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 "؟!وشهای من کب طلسمتاپس این ک! موش یرودهدندون اژدها و " -

، "کتاب طلسمات"زیرا بدون  زند...به دلِ جنگل میش شده و اَسرعت سوار برگ پیچکزند، بهمیکه با خودش حرف جادوگر درحالی

 بدون جاروی پرنده، جادوگر اصالً جادوگر نیست!! پزی یامعجون بدون دیگِ



 شوند.همیشه در جنگل جادو ناپدید که آسمان، پُر از ستاره شود و اشیاء، برایاز آنباید سریع اقدام کرد؛ پیش

اَش نیست که چپ کدام است و راست کدام! پریشان، اصالً حواسمُخ رقصانِاَش ساده است... امّا جنگل بزرگ است و جادوگرِ گفتن

ن برابر هیکل خودشا را در دست دارند؛ کتابی که دو اتکتاب طلسمکه الیپرند درحناگهان، دو کوتوله، از پُشت درختی بیرون می

 است!

 "کردم؟!کار باید میاوناهاش!... اوه! من بدون شما چیخدای من! " -

 شود...سرعت برق، دور میکند و بهمبادله می -عنوان پاداشبه-را با چند تمشک  ها تشکّر کرده، کتابر از کوتولهجادوگ

 ...ترین تمشک را جایزه بگیرد؟!ان کمک کرده و بیشرقص تر از همه به جادوگرِتواند بیشکسی میچه

 

 



 تمشک 108/  های مختلفآیتمکارت مقصد با تصویر  22درخت /  8ی زمین جنگل( / دهندهی بازی )نشانصفحه 1 * اجزاء بازی:

 دارندهی نگهگیره 2شنی /  ساعتِ 1کارت کوچک( /  5کارت بزرگ و  5کارت کوتوله ) 10/  جایگزین( 5ستاره )شامل  20

 ایکیف پارچه 1عروسک جادوگرِ رقصان با کاله سیاه /  1اسفنجی /  یقطعه 2
 

 : سازی* آماده

 ی جعبه قرار دهید. گوشه 2ی اسفنجی را در قطعه 2ی محتویات را از جعبه خارج کرده و در وسط میز بازی بگذارید. همه (1

 روی قطعات اسفنجی سوار کنید. ی بازی )زمین جنگل( را برصفحه (2

 دارنده، صفحه را در جای خود محکم کنید.ی نگهگیره 2با استفاده از  (3

 ی بازی قرار دهید.شنی را در وسط صفحه ساعتِ (2

 روی صفحه چیدمان کنید. شده برها را در جاهای تعییندرخت (5
 

 :"گلبرگ کوچولو"های توصیه* 

 ی خودش قرار بگیرد.شدهحتماً باید در جای تعیینکنه، هر درخت ها باهم فرق میی پایهجایی که اندازهاز اون
 

روی  "انگارانهسهل"کاله جادوگر را کامالً ی بازی قرار دهید. آیتم موجود در صفحه 8از روی یکی در آخر، جادوگرِ رقصان را بر (6

 سرش بگذارید! کاله را زیاد محکم روی سر جادوگر فشار ندهید!
 

 



 کنند. نفره اهمیت پیدا می 5و  2، 3های فقط در بازی Hو  Gتوجه داشته باشید که نقاط * نکته: 

ها را در کیف های کشیدنی(، در کنار جعبه بگذارید. تمشکپُشت، در یک ستون )ستون کارتهای مقصد را بُر زده و بهکارت( 7

 باشید:شرح زیر آماده داشته ها را بهای سبز بریزید. ستارهپارچه

 - ستاره 15نفره،  5برای بازی  -ستاره /  12نفره،  2برای بازی  -ستاره /  9نفره،  3برای بازی  -

 ها کاربردی در بازی ندارند.را کنار بگذارید؛ آن ی اضافیهاستاره

های بزرگ و کوچک مربوط به آن کوتوله را در اختیار و کارت کندو باالخره، هر بازیکن، یک کوتوله را برای خود انتخاب می (8

ی رهی بازی )حفدر صفحه شدهی تعیینی کوچک را در حفرهروی خود گذاشته و کارت کوتولهی بزرگ را پیشِگیرد. کارت کوتولهمی

 .شودشما می ی"کوتوله غارِ"رنگ با کارت( بیندازید. با این کار، آن حفره، تبدیل به هم
 

 شود.نفره، در پایان ارائه می 2شود. قوانین بازی نفره شرح داده می 5و  2، 3های ابتدا قوانین مربوط به بازی

 

