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»شدهبرج طلسم«

»The Enchanted Tower«

!]خانمتالش براي نجات شاهزاده[

)بازیکن4تا 2(براي 

ي هورست، جادوگر بدجنس، همهه. ولی مراقب باشید: روِنشدخانم از برج طلسمو نجات شاهزادهرابینهمکاري در قالب تیم هدف بازي: 
تواند درست باشد!کلید میسوراخ5از کلیدها را طلسم کرده است و فقط یکیسوراخ

کارت B / (3شود (بخش تشکیل می2) / یک برج که از Aشود (شکیل میبخش ت4ي بازي که از یک صفحه:ي بازيمحتویات جعبه
ها، با یک عالمت از آنتا5گاه (کهکاشی مخفی16) / F) / دو آدمک (E» (هورستروِن- رابین «توکنِ ) / یک D) / یک تاس (Cخانم (شاهزاده

).H) / یک کلید (G) (اندمشخّص شدهکلید

شده را سرِهم کنید.رِ بازي، برج طلسماز شروع اولین دوپیش

راحتی به آن دسترسی داشته باشند. آدمک ي بازي را سرِهم کنید و آن را طوري در وسط میز بازي بگذارید که همه بهصفحهازي:سآماده
ماند.میبیروناز بازيالًفع(رابین)قرمز. آدمک بگذاریدمشخّص شده) ستارهي شروع (که با عالمت را در نقطههورست)(روِنآبی

ي بازي بچینید که طرف سبزشان شکلی روي صفحهگاه را بههاي مخفیي کاشیشوند. بقیهنیز فعالً از بازي بیرون گذاشته میکلیدهاي کاشی
باال باشد. روبه

را (در کلّ جادوگراز شما باید نقش بگیرید. یکیعهده را بهجادوگربازي کنید یا نقش رابینخواهید در تیم حاال باید تصمیم بگیرید که می
کنند.بازي میرابینعنوانِ اعضاي تیم به،نوبتبه،عهده بگیرد. بقیهطول بازي) به

رابین در آن قرار دارد. حاال بازیکنان تیم آبیي بازي بنشینید که آدمک را دارید، در طرفی از صفحهجادوگر اگر شما نقش بازي:چگونگی
در خانم را برداشته و هاي شاهزادهاز کارتخانم را در برج زندانی کنید: براي این کار، یکیشان را ببندند! حاال شما باید شاهزادههايشمباید چ

گاه فیمخ12از را روي یکیکلیدهاي از کاشیخانم را درون قوطیِ فلزي پنهان کنید. بعد، یکیهاي شاهزادهبرج قرار دهید. سپس سایرِ کارت
از نقاط سبز باال باشد، روي یکیاَش روبهشکلی که طرف سبزرنگرا برداشته و آن را بهکلیدهاي از کاشیسبز روي صفحه پنهان کنید. یکی

صفحه بگذارید. 

مراقب باشید فراموش باال باشد. شان روبهشکلی که طرف سبزرنگبازهم به- گاه بپوشانیدهاي مخفیي سبزرنگ را با کاشینقطه11ي بقیه
شان را باز کنند و بازي آغاز شود...هايحاال همه باید چشماید!را کجا مخفی کردهکلیدنکنید که 

را پیدا کنند. براي این کار، شدهکلید مخفیترین شکل ممکن سریع، باید سعی کنند بهجادوگري بازیکنان، از جمله خود حاال همه
هاي نوبت و در جهت حرکت عقربهبهرابیندارد. بازیکنانِ تیم ، تاس را برمیرابینرا برداشته و تیم » هورستروِن- رابین «توکنِ ، جادوگر

از نقاط ممکن را روي یکیرابین کند و آدمک نشسته است، بازي را شروع میجادوگرکه کنار رابینریزند. بازیکنی از تیم ساعت تاس می
، جادوگرزمان، ریزد. هم. سپس همین بازیکن تاس نیز میاند)مشخّص شدهقرمزي گذارد (نقاطی که هرکدام با یک نقطهبراي شروع می

