
ــه  قدیمــی خواهــران جادوگــر ســرک  ــه خان ــل، دزدکــی ب ــاه کام ــور م ــر ن شــما و دوســتانتان زی
میکشــید و بــا جســارت شــمع شــعله ســیاه را روشــن میکنیــد. قبــل از اینکــه شــما متوجــه شــوید، 
خواهــران جادوگــر از گــور برخاســته انــد و آمــاده انــد تــا معجــون وحشــتناک خــود را ســاخته و روح 
انســان هــای شــهر را از بــدن شــان بیــرون بکشــند. نابــود کــردن معجــون ایــن جادوگــران و پایــان 

دادن بــه اعمــال وحشــتناک آنهــا بــرای همیشــه، بــه شــما بســتگی دارد.

ــازی  ــا همــکاری یکدیگــر، کارت هــای عناصــر خــود را داخــل دیــگ جادوگــران )پاتیــل( ب شــما بایــد ب
کنیــد تــا معجــون جادوگــران را خــراب کنیــد. اگــر همــه پنــج کارت عنصــر از یــک رنــگ یــا یــک نــوع 
باشــند، جادوگرهــا گیــج می شــوند و طلــوع خورشــید نزدیکتــر می شــود. اگــر جادوگرهــا ســه بــار گیــج 
شــوند خورشــید طلــوع کــرده و جادوگــران شکســت میخورنــد. امــا اگــر کارت هــای عناصــر قبــل از طلــوع 

خورشــید تمــام شــوند، همــه بازیکنــان میبازنــد.

داستان بازی:

دفترچه راهنما

هدف بازی:

بازینفرینشب،یکبازسازیکاملازعنوان Disney HOCUS POCUS میباشد. 
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1- صفحــه پاتیــل )دیــگ( را در مرکــز محــل بــازی بگذاریــد و بــه هــم وصــل کنیــد. چهــار توکــن حقــه و توکــن 
گربــه ســیاه را نیــز در نزدیکــی آن قــرار دهیــد.

ــن  ــد. توک ــرار دهی ــد ق ــاهده باش ــل مش ــان قاب ــه بازیکن ــرای هم ــه ب ــمت ک ــک س ــران را در ی ــه جادوگ 2- صفح
خورشــید را در پاییــن تریــن قســمت مســیر طلــوع خورشــید بگذاریــد. توکــن گیجــی را در کنــار صفحــه جادوگــران 

قــرار دهیــد.

3- کارت های طلسم را بر زده و به صورت برعکس کنار صفحه جادوگران بگذارید.
4- کارت های عناصر را بر زده و به هر بازیکن یک دسته بدهید.

* برای بازی 2 یا 3 نفره، نفری 4 کارت عنصر بدهید.
* برای بازی 4 و 5 نفره، نفری 3 کارت عنصر بدهید.

شما میتوانید کارت های خود را نگاه کنید اما نباید اجازه بدهید بازیکن دیگری آنرا ببیند.
5- کارت های عناصر باقیمانده را به صورت برعکس در کنار صفحه پاتیل )دیگ( بگذارید.

ــازی را آغــاز میکنــد. اگــر دســت اول  ــازی را تمــام کــرده، دور جدیــد ب 6- نفــر بعــد از بازیکنــی کــه دور قبلــی ب
بــازی باشــد بازیکنــی کــه ســن بیشــتری دارد بــازی را آغــاز میکنــد.

