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داستان  بازی
با تغییر فصل موج ها در جزیره، زمان جشنواره ی ماهیگیری فرا رسیده است. مسابقه ای که در آن 
ماهرترین غواصان جزیره برای به دست آوردن صیدهای ارزشمند درون خلیج شیرجه می زنند. 
انواع ماهی ها برای شام سرو می شوند اما باید مراقب عروس های دریایی  بدمزه و مرغ های دریایی 

دزد باشید.
در هر دور از بازی زیرآبی، بازیکنان تصمیم می گیرند که تا چه عمقی شیرجه بزنند. اگر رقابت بر سر 

یک صید باال بگیرد، تصمیم گیری به »گربه ی همایونی« 
 واگذار می شود و او تعیین می کند چه کسی سزاوارتر است.

در پایان، صیادی که بیشترین امتیاز را داشته باشد، 
قهرمان این جشنواره می شود.
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1  صفحه ی خلیج را وسط میز بگذارید و در دسترس همه ی بازیکنان قرار دهید. 

متناسب با رنگ خود را دریافت می کند. 2  هر بازیکن یک رنگ را انتخاب می کند و ۱۲ کارت صیاد 
 کارت هایی را که استفاده  نشده اند، به جعبه برگردانید.

3 کارت های صید  را بر بزنید و به پشت کنار صفحه ی بازی قرار دهید.

4  نشان »گربه ی همایونی« را بین جوان ترین بازیکن و نفر سمت چپی اش، رو به صفحه ی خلیج قرار دهید.

اجزا و چیدمان  بازی

هدف و جریان  بازی
در بازی زیرآبی، بازیکنان برای به دست آوردن صیدهایی که در اعماق خلیج است، با یکدیگر رقابت می کنند. 

بازی در ۱۲ دور انجام می شود و هر دور، شامل مراحل زیر است: 

3  دریافت صید 2  شیرجه          1  رو شدن کارت های صید           
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صفحه ی خلیج
1 عدد

نشان »گربه ی همایونی«
1 عدد

کارت صیاد  

شش  در  گربه  تصویر  )با 
رنگ مختلف - از هر رنگ 

12 کارت( 
72 عدد

کارت صید  
شش  در  ماهی  تصویر  )با 

نوع مختلف( 
36 عدد
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اعماق مختلف صفحه ی خلیج

عمق  این  در  که  شکار صیدی  برای  کم عمق: 
وجود دارد، باید کم عمق ترین شیرجه را بزنید.

عمق  این  در  که  صیدی  شکار  برای  متوسط: 
بین عمیق ترین شیرجه ها،  باید در  دارد،  وجود 

رتبه ی دوم را داشته باشید.

عمیق: برای شکار صیدی که در این عمق وجود 
دارد، باید عمیق ترین شیرجه را بزنید.

رو شدن کارت های صید 1
 در ابتدای هر دور ، از دسته کارت های صید  ، سه کارت جدید رو کنید و جاهای خالی صفحه ی 

خلیج را به ترتیب از پایین به باال با آن ها  پر کنید.

اگر در دور اول بازی مرغ دریایی نمایان شد، آن را به دسته ی کارت ها برگردانید و یک 
کارت صید  جدید رو کنید و سپس دسته ی کارت ها را دوباره بر بزنید.
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شیرجه 2

خود را انتخاب می کند و به پشت می گذارد. وقتی همه ی بازیکن ها  هر بازیکن یکی از کارت های صیاد  
کارت خود را بازی کردند، کارت ها را رو کنید تا عمق شیرجه ی هر صیاد مشخص شود. 

، عمق شیرجه  را نشان می دهد؛ کارت شماره ی۱ هر صیاد سطحی ترین شیرجه  عدد روی کارت های صیاد 
و کارت شماره ی ۱۲ عمیق ترین شیرجه ی اوست.
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برای تعیین برنده ی هر کارت صید  ، باید کارت های بازی شده را به ترتیب از سطحی ترین تا عمیق ترین 
شیرجه بچینید. 