ترین ترین آیتم را پیدا کرده و بیشبازیکنی که بیش نظرش هدایت کنید. های موردسوی آیتمجادوگرِ رقصان را به * هدف بازی:

 ی بازی خواهد بود.تمشک را پاداش بگیرد، برنده
 

ترین کنید. جوانی متغیّر، بازی مینفره 2های های ساعت و در تیمنوبت و در جهت حرکت عقربهشما به :افتد؟چطور اتفاق می* 

نفر، نخستین تیمِ این دور از بازی را تشکیل  2گذارد. این اَش میچپو نفر سمتِ بین خود ی بازی راکرده و جعبهبازیکن، بازی را آغاز 

 دهند. می

  نفره: 2مثالی از یک بازی * 

 طور الی آخر...و همین D بازیکن و C/ دور سوّم: بازیکن  Cو بازیکن  B/ دور دوّم: بازیکن  Bو بازیکن  Aدور اوّل: بازیکن 
 

            
 

 کنید. پایین فشار داده و جادوگر را هدایت میها را بهسپس شما با دو دست خود، دوتا از گیره
 

 :"گلبرگ کوچولو"های توصیه* 

 تون استفاده کنین،های شَستتونین از انگشتکار هم میکم تمرین کنین! برای ایناز شروع بازی، حتماً یهقبل

 ترین!تفاده کنین! امتحان کنین، ببینین با کدوم راحتن استوهای سبّابهتونین از انگشتهم می



تیمی ا همتوانید بتان میغلتد. شما در هنگام نوبتپایین میشود، جادوگر نیز در همان مسیر، روبهپایین فشار داده میوقتی صفحه به

 ی بازی را با دستلی هرگز اجازه ندارید صفحهها را فشار دهید یا جادوگر را به کدام سمت ببرید وخود مشورت کنید که کدام گیره

 لمس کنید. 

 

ونِ رو، در کنار ستهای مقصد را رو کنید و بهاز کارتاز هر چیز، یکیتان شد، پیشتیمیوقتی نوبت بازی شما و هم* چگونگی بازی: 

گوید که جادوگر باید به کجا برود. اگر جادوگر دقیقاً روی همان آیتمی ایستاده باشد ها بگذارید. آیتمِ روی کارت، به شما میکارت

ارتِ توانید کانگار که شما، جادوگر را به مقصد رسانده باشید! پس میشانس هستید! ما بدجوری خوشدهد، شکه کارتِ شما نشان می

 ی بازی بگذارید. تَه کرده و در وسط صفحه و شنی را سَر بعدی را رو کنید! حاال ساعتِ

 هفتیادست یدر صورت، فقط هاآیتمسمت آیتمی که در جستجوی آن است، برسانید. سپس با کمک هم تالش کنید جادوگر را به

 چینِ دورِ آن آیتم گذر کرده باشد.شوند که جادوگر شما، از خطمحسوب می
 

 
 

 روی آن، قابل قبول نیست! روی آیتم، بدون ایستادن بر نظر بایستد! عبور از جادوگر حتماً باید در مقصد مورد * نکته:
 

از کارت بعدی را رو کرده و برای رسیدن به آیتم بعدی، تالش کنید. اگر پیشتوانید شنی هنوز خالی نشده باشد، شما می اگر ساعتِ

  شود.تلقّی می نیافتهدستی شما، شده"رو"شنی خالی شود، آخرین کارتِ  که جادوگرِ رقصان را به مقصد برسانید، ساعتِاین

ها هها یا غارهای کوتولاز گودالاگر جادوگر در یکی. های کشیدنی برگردانیدزیرِ ستون کارتبهترین کار، این است که آن کارت را به

 یابد!گیر کند یا کالهش از سرش بیفتد، نوبت بازی شما بالفاصله پایان می

 که:ها ادامه دهید تا اینآوری آیتمتوانید به جمعپس شما می

 ادوگر به زمین بیفتد...کاله ج - یاها گیر کند... از حفرهجادوگر در یکی - یاشنی خالی شود...  ساعتِ -
 

 :"گلبرگ کوچولو"های توصیه* 

 های کوتاه نخوره!اندازه نیستند! مراقب باشین کاله جادوگر به درختهای جنگل جادو همی درختهمه
 

اید. دهآوری چند آیتم شهای مقصدتان را بررسی کنید تا ببینید موفق به جمعوقتی نوبت بازی شما تمام شد، کارت* امتیازبندی: 

ا و تان، شمکاری خوبرا به جادوگر بدهید و در عوض، تمشک دریافت کنید. به پاس هم یافتهدستیا  شده پیداهای حاال باید آیتم

