
بازيي قوانینِکتابچه

"انفجاري!عجونِم"
آ کرِسپی و استفانو کاستلیآندره،لورنزو سیلواپدیدآورندگان بازي:

آذرکیومرث قنبريمترجم: 



ي عناصرِ جادوییافسانه

افسانئیوس)عناصریوسیوسجادوئ(

هاي آبی)(گوي!شاخاَشک تک

هاي طره از آن، براي تسریعِ تأثیرِ معجونچند قفقط ؛جادوستسحر و شده در دنیاي ختهشناترین مایعِشاخ، ناباَشک تک
... ، کافی استجادویی

چهارتا پیدا کنید، ها را از آنیکیشان است!شان دمِ مشکها اَشکشاخشاخ بسیار آسان است! تکاَشک تکآوري جمع
د!باشتان همراهي بزرگ بشکه... حتماً ، آماده شوید!(با اَشک)و براي دوش گرفتنیدندار با شاخش بکُدورِشوخیِ م

رخ)(گوي!اژدهادودهاي س

پذیريِ خاطرِ واکنشد، اغلب بهنشوبینیِ این خزندگان دهشتناك خارج میدهان و گازهاي متعفّن و زهرآگینی که از 
!هرگز، به هیچ قیمتی، این گازها را استنشاق نکنید!شدار!ه...!گیرندمیمورد استفاده قرار جادوییِ بسیار باال،

، ايقمقمهلی خیلی عصبانی شود! دود را داخلِکه خیاَش را فشار دهید تا اینقدر بینیچنگ آوردنِ دود اژدها، آنبراي به
!تان کند، بزنید به چاك!که اژدها، جزغالهاز اینقبل...جمع کنید!فالسکی، چیزي،



)رنگی باشد؟!)چه"آبِ بینیِ غول"(توقع داشتید هاي سیاه(گوي!!غولینیِآبِ ب

گیرد! در هنگامِ استفاده، ماسک را ، مورد استفاده قرار میچسبناك، براي تغلیظ ترکیبات فرّارلزج و ي عمیقاً این ماده
!نکنید!فراموش 

-همراه داشتهدستمال کاغذي نیز بهي بزرگ اند! به یک آبگیر بروید! یک جعبهي خدا سرماخوردههمیشه،هاي مردابغول
!شود!توصیه نمی، اصالًهاي حساسبراي معده...د!مانیي غول بعطسهمنتظرِباشید! 

راه دزدیدن و گممنظورِهد بزرگ شوند، بخواهشان نمیدلِي کودکان شروري که مورد استفادهیک عنصرِ بسیار قدرتمند!
!کردنِ سایرِ کودکان!

نید،خطا ککه اگر دست از پاتان نشود خوشانِمراقب باشید خوشآرامی شانه بزنید!یک پري پیدا کنید و موهایش را به
زدن، سرِتان به تاق خواهد چسبید!همهبچشمیک در 



ي قوانینکتابچه

وس کتابچئیوس)قانونی(

)مشهور!!"لدورِدامبِپروفسور "ي پسرخاله("سکوردوس هامبِلآلبِ"اي از جناب چند کلمه

:"آکادمی جادوي هوریبیلوروم"رییسِو

جادوآموز عزیز! -

ساحران و آکادمی جادوي هوریبیلوروم براي "آخرین سالِ حضورِ شما در ایم!ویژه نزدیک شدهاینک به آن زمان 
، به پایان رسیده و اکنون، زمانِ آزمونِ نهایی است! "ساحرگانِ طنّاز

خاطر برداشته و معجون خود را کامل کنید! بهجادوییي کنندهقوانین، همان قوانین همیشگی هستند: مواد الزم را از توزیع
، این آزمونطیهایی که دراستفاده از معجونتوانند سودمند باشند! ید، میآوروجود میبهداشته باشید انفجارهایی که 

یرید و کار بگدانه بهترِ اُمور، خردمنها را براي انجامِ بهتر و سریعشده نیز هست! آنتوصیهبلکه تنها مجاز است، ، نهپزیدمی
به اثبات برسانید!این-از-بعد-یا ساحره-ساحرعنوانِ یک لیاقت خود را به

به یاد داشته باشید که براي !رسدي کافی، اعطاء شدند، آزمون به پایان میاندازهبه"نازِ شَست"ي هاکه توکنهنگامی
ها را بپزید!(و ارزشمندترین) معجوني بهترین جادوآموزِ سال، باید دشوارتریندریافت جایزه

موفق باشید!



