DOĞUM GÜNÜ
Happy Birthday
2 – 8 oyuncu, 5 yaş ve üzeri
İÇİNDEKİLER
Üzerinde doğum günü pastası olan 10 adet parti kartı ve ve minik hayvanların bulunduğu 60 adet
misafir kartı (her bir parti kartı için 1 den 6 ya kadar numaralandırılmış aynı renkte misafir kartı
bulunmaktadır).
OYUNUN AMACI
İşte yine doğum günü partisi zamanı ve bizim minik hayvan dostlarımız aynı anda bir çok doğum günü
partisi hazırlamışlar:
3 ü ormanda (yeşil), 3 ü çiftlikte (toprak rengi), 2 si gölette (açık mavi), 2 si evde (pembe).
Örneğin: gölette olan partiler yalnızca gölet hayvanları içindir. Gölet hayvanların kartları açık mavi
renktedir. Diğer hayvan kartlarının rengi de ait olduğu parti kartının rengi ile aynıdır. Her bir hayvan
yalnızca kendi rengindeki doğum gününe gidebilir.
Ayrıca minik dostlarımız partiye kartlarındaki numaraya göre sırayla katılabilirler, ki bu küçükten
büyüğe doğru; 1,2,3,4,5,6 olarak, veya büyükten küçüğe doğru; 6,5,4,3,2,1 olarak sıralanır. Elindeki
misafir kartlarını bitiren, yani kartlarındaki tüm hayvanları uygun doğum günlerine yerleştirebilen, ilk
kişi oyunu kazanır.
HAZIRLIK
İlk önce üzerinde doğum günü pastası olan 10 adet parti kartını kağıt destesinden ayırın. Oyuncu
sayısına bağlı olarak bazı parti kartlarını ve bu kartlarla eşleşen hayvan kartlarını oyun dışı
bırakabilirsiniz.
Oyuncu sayısına göre kullanılması gereken kart sayısı aşağıdadır:
Oyuncu sayısı 2, 3 veya 4 ise 7 adet parti kartı seçilir (3 adet toprak rengi veya 3 adet yeşil kart
oyundan çıkarılır).
Oyuncu sayısı 5 ise 8 adet parti kartı seçilir (2 adet pembe veya 2 adet açık mavi oyundan çıkarılır).
Oyuncu sayısı 6, 7 veya 8 ise 10 adet parti kartının da tümü oyunda kullanılır.
Oyun için seçilen kartlar masanın üzerine yan yana dizilir.
Daha sonra bu kartlardan misafir kartları karıştırılır ve oyuncu sayısına göre eşit sayıda oyunculara
dağıtılır:
2 oyuncu ise her birine 13 er kart,
3 oyuncu ise her birine 10 ar kart,
4 oyuncu ise her birine 8 er kart,
5-6 oyuncu ise her birine 7 şer kart,
7-8 oyuncu ise her birine 6 şar kart
Geriye kalan kartlar ters çevrilerek deste halinde masanın üzerine konur.
OYUN
Saat yönünde ilerleyen oyunda her bir oyuncu sırası geldiğinde 1 veya daha fazla kartı parti kartlarının
altına yerleştirir. Yerleştirilen kartlar parti kartıyla aynı renkteki kartlar kullanılarak alt alta dizilir. Parti
kartının hemen altına konan ilk kart 1 veya 6 olmalıdır. Eğer ilk kart 1 ise onu izleyen kartlar 2,3,4,5,6
olarak artacak şekilde yerleştirilmelidir; eğer ilk kart 6 ise diğer kartlar 5, 4, 3, 2, 1 diye azalacak
şekilde yerleştirilmelidir. Sırası gelen oyuncu yalnızca bir parti kartını başlatabilir ve daha önce
başlatılmış sütunlara kart koyabilir.
Örnek; (kutunun içinde yer alan yabancı dildeki açıklamada örneğin resmini görebilirsiniz.)
Elinizde 1 yeşil 6 lı ve 1 mavi 1 li var; bu nedenle siz bunlardan yalnızca birisini kullanarak bir sütun
başlatabilirsiniz. Yeşil 6 lı ile başlamaya karar verebilirsiniz ve böylece yeşil 5 liyi de yerleştirerek her
iki kartı kullanmış olursunuz. Hala sıra sizde olduğu için daha önce açılmış ve 1, 2, ve 3 numaralarının
da konmuş olduğu pembe sütuna elinizdeki 4, 5 ve 6 yı da koyabilirsiniz.
Eğer sıra size geldiğinde yerleştirebileceğiniz bir kart yoksa veya elinizdeki kartlardan kullanmak
istemiyorsanız desteden 1 adet kart çekebilirsiniz. Böyle bir durumda oyun sırası bir sonraki oyuncuya
geçer. (Destedeki kartlar bittiğinde eğer mümkünse en az 1 kart yerleştirmelisiniz.) Elindeki tüm
kartları bitiren oyuncu oyunu kazanır.
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