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عمل الجدة ساندي – ترجمة أريج المويشير

لعبة تعتمد على لوح اللعب  ،عدد الالعبين .6-2:
ينقسم الالعبون إلى فريقين أو ثالثة  ،كل فريق يتكون من العب إلى ثالثة العبين
أدوات اللعب :قم بطباعة نسختين من لوح اللعب على ورق مقوى )قم بِطَيّ اللوحين أو
قصھما باتباعك الخط المنقط ،ضع اللوحين بجانب بعضھما كما توضحه األسھم( .قم بطباعة
ست نسخ من صفحة بطاقات اللعب على ورق مقوى  .ستحتاج إلى مجموعة من القطع
الدائرية) كاألزرار مثال ً(  ،بالعدد الذي ترغب فيه  ،على أن يكون لكل فريق لون يختلف عن
الفريق اآلخر.
طريقة اللعب  :أعضاء الفريق الواحد ال يمكنھم الجلوس بجانب بعضھم.
قم بتوزيع أربع بطاقات لكل العب .
بقية البطاقات توضع موجھة لألسفل )رزمة السحب(
بالترتيب ،يقوم الالعبون بتغطية صورة اإلمداد على لوح اللعب التي تطابق إحدى البطاقات
األربع التي يحملھا ،ثم يقوم بتسمية الصورة  ،ويتخلص من البطاقة التي استخدمھا ،
ليستبدلھا بورقة من رزمة السحب _ يكون دوماً مع الالعب أربع بطاقات .
بطاقة الطرد تستخدم إلزالة إحدى قطع الخصم من على اللوح.
عندما يقوم أحد الفرق بتغطية أربع صور إلمدادات في خط واحد أو ثالث صور باإلضافة إلى
المكان الشاغر يقومون بعمل قطار.
قم بتتويج القطار بقطعة إضافية )زرار إضافي مثال(ً
يمكن أن يكون القطار أفقي  ،عامودي أو قطري مائل.
المربع المتوّج)ذو القطعتين (يمكن استخدامه لعمل قطار آخر لنفس الفريق .
القطع المتوّجة ال يمكن إزالتھا ببطاقة الطرد.
الفريق الفائز ھو الفريق الذي يقوم بعمل ثالثة قطارات أوال ً.
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