
Geistes Blitz«/ »)کودکانه(ي ارواححمله« Junior«

»دقیقه15، تریا بزرگهسال4بازیکن، 6تا 2براي «

!تیزوهاي باهوش و تُندولوکوچبرق و باد، برايسرعتبه"زدنیقاپ"بازي هی

ر تباتجربههايبراي بازیکننهتومیه ولیجذّابخیلی خیلیسال 4باالي هايبراي بازیکن"ي ارواح کودکانهحمله"
هايقانون"ین کتابچه و در بخش همآخرِ؛ تغییرات الزم، هباشهمبرانگیزتر تر و چالش) جذّابتریا بزرگهسال6(

...شرح داده شده"پیشرفته

ي بازي)قصه(...هواي روستا* 

ش، ! اما هرازگاهی که پسرعموهکنکاخ زندگی میهیتوي، هرطور که از هر روحی انتظار مین، همو"روحهگري"
!کنهپر میونو جاي اوبه روستا ره می، گري، هزن، هوسِ مرخصی رفتن به سرش می"استیو مترسک"

و ونهترسمیوي مزاحمهاو کالغي موذيهاموشودر آوردهشخودتسخیرِبه ودر حال حاضر، گري، کُلّ روستا ر
پیتر "و "وجوچارلی ج"، "قوريفرِدي قور":ا کردهم پیدخوبدوستچندتا،نضمناً او!دهفراري میهااز مزرعه

..."هخوک

)اجزاء بازي(...!چی سرِ جاشه؟همه* 

: )"دوستان"گیم شون میعروسک چوبی کوچولو (که بهتا 4

گري روحه، فرِدي قورقوري، چارلی جوجو و پیتر خوکه

)تو خودشون دارن..."دودي!روح "ها، یه تا از این کارت7(تا کارت 55



)اولِ بازيمانِدچی(انهدورِهمی دوست* 

بدین...تشکیلزنین و یه ستون کارتبر ب)پشتبه(ها روتکار. میز بازي بچینین، وسطو دورِهمعروسک چوبیتا 4

ه ذاره کگردونه و طوري روي میز میو برمیها، به یه حیوون، غذا داده، کارت باالي ستونبازیکنی که همین تازگی
ش...راحتی ببیننزمان و بهها بتونن همي بازیکنهمه

)!بزنقاپها رو عروسکبازي: (بریم بازي! * 

، توي کارت، با رنگ عروسکتا 4شه، همه باید نگاه کنن و ببینن که کدوم یکی از می"رو"هروقت که یه کارت، 
قاپ سرعت برق،بهتونن،که میها رو عروسکاز این اچندتکنن هربعدش همه سعی می؛شنخودشون دیده می

دارن!برمیزياز روبزنن و

شن...ببا رنگ خودشون دیده مونهادوستتا از 3ها، وقتیا بعضی2، 1ممکنهتوي هر کارت،

:شده"رو"،فرض کنین که این کارتمثال:* 



و بقاپین!شونسرعت برق، جفت. بهجوجو، زرد..ارلی ه و چفرِدي قورقوري، سبز

ش نزنین!که خودش سفیده... دست به، درحالینیست، صورتیهسفیدکارت) توي تصویرِ(گري روحه، 

م دست نزنین!شه... به اونَپیتر خوکه اصالً توي تصویر دیده نمی

)ن؟!بازي: درست قاپ زدی(هورررا! * 

یه کارت، جایزه داشتین،هایی که درست برعروسکازاي هرکدوم از نداشتین؟! احسنت! بهو اشتباهی برهیچی
که ویهایکارتيمههها.شده، چه کارت باالییِ ستون کارت"رو"همین کارتی که همین اآلن چه-گیرین می
وي خودتون بذارین...رپیشِپشت)(بهشکلِ یه ستون بهبرین، می

)بازي: از هولِ حلیم، افتادین تو دیگ؟!(بخُشکی، شانس! ،ياَ* 

-ها رو هم درست برداشتهعروسکي حتی اگه بقیهدیگه د! چه بداشتین؟!میو برداشتین که نباید بریعروسک
ونین کرده بودین، برگرد"رو"که و کس نتونست درست بقاپه، کارتی! اگه هیچتونین جایزه بگیریننمیباشین، 

ها...وسط ستون کارت

)آخرِ بازي(تمام؟! * 

-هاي جایزه رو گرفتهترین کارتشه! بازیکنی که بیششدن، بازي تموم می"رو"ستون، هاي کارتيکه همهوقتی
شه...ي بازي میبرندهباشه،

شن!شون برنده میاگه چندتا بازیکن باهم مساوي باشن، همه



-عنوان جایزه، برِش داشتبشه بهکه-ها نباشه ي کافی، کارت توي ستون کارتاندازهاگه آخرهاي بازي، به
ي یه اندازه، بهعروسک! هر درست) قاپ زدن، پیشِ خودشون نگه دارنهایی رو که (عروسکتونن ها میبازیکن

...هاست)تر از این(البته ارزشِ یه دوست واقعی، بیشکارت جایزه، ارزش داره

*******

)هاي پیشرفتهقانون("!گري دودي"* 

ل ای که گري، خیلی باهاش حهایاز بازيدنبال بازي و تفریح! یکیرهقِ اینه که بعد از یه روزِ کاري، بِگري روحه، عاش
شه سرتاپاي گري، سیاه عث میگرفتنه! یه بازي خیلی باحال که با"دحمومِ دو"ها و کنه، رفتن توي شومینهمی

ش!سختی بشه شناختبشه و به

ن: هاي معمولیِ بازي اضافه کنیرو به قانون"گري دودي!"تر بشه، قانون کم پیچیدهتون یهاگه دوست داشتین بازي
م فرقی(ها رو بقاپینعروسککدوم از وجه نباید هیچهیچدیدین، به) !وشمایل (دوديگري رو با این شکلهروقت

! )کنه با رنگ خودشون باشن یا نهنمی

!گیره، یه کارت، جایزه مینزنهدستي روي میزهاعروسککدوم از هیچبه هر بازیکنی که 

)هاي پیشرفتهقانون(جریمه! هاي کارت* 

از دست وهاتونکارتاز یکیزنین، جریمه بشین و قاپ میاشتباهیکه، باید وقتیاي بازي کنینخواین حرفهاگه ب
بدین!

ر توي تصوی"روح دودي!"که وقتیها رو اشتباهی برداشتین؟! یا عروسکاز از هولِ حلیم، افتادین تو دیگ؟! یکی
ندتا ازاي هر چهگیرین بلکه باي نمیتنها هیچ جایزهبد دردسري افتادین! نهيتومیز قاپ زدین؟! يبود، چیزي از رو

! )باشینبودهلبته اگه قبالً چیزي برده(ابردین، پس بدینو که قبالًهاییکارتازکیباید یین،اشتباهی که کرد

ها...هاي جریمه رو برگردونین وسط ستون کارتاین کارت
*******
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