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دقیقه45اًحدودزمان بازي:* / باالسال به10سن:* / !جادوگريکارآموز6ِتا 3بازیکنان:* 

رآذکیومرث قنبريترجم:* م/ Ken Fisherراح بازي:* ط

طومارِ قوانین بازيوامتیازات)ثبتي(صفحه»حقیقتلوح«یک ، »شخصیتکارت«60اجزاء بازي:* 

بود، یکی نبود...* یکی 
، براي برقرار بود، جادوآموزانِ جوان» نجهاستون«هنوز در » آکادمی مشهور جادوگران«که هاي خیلی خیلی دور، هنگامیدر زمان

و بینیپیشمجبور بودند این بازي را نیز یاد بگیرند؛ این بازي، قدرتها،هاي جادویی خویش، در کنار سایر آموزشپرورش قدرت
» جادوگر«و به بازي وجود داشت، از بین رفتداد. در طول سالیان دراز، درك عمیقی که نسبتآنان را افزایش میگوییِ پیش

که تنها زمانیکردند. ا بازي میهخانهانمهمها و سربازها در زکارگرها، کشاورمعموالً کننده که یک بازي سرگرمتبدیل شد به 
این شکوهمندپرداخت، حقیقت» هنجاستون«کاوي عمیق در و، به کند»هنش استون«شناس مشهور انگلیسی، دکتر باستان

آمده از همین کاوش، تنظیم دستهاي باستانیِ بهاَساسِ نسخهه در ادامه خواهید خواند، برقوانینی کدوباره عیان شد.،بازي
است...باستانی انجام شدهو تمِوهواها نیز با حالارتگردیده و تصویرسازي ک

* چالش
هاي ي کارتمجموعه»: تریک(«بینی کنندهایی را که در یک دورِ بازي خواهند برد، پیش»تریک«باید تعداد دقیق »جادوآموزان«

پاداش داده خواهند شد. » امتیازات آزمون«هاي درست، با گویییش. پاند)هم قرار گرفتهشده که در یک ستون، رويبازي
مفتخر خواهد شد.» جادوگر دانا«ترین امتیاز را جمع کرده باشد، بازي را برده و با لقبِ بازیکنی که در پایان بازي، بیش

سازي* آماده
کرده و تا پایان بازي، با دقت » لوح حقیقت«بازیکنان را وارد ، اسامیِ »معتمد«شود. انتخاب می» معتمد«عنوان از بازیکنان، بهیکی

کند.را بر زده و بین بازیکنان تقسیم می» هاي شخصیتکارت«چنینهماو کند. ها را ثبت میآن» امتیازات آزمون«و امانت، 

هاي شخصیت* کارت
ها)ها) / زرد (غول/ قرمز (کوتولهها)ها) / سبز (الفرنگ متفاوت در بازي وجود دارد: آبی (انسان4-
است.1ها، کارت آنترین)ِترین (پایینو ضعیف13ت هر رنگ، کارت رکا(باالترین)قدرتمندترین-
ها نیز قدرتمندترند.13ي شوند و از همهمحسوب می» خال حکم«) همواره "Z"» (جادوگر«کارت 4-
ترند.ها نیز ضعیف1ي محسوب شوند و از همه» خال حکم«توانند نمیوقت ) هیچ"N"» (دلقک«کارت 4-



ها* تقسیمِ کارت
کنند.در هر دور، تعداد متفاوتی کارت دریافت می،»جادوآموزان«
تشکیل خواهد شد.» تریک«شود. بنابراین، در این دور فقط یک در دور نخست، به هر بازیکن فقط یک کارت داده می-
براي بردن وجود خواهد داشت.» تریک«2شود. بنابراین، در این دور، کارت داده می2در دور دوم، به هر بازیکن -
ي همهآخر... و باالخره در دور پایانی، طور الیکارت و همین4شود، در دور چهارم، کارت داده می3در دور سوم، به هر بازیکن -

شود.بین بازیکنان تقسیم میهاکارت
د شد. در هر نجا، بین بازیکنان پخش خواهدر وسط میز بازي قرار گرفته و از آن-پشتهمگی به-شکل یک ستون ها بهکارت-

جدید خواهد بود! » معتمد«قبلی، » معتمد«چپِ نفر سمتنوبت، 

(رنگ حکم)* خالِ حکم
این دور را تعیین (رنگ حکم)ِ » خالِ حکم«شود. این کارت، ها، برگردانده میباالییِ ستونِ کارتها، کارت از تقسیمِ کارتپس-

کند.می
نخواهد داشت!»خالِ حکم«باشد، این دور، » دلقک«شده، کارت اگر کارت برگردانده-
خالِ «از تعیینِ را تعیین خواهد کرد. او اجازه دارد پیش»خالِ حکم«، »معتمد«باشد، » جادوگر«شده، کارت اگر کارت برگردانده-

هاي دست خود را بررسی کند.، کارت»حکم
است!ندارد زیرا دیگر کارتی باقی نمانده»خالِ حکم«دورِ پایانی، -

بینی* پیش
در این دور از بازي، چند کنند کهبینی میهاي خود را بررسی کردند، هریک پیش، کارت»جادوآموزان«ي که همهآنازپس

