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 «!Spinderella/  اِسپیندِرِال»

 «عنکبوت بازیگوش!»

 سال به باال( ششبازیکن،  4تا  2)برای 
 

 

 ("Toy Award"ی  و کاندیدای جایزه 2102در سال  "des Jahres Kinderspiel"ی بهترین بازی کودکان  ی جایزه )برنده

  -ها ی این ، همیشه سَرِش توافق دارن... از همه"پارکر"و  "پیتر"ر عنکبوتی، تا براد یه که دوا نکته! این "خیلی محشره که آدم یه خواهر داشته باشه"

تا بتونن با یه تارِ باریک و نازکِ عنکبوتی، بفرستنِش پایین! اِسپیندِراِل خودش هم  دو وزن هست که این قدر سبک هنوز اون گذشته، خواهرشون، اِسپیندِرِال،

رو           های جنگل  ی ادلیِ مورچه جاده ،هم بتونه از باالشه، برای این که  عالقه ، تو ددرِ فررستِ کارهای موردِعاشقِ این کاره! این آویزون شدن از باال

! اوه، اون یه مورچه رو گرفته... البته تنرا کاری که "سُک سُک"نشین بندازه!  پایین هایِ میزه گاهی تو دلِ این ریزه بی و ه، هم یه ترسِ گاهزنبیه دیدی 

دونن، اینه که امروز، روز  جاشون!! چیزی که اسپیندرال و برادرهاش نمی گردونه سَرِ کنه، اینه که دوباره بَرِشون می ها می اسپیندرال، بعد از گرفتنِ مورچه

و پارکر  پیتر،کنه!  لِ خود میها، مدال طال رو ما ای مورچه نفره شون هم مرم نیست که کدوم تیمِ سه هاست... و واسه المللی مورچه بزرگ بین ماراتونِ

 خوان بازی کنن... اسپیندرال فقط می

           ها و تارِ عنکبوت(؛ ی مورچه برای اتصالِ مسیرِ مسابقهتا درخت ) 4دونه تارِ عنکبوت؛  یه :(0ی  های صفحه )شکل ها داریم؟ چی بازی تو این

   تا رنگ 4تا مورچه در  21ی درخت؛  دونه کُنده مسیرِ کوتاه / پشت دفحه: مسیرِ بلند(؛ یهها )روی دفحه:  ی مورچه دونه مسیرِ مسابقه یه تا بَست؛ 4

سفیدِ دونه تاسِ  (؛ یه6تا  2ی اعداد  دهنده نشانای ) ایِ مورچه دونه تاسِ قروه های مختلف(؛ یه عالمت ی دهنده نشانرنگ ) دونه تاسِ سبز یه مختلف؛

خودِ خودِ تا آویزِ آهنربایی )که  1با  تاردار دونه عنکبوتِ و یه باشن( پیتر و پارکر)که تار  تا عنکبوتِ بدونِ 1 (؛3و  1 اعداد ی دهنده نشانعنکبوتی )

 ... (اسپیندرالست

ها رو از    ی بازیکن ی بقیه های بامزه میزه ها، ریزه پایان برسونین و با استفاده از عنکبوت سالمت به خط های خودتون رو به مورچه :چیه؟ هدف بازی

 مسیرِ مسابقه خارج کنین!

 :(2ی  های صفحه )شکل جوری برای بازی آماده بشیم؟ هچ

 خواین از مسیرِ کوتاه استفاده کنین یا مسیرِ بلند )رو یا پشت(...   های داخل جعبه قرار بدین؛ انتخاب کنین که می ها رو روی پایه ی مورچه مسیرِ مسابقه( 2

 ی مقواییِ جعبه چفت بشه... با لبه ها باید دقیقاً کدوم از درخت نه درخت بکارین؛ پایینِ هردو ی جعبه، یه ( هر گوشه1

ین...  باال گذاشته به یعنی مطمئن بشین که طرفِ درستِ تار رو رو -که بتونین تار رو از باال ببینین  ها قرار بدین؛ طوری ( تارِ عنکبوت رو روی درخت3

 ها محکم کنین... از بَست بعدش، جای تار رو با استفاده

 هم، روی تار عنکبوت بذارین... به های بدونِ تار رو نزدیک ( پیتر و پارکر، عنکبوت4

اگه     زیر پارکر قرار بگیره... ونش زیر پیتر و یکی ونش که یکی شکلی تا آهنربای اسپیندرال، عنکبوت سوّم رو از پایین به تار عنکبوت بچسبونین، به ( دو5

 وَر برَن و خواهرشون رو باال بکشن یا پایین بفرستن... وَر و اون تونن روی تار عنکبوت، این تا برادرهای عنکبوتی می رو درست و دقیق انجام بدین، دو کار این

قرمز با هم فادله داشته باشن...  ی تا نقطه دو که دقیقاً که پیتر و پارکر رو از دفحه جدا کنین یا بلندشون کنین، از هم دور کنین؛ جوری این ( حاال، بدون6

