شروع بازی:
کارتهای بازی  8دستهی  9تایی هستند که روی هر دسته تصویر
یک کاال وجود دارد .به تعداد بازیکن ها دستهی کاال انتخاب کنید
و بقیهی کارتها را کنار بگذارید (برای مثال ،سه نوع کاال برای
سه بازیکن) .سپس کارتهای ویژه را به دستهی کارتها اضافه
کنید .کارتها را بر زده و بین بازیکن ها تقسیم کنید به گونهای
که دو بازیکن  10کارت و سایر بازیکن ها  9کارت در اختیار داشته
باشند .پس از آنکه همهی بازیکن ها کارتهای خود را مرتب
کردند ،یکی از بازیکن ها زنگ را به صدا در میآورد و بازی آغاز
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بازی با کارت های ویژه
لوازم بازی:
زنگ فلزی

کارت کاال

 1عدد

 8( 74دستهی کاال  2 +کارت ویژه)

شکل 3

برندهی بازی:
برندهی بازی کسی است که سریعتر از دیگران بتواند کارتهای
خود را یکدست کند و زنگ را به صدا در آورد.
قانون های اصلی بازی:
بازیکن ها برای مرتب کردن دست خود باید کارتهایشان را با
کارتهای دیگران عوض کنند .به این منظور تعدادی کارت
همشکل (از یک تا  4عدد) را از دست خود انتخاب کرده و برای
تبادل ارائه میکنند .دیگر بازیکن ها نباید از تصویر روی این
کارتها باخبر شوند .مبادله به این شکل صورت میگیرد که هر
بازیکن تعداد کارتهایی را که مایل به مبادله است با صدای
بلند و پشت سر هم تکرار میکند .این روند تا زمانی ادامه
مییابد که یکی دیگر از بازیکن ها برای مبادلهی آن تعداد
کارت موافقت نماید .در این زمان دو بازیکن میتوانند
کارتهایشان را با یکدیگر عوض کنند .هر کسی که بتواند
سریعتر کارتهای خود را مرتب کند و  9کارت یک کاال را در
دست خود جمع کند ،برندهی بازی است و باید زنگ پایان بازی
را به صدا در آورد .برندهی بازی به اندازهی ارزش کاالیی که
در دست خود جمع کرده است امتیاز میگیرد .کارتهای ویژه
را میتوان در کنار هر مجموعهای قرار داد و مبادله کرد (مث ً
ال

میتوان  2کارت از یک کاال و یکی از کارتهای ویژه را با 3
کارت از کاالیی دیگر مبادله کرد).
کارت داروغه:
اگر کارت داروغه در دست شماست ،به این معنی است که بار
تجاری شما توجه داروغهی پولدوست شهر را به خودش جلب
کرده است! سعی کنید هر چه سریعتر خودتان را از شر این
کارت خالص کنید ،زیرا در پایان هر دست از بازی ،بازیکنی که
کارت داروغه را در اختیار داشته باشد 20 ،امتیاز منفی میگیرد.

نظر بگیرید .به این ترتیب ،اگر  8کارت از یک کاال را داشته
باشید و کارت امینالتجار هم در دستتان باشد ،برندهاید و
میتوانید زنگ بازی را به صدا در آورید .عالوه بر این ،اگر
بتوانید همهی کارتهای یک کاال را در دست خود جمع کنید و
کارت امینالتجار را هم در اختیار داشته باشید ،دو برابر امتیاز
آن کاال را میگیرید .اما اگر کارت امینالتجار در دست شما باشد
و بازیکن دیگر زودتر از شما زنگ پایان بازی را به صدا در آورد،
 20امتیاز منفی از امینالتجار میگیرید.

کارت امینالتجار:
«امینالتجار» به عنوان بزرگترین تاجر شهر میتواند هر جنسی
را که بخواهید برایتان جفت و جور کند .بنابراین کارت امینالتجار
را میتوانید به عنوان یک کارت کاال (هر کاالیی که بخواهید) در

اگر  10کارت در دست شماست و توانستهاید  9کارت یک کاال
را در دست خود جمع کنید ،در آن دست از بازی برنده شدهاید.
فقط کافی است زنگ پایان بازی را زودتر از دیگران به صدا
درآورید و پس از توقف بازی ،کارت اضافی خود را کنار بگذارید.

بایدها و نبایدهای بازی:
این بازی نوبتی نیست و همهی بازیکنان همزمان به مبادله
میپردازند.
تعداد کارتهای موجود در دست هر بازیکن باید در طول بازی
ثابت باشد.
بازیکن ها نمیتوانند در مورد کارتهای خود صحبت کنند ،اما
میتوانند دربارهی اینکه کارت داروغه دست کدام بازیکن است
صحبت کنند .دقت کنید که این صحبتها میتواند دروغ باشد!
در صورتیکه دو بازیکن همزمان موفق شوند کارتهای خود را
تکمیل کنند ،برنده کسی است که زنگ را زودتر به صدا درآورد.
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