
چراغ قوّه  آیینه  شیشه عطر  ساعت  

کلید  کاله 

   باتریک 
خفاش بدجنس 

    اُولینا 
جغد شرور 

ــ ٩ آیتم مختلف 

ــ ٦٣تا کارت بازی 

   بالدویین 
روح خوش پوش 

«بالدویین»، روح خوش پوش مجموعه ی قرص، بسیار هیجان زده است! او، بعـد از مدّت ها تـوانسته یک قرار مالقـات با  

«برون هیلد»، روح زیبای مجموعه ی حّم ترتیب بدهد (طرفدارهای قدیمی بازی «حمله ی ارواح» این دو روح را خوب  

می شناسند!) امّا چه لباسی باید بپوشد؟! چه عطـری باید بزند؟! کالهش او را بسیـار جذّاب می کند؛ شیشه ی عطرش نیز  

آماده است؛ او حتی دسته کلیـدش را نیز فراموش نکرده است. امّا بدبختـانه، «اُولینا» و «باتریـک»، این موجـودات شـرور  

نیمه شب، سعی دارند همه چیز را به هم بریزند! 

به هر حال، به هر قیمتی باید از عجله پرهیز کرد! شاید چراغ قوّه بتواند به ش کمک کند تا بهرت ببینید! شاید هم یک نگاه 

رسیع به ساعت، بتواند به ش بگوید: "ساعت، پنج دقیقه به دوازده است!" رسیع به ساعت، بتواند به ش بگوید: "ساعت، پنج دقیقه به دوازده است!" 

٩ آیتم برای انتخاب وجود دارد. چه کسی می تواند پیـش از بقیه، آیتم درست را از روی میز بقـاپد؟! آیتم هایی که در آینه  

دیده می شوند و رنگ ها و زمان هایی که باید با صدای بلند اعالم شوند... چه کسی می تواند خونرسدی خود را حفظ کند؟! 

اجزاء بازى 
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براي ٢ تا ٨ بازيكن، ٨ سال به باال  

    زمان بازي: ٢٠ تا ٣٠ دقيقه 

داستـان و هـدف بـازى 

حمله ى ارواح  
5 دقیقه به 12



شکل١ چگونگى بازى: 
یکی از بازیکن ها، اولین کارت را بر می گرداند به طوری که  

بقیه ی بازیکن ها هم زمان بتوانند آن را ببینند. اکنون هر  

بازیکن باید سعی کند که به رسعت برق و تنها با یک دست،  

آیتم مورد نظر را بقاپد! آیتم درست، آیتمی است که در  

تصویرِ روی کارت، با رنگ اصلی خودش دیده شود؛ مثالً  

«چراغ قوّه ی آبی» (شکل ١). ). 

اگر هیچ یک از آیتم ها در تصویرِ روی کارت با رنگ اصلی  

خودش دیده نشود، بازیکن ها باید آیتمی را بر دارند که نه 

خودش و نه رنگ اصلی اَش، هیچ کدام در تصویرِ روی کارت 

دیده ی شوند (شکل ٢).  

مثال: در این تصویر (شکل ٢) هیچ آیتمی با رنگ اصلی  
خودش دیده ی شود. پس از آن جایی که نه روح سفید  

رنگ و نه رنگ سفید، هیچ کدام در تصویر دیده  رنگ و نه رنگ سفید، هیچ کدام در تصویر دیده  

ی شوند، ش باید آیتم روح را بقاپید! 
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شکل٢

قوانین اصلى:  
آیتم را بقاپید! 

آماده سازى:  
آیتم بازی را در وسط میز بازی بچینید. کارت های بازی را بُر بزنید و به پشت، بر روی میز بگذارید! 



شکل٤
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مثال: چون کاله در آینه دیده می شود (شکل ٤)، ش  

باید کاله را بقاپید! 

الف) آیتم در آینه!  
اگر تصویر یک آیتم را در آینه دیدید، فقط هن آیتم را بقاپید! 