بازياجزاء

(بازیوس اجزائیوس)

د!)نباید سرِهم شوکهاست (شاملِ قطعات مختلفیي گويکنندهتوزیع1

هاي یدکی!)ي کوچک حاوي گويهمراه یک کیسهگوي؛ به20رنگ مختلف و از هر رنگ، 4(در گوي عناصر جادویی 80و

سان دارند.)سان، نمادهاي قدرت یکهاي همشیشه(مختلف يگونه8معجون، از )يشیشه(کاشی 64و"نازِ شَست"توکن 15

کن نخستتوکن بازی1و!"هاي کوچولوتقلّب"توکن 21ومخصوصمیز 4



در یک نگاهي بازيچکیده

وس در یک نگاهیوس)ی(بازیوس چکیدئ

هايگويو کاري کنید که برداریدکننده ، از توزیعجادوییهاي خود، در هر نوبت، یک گوي بافتنِ معجونهمبراي به
تر، ها را نیز براي خود بردارید)! هرچه انفجارها، بزرگو منفجر شوند (و آنهم برخورد کرده بهسر خورده و رنگهم

تر! پختنِ شما، سریعمعجون 

هاي کاشیهایی در خودفرهمورد نیاز، با حعناصراست. تعداد عنصر7تا 4کم، شاملِ هر معجون، دستپخت فرمولِ
ي همهکه خود بگذارید: هنگامیهاي معجونِتناسب (از لحاظ رنگ) را روي کاشیهاي ماست. گويشدهمشخّصمعجون، 

ر شدند، معجون هايگويها، بافرهحتناسب، پشود!میکاملم

مورد نیاز براي کامل شدنِ معجون عناصر؛ امتیازاتی متناسب با تعداد کندهر معجون، امتیازاتی مشخّص را نصیبِ شما می
آورد!و میزانِ قدرت جادویی که معجون، به ارمغان می

ي گوي!کنندهايِ سرِهم کردنِ توزیعهمیشه-براي-باري یکتجربه

یوس)کنندئ(تجربئیوس سرِهمیوس گوییوس توزیع

بینید، یم(صفحات بعد) طور که در تصاویر ، جدا کنید! سپس هماناَشي دربردارندهکننده را از صفحهبا دقت، قطعات توزیع
هم متّصل کنید!قطعات را به

ریزيِ دقیقِ اجداد من... و البته خود گريِ ماهرانه و برنامهصنعتها گلويِ قرن-توي-لوي برویافته، هاین روند کاريِ سازمان
با زی،نظرِ شماشکلِ عبورِ گوي دارم! بههاي کمانیترین است! بنده شخصاً ارادتی عجیب، به این دروازهي کماین بنده
...نیستند؟!

شما، آرام خواهد گرفت بنابراین هرگز "معجونِ انفجاري!"ي راحتی در جعبهشدن، بهاز سرِهمکننده، پستوزیعضمناً 
آن نخواهد بود! معرکهدوبارهداسازيِنیازي به ج قابل شما را ندارد!...ست، نه؟!ي قطعات

از ها در یکیآن؛بینید، در پایانِ این مرحله، خالی خواهند ماندمی)2(اي که در تصویرقطعه2هاي جلوییِ نکته: برش
بندي مورد استفاده قرار خواهند گرفت! مراحلِ بعديِ سرِهم





ت آمیزي شده و قسمت باالییِ آن، قسمتی اسباید اشاره کنم که قسمت زیرینِ سرسره، قسمتی است که با رنگ سیاه، رنگ
هاست، نه؟!جور راهنمایی کردن، توهین به شعورِ آدمدارد؛ البته اینبه بافت چوبشبیهکه بافتی 



ود خمسیرهايها در هنگامِ بازي، از ب و بادقت خَم کنید؛ اگر نکنید، ممکن است گوينکته: قطعات سرسره را خیلی خو
ي انتهاییِ ها داده و در دیوارهترین زاویه را به آنتوانید مناسببر روي سرسره، خارج شوند! با خَم کردنِ درست، می