توکن 
خورشید

50 کارت 
عنصر

4 توکن 
حقه

صفحه پاتیل )دیگ(صفحه جادوگران 13 کارت 
طلسم

توکن 
گیجی

دفترچه 
راهنما

توکن گربه 
سیاه

اجزای بازی:

1

3

4

1

2

صفحه پاتیل 
و توکن 

گربه سیاه

صفحه جادوگران، توکن گیجی 
و توکن خورشید

دسته کارت 
طلسم

دسته کارت عناصرتوکن های حقه

دست آغازین
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نفریــن شــب یــک بــازی همــکاری اســت. بــا ایــن حــال جــادوی جادوگــران بســیار قــوی بــوده و از برقــراری ارتبــاط 
ــد و  بیــن شــما و دوســتانتان جلوگیــری میکنــد. شــما بایــد کارت هایتــان را از دیگــر بازیکنــان مخفــی نگــه داری

اجــازه نداریــد اطالعاتتــان را بــا کســی درمیــان بگذاریــد مگــر اینکــه بــه طــور خــاص دســتور داده شــده باشــد.
بــازی بــه صــورت چرخشــی انجــام میشــود کــه بــا نفــر اول شــروع شــده و در جهــت عقربــه هــای ســاعت ادامــه پیــدا 

میکنــد. بازیکنــان در نوبــت خــود بــه دنبــال اطالعــات گشــته وکارت هــا را داخــل پاتیــل )دیــگ( بــازی میکنند.
اگــر کارت رویــی )باالتریــن کارت( تمــام پنــج قســمت پاتیــل )دیــگ( جنــس یــا رنــگ یکســانی داشــته باشــند آن 
دســت بــازی تمــام میشــود. )بــه قســمت گیــج کــردن جادوگــران مراجعــه کنیــد.( در غیــر اینصــورت بــازی ادامــه 

پیــدا میکنــد.

1- یــک ســوال بپرســید تــا مشــخص شــود چــه کســی رنــگ خــاص یــا نــوع خاصــی از ترکیــب عناصــر دارد.
بــدون افشــا کــردن کارت هــای خــود یــا هــر اطالعــات اضافــی دیگــری، بازیکنــان بــه یکدیگــر پاســخ دهنــد.

ــازی  ــود ب ــت خ ــر از دس ــک کارت عنص 2- ی
کــرده و و روی یکــی از پنــج قســمت پاتیــل بگذاریــد.

بــرای بــازی کــردن کارت عنصــر، بایــد نــوع یــا رنــگ آن 
بــا کارت رویــی در آن قســمت  مطابقــت داشــته باشــد.

اگــر شــما کارت عنصــری داشــته باشــید کــه بتــوان بازی 
کــرد، بایــد آنــرا بــازی کنیــد.

ــت  ــک عالم ــر ی ــای عنص ــی از کارت ه ــن بعض همچنی
ــای  ــن کارت ه ــی از ای ــما یک ــی ش ــد. وقت ــاص دارن خ
ــد کاری  ــد، بای ــازی میکنی ــل ب مخصــوص را داخــل پاتی
را کــه آن عالمــت میگویــد انجــام دهیــد. )قســمت کارت 

ــد.( ــا عالمــت خــاص را ببینی عناصــر ب
اگــر نتوانیــد کارت عنصــری را بــازی کنیــد، خواهــران جادوگــر یــک طلســم بــازی میکننــد. پــس یــک کارت طلســم 

را برداشــته و اجــرا میکنیــد. )قســمت طلســم هــا را ببینیــد.(
شــما بایــد حداقــل یــک کارت عنصــر را از دســت خــود بــازی کنیــد و بــه طــور تصادفــی یــک کارت عنصــر دیگــر 
را از دســته کارت هــای عناصــر برداشــته و جایگزیــن هرکــدام کنیــد. ممکــن اســت شــما کل دســت خــود را بــازی 

کنیــد امــا بایــد همــان تعــداد کارت عنصــر دیگــر برداریــد.

3- یک کارت عنصر از باالی دسته کارت عناصر بکشید. این کار بعد از رفع هر طلسم انجام می شود.

مثال:
 ســینا میپرســد: »چــه کســی تخــم اژدهــا دارد؟« پارســا پاســخ میدهــد: »مــن تخــم اژدهــا دارم.« امــا 
نمیتوانــد چیــز دیگــری بگویــد؛ حتــی اگــر او 3 کارت عنصــر تخــم اژدهــا داشــته باشــد. بقیــه بازیکنــان 

نیــز بــه همیــن ترتیــب میگوینــد کــه کارت عنصــر تخــم اژدهــا دارنــد یــا ندارنــد.

