Varázslótanoncok

A fénylidércek útján
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• 1 játéktábla
• 1 varázslóiskola lépcsővel (5 részből)
• 6 varázslótanonc, 6 színben
• 1 Willy, az őrszellem
• 1 szellemóra
• 18 fa lapka (16 fénylidérccel és 2 szellemmel)
• 3 kocka (oldalain: 16 fénylidérc, 1 szellem &
1 varázsital)
• 3 varázsital-jelző és 3 kockabájolás-jelző
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Tart alom

Történet
Varázsseprűket, beszélő macskákat és mindenfajta varázstárgyat találhatsz a varázslatos éjféli piacon.
Mondanom se kell, hogy a piacra csak felnőtt és képzett varázslók léphetnek be. Amir, Andy és Anna
másodikos varázslótanoncok. Velük mi a helyzet? Nekik már az ágyban a helyük ilyen későn! Azonban
a varázslótanoncok az éj leple alatt kiosontak az iskolából! Ráadásul Willy, az őrszellem észrevette a
csavargókat, és már a sarkukban van. Nincs más választása a tanoncoknak, mint hogy visszameneküljenek az iskolába, mielőtt Willy elkapja valamelyiküket. A fénylidércek mutatják az iskolába vezető
utat.
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Előkészület ek
2.
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Tegyétek a táblát az asztal közepére.

7.

2. Tegyétek a varázslóiskolát az összeszerelt lépcsővel a tábla megfelelő helyére.
3. Keverjétek meg a fajelzőket, és helyezzetek minden egyes kerek mezőre egyet a fa felével felfelé.
4.

Minden játékos válasszon egy varázslótanoncot. A varázslótanoncok az éjféli piacról indulnak.

5.

Tegyétek Willyt, az őrszellemet az erdő szellemmel jelölt mezőjére.

6.

Készítsétek ki a 3 kockát és a szellemórát

7.

Döntsétek el a nehézségi fokot, és annak megfelelően készítsétek elő a varázsitalokat és kockabűbájokat a játéktábla mellé. A maradék varázsitalokat és bűbájokat tegyétek vissza a dobozba.
*A lépcső összeszereléséhez a játékszabályban találhatsz útmutatót. A lépcsőt csak egyszer kell
összeszerelni.
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Kezdő:

Haladó:

Profi:

Minden varázslótanonc beleshet egy falapka alá. Amennyiben csak két varázslótanonc játszik, akkor
mindkét játékos 2 falapka alá is beleshet. Jegyezzétek meg melyik fénylidérc bújt el a fa alatt, majd
helyezzétek vissza a falapkákat a helyükre. Amennyiben egy szellemet találtál, akkor mutasd meg
mindenkinek, léptesd Willyt, az őrszellemet egyel előre, majd tedd vissza a falapkát a helyére.
A játék célja, hogy megtaláljátok és megjegyezzétek a különböző fénylidércek helyét a falapkák alatt, akik segítségével a varázslótanoncok visszatalálhatnak a varázslóiskolába, mielőtt
Willy, az őrszellem elkapja valamelyik varázslótanoncot.

A játékosok az óramutató járásának megfelelően követik egymást. Az utoljára
erdőben kiránduló játékos lesz a kezdőjátékos, és megkapja
a szellemórát. Ezután dob mind a három kockával.

te
A játék mene

A fénylidércek keresése
A varázslóiskolába vezető út az éjjel nagyon sötét. Szükségetek lesz a fénylidércek segítségére, hogy
gyorsan áthaladhassatok a sötét erdőn. A fénylidércek apró fénylények, amelyek megvilágítják az
ösvényt egy rövid pillanatra. Azonban a fénylidérceket nem könnyű megtalálni. Szeretnek elbújni,
főleg a fák lombjaiban. A kocka mutatja, melyik fénylidércre lesz szükséged a következő lépésekhez.
Próbáld meg a megfelelő fénylidércet megtalálni egy falapka felfordításával. A többi játékos segíthet!
A) A kockával mutatott Fénylidércet találtál?
Nagyszerű! Felfordíthatsz még egy falapkát, egész addig, amíg megfelelő
fénylidércet találsz. Ha nem megfelelő fénylidércet találtál, akkor a B pont szerint haladj tovább, a köröd véget is ér. Ezután annyit előreléphetsz a varázslótanoncoddal, ahány megfelelő fénylidércet találtál! Ezek után minden falapkát
fordíts le, és a következő játékos köre jön, aki dob az összes kockával.
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B) Rossz fénylidércet találtál?
Ezt a balszerencsét, nem megfelelő fénylidércet találtál. A köröd véget ér. Minden korábban felfordított, a kockáknak megfelelő fénylidércért előreléphetsz
egyet a varázslótanoncoddal. Ezután fordíts le a felfordított falapkákat, és az
óramutató járása szerinti következő játékos jön, aki azonnal dob a kockákkal.
C) Szellemet találtál?
Micsoda csapás, a szellem csapdájába szaladtál. A köröd véget ér. Minden
korábban felfordított, a kockáknak megfelelő fénylidércért előreléphetsz
egyet a varázslótanoncoddal. Azonban az őrszellem is eggyel tovább lép.
Ezután fordíts le a felfordított falapkákat, és az óramutató járása szerinti
következő játékos jön, aki azonnal dob a kockákkal.
A kockákkal valamelyik különleges jelet gurítottad ki? A különleges jeleket nem a falapkák alatt kell
keresned. A speciális jelekért a következő akciókat kell végrehajtanod:
Varázsital: Lépj az egyik (nem fel-