شان کنید.کننده، محکمتوزیع





.. ، محکم چفت شوند.2ي مانده از مرحلهبرشِ خالی2ي جلویی، در هاي داخلیِ دیوارهمطمئن شوید که زبانهنکته:

ي از دیوارهبار دیگر به سیستم ذهنی و شعورِ شما حمله کنم، باید تأکید کنم که: سقف، مشخّصاً باید پیشاگر بخواهم یک
!بردید!البته شکّی نیست که شما خودتان به این نکته پِی میگذاري شود! شکل، جايهاي کمانیدروازه

سازيآماده

)وس موتسارت!سازیوس آمادئ(

ازي برا وارد"سازيفیلترِ پاك"و "آخرت چسب!"هاي اید، معجوناي نشدهکه در این بازي، حرفهکنم تا وقتیپیشنهاد می
!هایی را دارند!بافان، مهارت الزم براي کار با چنین معجونمعجونان وزپفقط و فقط بااستعدادترین معجون!نکنید

ا   فضگذارد که کمی فضا در پایین و کمی روي خودش میمخصوص دریافت کرده و طوري پیشِ) هر بازیکن، یک میز1ِ
در باالي آن، خالی بماند.

-را دریافت"بازیکن نخست"جان کرده، توکنِ ونی، چیزي، نوشِآلبالویی، آبلیمویی، معجتازگی شربت) بازیکنی که به2
گرد، نوبت و در جهت ساعتبازیکنان، بهد!شونمیجاجابه، در طول بازي، این توکنصرفاً جهت یادآوري:کند. می

.کنندبازي می

معجون16انتخاب خودتان) از بازي خارج کنید؛ این ي معجون را (بهها)(شیشههاي مختلف کاشیگونه8گونه از 2)3
گردند و کاري به کارِشان نخواهیم داشت!ي بازي برمیبه جعبه(کاشی)،

اینتا از 2زاي هر بازیکن، ابهاند؛گذاري شدهعالمت"ستاره"با نشان ،معجونهاي هاي هریک از گونهدوتا از کاشی) 4
در وسط میز بازي "نخستینهايمعجون"عنوانِ شکل اتّفاقی یا توافقی!) برداشته و بهرا (به"دارستاره"هاي کاشی



!)باال باشدرنگ مشخّص شده،خاکستريسرتاسريِهمان طرفی که با یک نوارِیعنی ، شانبگذارید (طرف فرمولِ پخت
!نخستازهمه، بازیکن گرد و اولنوبت، در جهت ساعتدارد؛ بههر بازیکن، یک کاشی معجون نخستین براي خود برمی

خود "دومین کاشی نخستین"خود را برداشتند، هر بازیکن، "نخستینهاي کاشینخستین "ي بازیکنان، همهکه هنگامی
!ازهمه، بازیکن آخر!گرد و اولنوبت، در جهت پادساعتدارد؛ بهرا برمی

، شان، باال باشدفرمولِ پخت(طرفگذاردمیز خود میايِهاي فتیلهتین خود را روي چراغنخسمعجون2ِهر بازیکن، ) 5
!شودي بازیکنان، افتتاح میزخانهپترتیب، معجونبدین!)لطفاً

ي مختلف دسته5ها را بر زده و به نخستین خود را برداشتند، سایر کاشیمعجون2ِي بازیکنان، که همهاز آنپس) 6
)!، ایضاًشان، باال باشد، لطفاًفرمولِ پخت(طرفتقسیم کنید 



ردیف5راحتی سر خورده و بتوانند بهکننده بریزید و مطمئن شویدرا در مخزنِ توزیععناصر جادوییهاي ي گوي) همه7
)! را ببینید"کنندهي توزیعردنِ دوبارهپر ک"بخش سرسره را پر کنند (

ا رنازِ شَستهاي کننده بگذارید. تعدادي از توکنرا کنارِ توزیع"تقلّب"هاي و توکن"نازِ شَست"هاي ي توکن) همه8
هاياین توکن)! تعدادرا ببینید"پایان بازي"هم بچینید (بخش ياز بزرگ به کوچک) روشکل یک ستون (از باال به پایین، به

