«پدیدآورندهی بازی :مارکو تویبنِر  /مترجم :کیومرث قنبری آذر»
«محصولی از کمپانی  Drei Magierآلمان  /ارائهای از سرزمین ذهن زیبا»
( 2تا  5بازیکن؛  6سال بهباال)

 "دندون اژدها و رودهی موش! پس این کتاب طلسمهای من کوش؟!"جادوگر درحالیکه با خودش حرف میزند ،بهسرعت سوار برگ پیچکاَش شده و به دلِ جنگل میزند ...زیرا بدون "کتاب طلسمات"،
بدون دیگِ معجونپزی یا بدون جاروی پرنده ،جادوگر اصالً جادوگر نیست!!

باید سریع اقدام کرد؛ پیشاز آنکه آسمان ،پُر از ستاره شود و اشیاء ،برایهمیشه در جنگل جادو ناپدید شوند.
گفتناَش ساده است ...امّا جنگل بزرگ است و جادوگرِ رقصانِ مُخپریشان ،اصالً حواساَش نیست که چپ کدام است و راست کدام!
ناگهان ،دو کوتوله ،از پُشت درختی بیرون میپرند درحالیکه کتاب طلسمات را در دست دارند؛ کتابی که دو برابر هیکل خودشان
است!
 "خدای من! اوناهاش! ...اوه! من بدون شما چیکار باید میکردم؟!"جادوگر از کوتولهها تشکّر کرده ،کتاب را با چند تمشک -بهعنوان پاداش -مبادله میکند و بهسرعت برق ،دور میشود...
چهکسی میتواند بیشتر از همه به جادوگرِ رقصان کمک کرده و بیشترین تمشک را جایزه بگیرد؟!...

* اجزاء بازی 1 :صفحهی بازی (نشاندهندهی زمین جنگل)  8 /درخت  22 /کارت مقصد با تصویر آیتمهای مختلف  108 /تمشک
 20ستاره (شامل  5جایگزین)  10 /کارت کوتوله ( 5کارت بزرگ و  5کارت کوچک)  1 /ساعتِ شنی  2 /گیرهی نگهدارنده
 2قطعهی اسفنجی  1 /عروسک جادوگرِ رقصان با کاله سیاه  1 /کیف پارچهای
* آمادهسازی:
 )1همهی محتویات را از جعبه خارج کرده و در وسط میز بازی بگذارید 2 .قطعهی اسفنجی را در  2گوشهی جعبه قرار دهید.
 )2صفحهی بازی (زمین جنگل) را بر روی قطعات اسفنجی سوار کنید.
 )3با استفاده از  2گیرهی نگهدارنده ،صفحه را در جای خود محکم کنید.
 )2ساعتِ شنی را در وسط صفحهی بازی قرار دهید.
 )5درختها را در جاهای تعیینشده بر روی صفحه چیدمان کنید.
* توصیههای "گلبرگ کوچولو":
از اونجایی که اندازهی پایهها باهم فرق میکنه ،هر درخت حتماً باید در جای تعیینشدهی خودش قرار بگیرد.
 )6در آخر ،جادوگرِ رقصان را بر روی یکیاز  8آیتم موجود در صفحهی بازی قرار دهید .کاله جادوگر را کامالً "سهلانگارانه" روی
سرش بگذارید! کاله را زیاد محکم روی سر جادوگر فشار ندهید!

* نکته :توجه داشته باشید که نقاط  Gو  Hفقط در بازیهای  2 ،3و  5نفره اهمیت پیدا میکنند.
 )7کارتهای مقصد را بُر زده و بهپُشت ،در یک ستون (ستون کارتهای کشیدنی) ،در کنار جعبه بگذارید .تمشکها را در کیف
پارچهای سبز بریزید .ستارهها را بهشرح زیر آماده داشته باشید:
 برای بازی  3نفره 9 ،ستاره  - /برای بازی  2نفره 12 ،ستاره  - /برای بازی  5نفره 15 ،ستاره -ستارههای اضافی را کنار بگذارید؛ آنها کاربردی در بازی ندارند.
 )8و باالخره ،هر بازیکن ،یک کوتوله را برای خود انتخاب میکند و کارت های بزرگ و کوچک مربوط به آن کوتوله را در اختیار
میگیرد .کارت کوتولهی بزرگ را پیشِروی خود گذاشته و کارت کوتولهی کوچک را در حفرهی تعیینشده در صفحهی بازی (حفرهی
همرنگ با کارت) بیندازید .با این کار ،آن حفره ،تبدیل به "غارِ کوتوله"ی شما میشود.
ابتدا قوانین مربوط به بازیهای  2 ،3و  5نفره شرح داده میشود .قوانین بازی  2نفره ،در پایان ارائه میشود.