اگر عدد شیرجه ی دو بازیکن با هم مساوی شد، به جایگاه نشان »گربه ی همایونی« رجوع کنید:

بین بازیکنانی که عدد بازی شان مساوی شده، بازیکنی که در جهت ساعت گرد به نشان »گربه ی همایونی« 
نزدیک تر است، شیرجه ی عمیق تری زده است. 

برای تشخیص راحت تر، به جهت دست های »گربه ی همایونی« توجه کنید.
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دریافت صید3
در این مرحله، صیاد های موفق کارت های صید  خود را دریافت می کنند. رتبه ی اول و دوم عمیق ترین 
شیرجه، برنده ی کارت های عمیق و متوسط می شوند. بازیکنی که سطحی ترین شیرجه را زده است، کارت 

صید  کم عمق را بر می دارد. به بقیه ی بازیکنان کارت صید  نمی رسد.

بازیکنان کارت های صید  به دست آمده را به رو، جلوی خود قرار می دهند. در ادامه ی بازی، هر کارت 
صید  جدیدی را که به دست بیاورند، روی این کارت  می گذارند و به این ترتیب هر بازیکن یک دسته 
کارت صید  خواهد داشت. سپس بازیکنان کارت  صیادی   را که بازی کرده اند به پشت می سوزانند.
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در این مرحله نشان »گربه ی همایونی« را در جهت ساعت گرد جابه جا کنید و بین دو بازیکن بعدی قرار دهید. 
اکنون این دور از بازی به پایان رسیده است.

آخرین کارت صیدی  که یک بازیکن به دست آورده و روی دسته کارت های اوست، در معرض دید 
همه ی بازیکنان است. هر بازیکن می تواند مخفیانه )و بدون تغییر ترتیب آن ها( کارت های صید   خود 

را نگاه کند، اما نمی تواند دسته کارت های صید  بازیکنان دیگر را نگاه کند.

هیچ بازیکنی نمی تواند کارت های صیاد  سوخته را ببیند.
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بعد از دور دوازدهم بازی، وقتی بازیکنان تمامی کارت های صیاد  خود را بازی کردند، بازی به پایان می رسد. 
بازیکنان امتیاز کارت های صید  خود را جمع می زنند و بازیکنی که موفق به دریافت بیشترین امتیاز شده 

باشد، برنده ی بازی خواهد بود. در صورت تساوی امتیاز، دو بازیکن پیروزی را با یکدیگر تقسیم می کنند.

پایان  بازی

1 + 2 - 10 + 10 + 6  
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گربه ماهی )7 عدد(: 
این ماهی کوچک ممکن است بین ۱ تا ۵ امتیاز داشته باشد.

   
ببرماهی )۸ عدد(: 

این ماهی بزرگ ممکن است بین ۶ تا ۹ امتیاز داشته باشد.

ماهی تُن امپراتور )۸ عدد(:
این فرمانروای خلیج ممکن است بین ۱۰ تا ۱۵ امتیاز داشته باشد.

فانوس ماهی )۴ عدد(:
این ماهیخوار خلیج ممکن است ۱، ۳، ۵ یا 7 امتیاز داشته باشد. 

قانون ویژه: پس از اینکه این ماهی صید شود، کارت صید  بعدی که در این عمق 
جایگزین آن می شود به پشت قرار داده می شود و تنها بازیکنی که دور قبل فانوس ماهی 

را صیدکرده است، اجازه ی دیدن آن کارت را دارد.

عروس دریایی )۴ عدد(:
این جانور دریایی، سفت و غیرقابل جویدن است برای همین صیدش امتیاز منفی دارد. 

این امتیاز ممکن است ۱۰- یا ۱۵-  باشد.

قانون ویژه: اگر یک صیاد، سه عدد کارت عروس دریایی صید کند، هر سه را از دسته 
کارت های صید  خود به جعبه ی بازی برمی گرداند و امتیاز منفی نمی گیرد.

کارت های صید  انواع مختلفی دارند و هر نوع دارای امتیازهای مختلف 
است. همچنین بعضی از این کارت ها قوانین ویژه ای دارند:

کارت های صید



سبد باز 11
در این حالت کارت های صیاد   که سوخته اند و کارت های صیدی  که شکار شده اند به صورت نمایان 

در کنار هر بازیکن قرار می گیرند.