بازیکنان دارد (جدول زیر را مالحظه بفرمایید):، بستگی به تعدادنازِ شَست

:هاي نازِ شَستتعداد توکنتعداد بازیکنان:      

توکن24

توکن35

توکن46

چیز آماده است...خوب، حاال همه

وندبازير

)بازیوس روندیوس(

بایدما تان، شکنند. در نوبتگرد تغییر میها در جهت ساعتشکلِ نوبتی انجام شده و نوبتبه"انفجاري!عجونِم"بازي 
ی پِاین کار ممکن است یک یا چند انفجار کوچولو را درکننده بردارید. را انتخاب کرده و از توزیعجادوییي هااز گويیکی

او / یي خود را نوشیده شدهتوانید یک یا چند معجونِ کاملتان، میداشته باشد! عالوه بر این، شما در هر لحظه از نوبت
از جناب پروفسور، تقاضاي کمک کنید!

!زنم!میزیاد حرفو...هستم!"هامبِلسکورپروفسور"سالم! من 



هاي جادوییگويبرداشتنِ 

یوس)نبرداشتجادوئیوس گوئیوس(

کننده، خیلی راحت، یک گوي را ابتدا انتخاب کرده و تر هم گفته شد، براي برداشتنِ یک گوي از توزیعطور که پیشهمان
شوند (بجز آخرین (نُهمین) گوي)،هایی را که روي سرسره دیده میتوانید آزادانه هریک از گويسپس بردارید!! شما می
شما در هر نوبت!"برداشت معمول"شود میاین، ).انتخاب کنید (تصویر باال

..شود.اي آغاز میبرداشته شده و یک واکنش زنجیره،سرخ) گوي 1

پایین هاي باالیی، بهشود، گويکه گویی از روي سرسره برداشته میتوانید تصور کنید، هنگامیراحتی میطور که بههمان
رخ دهد!انفجارجاست که ممکن است کنند؛ اینلغزیده و جاي آن را پر می

با رنگهمهاي شوند، تمام گويدهد! وقتی دو گوي منفجر خ میرانفجار با یکدیگر برخورد کنند، رنگهماگر دو گوي 
هاي منفجرشده را نیز مثل گويِ اول، ي این گويشوند! شما همهمنفجر میشرطی که به آن دو متّصل باشند، آن دو، به

دارید. برمی



...شوندکنند برداشته میها از توزیعي آنشوند. همهمی) سه گوي زرد با یکدیگر برخورد کرده و در نتیجه، منفجر2

-تر) در یک ردیف وجود داشتهپیوسته (یا بیشهمرنگ بهکنند: اگر سه گوي همي جادوآموزان به این نکته توجه نمیهمه
اتفاقاً حرکت تَر و تَمیزي شوید که یک انفجار رخ دهد! شان) بردارید، بازهم باعث میها را (از وسطاز آنباشند و شما یکی

هم هست، نه؟!



شوند!ها نیز برداشته میشوند. آننیز با یکدیگر برخورد کرده و منفجر میسیاه) سپس دو گوي 3

رنگ با یکدیگر برخورد کنند، بازهم انفجار روي داده و هاي منفجرشده، دوباره تعداد گوي هماز خارج کردنِ گوياگر پس
رنگ باهم برخورد کنند، هاي همکننده خارج کنید. اگر بازهم گويي جدید را نیز از توزیعنفجرشدههاي مشما باید گوي

).ر... (تصویرِ پاییندهد و همین طور الی آخانفجار سوم روي می



شود!میاي متوقف کنند بنابراین واکنش زنجیرهرنگی باهم برخورد نمی) هیچ دو گوي هم4

شوند! منفجر نمی-کنندبرخورد میسرخاگرچه با گوي -(در این مثال) پیوستههمبهتوجه داشته باشید که دو گوي آبی
. ضمناً ممکن است شما با یک برخورد کنندرنگ با یکدیگر دهد که دو (یا چند) گوي همانفجار فقط وقتی روي می

خالی) شوند! طبیعی است و مشکلیهاي سرسره خالی (نیمهکه برخی از ردیفاي بسیار بزرگ، باعث شوید واکنش زنجیره
نیست!