* هدف بازی :جادوگرِ رقصان را بهسوی آیتمهای مورد نظرش هدایت کنید .بازیکنی که بیشترین آیتم را پیدا کرده و بیشترین
تمشک را پاداش بگیرد ،برندهی بازی خواهد بود.
* چطور اتفاق میافتد؟ :شما بهنوبت و در جهت حرکت عقربههای ساعت و در تیمهای  2نفرهی متغیّر ،بازی میکنید .جوانترین
بازیکن ،بازی را آغاز کرده و جعبهی بازی را بین خود و نفر سمتِچپاَش میگذارد .این  2نفر ،نخستین تیمِ این دور از بازی را تشکیل
میدهند.
* مثالی از یک بازی  2نفره:
دور اوّل :بازیکن  Aو بازیکن  / Bدور دوّم :بازیکن  Bو بازیکن  / Cدور سوّم :بازیکن  Cو بازیکن  Dو همینطور الی آخر...




سپس شما با دو دست خود ،دوتا از گیرهها را بهپایین فشار داده و جادوگر را هدایت میکنید.
* توصیههای "گلبرگ کوچولو":
قبلاز شروع بازی ،حتماً یهکم تمرین کنین! برای اینکار هم میتونین از انگشتهای شَستتون استفاده کنین،
هم میتونین از انگشتهای سبّابهتون استفاده کنین! امتحان کنین ،ببینین با کدوم راحتترین!

وقتی صفحه بهپایین فشار داده میشود ،جادوگر نیز در همان مسیر ،روبهپایین میغلتد .شما در هنگام نوبتتان میتوانید با همتیمی
خود مشورت کنید که کدام گیرهها را فشار دهید یا جادوگر را به کدام سمت ببرید ولی هرگز اجازه ندارید صفحهی بازی را با دست
لمس کنید.
* چگونگی بازی :وقتی نوبت بازی شما و همتیمیتان شد ،پیشاز هر چیز ،یکیاز کارتهای مقصد را رو کنید و بهرو ،در کنار ستونِ
کارتها بگذارید .آیتمِ روی کارت ،به شما می گوید که جادوگر باید به کجا برود .اگر جادوگر دقیقاً روی همان آیتمی ایستاده باشد
که کارتِ شما نشان میدهد ،شما بدجوری خوششانس هستید! انگار که شما ،جادوگر را به مقصد رسانده باشید! پس میتوانید کارتِ
بعدی را رو کنید! حاال ساعتِ شنی را سَر و تَه کرده و در وسط صفحهی بازی بگذارید.
سپس با کمک هم تالش کنید جادوگر را بهسمت آیتمی که در جستجوی آن است ،برسانید .آیتمها ،فقط در صورتی دستیافته
محسوب میشوند که جادوگر شما ،از خطچینِ دورِ آن آیتم گذر کرده باشد.

* نکته :جادوگر حتماً باید در مقصد مورد نظر بایستد! عبور از روی آیتم ،بدون ایستادن بر روی آن ،قابل قبول نیست!
اگر ساعتِ شنی هنوز خالی نشده باشد ،شما میتوانید کارت بعدی را رو کرده و برای رسیدن به آیتم بعدی ،تالش کنید .اگر پیشاز
اینکه جادوگرِ رقصان را به مقصد برسانید ،ساعتِ شنی خالی شود ،آخرین کارتِ "رو"شدهی شما ،دستنیافته تلقّی میشود.
بهترین کار ،این است که آن کارت را بهزیرِ ستون کارتهای کشیدنی برگردانید .اگر جادوگر در یکیاز گودالها یا غارهای کوتولهها
گیر کند یا کالهش از سرش بیفتد ،نوبت بازی شما بالفاصله پایان مییابد!
پس شما میتوانید به جمعآوری آیتمها ادامه دهید تا اینکه:
 ساعتِ شنی خالی شود ...یا  -جادوگر در یکیاز حفرهها گیر کند ...یا  -کاله جادوگر به زمین بیفتد...* توصیههای "گلبرگ کوچولو":
همهی درختهای جنگل جادو هماندازه نیستند! مراقب باشین کاله جادوگر به درختهای کوتاه نخوره!
* امتیازبندی :وقتی نوبت بازی شما تمام شد ،کارتهای مقصدتان را بررسی کنید تا ببینید موفق به جمعآوری چند آیتم شدهاید.
حاال باید آیتمهای پیدا شده یا دستیافته را به جادوگر بدهید و در عوض ،تمشک دریافت کنید .به پاس همکاری خوبتان ،شما و
همتیمی شما ،هر دو ،بهاندازهی آیتمهایی که جمعآوری کردهاید ،از داخل کیف پارچهای ،تمشک جایزه میگیرید .سپس مثل یک
کوتولهی واقعی ،همهی تمشکهای خود را در غار کوتولهی خود جای بدهید.
* مثال :ویکی و کنراد ،باهم 2 ،کارت مقصد را بهدست آوردهاند .هرکدام از آنها 2 ،تمشک جایزه گرفته و تمشکها را در حفرههای
همرنگ با کارتهای کوتولهای خودشان میاندازند.





