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Byggðu
Getur þú verið fljótur að rata í gegnum Hogwarts, skóla galdra og seiða? Reyndu að
nota stigana sem eru á sífelldri hreyfingu og leynigangana til að stytta þér leið um
skólann. Sá sem er fyrstur að safna öllum hlutunum til að klára heimavinnuna sína og
komast aftur á heimavistina sína vinnur leikinn.
Kennslustofa fyrir
spádómsfræði

Heimavinna

Ravenclaw™ nemandi

Huffelpuff™ nemandi

Kennslustofa fyrir
töfraseiði
Griffindor™ nemandi

Slytherin™
heimasvistin

Slytherin™ nemandi

Stigi

Markmið leiksins
Vertu fyrsti leikmaðurinn til að komast í gegnum síbreytilega stigaganga Hogwarts og komast
í alla tímana. Sæktu alla hlutina sem þú þarft til að klára heimavinnuna og komdu þér síðan
aftur á heimavistina þín.

Að setja upp spilið
Byggðu leikinn með LEGO® leiðbeiningunum sem fylgdu með spilinu áður en þú byrjar
að spila. Það að setja saman leikinn kennir þér meira um kubbana og hvernig hægt er að
nota þá. Þetta hjálpar þér þegar þú setur spilið aftur saman eða breytir reglunum á leiknum
seinna.
Settu saman LEGO® teninginn með lituðu hliðunum sem
sýndar eru hér fyrir neðan:
Með spilinu fylgir tól sem þú getur
notað til að taka flísarnar af LEGO®
teningnum.

Hver leikmaður, sá yngsti fyrst, velur sér heimavist til að vera i.
Gryffindor (rauður), Slytherin (grænn), Ravenclaw (blár) eða Huffelpuff (gulur).

Spilaðu
Að spila leikinn
Elsti leikmaður byrjar. Síðan skiptist þið á gera réttsælis.
Í þinni umferð kastar þú LEGO teningnum og gerir eftirfarandi í röð.
1. Gerðu það sem teningurinn segir.
2. Færðu nemandann úr þinni heimavist.
Hreyfðu stigana
Taktu upp einn stiga með engum nemanda á og láttu hann við hliðina á borðinu.
Þú matt ekki taka upp kennslustofur.
Þú matt ekki taka upp stiga með nemanda á.
Færðu nú stigana og herbergin um. Þú mátt gera eins margar færslur og talan á
teningnum segir til um.
Með einni færslu máttu hreyfa einn, tvo eða þrjá stiga og kennslustofur í beina línu.
Þegar þú ert búinn að nota allar færslurnar þínar láttu þá stigan sem þú tókst úr
borðinu í nýja auða svæðið.
Þegar þú ert búinn með færslurnar þínar, láttú þá stigann í nýja auða svæðið á
borðinu í sömu stöðu og hann var þegar þú tókst hann úr. Hann á að snúa eins.
Dæmi um færslur á stigum þegar þú færð 3 á LEGO teninginn:

Byrjaðu á að taka upp einn
auðan stiga.

Fyrsta færsla: Einn stigi og tvær
kennslustofur eru færðar saman.

Önnur færsla: Einn stigi
er færður.

Þriðja færsla: Tvær kennslustofur eru færðar
saman. Að lokum er fjarlægði stiginn settur
á borðið í nýja auða svæðið.

Spilaðu
Snúð stiga
Lyftu stiga og snúðu honum á staðnum. Þú mátt snúa hvaða stiga sem er, líka þeim
sem eru með nemendum á.
Þú mátt ekki snúa kennslustofum.
Notaðu leynigang
Ræningjakortið sýnir þér leynigang og þú mátt færa þig strax í eitthvað herbergi við
hliðina á því sem þú ert í núna sama hvort það sé tengt eða ekki.
Þú mátt ekki fara á ská.