!از سوي پروفسور...ي چشمیگوشه

)!یوس از سوي پروفسوریوس...چشمیوس گوش(

توانید تقاضا کنید که تان، می"برداشت معمول"از بار در هر نوبت)، پیش یا پستان (و فقط یکدر هر لحظه از نوبت
انتخاب گوي (به1و از وسط میزِ بازي "تقلّب"توکن 1براي این کار، -ي چشمی به شما داشته باشند پروفسور، گوشه

!کننده برداریدخودتان) از توزیع

، چه ا یکدیگر برخورد کنندرنگ بهاي همید، چه گويکننده خارج کناز توزیعرا، گوییاگر با استفاده از یک توکن تقلّب
از حسابِامتیاز2، در پایان بازي، تقلّبزاي هر توکن ابهضمناً !!(الکی که نیست)انفجاري روي نخواهد دادنکنند، 

واریز خواهد شد!! ،کسر و به حساب جناب پروفسورعالی،جناب

-ويي رتوانید زمینهتان درخواست کنید! اگر هوشمندانه کار کنید، میبرداشت معمولازپیشبهتر است که کمک مرا 
ايِ عظیمی را فراهم کنید!هاي زنجیرهدادنِ واکنش



ها)کارگیريِ عناصرِ جادویی (گويبه

کارگیریوس!)جادوئیوس عناصریوس(

ي چشم، چه نوشیدن یک معجون (بخش (چه از طریق برداشت معمول، چه گوشهتان انجام شد"يربرداگوي"که از اینپس
را ببینید))، تعدادي گوي در اختیارِ شما خواهد بود:"یک معجوننوشیدنِ"

تناسب (از مهاي خالیِفرهکه امکانش باشد، در حشرط آنهایی را که در اختیار دارید، بهي گويدر ابتدا، شما باید همه-
ي قرار دهید (مثالً یک گوي زرد به یک حفره-کنندغُل میکه دارند روي میزِتان غُل-تان هاي معجونرنگ) در کاشیلحاظ

تواند حرکت کند تاکه یک گوي بر روي یک کاشی معجون نشست، دیگر نمیطور الی آخر...). هنگامیرود و همینزرد می
که معجون، کامل شود!این

ها را در آنبایدتان بنشینند، پزخانههاي معجونیک از حفرهتوانند در هیچرا در اختیار دارید که نمیهایی اگر گوي-
شود. شما تشکیل میجادوییمخزن ترتیب، میزِ خود بگذارید. بدینروي بالُنِ تقطیرِ

تان عوض کنیدهاي مخزنید، با گويهایی را که در دست (در اختیار) دارتان، اجازه دارید آزادانه گويدر طول نوبت!

-تان نگهتان را در دستهايتوانید گويتان میگوي را در خود جاي دهد. فقط تا پایان نوبت3تواند حداکثر هر مخزن می
! را ببینید)"پایان نوبت"(بخش دیدار

-ارجتان خها را از مخزنتان، اجازه ندارید گويبعدياز شروع نوبت تان و تا پیشاز پایان نوبتالبته گفتن ندارد ولی پس
!کنید!



کامل کردنِ یک معجون

(معجونیوس تکمیلیوس)

هاي شود. تمام گويکامل می،، پر شدند، آن معجونجادوییهاي ، با گويهاي یک کاشی معجونفرهي حکه همههنگامی
ورو کرده را ببینید). سپس کاشی را پشت"کنندهي توزیعپر کردنِ دوباره"کننده برگردانید (بخش توزیعهمعجون را ب

شماست!"معجونستانِ"جا، یین میزِتان منتقل کنید! ایني پاشده) و به منطقهاملسمت معجونِ ک(به

چنین است)؛ هم، ذکر شدهیزانِ آن، روي خود کاشیها، در پایان بازي، امتیازاتی را نصیبِ شما خواهند کرد (که ممعجون
ینید). را بب"هانوشیدنِ معجون"(بخش مند شویدبهرهشان، بارمصرفیکتأثیرات جادوییِ ازنوشیده شده وهاآندتوانمی

نوبتکه از -آبی نیز در مخزن خود دارد گوي 2. او سیاهتا 3و سرختا 4گوي در دست (در اختیار) دارد: 7ري،همثال:
خود هاي معجونِهاي آبی را (از مخزن برداشته و) بر روي کاشیاز گويو یکیسرخگوي 4است. او، جا ماندهقبل، آن