بدون بحث و جدل
نشان »گربه ی همایونی« را به جعبه ی بازی برگردانید، زیرا در این روِش بازی کارایی ندارد. بازیکنانی که برای 
به دست آوردن یک صید به تساوی می رسند، کارت های صیاد   خود را می سوزانند و هیچ بازیکنی آن صید 

را نمی گیرد.
برای پر کردن خلیج از صید در دور بعدی، کارت جدید در کنار کارت قدیمی قرار می گیرد و بازیکنی که برنده ی 

صید آن عمق شود، همه ی کارت های صید   مربوط به آن عمق را از آن خود می کند.

برای ایجاد تنوع، می توانید بازی زیرآبی را به روش های دیگری بازی کنید. قبل از شروع بازی درباره ی استفاده 
کردن از این قوانین با بقیه ی بازیکنان توافق کنید. 

روش های دیگر بازی

 ترتیب ماهی های صید شده را حفظ کنید، زیرا مرغ دریایی همیشه جدیدترین ماهی صید شده را 
با خودش می برد.

مرغ دریایی )۵ عدد(: این پرنده  بازیکنان را دنبال می کند تا ماهی های صید شده ی آن ها 
را بدزدد. اگر بازیکنی کارت مرغ دریایی را دریافت کند، اولین کارت صید  دسته ی 

خود را به همراه کارت مرغ دریایی به جعبه ی بازی برمی گرداند.
نکته: اگر بازیکن تا به حال ماهی شکار نکرده باشد )دسته کارت های صید  او خالی 

باشد(، مرغ دریایی گرسنه به جعبه ی بازی بر می گردد.
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۱. سه بازیکن ) بازیکن  ، بازیکن  و بازیکن  ( عدد ۹ را بازی 
کرده اند که بیشترین عدد در بین کارت های نمایان شده است. آن ها برای 
شکار صید عمیق  به تساوی رسیده اند. پس عمیق ترین شیرجه را بازیکنی 
زده که در جهت ساعت گرد به نشان »گربه ی همایونی« نزدیک تر است؛

بازیکن  صید عمیق  را دریافت می کند و کارت صیاد  خود را به 
پشت می سوزاند.

۲. حال از دو بازیکن دیگری که عدد ۹ را بازی کرده اند ) بازیکن  و 
بازیکن (، بازیکنی که در جهت ساعت گرد به نشان »گربه ی همایونی« 
نزدیک تر است، رتبه ی دوم عمیق ترین شیرجه را دارد و صاحب صید 
متوسط خواهد شد؛ بنابراین بازیکن  صاحب کارت عروس دریایی 

می شود و کارت صیاد  خود را به پشت می سوزاند.

۳. بازیکنی که کمترین عدد را بازی کرده است )بازیکن  ( برنده ی صید 
کم عمق می شود. همه ی بازیکنان کارت های صیاد   استفاده شده  را به 

پشت می سوزانند.

بازیکنان کارت صیاد    خود را انتخاب کرده و به پشت در کنار صفحه قرار داده اند:کارت ها را رو کرده، عمق 
شیرجه ی صیادان را با هم مقایسه کنید: 

نمونه ی یک دور بازی

۴. نشان »گربه ی همایونی« در جهت عقربه های ساعت بین دو بازیکن بعدی ) بازیکن  و بازیکن ( قرار 
می گیرد و دور جدید بازی آغاز می شود.
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خالصه ی روش بازی

برای باخبر شدن از اخبار بازی های جدید، مسابقه ها، جایزه ها و 
دیگر رویدادها به کانال و صفحه ی هوپا سر بزنید.

در هر دور از بازی زیرآبی، بازیکنان تصمیم می گیرند که تا چه عمقی شیرجه
بزنند. اگر رقابت بر سر یک صید باال بگیرد تصمیم گیری به »گربه ی همایونی« 
واگذار می شود و او تعیین می کند چه کسی سزاوارتر است. در پایان، صیادی که

بیشترین امتیاز را داشته باشد، قهرمان این جشنواره می شود.


