Розпочнемо урок зіллєваріння. Вищу оцінку отримає той з учнів
Школи Чаклунів та Магів, хто приготує найбільше чарівних еліксирів та порошків, а можливо навіть зможе створити магічних істот
або зачаровані талісмани.
За кожен знайдений елемент зілля або вдало приготований алхімічний рецепт гравець отримує переможні очки. Чим складніший рецепт, тим більше очок він приносить. Перемагає гравець, який наприкінці гри набере
найбільшу кількість очок.
У грі «Зіллєваріння» використовуються зачаровані карти. Усього їх 76.
Кожна карта складається з двох частин: рецепта й елементу. Відповідно,
карту можна зіграти або як рецепт, або як елемент.
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Елементи. Назва елементу вказується у
рамці в нижній частині карти. Кожен елемент має назву й опис. Усього існує 16 елементів. Елементи використовуються для
створення простих різновидів зілля й еліксирів. Зіграні (знайдені) елементи розташовуються посередині столу в так званій шафі
елементів. Елементи з шафи можуть використовувати всі гравці. Елементи для приготування рецептів можна брати ТІЛЬКИ з
шафи елементів, але не з руки гравця.

Рецепти. Верхня частина карти містить рецепт. Зверху вказано назву рецепта та кількість очок, що отримає гравець, який приготує цей рецепт. Нижче ліворуч
розташований список інгредієнтів, які входять до складу рецепта, а праворуч – результат. Можливі результати: звичайний еліксир (готується з
двох елементів), складний еліксир (готується з трьох елементів), величний еліксир (готується з двох звичайних еліксирів), порошок (готується
зі звичайного еліксиру та елементу), талісман (готується зі звичайного та
складного еліксирів), істота (готується зі звичайного еліксиру та складного еліксиру або порошку), Величний Талісман Магії (готується з двох
будь-яких талісманів) і Верховний Еліксир (готується з двох будь-яких
величних еліксирів).
Гравець може в свій хід приготувати рецепт тільки якщо на столі присутні
всі необхідні інгредієнти.

ЯК ГРАТИ
На початку гри кожен гравець
вибирає фішку певного кольору,
за допомогою якої він позначає на
лічильнику набрані ним очки. Після того як гравець набере 36 очок,
він бере собі карту-маркер «36» і
переносить свою фішку на початок
лічильника. Коли гравець набере
72 очки, він відмічає це, перевернувши карту-маркер, і починає
проходити лічильник втретє.
Всі карти збираються в колоду, яка ретельно перемішуєтьВ
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ся. Кожному гравцеві роздається по чотири карти, після
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Коли до гравця переходить хід, він має взяти в руку верхню карту з колоди, а потім зіграти одну карту з руки. Карту може бути
зіграно або як елемент, або як рецепт. Карта,
зіграна як елемент, переміщується до шафи елементів.
Якщо в шафі ще немаа
ттакого елементу, грата
аввець отримує 1 очко,
якщо ж такий елемент вже є – 0 очок. Якщо
елемент вже є у шафі, то щойно зіграна як елемент карта викладається поверх карти цього
елементу. Таким чином, у шафі утворюються
купки карт однакових елементів.

Карта, зіграна як рецепт, кладеться на стіл перед гравцем, а зверху на
неї викладаються карти інгредієнтів рецепта сорочкою догори, проте так,
щоб іншим гравцям завжди було видно, які рецепти приготовані гравцем.

шафа
елементів

Ваш рецепт
(з руки)