در چنین رشایطی، رنگ آیتم اهمیتی ندارد! 

ش می توانید هر یک از این قانون های ویژه را یا ترکیبی از آنها را، به قوانین اصلی بازی اضافه و  

بازی را جذاب تر کنید... 

شکل٣

قوانین بازى پیشرفته (براى بازیکنان قوى تر): 

5 دقیقه به 12

اگر ش آیتم درست را برداشته باشید یا زمان درست را اعالم کرده باشید،  

کارت مربوط به آن را به عنوان جایزه بر داشته و در مقابل خود قرار می دهید.  

آیتم قاپیده شده دوباره به میز بازی بر می گردد. سپس یکی دیگر از بازیکنان، کارت بعدی را بر  می گرداند 

و به همین شکل، بازی ادامه پیدا می کند... 

 مثال: از آن جایی که روح و ساعت در این تصویر (شکل ٣)  

دیده می شوند، ش باید زمان را اعالم کنید: "٥ دقیقه به ١٢"! 

5 دقیقه به 12
اگر تصویر روی کارت، هم زمان روح و ساعت را نشان بدهد، بازیکنان نباید  

چیزی را "بقاپند" بلکه باید زمانی را که ساعتِ روی کارت نشان می دهد،با  

صدای بلند اعالم کنند! (شکل٣) 



شکل٨ شکل٧

شکل٦ شکل٥

ج) جغد و آینه: یک زوج رنگین!  
اگر تصویر روی کارت، هم زمان آینه و جغد را نشان بدهد، بازیکنان نباید چیزی را "بقاپند" بلکه باید  

رنگ آیتمی را که در آینه دیده می شود، با صدای بلند اعالم کنند (شکل های ٧ و ٨). 

سیاه 

ساعت 

سبز 
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جغد 

ب)اُولینا، جغد سخن گو!  
اگر اولینا، جغد رشور سخن گو، در تصویرِ روی کارت حضور داشته باشد، ش نباید چیزی را بقاپید بلکه  

باید نام آیتم درست را فریاد بزنید (شکل های ٥ و ٦). 
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باید یکی از کارت هایی را که بُرده است (به رشط آن که اصالً چیزی بُرده باشد!)، پس بدهد! این کارت (یا کارت های) پس داده شده،  

به عنوان جایزه ی اضافی، به بازیکنی که در این نوبت، آیتم درست را برداشته باشد یا نام آیتم درست را فریاد زده باشد،تعلّق می گیرد. 

اگر همه ی بازیکنان اشتباه کرده باشند، هیچ کس کارتی را بری دارد بلکه هر بازیکن یکی از کارت های خود را پس می دهد  

که به همراه کارت اصلی ِ برگردانده شده، یک «فوق جایزه» را تشکیل می دهند. سپس بازیکن بعدی، کارت بعدی را بر می گرداند 

و اگرکسی جواب درست بدهد،کارت برگردانده شده را به همراه همه ی کارت های «فوق جایزه» می بَرد! 

پـایـان بـازى 
بازی وقتی به پایان می رسد که همه ی کارت ها برگردانده شده باشند.  

بازیکنی که بیشرتین کارت را بُرده و در مقابل خود داشته باشد، برنده ی بازی است. 

ارائه ای منحرص به فرد از رشکت «رسزمین ذهن زیبا» 
٨٨٤٨٢٠٣٨-٠٢١

www.LBMind.com

لطفا توجه کنید! 
هر بازیکن فقط یک فرصت برای اشاره به جواب درست دارد.

اگر یکی از بازیکن ها... 

ــ فریاد بزند در حالی که باید آیتم را بر می داشته               یا 

ــ آیتم را بردارد در حالی که باید فریاد می زده                    یا 

ــ یک آیتم نا درست را بردارد                                           یا  

ــ نام آیتم نا درست را فریاد بزند                                      یا ــ نام آیتم نا درست را فریاد بزند                                      یا 

ــ هم زمان یک آیتم را بردارد و نام یک آیتم را فریاد بزند... 