در نوبت خود به ترتیب زیر عمل کنید:

نحوه انجام بازی:
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ــد.  ــه کنن ــای شــما مقابل ــت ه ــا دخال ــا ب ــد ت ــران کمــک میکن ــه جادوگ ــمع: ب ــه و ش جمجم
وقتــی شــما کارت عنصــری بــازی میکنیــد کــه عالمــت طلســم )جمجمــه و شــمع( دارد، جادوگــران 
یــک طلســم انجــام میدهنــد و بایــد یــک کارت از بــاالی دســته کارت هــای طلســم برداریــد و دســتور 

نوشــته شــده روی کارت را انجــام دهیــد. )بــه بخــش طلســم هــا مراجعــه کنیــد.(

گربــه ســیاه: بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــدون دخالــت جادوگــران بــا دیگــر بازیکنــان ارتبــاط 
برقــرار کنیــد. وقــی شــما کارت عنصــری بــا عالمــت گربــه ســیاه بــازی میکنیــد، توکــن گربــه ســیاه را 
در جلــوی یکــی ازبازیکنــان کــه شــامل خودتــان نیزمیشــود میگذاریــد. اگــر گربــه ســیاه رامقابــل خــود 

داریــد میتوانیــد کارت هایتــان را رو کــرده و بــازی کنید.گربــه ســیاه تــا 
زمانــی جلــوی شــما مــی مانــد کــه:
- کارت دیگــری کــه عالمــت گربــه 

ســیاه دارد بــازی شــود.
ــما  ــه ش ــخصی ب ــور مش ــه ط - ب
دســتور داده شــود تــا آنــرا از بــازی 

خارج کنید.
- آن دست بازی به پایان برسد.

ــد کارت عنصــری درون  ــی کــه شــما نمیتوانی ــا زمان ــک کارت عنصــر دارای عالمــت طلســم باشــد ی ــی کــه ی زمان
ــران  ــه جادوگ ــد ک ــان میدهن ــم نش ــای طلس ــد.کارت ه ــی را برداری ــم روی ــد کارت طلس ــد، بای ــازی کنی ــل  ب پاتی
طلســمی اجــرا کــرده انــد و توضیــح میدهــد کــه طلســم چــه کاری میکنــد.کاری را کــه کارت میگویــد انجــام دهیــد، 
ســپس آنــرا کنــار بگذاریــد. اگــر دســته کارت هــای طلســم تمــام شــد، کارت هــای کنــار گذاشــته شــده را بــر بزنیــد 
ــا ایــن حــال اگــر  و بــه عنــوان دســته کارت هــای جدیــد طلســم بــه صــورت برعکــس بــر روی زمیــن بگذاریــد. ب
طلســم توســط جادوگــری انجــام شــده باشــد کــه گیــج شــده اســت )بــه گیــج کــردن جادوگــران مراجعــه کنیــد.(، 
ــه  ــازی ب ــد. نی ــار بگذاری ــرا کن ــه و آن ــده گرفت ــد نادی ــه کارت طلســم میگوی ــتوری را ک ــع میشــود! دس طلســم رف

برداشــتن کارت طلســم جدیــد نیســت.

ــر، او  ــردن کارت عنص ــازی ک ــس از ب ــد. پ ــازی میکن ــمع دارد ب ــه و ش ــت جمجم ــه عالم ــری ک ــد کارت عنص حام
بالفاصلــه یــک کارت طلســم از روی دســته کارت هــای طلســم برمیــدارد.کارت روشــده زبان بنــد اســت. خوشــبختانه 
ســلیطه گیــج شــده اســت. بنابرایــن حامــد طلســم را نادیــده گرفتــه، آنــرا کنــار گذاشــته و یــک کارت عنصــر جدیــد 

از روی دســته کارت عناصــر برمیــدارد. حــاال نوبــت بــازی نفــر بعــدی اســت.
نکته: کارت طلسم »اتحاد شوم« هر سه جادوگر را نشان میدهد. این طلسم هیچوقت نادیده گرفته نمیشود، زیرا 

هرسه جادوگر طلسم را اجرا کرده اند و فقط میتوان یک جادوگر را در زمان واحد گیج کرد.