 ی قرمز قرار بگیره... ها هم باید دقیقاً روی یه نقطه کدوم از عنکبوت هر ضمناً

 روش کشیده شده(... "پیکان"ای که تصویرِ یه  ی شروع بذارین )نقطه تا مورچه از یه رنگ رو در نقطه 3( برای هر بازیکن، 7

 تون خواست، بذارین... که دلجایی از مسیر  ی درخت رو هر ( کُنده8
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 شون دسترسی داشته باشن... راحتی به ها به ی بازیکن ی بازی بذارین؛ جایی که همه تا تاس رو کنار دفحه 3 ( هر9

 شه...  شروع می بازی

 کنه... می پیدا ساعت ادامه های عقربه حرکتِ جرتِ کنه!! بعدش، بازی در می هاست، بازی رو شروع ابروی عنکبوت و همه، عاشقِ چشم از تر که بیش بازیکنی

 : (3ی  شکل دفحهباالترین ) نوبت تون که شد، هر سه تا تاس رو بریزین :!تاس بریزین و حرکت کنین

   پارکر و ها رو بین پیتر حرکت که خواستین، تعداد طور تونین هر می بدین! رو حرکت ها ده؟... عنکبوت می سبزتون یه عنکبوت رو نشون تاسِ* 

 کنین... تقسیم

تونین  ها رو چقدر می گه که عنکبوت تاسِ سفیدِ عنکبوتی به شما می :(، دوّمین شکل از باال3ی  صفحه) !ها رو این شکلی حرکت بدین عنکبوت

تونین روی یه خطِ،      شه... شما نمی ی قرمزِ دیگه، حرکت محسوب می ی قرمز به یه نقطه فقط رفتن از یه نقطهروی خطوطِ تار عنکبوت حرکت بدین... 

 انجام بدین... "چرخش"پیوندن،  هم می که خطوطِ تار عنکبوت به جایی هِی عقب و جلو برین ولی اجازه دارین هر

نه   ی قرمز بشه! اگه این قانون یادتون بره، ممک تر از دو نقطه ی پیتر و پارکر، بیش وقت نباید فادله هیچ :(، سوّمین شکل از باال3ی  )صفحه توجه!

 !!امتحانش مجّانیه؟! باشه، "نه"گین  ها! می ی مورچه چاره کلّه پا بشه و بیفته وسطِ مسیرِ مسابقه ارتباطِ آهنرباها از دست بِره و اسپیندرالی بی

 بدین! رو حرکت تون ده؟... مورچه می سبزتون یه مورچه رو نشون * تاسِ

گه که  ای، به شما می ایِ مورچه هاتون رو انتخاب کنین... تاسِ قروه یکی از مورچه: (3ی  صفحه)شکل پایین ها رو این شکلی حرکت بدین!  مورچه

 ست( ببرین... های میوه تونین جلو )رو به خط پایان، جایی که پُر از دونه تا خونه می مورچه رو چند

  ی درخت، رد کنین...  روی کُنده های دیگه و از روی مورچه تون رو از تونین مورچه می -

ی شما،     ن(، مورچه ی دیگه )چه مالِ خودتون، چه مالِ دیگران( رو پشتش نشسته )نشسته تا( مورچه دونه )یا چند ای رو حرکت بدین که یه اگه مورچه -

 وار بشن!تونن روی همدیگه س ها می تعداد از مورچه بَره! هر ها( رو هم با خودش به جلو می ده و اون مورچه )مورچه یه سواریِ مُفتی می

ن       هایی که از قبل توی اون خونه بوده ی مورچه شده، تموم کرد، با خیال راحت بذارینش روی همه ی اشغال تون، حرکتش رو روی یه خونه اگه مورچه -

 )یا روی کُنده ی درخت(!

تا مورچه، روی   1ولی گذاشتنِ بیش از ! سواریِ بگیرین و اَزش تون رو بذارین روش تونین مورچه ی درخت باشه، می ندهاگه یه مورچه، از قبل، روی کُ -

تا مورچه هم      ی درخت توشِه و دو ای که کُنده تون رو حرکت بدین و ببرینِش به یه خونه ممنوعه! اگه مجبور باشین که مورچه ی درخت، مطلقاً کُنده

 بدین! تون رو حرکت تونین مورچه ش اینه که شما ادالً نمی ن، معنی روش نشسته

 ی درخته، حرکت بدین! ای رو که زیرِ کُنده اجازه ندارین مورچه -

 آد... همچین حالتی کم پیش میسوزه! البته نگرانش نباشید!  تون می شکل قانونی بشه حرکتِش داد، نوبت ای ندارین که به اگه هیچ مورچه -

 های حرکتتونین  حالت، می این استثناء، در عنوانِ یه پایان برسونین... به ی نقطه رو به تون هتا مورچ هنیاز رو بیار موردِ عددِ دقیقاًتون  تاسِالزم نیست  -