وي گ3اَش را نگه دارد بنابراین گوي آبیِ دوم را نیز از مخزن خارج کرده و سیاههاي ي گويخواهد همهگذارد. او میمی
د.گردانکننده برمیرا به توزیعماندهیابد و او، گوي آبیِ باقیفرستد. سپس نوبتش پایان میرا به مخزن میسیاه

هانوشیدنِ معجون

)سالمتیوس!، به(نوشیوس معجونیوس

اَش (یا ها) را بنوشید و از تأثیرِ جادوییهاي خود (یا چندتا از آناز معجونتوانید یکیتان، میدر هر لحظه از نوبت
بار از یکتوان بیش: هیچ معجونی را نمیبارمصرفنیرویی است ویژه ولی یکمند شوید. هر معجون، شان) بهرهجادویی
نوشید!!



توانید از تأثیرِ است، کافی است آن را سروتَه کنید؛ سپس میون، نوشیده شدهکه یک معجبراي مشخّص کردنِ این
مند شوید! اَش بهرهجادویی

ید! انفجارها وجود بیاورتوانید انفجار بهدارید، هرگز نمیکننده، گوي برمیکه با استفاده از تأثیرِ یک معجون، از توزیعهنگامی
هاي ترتیب، با استفاده از توکننهمیتان، گوي بردارید! دقیقاً به"برداشت معمول"دهند که در هنگامِ وقتی روي میفقط
توانید انفجار ایجاد کنید!وجه نمیهیچنیز به"تقلّب"

یک معجونِ کامل، عنوانِ معنايِ از دست دادنِ آن نیست: آن معجون کَماکان به، به(و نوشیدنِ آن)استفاده از یک معجون
محاسبه خواهد شد.تانباقی مانده و امتیازش نیز در پایان بازي، برايشمامعجونستانِدر 

هاي از کامل شدن بنوشید! هدف این آزمون، اثبات تواناییتان را بالفاصله پسهايتوانید معجوناگرهم دوست داشتید، می
ي استفاده از نتیجهقابلیتها! داشتنِ ي معجونانشِ تئوریک شما دربارهدشما در اَمرِ جادوگري است، نه صرفاً سنجشِ

زحمت خود و تبدیلِ آن به یک امتیاز ویژه، مهارتی است حیاتی!

کنندهي توزیعپر کردنِ دوباره

)کنندئیوس دوباره پریوس!توزیع(

را رعایت کنید:ها در توزیع کننده، الزم است چند قانون کوچولو براي گذاشتنِ گوي

!!کنیدنخاصی از سرسره هدایت ردیفي ها را به دهانهگويبریزید:هاشکل تصادفی داخل دریچهها را بهگوي-

ها درها پر بودند و در نتیجه، بعضی از گويردیفاگر بعضی از پر کنید:امکانحدتاسرسره را هايردیفي مهه-
خالیردیفترین ي نزدیکسمت دهانهها را بهآرامی آنها گیر کردند و نتوانستند داخلِ سرسره شوند، بهي آندهانه

!!نیدبکهدایت 



پایان یک نوبت

(نوبتیوس پایانیوس)

در صورتبازهم استفاده کردید و (هاي تقلّب ید، (در صورت تمایل) از توکنتان را انجام دادکه برداشت معمولاز آنپس
رسد؛ سپس به این ترتیب عمل کنید:تان به پایان میهاي مورد نظرِتان را هم نوشِ جان کردید، نوبتتمایل) معجون

کننده برگردانید!توزیعها را به تان هم پر است، باید این گوياگر هنوز تعدادي گوي در دست دارید و مخزن-

هاي از ستونیکیهاي معجون جدیدي (از روي ي خود دارید، باید کاشیپزخانهکاشی معجون در معجون2تر از اگر کم-
، به      را از مخزنخود هاي گويتوانیدمیننکته: خالیِ خود بگذارید! ايهاي فتیلهکرده و بر روي چراغموجود) انتخاب

است!!بت بازي شما به پایان رسیدهمنتقل کنید زیرا نوهاي جدیدکاشیاین 

را ببینید)."نازِ شَستهاي توکن"اید یا نه؟! (بخش کسب کردهنازِ شَستنید که آیا توکن بیب-