کارت های عنصر با عالمت خاص:

طلسم ها:
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شــما و دوســتانتان بــرای مقابلــه بــا ایــن جادوگــران چنــد حقــه در آســتینتان داریــد. هــر حقــه تنهــا یکبــار در هــر 
بــازی قابــل اســتفاده اســت، چــرا کــه جادوگــران دوبــار گــول حقــه هــای شــما را نمیخورنــد! هــر بازیکنــی میتوانــد 

از توکــن هــای حقــه در نوبــت خــود اســتفاده کنــد. زمانــی کــه توکنــی اســتفاده شــد، آنــرا برگردانیــد.

ــار  ــم را کن ــد.کارت طلس ــده بگیری ــرا نادی ــود آن ــمی رو میش ــه طلس ــی ک ــک: وقت ــه ی نم - حلق
ــد. ــدی برنداری ــم جدی ــته و طلس گذاش

- دفــع چشــم زخــم: هماننــد قبــل پــس از پرســیدن ســوال و قبــل از بــازی کــردن کارت عنصــر، 
ــدی  ــر جدی ــان کارت عنص ــن نوبتت ــای ای ــما در انته ــوید. ش ــرده و رد ش ــازی نک ــری ب کارت عنص

ــد. برنمیداری

- اســفند: پــس از پرســیدن ســوال، ولــی قبــل از بــازی کــردن کارت، یــک کارت عنصــر خــود را بــا 
یکــی از بازیکنــان بــه انتخــاب خــود مبادلــه کنیــد. هرکــدام از شــما یــک کارت عنصــر بــه صــورت 
برعکــس روی میــز میگــذارد، آن دو کارت را جابجــا کنیــد و ســپس آنهــا را بــه دســت خــود اضافــه 
کنیــد. پــس از تعویــض کارت هــا شــما میبایســت یــک کارت عنصــر داخــل پاتیــل بــازی کــرده و در 

پایــان نوبــت خــود کارت عنصــر جدیــدی برداریــد.

توکن های حقه )ابطال سحر(:

ــازی کــردن کارت عنصــر، ســه  ــاره مثــل قبــل پــس از پرســیدن ســوال و قبــل از ب - بازوبنــد: دوب
کارت از دســت خــود را برداشــته وکنــار بگذاریــد و درعــوض  ســه کارت جدیــد از دســته کارت هــای 
ــازی کــرده و در انتهــای نوبتتــان  عناصــر برداریــد. ســپس بایــد یــک کارت عنصــر داخــل پاتیــل ب

یــک کارت عنصــر جدیــد برداریــد.

گیج کردن جادوگران:
اگــر تمــام کارت هــای رویــی هــر پنــج قســمت داخــل پاتیــل از لحــاظ رنــگ و یــا شــکل یکســان باشــند، آنــگاه 
یــک جادوگــر گیــج میشــود. هرجادوگــر توســط ترکیبــی متفــاوت گیــج میشــود. امــا شــما میتوانیــد یــک جادوگــر 

را چندیــن بــار گیــج نماییــد، حتــی اگــر او هنــوز توکــن گیجــی را روی خــود داشــته باشــد.
اگر تمام پنج کارت رویی پاتیل:

- هم رنگ باشند، سلیطه گیج میشود.
- هم شکل )هم عنصر( باشند، عفریته گیج میشود.

- کارت ها هم عنصر باشند و تمام پنج رنگ آن عنصر، روی 
پاتیل نمایان باشد، عجوزه گیج میشود.

