر از خودش( در  حیوان روی بر ببر

 و می پرد یکی بعد از حیوان مقابلشمحل 

 می را او جای. سپس ببر خورداو را می 

حیواناتی که از . ببر نمی تواند روی گیرد

 خودش قوی تر هستند بپرد.

بر می  صف انتهای به و کنند می ترک انتظار صف در را خود جای سگ دو و طاووس :6 مثال

 .گردند

 در ببر بنابراین،. است ببر از تر قوی خرس. است خرس ببر، حیوان بعد از نفر مقابل :8 مثال

 .ماند می باقی همانجا که هست

 .خورد می را طاووس و پرد می کرگدن رویاز  ببر :7 مثال

 ایدوره همه در واست  "پذیر تکرار" ببر عمل      

ببر در هر نوبت فقط  .شود می انجام بازیکن هر بعد

 ار می پرد.یک ب

)قوی ترین  گونه از آن حیوان یک از بیش اگر .کند

 باشد، داشته وجودصف  در( به غیر از خود کرگدن حیوان

 انتخاببین آن ها از می تواند  ی که نوبت اوستبازیکن

 این خودشه کارت به را حیوانات این از یک کدام که کند

 .کند ارسال

 



 

 :دهد می وجبی ترتیب نیم یک حیوان از کامل غذای وعده یک...  یوزپلنگ: 9 قدرت

 عدد کمترین) حیوان ترین ضعیف یوزپلنگ

البته او  .خورد می را در صف موجود (کارت

باشد. سپس  ضعیفباید از خود یوزپلنگ 

 در اگر .می گیرد را آن حیوان جای وزپلنگی

  بیش آنجا

 

 .خورد می را پنگوئن دو از یکی یوزپلنگ: 9 مثال

 :باشد واقعی "بارتشآ " یک تواند می...  الما: 8 قدرت

بر  نه اما – اندازد، تف می استش مقابل در که حیوانی بر روی الما

 ی که الما برویحیوانات .7 از باالترکارت  اتی با عدد کارتحیوانروی 

 می روند.ته صف  است، به  انداختهسرشان تف 

 هر بعد ایدوره همه در واست  "پذیر تکرار" الما عمل        

 را ببینید.(. 2شود )مثال  می انجام بازیکن

 :کشد می را قوی متجاوزان...  جوجه تیغی: 7 درتق

 این خودشه کارت قرار گرفتن بر روی  معرض در جوجه تیغی اگر

 باگیرد،  قرار (7 < کارت با عدد) تر قوی حیوان یک توسط

 تنه زنی منطقه تغییر در بدون و .کند می دفاع خود خارهایش از

این  کارت ، بر رویمهاجمحیوان  عوض، در. ماند می باقی

 .قرار می گیردخودشه 

 همه در واست  "پذیر تکرار" جوجه تیغی عمل      

 بینید.(.را ب 2شود )مثال  می انجام بازیکن هر بعد ایدوره

 

را  با فاصله یک نفر از خودش تر ضعیف حیوان چون عمل تکرار پذیر دارد، ببر :11 مثال

 کسی آناین کار، ببر  از بعد اما ه است.پرید جوجه تیغی روی بر ببر اینجا، در. خورد می

 .ماند می باقی جوجه تیغی سر جایش. آید می فرود این خودشه کارتروی  بر که است

با عدد  حیوانات یا و زوج عدد حیواناتاز  ،نه زنیت منطقه انتهای از شترمرغ

نوع عدد نمی  دو هراز  نوبت هماندر  اما - گذرد می )فرد( زوج غیر

 گذرد. اگر از اعداد زوج بگذرد در پشت عدد فرد می ایستد و بر عکس.

 شلنگ تخته می اندازد: همیشه...  شترمرغ: 6 قدرت

 می ایستد. "عدد زوج" سگ پشت شترمرغ نتیجه، در شان فرد است.کارت عدد دو هر. گذرد می جوجه تیغی واز ببر  مرغ شتر: 11 مثال

وجود داشته  ضعیف گونهاز این  حیوان یک از بیشآنجا 

 انتخابحیوانات  اینبین  ازمی تواند  فعال بازیکنباشد. 

این خودشه  کارترا بر روی   از آن ها یک کدام که کند

 بفرستد.