Szellemcsapda: Lépj Willyvel,

tétlen saját) varázslótanonccal egy

az őrszellemmel egy lépést

lépést előre (nem kerül varázsitalba).

előre a köröd végén.

Varázslatitalok és kockabájolás
Ha Willy, az őrszellem már veszélyesen közel kerül a céljához, akkor használhatjátok a varázsitalokat
és a kockabájolásokat. Közösen döntsétek el, mikor akarjátok használni őket.
Varázsital:
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egyik

Kockabájolás: Dobd újra az

varázslótanonccal egy lépést előre. A

összes kockát. Az elköltött

megivott varázsitalt tegyétek vissza a

kockabájolást

dobozba.

vissza a dobozba.

Lépj

az

tegyétek

A forduló vége
Minden alkalommal, amikor a kezdőjátékos köre következik, akkor a szellemóra
emlékeztet rá, hogy lépned kell Willyvel, az őrszellemmel! Ezt sosem szabad elfelejteni! Mindig pontosan annyit lép előre Willy, ahány nyilat mutat az őrszellem
mezője. Csak az őrszellem lépése után dobhatsz a kockával!

A lépcsőkön
Különösen csöndesnek kell lenned, amikor az iskolába lopózol be. Psszt! Ha a köröd elején a
varázslótanoncod már a lépcsőn áll az iskola előtt, akkor a többiek már nem segíthetnek. Egyedül kell az utat megtalálnod. Emlékszel még merre bújnak a fénylidércek? A körödet úgy kell végrehajtanod, hogy a többi játékos NEM segíthet! Azonban varázsitalt és kockabájolást használhatsz!

A varázslóiskolában
Miután bejutottál az iskolába, Willy már nem tud elkapni. Ezután már nem kell dobnod a kockával, de
még segítheted a többi, még az erdőben bolyongó varázslótanoncot a fénylidércek
keresésében.

A játék kétféleképpen érhet véget:
1. A játék véget ér, ha az összes varázslótanonc az is-

ge
A játék vé

kolába érkezik. Willy, az őrszellem nem kapott el benneteket, és közösen
megnyertétek a játékot!
2. Amennyiben a játék folyamán Willy, az őrszellem rálép (vagy túlhalad)
valamelyik varázslótanoncon, akkor elkapta őt! Sajnos a kirándulás kiderült, aminek következményei lesznek, mindenki vesztett. De gyerünk,
próbáljátok meg újra!
Köszönjük a varázslótanoncoknak, különösen a következőknek: Aditya, Amel, Amit, Andi, Babs, Basti, Benne, Chamila, Chaminda, Christian, Claas, Fabi, Heidi, Isabella, Jorid, Jürgen, Jule, Laura, Lotte, Mara, Matze, Mayelle, Nancy, Nathan, Nina, Paula, Robert, Silas, Steffi,
Teresa, Theo, Thilini, Tina, Uller. Köszönet illeti még Philipp Kolhoffot, aki tudományos hozzáértéssel segítette kiegyensúlyozni a játékot.
Külön köszönet Demian mestervarázslónak, aki az ötletet adta, és különleges teszt-varázslótanonc volt.
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„Minden korosztálynak megfelelő játékot!“

A gyerekjáték sorozatunkat különböző színekbe öltöztettük: zöld, kék, sárga és vörös. Minden szín egy
korcsoportot határoz meg, akiknek a játék szól.
Peter-Paul Joopen

Manfred Ludwig
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