در پایان نوبتتان ،یک ستاره بر روی یکیاز درختها -بهانتخاب خودتان -بگذارید .سپس دورِ جدید بازی ،آغاز شده و جعبه،
یکقدم بهسمتِ چپ حرکت میکند -همانطور که قبالً توضیح داده شد .حاال ،نوبت به تیم بعدی میرسد.
* آمادگی برای دورِ بعدی :کارتهای مقصدِ "رو"شده را در ستون کارتهای سوخته ،قرار دهید -میتوانید ستون کارتهای سوخته
را در کنار ستون کارتهای کشیدنی تشکیل بدهید .هر وقت ستون کارتهای کشیدنی خالی شد ،کارتهای سوخته را بُر زده و یک
ستونِ کشیدنی جدید تشکیل بدهید .اگر جادوگر ،در یکیاز حفرهها گیر کرده بود ،او را بر روی یکیاز آیتمها -بهانتخاب خودتان-
قرار دهید.
* پایان بازی :بازی ادامه پیدا میکند تا اینکه آخرین ستاره بر روی آخرین درخت سوار شود .حاال باید دید که چهکسی توانسته
بیشترین تمشک را در غار خود جمعآوری کند .برای اینکار ،صفحه را از روی جعبه بردارید .هر بازیکنی که بیشترین تمشک را
جمع کرده باشد ،برندهی بازی خواهد بود .اگر چند نفر باهم مساوی بودند ،چند نفر برنده میشوند!
* توصیههای "گلبرگ کوچولو":
میتونین تمشکهاتونو روی هم انبار کنین و باهاشون یه ستون دُرست کنین؛ هرکی ستونش بلندتر بود ،برنده ست!
* قوانین بازی  2نفره :در بازی  2نفره ،بازیکنان یک تیم تشکیل داده و علیه جنگل جادو مبارزه میکنند! نیازی به کارتهای کوتوله
و ستارهها هم نیست!
کارتهای مقصد را بُر زده و ستون کارتهای کشیدنی را در کنار جعبه تشکیل بدهید .هرکدام 6 ،ستون  6تایی از تمشکها دُرست
کنید .بازی دقیقاً  6دور طول میکشد و در هر دور ،شما به یکیاز ستونهای تمشکیتان نیاز دارید .جادوگر را روی یکیاز آیتمهای
صفحه قرار دهید .ساعتِ شنی را برگردانده و همانطور که در بخش چگونگی بازی توضیح داده شد ،بازی کنید.
وقتی که یک دور بازی تمام شد ،آیتمهای دستیافته را با تمشکهای جادوگر عوض کنید! شما ،بهپاداش همکاری خوبتان،
بهاندازهی تعدا آیتمهایی که جمعآوری کردهاید ،از ستون تمشکی اوّل ،تمشک جایزه میگیرید .بقیهی تمشکهای این ستون را از
بازی کنار بگذارید.
* مثال :شما  2آیتم جمع کردهاید .این بدانمعناست که شما میتوانید ،رویهم 2 ،تمشک از ستون تمشکی اوّل بردارید؛  2تمشک
باقیماندهی این ستون ،از بازی کنار گذاشته میشوند.
حاال دورِ دوّم را آغاز کنید .ستون تمشکی دوّم را آماده نگه دارید ،ساعتِ شنی را سَر و تَه کنید و بازی را مثل قبل ادامه دهید .در
پایان دورِ ششم ،امتیازات خود را شمارش کنید .اگر شما ،بهاندازهی جنگل جادو یا بیشتر از آن ،تمشک داشته باشید ،شما برندهی

بازی خواهید بود! امّا اگر کم تر از مقدار الزم ،تمشک در دست داشته باشید ،جنگل ،شما را شکست دادهاست! در چنین حالتی،
بهترین کار ،این است که دوباره بازی کنید!!
میتوانید بازی را سختتر کنید و بهجای ستونهای  6تایی ،ستونهای  7یا  8تایی تشکیل دهید.
* نکته :در هر صورت ،بازی در  6دور انجام میشود.
*****
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