
ZAL Les Garennes
F 62930 - Wimereux

France

حقوق الطبع والنشر محفوظة
غيغاميك 2021

التوزيع في الشرق األوسط:
بورد جيم سبيس لتجارة االلعاب
دبي، إ.ع.م.
www.boardgame.space

فكرة: بهروز شهرياري
رسوم: سيمون كاروسو

����
ا �را��� ا�����ة ����� ��ار
����_����# �����ر ��ر ا��� ���

Gigamic World ك�أو ��� ��ا��ا ��� ����
http://yogi-thegame.com

��روز ��ر�اري

1
This card touching two hands 
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This card between chin and chest
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Right thumb pointing down
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�ات�ا����

ا���ف � ا�����

اإل��اد

�ر��� ا����

علبتان لحفظ البطاقات 54 بطاقة بالستيكية
كتيب التعليمات

تخلط البطاقات، وتقسم إلى كومتين وتوضع دون كشفها في العلبتين ثم توضع العلبتين
في مكانين مختلفين ليسهل على جميع الالعبين الوصول إلى أي من العلبتين. يبدأ باللعب

الالعب األكثر هدوءًا ثم ينتقل اللعب إلى الالعب التالي مع عقارب الساعة.

البطاقات الخضراء توضع مكشوفة أمام الالعب ليتمكن بقية
الالعبين من رؤية ما يجب على الالعب تنفيذه (الشكل 1).

1 - سحب البطاقة العلوية من إحدى الكومتين.
2 - قراءة تعليمات البطاقة بصوت مسموع.

3 - تنفيذ تعليمات البطاقة الحالية، دون إهمال تعليمات
أي بطاقة سابقة.

في كل جولة، يجب على كل العب:

ثم ينتقل اللعب إلى الالعب التالي.

البطاقات البرتقالية توضع على جسم الالعب
(مثال - الشكل 2: هذه البطاقة على الرأس).

يجب على األقل أن يكون جزءًا، ولو صغيرًا،
من البطاقة بارزًا. ال يسمح بإخفاء البطاقة

بالكامل تحت المالبس.

مالحظة: الرسوم التوضيحية على البطاقات هي أمثلة فقط،
يمكن لالعبين إيجاد طرقهم المبتكرة في تنفيذ التعليمات.

إذا لم يتمكن أي العب من تنفيذ التعليمات الواردة في أي من
بطاقاته، حتى ولو لثانية واحدة، يخسر هذا الالعب فورًا.

يمكن لالعبين تغيير وضعيتهم كما يحلو لهم، شرط أن تبقى تعليمات البطاقات
منفذة طوال الوقت.

يجب على الالعبين التحلي بالنزاهة. يجب على كل العب إعالن خسارته فور فشله
في تنفيذ التعليمات الواردة في جميع بطاقاته، حتى لو لم يالحظ ذلك أي العب آخر.

يخسر الالعب كذلك إذا لم يتمكن من سحب بطاقة حين يحين دوره في اللعب.

الشكل 1
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 Right thumb pointing down
���ر إ�� األ��� ��اإل��ام األ

الشكل 2
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 This card on top of the head
�ق ا�رأس� ����ه ا���ا

فــي كل جولــة، يســحب كل العــب بطاقــة وينفــذ التعليمــات المذكــورة علــى البطاقــة. 
يجــب تنفيــذ التعليمــات الــواردة فــي كل بطاقــة حتــى انتهــاء اللعبــة. كلمــا اســتمر 
اللعــب، زادت صعوبــة تنفيــذ التعليمــات، حتــى يفشــل الالعبــون واحــدًا تلــو اآلخــر فــي 

تنفيذ التعليمات ليتوج آخر العب بلقب الفائز األوحد!


�ا�� ا�����
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الفائز هو آخر العب في اللعبة. حان وقت اللعب من جديد!

تخلط البطاقات، وتوزع بطاقتان لكل العب. تقسم البطاقات المتبقية إلى كومتين
وتوضع دون كشفها في العلبتين ثم توضع العلبتين في مكانين مختلفين ليسهل

على جميع الالعبين الوصول إلى أي من العلبتين.

1 - كشف إحدى البطاقتين وقراءة تعليمات البطاقة بصوت مسموع، ثم وضعها
أمام العب آخر. يجب على الالعب الضحية تنفيذ تعليمات البطاقة.

2 - سحب بطاقة جديدة الستبدال البطاقة الملعوبة.

في كل جولة، يجب على كل العب:

الالعب الضحية الذي تلقى البطاقة الملعوبة هو من يلعب تاليًا. ينتقل اللعب
دائمًا إلى آخر ضحية.

الفائز هو آخر العب في اللعبة!

ا����� ا�ج�ا���
يمكن لعب اللعبة بطريقة جماعية، وذلك بتقسيم الالعبين إلى فرق ثنائية أو ثالثية.

يعتبر أعضاء كل فريق كما لو أنهم العب واحد. يمكن تطبيق مبدأ اللعب الجماعي
على اللعبة األصلية أو لعبة الخباثة.

يمكن ألي من أعضاء الفريق سحب أو لعب البطاقات. ويجب على العب واحد على
األقل من الفريق تنفيذ كًال من التعليمات.

يمكن ألحد أعضاء فريقك أن ينفذ أحد التعليمات التي كنت تنفذها لتنال قسطا
من الراحة. يمكن ألكثر من العب في الفريق تنفيذ نفس التعليمات على سبيل

االحتياط.

دقيقة
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www.youtube.com/boardgamespace