گیرید. سپس مثل یک ای، تمشک جایزه میاید، از داخل کیف پارچهآوری کردههایی که جمعی آیتماندازهدو، به تیمی شما، هرهم

 ی خود جای بدهید. های خود را در غار کوتولهی تمشکی واقعی، همهکوتوله

های ها را در حفرهجایزه گرفته و تمشک تمشک 2ها، اند. هرکدام از آندست آوردهرا به کارت مقصد 2ویکی و کنراد، باهم،  * مثال:

 اندازند.ای خودشان میهای کوتولهرنگ با کارتهم



                                   

بگذارید. سپس دورِ جدید بازی، آغاز شده و جعبه،  -انتخاب خودتانبه-ها از درختیکی روی تان، یک ستاره بردر پایان نوبت

 رسد.طور که قبالً توضیح داده شد. حاال، نوبت به تیم بعدی میهمان-کند چپ حرکت میسمتِ قدم بهیک
 

های سوخته توانید ستون کارتمی-های سوخته، قرار دهید شده را در ستون کارت"رو"های مقصدِ کارت * آمادگی برای دورِ بعدی:

های سوخته را بُر زده و یک های کشیدنی خالی شد، کارتوقت ستون کارت های کشیدنی تشکیل بدهید. هررا در کنار ستون کارت

 -دتانانتخاب خوبه-ها از آیتمها گیر کرده بود، او را بر روی یکیاز حفرهستونِ کشیدنی جدید تشکیل بدهید. اگر جادوگر، در یکی

 قرار دهید. 
 

ه کسی توانستروی آخرین درخت سوار شود. حاال باید دید که چه ره برکه آخرین ستاکند تا اینبازی ادامه پیدا می :پایان بازی* 

ا ترین تمشک رروی جعبه بردارید. هر بازیکنی که بیش کار، صفحه را ازآوری کند. برای اینترین تمشک را در غار خود جمعبیش

 شوند!برنده مینفر  نفر باهم مساوی بودند، چند ی بازی خواهد بود. اگر چندجمع کرده باشد، برنده
 

 :"گلبرگ کوچولو"های توصیه* 

 هم انبار کنین و باهاشون یه ستون دُرست کنین؛ هرکی ستونش بلندتر بود، برنده ست!و رویهاتونتونین تمشکمی
 

توله های کوکارتکنند! نیازی به نفره، بازیکنان یک تیم تشکیل داده و علیه جنگل جادو مبارزه می 2در بازی نفره:  2* قوانین بازی 

 ها هم نیست!و ستاره

ها دُرست تایی از تمشک 6ستون  6های کشیدنی را در کنار جعبه تشکیل بدهید. هرکدام، مقصد را بُر زده و ستون کارت هایکارت

های از آیتمتان نیاز دارید. جادوگر را روی یکیهای تمشکیاز ستونکشد و در هر دور، شما به یکیدور طول می 6کنید. بازی دقیقاً 

 توضیح داده شد، بازی کنید. چگونگی بازیطور که در بخش شنی را برگردانده و همان صفحه قرار دهید. ساعتِ

تان، پاداش همکاری خوبشما، بههای جادوگر عوض کنید! تمشک را با یافتهدستهای که یک دور بازی تمام شد، آیتم وقتی

از  های این ستون رای تمشکگیرید. بقیهاید، از ستون تمشکی اوّل، تمشک جایزه میآوری کردههایی که جمعی تعدا آیتماندازهبه

 بازی کنار بگذارید. 

تمشک  2تمشک از ستون تمشکی اوّل بردارید؛  2هم، توانید، رویمعناست که شما میاید. این بدانآیتم جمع کرده 2شما * مثال: 

 شوند. ی این ستون، از بازی کنار گذاشته میماندهباقی

را مثل قبل ادامه دهید. در  تَه کنید و بازی و شنی را سَر ستون تمشکی دوّم را آماده نگه دارید، ساعتِ حاال دورِ دوّم را آغاز کنید.

ی تر از آن، تمشک داشته باشید، شما برندهی جنگل جادو یا بیشاندازهپایان دورِ ششم، امتیازات خود را شمارش کنید. اگر شما، به



حالتی،  است! در چنینتر از مقدار الزم، تمشک در دست داشته باشید، جنگل، شما را شکست دادهبازی خواهید بود! امّا اگر کم

 بهترین کار، این است که دوباره بازی کنید!!

 تایی تشکیل دهید.  8یا  7های تایی، ستون 6های جای ستونتر کنید و بهتوانید بازی را سختمی

 شود.دور انجام می 6در هر صورت، بازی در  * نکته:

***** 

 

***** 
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