
»The Magic Labyrinth» / «هزارتوي جادویی«
هاي یک تاس با وجهاي، ي پارچهیک کیسه، جادوییهاي نشانهرد کوچک باکاشی گ24ي چوبی، دیواره24، ي بازي چندالیهصفحهاجزاء بازي:-
ي قوانین بازي.دفترچهوهاي قرمز، آبی، زرد و سبز، چهار گوي فلزي، چهار جادوگر با رنگ4و 3، 3، 2، 2، 1

هزارتو را جاي همهجادوگران جوان با دقّت "جا دیواري هست؟!این"مالد! هایش را میو با تعجب چشموگر کوچولجاد"عجب!"داستان بازي:-
اگر جادوگر بزرگشاید این کار، خیلی سخت نبود ! جادوییهاي نشانهیدا کردنپ: دارنددر پیشیمهمبسیاررکاها امروز آنکنند.جستجو می

را کشف هاي پنهانیتونلراي عبور، بایداَش بسته است و بها را با نیروي جادویی! اما جادوگر بزرگ بعضی از راهسرشان بگذاردسربههوس نکرده بود 
ي جادویی به دست بیاورد.نشانه5هزارتوي جادویی را فتح کرده و اولین نفري باشد که اَش، آدمککند با استفاده از کرد. هر بازیکنی تالش می

سپس قطعات اضافیِ.اي بریزیدي پارچهشان خارج کرده و همه را در کیسهها) را از جايهاي جادویی (کاشینشانهر بازي:از نخستین دوپیش-
گیرند.در بازي مورد استفاده قرار نمی،قطعاتاین-هزارتو را خارج کنید

Aها را در آن جاي بدهید. تصویر سپس دیوارهي بازي را در وسط میز گذاشته و هزارتوي جادویی را داخل آن قرار دهید. جعبهي:سازدهآما-

هر بخش باید مهم: ينکتهکنند. شما را در این زمینه راهنمایی می)تر!دیواره، حالت کمی سخت24(Bو تصویر )!تردیواره، حالت ساده19(
هاي اضافی را از بازي بیرون بگذارید.دیوارهداشته باشد."ورودي"کم یک دست



ذارید. ي بازي بگیی را کنار جعبههاي جادوي حاوي نشانهبر روي آن قرار دهید. کیسهباالیی رامخصوص ي که البیرنت شما آماده شد، صفحهوقتی
ند همه بتوانند آن را ببینند. سپس جعبه را چکه شکلیبه-ي بازي بگذاریدرو در کنار جعبهها) را از کیسه بیرون آورده و بهها (نشانهاز کاشییکی

"ت!ها را باید یافشوند! راههان می! دیوارها پنچرخدمیتوارهز"بار بچرخانید و با صداي بلند بگویید: 

از ها، آدمک خود را در یکیدارد. هر یک از بازیکنلزي براي خود برمیهر بازیکن، یک جادوگر و یک گوي ف: ها (جادوگرها)گذاري آدمکجاي-
اي گذاري نمایید. آدمک (جادوگر) خود را در گوشهها را در دو سر یک قطر جايدر بازي دو نفره، حتماً آدمکدهد. ي بازي قرار میهاي صفحهگوشه

تا آهنرباي داخل آدمک، گوي را جذب نزدیک کنید صفحه به،از زیر،آرامیو گوي فلزي را بهبگذارید–ایدکه انتخاب کرده-ي بازي از صفحه
کند و گوي به صفحه بچسبد. 

اَش با نشانهه کرساند میاي اَش را به خانهبازیکنی باید سعی کند نخستین نفري باشد که آدمکشود. هر نوبت انجام میبازي بهچگونگی بازي:-
.یکسان استآمده از کیسه، ي جادوییِ روي کاشیِ بیروننشانه

جادوگرتان را در هر جهتی که ، )رفتهازدستهاي گامي طهواستر، به(یا کمدهدي عددي که تاس نشان میاندازهتاس بریزید و بهدر نوبت خودتان: 
باید آدمک خود را سریع حرکت بدهید. ، مجاز و حرکت اُریب، ممنوع است. عمودي و افقی و تغییر مسیرهايخواهید، حرکت بدهید. حرکتمی

ي جادوگرها از بازي خارج شده و فقط یک ممکن است بقیهي مهم: نکتها نه! اي در مسیرِ شما هست یدیوارهیا آاجازه ندارید امتحان کنید که 
جادوگر (آدمک) در بازي باقی بماند.

غلتد. ي بازي میجعبههايیکی از گوشهدرونِ بهي نامریی برخورد کنید، گوي فلزي از آهنربا جدا شده و اگر به یک دیوارههاي نامریی:دیواره-
همان هب-گفته شد قبالً که شکلهمانبه-گوي فلزي و جادوگر خود را برداشته وشوند. ارزش میرفته و بیدستازي شما ماندههاي باقیامگ

تان استفاده کنید. : براي برداشتنِ گوي فلزي، از آهنرباي داخل آدمکنکتهتان برگردانید. ي شروعنقطه



رسد.سپس نوبت به بازیکن بعدي می

اي هشود. گامشکل با آن نشانه، مالِ شما میي بازي رسیدید، کاشی همهي جادویی مورد نظر روي صفحهروقت به نشانههاي جادویی:نشانه-
هایکناز بازیکیآدمک ي بازي بگذارید. اگر ي دیگر را از کیسه خارج کرده و کنارِ جعبهروند. سپس یک کاشی نشانهتان از دست میماندهباقی

رسد! سپس کاشیِ بعدي را از ومجانی به او میدهد، کاشی مورد نظر، مفتکه کاشی نشان میاي باشدقبل روي همان نشانهاز-طور اتّفاقی به-
کیسه خارج کنید...

ي جادویی بشود، بازي را برده است.نشانه5یکنان، موفق به جمع کردن ز بازااگر یکیپایان بازي:-

کیومرث قنبري آذرمترجم: درك باومان / بازي:احطرّ
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