اندازد.را به هوا می» هورستروِن-رابین «توکنِ 



٢

کند. تاس با عددهایش به شما کند. سپس آدمک بعدي حرکت میحرکت میدهد، تصویرش را نشان می،توکناز هرچیز، بازیکنی که پیش
دهند. را نشان میرابین، تعداد حرکات قرمزرنگو عدد جادوگر ، تعداد حرکات رنگآبیگوید که هر آدمک چقدر باید حرکت کند. عدد می

اندازد.ا میرا به هوتوکن، دوباره جادوگرزمان، ریزد و همتاس میرابینسپس نفر بعدي از تیم 

از باید پیشجادوگرتر است. قدم عقبهمیشه یکرابینرا پیدا کند ولی تیم کلید تواند داند که کجا میدقیقاً میجادوگر : ي مهمنکته
برها انها فقط حق دارند در طولِ مسیرها حرکت کنند؛ میرا بپوشاند. آدمک-ي اصلیاز ورود به صفحهقبل- اَش رويي پیشخانه6هرچیز، 

توانید از روي آن آدمک بپرید!ها پر باشد، میاز خانهقبول نیستند! اگر یکیقابل

گاه هایی که با کاشی مخفیاز خانه، در نوبت خود، حرکت کرده و روي یکیرابینعنوان عضوي از تیم اگر شما، به:گاههاي مخفیکاشی
گردانید.اَش برمیبرگردانده و نگاهی به آن بیندازید. سپس آن کاشی را به همان حالت اولیهاند، قرار بگیرید، حق دارید کاشی را پوشیده شده

را تا جایی کلیدخانم را از برج نجات دهید. توانید تالش کنید که شاهزادهرا پیدا کردید، میکلیداگر در نوبت خود، کاشی :کلید پیدا شد؟
خانم را بیرون بکشید.آرامی (و بدون چرخاندن) به پایین بکشید. سپس کارت شاهزادهفرو کنید و بهکلیدها از سوراخکه ممکن است داخلِ یکی

را بیرون بیاورید و به خاطر کلیداید! چقدر حیف شد! قفل را اشتباهی انتخاب کرده:خانم را بیرون بکشید؟اگر نتوانستید شاهزاده
پیدا شده، از بازي بیرون گذاشته شده و جستجویی تازه براي پیدا کردن کلیدید! کاشی بسپارید که کدام قفل بود که نتوانستید بازش کن

طور که قبالً شرح داده شد،     را از صفحه خارج کنید. بازي را همانرابیني آغاز برگردانده و را به نقطهجادوگر شود. تازه آغاز میکلید
ادامه دهید. 

کند تا همه ببینند که او قرار بگیرد، آن را رو میکلیددر نوبتش، روي کاشی ،جادوگراگر :کندیهورست بدجنس کلید را پیدا مروِن
جدید کلیدیک کاشی هورست روِناز بازي بیرون گذاشته شده و کلیدشود. کاشی را پیدا کرده است. دورِ بازي تمام میکلیداز همه پیش

شود!تر میتر و کمخانم کمشود، امکانِ نجات شاهزادهکلید موفق به کشف رابینیم از تقبلجادوگر کند. هربار که را پنهان می

خانم از برج طلسم شده آزاد شده است! هورا! شاهزاده:پایان بازي

رابینم شده و تیم تواند آزاد شود! بازي تماخانم میکلید درست فرو کرده باشد، شاهزادهرا در سوراخکلید ، رابیناز بازیکنان تیم اگر یکی
شود!ي بازي میبرنده

خانم هنوز در دور بازي. اگر شاهزاده5بعد از باطل شده و از بازي خارج شوند؛ مثالًکلید هاي ي کاشیرسد اگر همهبازي همچنین به پایان می
ي بازي خواهد بود.برندهجادوگر برج زندانی باشد، 
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