هر بار که جادوگری گیج میشود توکن خورشید یک پله باالتر 
می رود و فرقی نمیکند کدام جادوگر گیج شود.

 نیــازی نیســت کــه هــر جادوگــر را یکبــار گیــج کنیــد. اگــر هــر جادوگــری را گیــج کردیــد آن دور بــازی بالفاصلــه 
تمــام میشــود. اگــر کارت عنصــر بــازی شــده در پایــان دور، دارای عالمــت خاصــی باشــد )گربــه ســیاه یــا جمجمــه 

و شــمع( آن عالمــت را نادیــده بگیریــد، زیــرا آن دســت بــازی قبــل از اجــرای هرگونــه طلســم تمــام شــده اســت.
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1- بازیکنی که نوبت اوست یک کارت عنصر 
برمیدارد و آن دور را تمام میکند.

2- توکن گیجی را روی صفحه جادوگران روی 
عکس جادوگری که گیج شده است بگذارید. در 

زمان واحد فقط یک جادوگر گیج میشود.
3- توکن خورشید را در مسیر طلوع آن یک پله 

باالتر برده و به طلوع خورشید نزدیک تر کنید.
4- تمام کارت های بازی شده داخل پاتیل را جمع 

کنید. از این کارت ها، تمامی کارت های عنصر 
عالمت دار ) کارت های دارای نشان گربه سیاه و 

جمجمه و شمع( را برداشته و به دسته کارت های 
عنصر بازی نشده اضافه کنید و بُر بزنید؛ کارت های 

بدون عالمت را از بازی خارج کنید. کارت های بدون عالمت در ادامه بازی استفاده نخواهند شد.
5- توکن گربه سیاه را از بازی کنار بگذارید.گربه سیاه زمانی به بازی برخواهد گشت که یکی از بازیکنان کارت 

عنصری با عالمت گربه سیاه داخل پاتیل بازی کند.
6- دور جدید بازی از نفر سمت چپ آخرین بازیکنی که دور قبل بازی کرد، شروع خواهد شد.

در پایان هر دور بازی این کارها را انجام دهید:

اگــر بتوانیــد توکــن خورشــید را بــه باالتریــن پلــه در مســیر حرکتــش بــه ســمت طلوع خورشــید برســانید، خورشــید 
طلــوع کــرده، خواهــران جادوگــر شکســت خواهنــد خــورد و تمامــی بازیکنــان پیــروز میشــوند! امــا اگــر شــما بایــد 

کارت عنصــر جدیــدی برداریــد، درحالیکــه دســته کارت هــای عناصــر تمــام شــده انــد، تمــام بازیکنــان میبازنــد!
نکتــه: اگــر دســته کارت عناصــر تمــام شــود بازیکنــان بالفاصلــه نمیبازنــد. آنهــا میتواننــد بــازی را بــدون برداشــتن 
کارت عنصــر جدیــد ادامــه دهنــد. بــا ایــن حــال اگــر بــازی شــمارا مجبــور کنــد کارت عنصــر جدیــدی برداریــد و 
نتوانیــد )یــا  بــا اجــرای طلســم یــا نداشــتن کارت مناســب بــرای بــازی کــردن( جادوگــران معجــون خــود را کامــل 

کــرده و شــما میبازیــد.

ــز تمــام تــالش  ــد متشــکریم. تیــم پارادایس گیم ــازی انتخــاب کردی ــرای ب ــب را ب ــن ش از اینکــه نفری
ــب  ــم در جل ــد. امیدواری ــام می ده ــزی انج ــای رومی ــازی ه ــن ب ــن و بهتری ــه جدیدتری ــرای ارائ ــود را ب خ

ــد. ــال کنی ــا را دنب ــق باشــیم، در شــبکه هــای اجتماعــی م ــت شــما موف رضای

اتمام بازی:

کلیه حقوق مادی و معنوی این بازی، برای پارادایس گیمز محفوظ است.