». معتمد«چپِ گویند؛ اول از همه، بازیکنِ سمتمی» معتمد«نظرِ خود را به نوبت، عدد موردبازیکنان، بهرا خواهند برد.» تریک«
.شوندمیثبت » لوح حقیقت«روي ها بربینیاین پیش

»تریک«* نبرد براي تصاحب 
در جهت -نیز »جادوآموزان«ي دهد. بقیهرا تشکیل می» تریک«کارت را بازي کرده و اولین ، اولین»معتمد«چپِ بازیکنِ سمت
»رنگهم«گیرد، باید با آن کارت دهند. هر کارتی که روي کارت دیگري قرار میاین کار را ادامه می-هاي ساعتحرکت عقربه

یا از خالِ حکم استفاده کند. ي را بیندازدهر کارت دیگرواند تباشد. اگر بازیکن، چنین کارتی را در اختیار نداشته باشد، می

حال، اگر بازیکن، کارتی توانند روي هر کارت، از هر رنگ، بازي شوند. درعینهمیشه می» دلقک«و » جادوگر«هاي کارت* نکته:
را بازي کند.» دلقک«یا » جادوگر«هاي رنگ با کارت قبلی نداشته باشد، مجبور نیست کارتهم

بعدي را » تریک«هاي حکم هم قدرتمندترند). برنده، حتی از خال»جادوگر«هاي برد (کارترا می» تریک«، ترین کارتقدرتمند
شود. تشکیل می» تریک«1در دور اول، فقط استثناء:* ؛کندافتتاح می



برد؟را می» تریک«کسی * چه
د...کنبازي میرا»جادوگر«کارت نخستین که آن-
...را»خالِ حکم«یا باالترین کارت از -
...راشدهرنگ با آخرین کارت بازيیا باالترین کارت، هم-

 *دلقک«و » جادوگر«اختصاصات«
ها یا »جادوگر«توانند هر کارت دیگري، از جمله می»جادوآموزان«افتتاح شود، » جادوگر«با یک » تریک«وقتی یک -
بازي کنند.» تریک«در آن هاي دیگر را »دلقک«
برد.را می» تریک«ي که بازي شود، »جادوگر«نخستین -
است، نباید بازي شوند. »خالِ حکم«، یک »تریک«که کارت اولِ یک هستند، گرچه، وقتی»خالِ حکم«ها، »جادوگر«-
سومین کارتی توانند هر کارت دیگري را روي آن بازي کنند. می»جادوآموزان«افتتاح شود، » دلقک«با یک » تریک«وقتی یک -

شده باشد.با دومین کارت بازي» رنگهم«شود، باید که بازي می
، »دلقک«نخستین اند، ها بازي شده»دلقک«ي که فقط »تریک«در :ستثناء* ابرند؛ ي را نمی»تریک«ها هیچ »دلقک«-
افتد.نفره اتفاق می4یا 3هاي کند. این حالت، فقط در بازيرا مالِ خود می» تریک«

»امتیازات آزمون«شمارش* 
ي   عالوهگیرد، بهمی» امتیاز آزمون«20بینی کرده باشد، ي خود را درست پیشآمدهدستهاي به»تریک«جادوآموزي که تعداد 

ي که »تریک«ازاي هر گویی کرده باشد، بهاست. جادوآموزي که اشتباه پیشهایی که برده»تریک«هریک از ازاي امتیاز به10
گیرد!امتیاز منفی می10دست آورده باشد، گوییِ خود بهتر از پیشتر یا کمبیش

مثال* 
»هاوت«گیرد. امتیاز می20و اوبودهرد. حدس او درسترا نخواهد ب»تریک«بود که بینی کردهپیش»توماس«دور نخست: -

را خواهد برد و » تریک«که بینی کرده بودپیش»کوین«گیرد. امتیاز منفی می10را ببرد ولی نتوانست. او » تریک«خواست می
گیرد.امتیاز می30، او مجموعاً »تریک«امتیازِ 10ترتیب، با توجه به طور هم شد؛ بدینهمین

گیرد! امتیاز منفی می10را خواهد برد ولی فقط یکی را برد؛ نتیجه: او » تریک«دو بینی کرده بود که هرپیش» توماس«دور دوم: -
گیرد! امتیاز می20اَش، گوییِ درستطور هم شد؛ او با این پیشو همینبینی نکرده بودبردي براي خودش پیشهیچ » اوته«
گیرد!امتیاز منفی می10ترتیب، او را برد؛ بدین» تریک«بینی نکرده بود ولی یک براي خودش پیشي را »تریک«نیز هیچ » کوین«

پایان بازي* 
ها بین بازیکنان تقسیم ي کارتکه در دورِ پایانی، همهکند تا ایندر بازي وجود دارد. بازي ادامه پیدا می» کارت شخصیت«60
شود. امتیازات دورِ دور انجام می20نفره در 3بازي دور و15نفره در 4دور، بازي 12نفره در 5بازي دور،10نفره در 6د. بازي نشو

ي بازي خواهد بود.دست آورده باشد، برندهرا به» امتیاز آزمون«ترین پایانی نیز باید محاسبه شود. جادوآموزي که بیش
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