
»The Little Magician’s Apprentices» / «!کارآموزان جادوگر«
-پالستیکیيهمحفظگوي فلزي در یک 12ي بازي با )، یک صفحهb)، چهار دیگ جادویی (aتکّه)(از سه دان (متشکّلیک آتشاجزاء بازي:-

معجون قلم ترکیباتe ،(16 )، چهار عصاي جادویی (d! (باییرآهن)ادوآموز کوچولويکارآموز جادوگري (ج)، چهار c(که در زیر صفحه قرار دارد
ي قوانین بازي!) و دفترچهgاي (یک گوي آتشین شیشه)،fسبز)(4زرد و 4آبی، 4قرمز،4جادویی (

شود! امروز روز حساسی است که جادوآموزان کوچولو باید طرز جادویی تشکیل میهايسرِ دیگبووووم! ابر رنگینی از دود بااليداستان بازي:-
هاي جادویی بریزند! ها باید ترکیبات و عناصر مختلفی را در دیگي معجون جادویی را یاد بگیرند؛ براي این کار، آنتهیه

سادگی است؟!همینتش روشن کرد... آما آیا کار، بهي ترکیبات آماده شد، باید آکه همهوقتیتان نلرزند!هايمراقب باشید دست

). 1(هاي فلزيِ زیر صفحه، در جاي خود قرار بگیرندگويکه تا این-اَش بدهیدجعبه را در وسط میز بازي گذاشته و چند بار تکاني:سازآماده-
بازیکن، یک عصاي جادویی و یک جادوآموز براي خود انتخاب ). هر 2دان را در وسط صفحه گذاشته و گوي آتشین را بر روي آن سوار کنید (آتش

). هر بازیکن، یک قلم از ترکیبات معجون جادویی از هر رنگ 3در کنار جعبه قرار دهید (خودش بهدر طرف مربوطکند. آدمک (جادوآموز) خود را
).4دیگ خود بگذارد (کناررا برداشته و در



بریزند! همربوطکه بلغزند و بلرزند، ترکیبات معجون جادویی را در دیگ اینکنند بدوننوبت سعی میجادوآموزان کوچولو به: مفهوم و هدف بازي-
سی است که د. برنده، کند با استفاده از گوي آتشین، آتش روشن کننبازیکنان باید سعی کنرکیبات الزم، داخل دیگ جمع شدند،ي تکه همهوقتی
ق به روشن کردن آتش شود...از دیگران، موفقبل

شود:تان میوقتی که نوبتچگونگی بازي: -

قرار دهید.تاني آغازدر نقطه) جادوآموزتان را1

ه اجازریخته باشد، شما ي ترکیبات را در دیگ ها همهاز بازیکناگر یکینکته: تان را در ظرف جادوآموزتان قرار دهید. از عناصر معجون) یکی2
زمان دو ترکیب مختلف را در ظرف گذاشته و حمل کنید!دارید هم

اَش ببرید؛ براي هل دادنِ جادوآموزتان، از عصاي جادویی رنگسمت دیگ همتان را با هل دادنِ جادوآموزتان، به) حاال سعی کنید ترکیب جادویی3
ها) ببرید. از ترکیبرنگ با یکیقبول (همهاي قابلاز دیگت یکیسمها را بهکنید، آناستفاده کنید. اگر دو ترکیب مختلف را حمل می

.)خاطر وجود آهنربا(بهشونددرونِ دیگ پرتاب میخود بهبهترکیبات جادویی خودسد، بروقتی جادوآموز، به سنگ جادویی جلوي دیگ)4

جادوآموز خود را از روي صفحه بردارید؛ نوبت نفر بعدي آفرین! عجب معجونی بشود! حاال :درونِ دیگ درست افتاد؟!آیا ترکیب جادویی به-
است!

رود! ترکیب نوبت شما از دست می:ي راه از دست دادید؟!اوه! آیا نتوانستید ترکیب را در دیگ درست بیندازید یا آن را در میانه-
طرف باال تان از صفحه، حتماً آن را ابتدا بهجدا کردنِ آدمکجادویی را به محلّ خودش برگردانده و جادوآموزتان را هم از بازي خارج کنید! موقع 

سمت خودتان بیاورید!کشیده و سپس به

رسد...حاال نوبت به نفر بعدي می

. به نقاط قرارگیري گوي فلزي در زیرِ صفحه)4خاطر (بهاندي بازي پنهان شدهسنگ جادویی در صفحه8در راستاي لغزان و لرزان محل4ّنکته: -
دي در دام نیفتید!ي بعها دقت کنید تا بلکه دفعهآن

کنید که در نوبت بعدي، آتشتان را به دیگ درست منتقل کردید، اجازه پیدا میکه چهارمین عنصر جادوییوقتی:و پیروزيپایان بازي-
اَش بگذارید. حاال سعی کنید جادوآموز آتشین را برداشته و در ظرفي شروع قرار داده و گويبراي این کار، جادوآموزتان را در نقطه؛روشن کنید
دان تشدرونِ آخود بهدان هل بدهید. اگر موفق شدید جادوآموز را به سنگ جادویی برسانید، گوي آتشین خودبهسمت آتشبهمستقیمرا با دقت و 

افتد. می



اَش برگردانده و جادوآموزتان را هم از بازي خارج کنید؛ نوبت شما از گوي آتشین را به جایگاه اصلیموفق نشدید آتش را روشن کنید؟!: -
رسد!دست رفته و نوبت، به بازیکن بعدي می

ي این بازي هستید! آفرین! شما به مقام استادي در جادوگري رسیده و برندهموفق شدید آتش را روشن کنید؟!: -

کیومرث قنبري آذرمترجم: / نرویولتا الیت-توماس داوم بازي:طرّاح
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