را ببینید)."پایان بازي"است یا نه؟! (بخش بررسی کنید که آیا بازي به پایان رسیده-

ي خود خواهید داشت و بالطّبع، نخواهید توانست در پزخانهکاشی معجون در معجون2ازِ هر نوبت، شما همواره و در آغ
!!!شیره را خورد و گفت شیرین استاز کرامات شیخِ ما این است...معجون را کامل کنید!2از یک نوبت، بیش

"نازِ شَست"هاي توکن

)"نازِ شَستیوس"توکنیوس (

خود را به اثبات رسانده باشند... یا با واناییِکه تشوند اهدا میهایی هستند که به جادوآموزانی هاي نازِ شست، پاداشتوکن
استاد شدن در ساخت یک معجون خاص یا با ساخت چندین نوع معجون مختلف! 

یا/وسانیکمعجون3کم هر بازیکنی که دستنازِ شَست معجون متفاوت را کامل کند، بالفاصله یک توکنِ 5کم دست
اي ههاي اضافتوکنبانک (خالی باشد، از "شمارش معکوس"یا اگر ستون "شمارش معکوس"کند؛ یا از ستون دریافت می

..کند.امتیاز نصیبِ بازیکن می4توکنِ نازِ شَست، در پایان بازي، ! هر ي بازي هستند)که در محوطه



کمآوريِ دستشاید نباید به این نکته اشاره کنم ولی در هر حال، دیر رسیدن، بهتر از هرگز نرسیدن است!! شما با جمع
سان نیز بپزید، بازهممعجون یک6کنید پس اگر چشم نخورید و توکن نازِ شَست دریافت می1سان، معجون یک3

!کنید!توکن را دریافت می1همان 

بازيپایان 

(بازیوس پایانیوس)

جدولِدهید (تشکیل می"شمارش معکوس"سازيِ بازي، شما با تعداد مشخّصی توکن نازِ شَست، یک ستون در هنگامِ آماده
ون، برداشته ستاز بازیکنان، آخرین توکنِ اینیکیاگر در پایان نوبت "شودپایانِ بازي، آغاز می"پایین صفحه را ببینید). 

!!از بازیکنان، هیچ کاشی معجونی براي برداشتن موجود نباشدن اگر در پایان نوبت یکیهمچنی؛ شود

د اَش را تمام کنکه بازیکنِ سمت راست بازیکن نخست، نوبت بعديکند تا اینگرد ادامه پیدا میبازي، در جهت ساعت
هاي نازِ شَست خالی شود، ر ستون توکنهاي مساوي خواهند داشت). حتی اگي بازیکنان، تعداد نوبتترتیب همهبدین(

د!ناشباَش را داشتهشایستگیتري از مخزن عمومی دریافت کنند، البته اگر هاي بیشتوانند توکنبازهم بازیکنان می

زاياکنند. سپس بههاي نازِ شَست خود را محاسبه میشده و توکنهاي کاملي معجوناز آن، بازیکنان، امتیازات همهپس
کنند! امتیاز از مجموع امتیازات خود کم می2، "تقلّب"هر توکن 

ي بازي خواهد بود!ترین امتیازات را کسب کرده باشد، برندهبازیکنی که بیش

-وجودهبکنند انفجاراتی سعی میکننده برداشته و نوبت، یک گوي از توزیعامتیاز، بهي بازیکنانِ همدر صورت تساوي، همه
ي بازي خواهد بود!دست بیاورد، برندهترین گوي را بهبازیکنی که با این روش، بیشبیاورند! 

234تعداد بازیکنان:

456:"شمارش معکوس"هاي ستون تعداد توکن

نند کقبولی پیدا هاي شما، مدت زمان قابلکنیم که بازيهاي نازِ شَست را با این هدف پیشنهاد میما این تعداد از توکن
-ر فکرکنند یا اگازحد فکر میهایی دارید که خیلی کُند هستند یا بیشبازي(نه خیلی بلند، نه خیلی کوتاه)! اما اگر هم

دنِ بازي، تر شتر شدن یا کوتاهتوانید در آغازِ بازي، براي طوالنیکنید که بر چند و چونِ بازي، کامالً مسلّط هستید، میمی
افقی تغییر دهید!ها را توتعداد توکن