 :است قوی دوست چندین دارای همیشه...  پنگوئن: 5 قدرت

 :صف تعقیب می کند در را دیگران...  سگ: 4 قدرت

بازیکن  دست در های  گونه دیگر ر، رفتاپنگوئن

 دهد، می نشان را حیوان بازیکن .کند می تقلید را

آن  اقدام و دارد می نگه خود دست در را آن

 در. دهد می انجام پنگوئن از استفاده با  را حیوان

  حین

 می را او جای و خورد می را یوزپلنگ کند، می عمل ببر یک عنوان به پنگوئن :12 مثال

 .گیرد

عدد  به توجه با انتظار صف در را حیوانات تمام سگ

 یم مرتب( ترین قوی تا ترین ضعیف از)شان  قدرت

 و آسمان دروازه کنار در را حیوان ترین ضعیف. کند

  حیوانات

در  حیوان ضعیفترین حال. نوبت ها را مرتب می کند سبز سگ: 13 مثال

می  آنجا در که) خفاش یعنی .است بهشت دروازهمحل به  نزدیکترین

 سگروبروی  آبی سگ حال .(ببینید ادامه در را خفاش اتتوضیح .سوزد

 کارت عدد باالترین دارای خرس که ییآنجا از. قرار می گیرد( سبز) جدید

 .دارد جایصف  انتهای در  اکنون است،

 .کنید مراجعه 15 مثال به

 :حیوانات با قدرت بیشتر، پرهای خود را باز می کند مقابل در او...  طاووس: 3 قدرت

 ترین قوی مقابل در را خود طاووس

 اگر .قرار می دهد انتظار صف در حیوان

د حیوان وجود چن )قوی تر(گونه آن از 

 ی که نوبت اوستداشته باشد، بازیکن

 میت

 .دهد می قرار (خرس)انتظار  صف در حیوان ترین قوی مقابل در را خود طاووس :14 مثال

 شده را انتخاب گونه کارت عدد پنگوئن ،حیوانعمل انجام  حین

حیوانات  "پذیر تکرار" تاقداما محض اینکه به اما .گیرد می نیز

با  پنگوئن یک دوباره او ،(نوبت همان در حتی) شود می انجام

 .است 5 قدرت مقدار

نوبت  .یدبگذار شانقدرت افزایشراستای  در ،او پشت دررا  دیگر حیوانات

 .ندک نمی تغییر یکسان کارت عدد با حیوانات

تواند انتخاب کند که طاووسش در مقابل کدام  می

 قرار بگیرد. یک



 

 :است دیگر جهان با خوبی ارتباط دارای...  گرگ: 1 قدرت

او  سپس. قرار دهید این خودشه کارتمحل  کنار در را او شروع، برای. نمی شود تنه زنی منطقه وارد هرگز که است ای گونه کرکس تنها

 استفاده حیوان آن عمل انجام برای کارت این از وبر می گرداند  تنه زنی منطقه به از ستون کارت های این خودشه را باالترین )اولین( کارت

در نحوه اجرا را  هایش تصمیم ،باشد ممکن اگر و) کند می را کار این ، کرکسباشد یدیگر بازیکنمتعلق به  حیوانات کارتآن  اگر حتی. کند می

 .می نشیند این خودشه کارت روی بر کرکس ("پذیر تکرار"اقدامات همچنین) اتحیوان اقدام تماما از پس پایان، در فقط(. گیرد می

 ترین قوی تا ترین ضعیف ترتیببه  را حیوانات دوباره سگ. تنه زنی بر می گرداند منطقه هرا از روی کارت این خودشه ب آبی سگ ،زرد کرکس :15 مثال

 پیشگیریاز آن  کرگدن توسط تر پیشکه ) بپرد تواند می ببر حال،. سوزد می که در آن جایی ، (1رود ) می اول جایگاه به خفاش نتیجه، در .مرتب می کند

 تکرار" همچنین) اقدامات این همه انجام زا پس تنها .فرستد می( 2این خودشه ) کارت به را سگ کار، این با و گیرد می را سگ موقعیت ببر(. بود شده

  .( قرار می گیرد3این خودشه ) کارت روی بر شده بازی کرکس ها(،"پذیر

 وارد هم با مستقیم طور به و فورا کرکس دو هر ،این خودشه وارد بازی کند کارت از را یدیگرکرکس، کرکس  یک اگر :دوقلو کرکس

 .کافه وحش می شوند

 .ه وحش می روندکاف به مستقیم طور به دو هر و این خودشه وارد بازی می کند کارت از را زرد، کرکس آبی کرکس: 16 مثال



 

 خفاش اگر اما .گیرد می را شجای و فرستد می این خودشه کارت روی رب را او و تمرکز می کند انتظار صف در دلخواه حیوان یک روی خفاش

 به)قرار می گیرد  این خودشه کارتروی و  می سوزد بالفاصله ،(آسمان است دروازه مقابل در مستقیما ی کهمحل ،یعنی) گیردب قرار اول جایگاه در

 .کنید نگاه( 18 و 17 ،15 ،13 های مثال

 یک او: می دهد انجام را پنگوئن عمل و این خودشه به بازی بر می گرداند کارت آن ازرا  سبز پنگوئن، خود آبی کرکس از استفاده با بازیکن یک: 18 مثال

 وسگ را بیرون کند  تا کند می استفاده( خفاش نقش در) پنگوئن از او: دهد می انجام پنگوئن با را آن عمل و دهد می نشان خود دستهای  کارت از را خفاش

این  کارتمی سوزد و بر روی  ،کند می عمل خفاش یک عنوان به هنوز پنگوئن که آنجایی از اما .گیرد می قرار اول جایگاه در او سپس. شود (1) آن جایگزین

 .(3) گیرد می قراراین خودشه  کارت روی بر آبی ، کرکسبازیاین نوبت اقدامات در همه پس از اتمام  سرانجام. (2خودشه قرار می گیرد )

می  را او جای اینکه از پس بود، انتخاب کرده را سگ خفاش اگر. فرستد می دشهاین خو کارت روی رب را او و گیرد می را ببر جایگاه خفاش :17 مثال

 .می سوخت گرفت،

 :سوزاند می کند، نور بال های او را ی باز میتاریک طریق از را خود راه...  خفاش: 2 قدرت

 مترجم: محمد جواد ربیع نژاد

 ارائه از سرزمین ذهن زیبا