Að hreyfa nemandann
Eftir að þú ert búinn að gera það sem kom upp á LEGO teningnum þá mátt þú hreyfa
nemandann þinn um eitt skref inn á tengdan stiga eða í kennslustofu. Þú mátt líka
ákveða að bíða þar sem þú ert. Ólíkt hinum kennslustofunum getur þú bara komist
í spádómsfræði í á einum stað.
Þú mátt ekki fara á ská.

Dæmi um hreyfingu
Hver græn ör sýnir löglega hreyfingu.
Frá stiga yfir á stiga eða
kennslustofu sem er tengd.
Rauðu örvarnar sýna hvernig má
ekki hreyfa sig. Þar eru stigarnir og
kennslustofurnar ekki tengdar.

Að safna heimavinnunni
Þegar þú kemur í kennslustofu, taktu þá heimavinnuna
í þínum lit og láttu hana á einn af reitunum í
heimavistinni þinni.

Að vinna spilið
Fyrsti leikmaðurinn til að safna allri heimavinnunni
sinni og komast aftur í heimavistina sína vinnur leikinn.
Valkostur um styttri leik: Fyrsti leikmaðurinn til að
safna allri heimavinnunni sinni vinnur leikinn.

LEGO hallinn
Besta leiðin til að
taka upp LEGO
kubbana er að halla
þeim áður en
þú tekur þá upp.

Breyttu
ÞINN LEIKUR – ÞÍNAR REGLUR
LEGO® teningurinn færir þér frelsi til að breyta leiknum og gera hann að þínum. Þú getur
breytt spilasvæðinu, hlutunum og jafnvel reglunum. Hver breytining geriri spilið meir og meir
að ÞÍNUM leik
Leyndarmálið að því að breyta leiknum er að breyta bara einum hlut í einu. Þannig getur þú
séð hvaða breytingar gera leikinn skemmtilegri. Ef þér líst vel á það, haltu því þá þannig og
prófaðu fleiri breytingar.

Settu rauðu flísina á LEGO teninginn í staðin fyrir hliðina
sem er merkt ’einn’ og láttu Dumbledor á tröppurnar
sem leiða inn í Hogwarts. Þegar það kemur upp rauður á
teninginn þegar þú kastar, færðu þá Dumbledor um eitt
skref í samliggjandi herbergi eða stiga. Dumbledor getur
alltaf notað leyniganga til að komast á milli herbergja.
Dumbledore má ekki hreyfa sig á ská.
Ef að þú færir nemandann á stiga eða herbergi sem Dumbledore
er í, þá sýnir hann þér leynigang sem þú mátt nota strax til að fara
í samliggjandi herbergi.
Frú Norris
Settu brúnu flísina á LEGO teninginn í staðin fyrir Ræningjakortið og
settu Frú Norris við hliðina á borðinu. Þegar það kemur upp brúnn á
teninginn hjá þér skaltu færa Frú Norris á einhvern stiga sem er ekki
með nemanda.
Það getur enginn fært sig á stiga sem Frú Norris er á.
Einvígi
Þegar persóna færir sig á stiga eða í kennslustofu með öðrum nemanda þá verða þeir að
heyja einvígi. Hvor leikmaður kastar LEGO teningnum einu sinni og útkoman er borin saman.
’Snúningur’ telst sem 0 og Ræningjakortið telst sem 4.
Nemandinn sem var með hærri útkomu vinnur einvígið og má færa nemandann sem tapaði í
samliggjandi herbergi eða stiga sem enginn er í. Ef að útkoman er jöfn þá vinnur nemandinn
sem færði sig ínn á stigann eða kenslustofuna.
Kapphlaup
Prófaðu að leyfa nemendunum að færa sig meira en eitt skref þegar þeir eiga að gera.

Búðu til og deildu þínum reglum
Reyndu á sjálfan þig og athugaðu hvaða reglur þú getur búið til. Prófaðu að nota persónurnar
sem fylgja með – Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley og Draco Malfoy – til að
breyta leiknum.