  ده،  می ای نشون که تاسِ مورچه اندازه همون به رو دقیقاً تون مورچه باید طورِ معمول، شما بگیرین! گرچه، به ده، نادیده می رو که تاس نشون ای اضافه

 بدین... حرکت

 از ها یا یکی ی جدید ببرین و عنکبوت ی درخت رو به یه نقطه ... کُنده(4ی  )شکل باالی دفحه ده؟ رو نشون می "برگ"ون یه * تاسِ سبزت

 بدین! رو حرکتهاتون  مورچه
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دونه  یه ای که ی درخت رو بذارین توی خونه اگه امکانش هست، کُنده: (4ی  صفحه)شکل باالی ی درخت رو این شکلی جایگذاری کنین!  کُنده

بر  تا مورچه، وجود نداشته باشه... عالوه 1دونه یا  ای با یه مطلقاً هیچ خونه ی خالی که تا مورچه توش هست؛ فقط در دورتی بذارینِش توی یه خونه 1یا 

 دین... حرکت می - گفته شدطور که قبالً  همون -هاتون رو هم  دونه از مورچه ها یا یه ی جدید، شما، عنکبوت ی درخت به یه خونه بُردنِ کُنده

هاتون رو   از مورچه تونین یکی تون رو... با استفاده از همچین فردتی، می / مورچه تونین تصمیم بگیرین که اوّل کُنده رو حرکت بدین یا عنکبوت شما می -

 جدید بذارین...ی  ی درخت رو توی یه خونه ی درخت رها کنین و بالفادله حرکتش بدین... باید کُنده از شرّ کُنده

 تر( گذاشت! تا مورچه )یا بیش 3شه کُنده رو روی  تا مورچه جا هست... نمی 1دونه یا  ی درخت، فقط برای یه زیرِ کُنده -

 شن... قل میی جدید منت ها هم با کُنده، به خونه تا( مورچه )مال خودتون یا دیگران( روش هست، اون دونه )یا چند ی درخت رو در حالی که یه اگه کُنده -

 ...(4ی  )شکل پایین صفحه گیره اِسپیندِرِال، یه مورچه رو می

تون رو جمع کنین! اگه اشتباهی یا  گیره! ولی حواسِ هه رو می ها فرود بیارین، اسپیندرال، اون مورچه دونه از مورچه اگه بتونین اسپیندرال رو دقیقاً روی یه

-به خودهم سوار باشن، اسپیندرال،  تا مورچه روی گیره! اگه دو های خودتون، اسپیندرال، اون رو هم می مورچهاتفاقی، اسپیندرال رو بفرستین روی یکی از 

 تونه تحمّل کنه... ترین وزنیه که عنکبوت شیطون ما می بیش ،گیره! این ی باالیی رو می خود، فقط مورچه

ای که زیرِ اسپیندرالست، ببرین و منتظر شین تا  شه هم، بگیره... یه مورچه رو به خونه وم میای رو که دقیقاً حرکتِش زیرِ اون تم تونه مورچه اسپیندرال می -

 کنه یا نه... ببینین اسپیندرال، با آهنربای خودش، جذبش می

 ین؟! اِیوَل! یه مورچه شکار کرده  شما و اسپیندِرِال

 تا چندگه  تون می ای به های خودتون رو حرکت بدین! تاسِ مورچه دونه از مورچه ین یهتون ین، جایزه دارین: می ی یه بازیکنِ دیگه رو گرفته اگه مورچه -

 ای ندارین که بتونین به دورت قانونی حرکتش بدین، جایزه بی جایزه!!   خونه... اگه هیچ مورچه

 ین، جایزه بی جایزه!! ی خودتون رو گرفته اگه مورچه -

 ی شروع...! به نقطهگردونین  ین، بر ای رو که گرفته مورچه -

تا عنکبوت رو  بار فقط یکی از دو کردین... این ی بازی رو آماده می که داشتین دفحه هم دور کنین؛ دقیقاً مثلِ همون وقتی حاال، پیتر و پارکر رو دوباره از -

 ی قرمز فادله باشه!  تا نقطه 1 شون دقیقاً ی قرمز قرار بگیرن و بین روی یه نقطهشون دقیقاً  کدوم حرکت بدین! مطمئن بشین که هر

های  تا مورچه، مورچه 3اگه این شه...  تا مورچه از یه رنگ به خط پایان برسن، بازی تموم می 3که  وقتی :ست؟ برندهکی و شه  کِی تموم میبازی 

طریقِ یه سواریِ مُفتی!!( شما و داحبِ    برسه )مثالً از ی سوّمِ یه نفرِ دیگه به خط پایان زمان با مورچه ی سوّم شما، هم این!! اگه مورچه شمان، شما برنده

 شین! اون مورچه، به طورِ مشترک، برنده می

* * * * * 
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