نفره را در نظر بگیرید. هري، در آغازِ بازي، بازیکن نخست بود و همین اآلن، پیشِ پاي شما، با برداشتنِ 4یک بازي مثال:
توکن هم    1، نوبت خود را تمام کرد؛ این، دومین توکن او بود و "شمارش معکوس"پنجمین توکن نازِ شَست، از ستون 

ایانِ آغازِ پ"معناي شود که بهد. حاال نوبت هرمیون است. او موفق به دریافت آخرین توکن نازِ شَست میدر ستون، باقی مان
-است! حاال رون و دراکو هم هرکدام، یک نوبت بازي خواهند کرد و سپس بازي به پایان خواهد رسید! رون، بازي"بازي
کم توکن، به خاطر پختنِ دست1نوبت خودش، موفق به دریافت تواند هیچ توکنی دریافت کند. دراکو، درکند ولی نمیمی
"شمارش معکوس"جا که ستون شود. از آنمعجون متفاوت می5کم خاطرِ پختنِ دستتوکن، به1سان و معجون یک3

توانند و بازیکنان میدارد. با پایانِ نوبت دراکو، بازي به پایان رسیدهبرمی"بانک"هایش را از است، دراکو، توکنخالی شده
..امتیازات نهایی خود را محاسبه کنند.

وارِ اجزاء بازي در جعبهمثبتي چیدمان منظّم و بچهنحوه

)مثبتیوسچیدمانیوس بچه(



هاي مختلفتأثیرات معجون

یوس)ات(معجونیوس مختلفیوس تأثیر

کننده بردارید. هیچ انفجاري رخ نخواهد داد! انتخاب خود) از توزیعیک گوي (بهد:معجون خرَ

چیز را کرده باشید!که فکرِ همهچیز دور از دسترس نیست، به شرط آنهیچ



از آنِ خود کنیداز بازیکنان را هاي موجود در مخزنِ یکیگوييهمه: آتشین!کسیر عشقِ ا !

ي خود را به کار بیندازید؟!که تنها کافی است جذّابیت مسحورکنندهخود بدهید درحالیچرا زحمت دزدي به

***

سرسره انتخاب کرده و بردارید. انفجاري در کار مجاور را از یک ردیفرنگهمگوي غیر2ِمعجون جذّابیت مغناطیسی: 
نخواهد بود! 

وجود خارجی ندارد!"شخصیت مغناطیسی"عنوان چیزي به



هاي خالیِ به حفره-شانبدون توجه به رنگ-هاي مخزن خود را ي گويتوانید همهمی:!ینامکنیگنريهئشنَنوجعم
!شان منتقل کنیدنشدههاي کاملمعجون

خیال... خوش باش!گوي؟! رنگ؟! شیب؟! بیچی؟! 



هاي ترین قسمت ردیفو یک گوي زرد، از پایینسیاه، یک گوي آبی، یک گوي سرختوانید حداکثر یک گوي می:درد
توانید بردارید!سرسره بردارید. از هر ردیف، فقط یک گوي می

روند!تر به سراغِ نوشیدنش میشود و معموالً نوشندگانِ فقیر، بیشنشین میي شراب، تهاي است که در پیمانهدرد، ماده



ید!بهره ببراید، دوباره هایی که قبالً استفاده کردهاز معجونتأثیرِ یکیازغُبارِ زمان:

توانیم از کارهاي درستی که در گذشته از آن، میتوانیم از اشتباهات گذشته عبرت بگیریم... ولی خیلی بیشهمیشه می
!ایم، سود ببریم!کرده

***

چ یا چند گوي هم2:!سبآخرتمجاور را از یک ردیف ره انتخاب کرده و بردارید. انفجاري در کار نخواهد بود! رنگرسس

!شود دیگر!تر از مالسِ چغندر! وقتی بچسبد، کَنده نمیچسبنده



جار!انفآن برگردانید. انفجار بیهاي سرسره برداشته و به مخزنِ از ردیفرنگ را از یکیگوي هم5حداکثر سازي:پاكفیلترِ

هاي جانبی ولی بسیار قدرتمند...!معجونی داراي صدمات و آسیب

***

"سرزمین ذهن زیبا"اي از شرکت / ارائه"CMON"محصولی از کمپانی 
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