рецепт, приготований
іншим гравцем
Для приготування рецепту можна використовувати елементи з шафи (але
лише елементи), а також вже готові рецепти (еліксири, талісмани, порошки тощо), приготовані як самим гравцем, так і іншими гравцями. Якщо
під час приготування складного рецепту використовується раніше приготований простіший рецепт, карти його інгредієнтів повертаються до шафи
елементів як звичайні елементи.
Приготувавши рецепт, гравець отримує кількість очок, вказану в рамці в
верхній частині карти. Якщо гравець використав для свого зілля рецепти,
приготовані іншими гравцями, то кожен з цих гравців також отримує
очки, але вдвічі менше, ніж гравець, який використав іх рецепти. Навіть
якщо у когось було забрано декілька інгредієнтів, він все одно отримає
лише половину очок. Якщо рецепт було приготовано лише з власних інгредієнтів гравця, то очок за приготування такого рецепта не отримує
ніхто, окрім самого гравця, тому звичайно завжди вигідніше використовувати свої власні інгредієнти.
Зазвичай після того, як гравець взяв одну карту з колоди і зіграв одну
карту з руки, його хід закінчується і черга переходить до наступного гравця. Проте, якщо гравець використовує карти заклять, то він може за хід
розігрувати декілька карт.
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КАРТИ ЗАКЛЯТЬ
Існує три види карт заклять: «Закляття пізнання», «Закляття руйнування» і «Закляття трансформації». Ці карти не містять рецепта. Карти заклять можна зіграти як елементи або як закляття. В останньому випадку
вони також кладуться до шафи елементів, проте очки за них не нараховуються. Після того гравець може виконувати дії, передбачені закляттям,
яке він щойно зіграв. Якщо в шафі елементів уже є такі самі елементи,
як на карті закляття, воно завжди кладеться під низ купки відповідних
елементів.
Закляття пізнання. Це закляття дозволяє гравцеві взяти в руку будьякий рецепт (але не інше закляття) із шафи елементів. При цьому можна брати тільки верхній рецепт з купки карт певного елемента. Зігравши
закляття і взявши в руку рецепт, гравець може зіграти ще одну карту –
наприклад, приготувати щойно взятий із шафи рецепт, зіграти карту як
елемент, зіграти інше закляття або інший рецепт.
Закляття руйнування. Цим закляттям гравець може зруйнувати
будь-який приготований ним рецепт. Рецепти інших гравців руйнувати не можна. Руйнуючи свій рецепт, гравець може залишити в себе на
столі будь-яку карту, що входить до складу цього рецепта. Це може бути
одна з карт інгредієнтів або власне карта рецепта, який гравець має намір
зруйнувати. Залишений на столі рецепт вважається приготованим (але
гравець повторно не отримує за нього очок) і може бути використаний
для приготування інших, більш складних рецептів. Усі інші карти із зруйнованого рецепта повертаються до шафи як елементи. Таким чином, закляття руйнування надає змогу скинути до шафи потрібні інгредієнти, не
втрачаючи приготованого рецепта, або навіть отримати абсолютно новий,
уже готовий для подальшого використання рецепт, карта якого використовувалася перед цим як інгредієнт (а можливо, лише як елемент) іншого
рецепта, приготованого гравцем раніше.
Після цього закляття гравець має зіграти ще одну карту. Оскільки в результаті використання закляття гравець протягом ходу розігрує дві карти,
на початку свого наступного ходу він бере з колоди не одну карту, а дві.
Закляття трансформації. Гравець може трансформувати будь-який приготований ним рецепт у інший, що перебуває в шафі як елемент. Для цього
він має вибрати один з рецептів у шафі елементів та покласти його карту

перед собою на стіл. Усі карти попередньо приготованого і трансформованого гравцем рецепта при цьому повертаються до шафи як елементи.
Отриманий в результаті трансформації рецепт вважається приготованим,
проте гравець не отримує за нього очок. Для трансформування можна
використовувати лише верхні рецепти з купок у шафі елементів.
Після цього закляття гравець має зіграти ще одну карту. Оскільки в результаті використання закляття гравець протягом ходу розігрує дві карти,
на початку свого наступного ходу він бере з колоди не одну карту, а дві.
Може статися, що протягом ходу гравець зіграє кілька заклять поспіль.
У цьому випадку на початку свого наступного ходу він має взяти з колоди
стільки карт, щоб у руці їх було п’ять.

ВЕРХОВНИЙ ЕЛІКСИР І
ВЕЛИЧНИЙ ТАЛІСМАН МАГІЇ
Цих карт у колоді лише по одній. У рецептах цих унікальних артефактів,
на відміну від інших рецептів, вказуються не конкретні інгредієнти, а лише
їх тип. Так, Верховний Еліксир можна зібрати з будь-яких двох величних
еліксирів, а Величний Талісман Магії – з двох будь-яких талісманів.
Окрім того, кожна з цих карт містить одразу три елементи. Тому коли
гравець грає її як елемент, він може отримати від 0 до 3 очок в залежності
від того, які з елементів, представлених на карті, наявні в шафі елементів.
Ці карти кладуться до шафи окремо від інших, але вважається, що представлені на них елементи вже є в шафі. Гравець, який готує рецепт, може
використовувати як інгредієнт будь-який з елементів (але не два чи три
одразу), представлених на картах Верховного Еліксиру та Величного
Талісману Магії за наявності цих карт у шафі елементів.
Коли в процесі гри гравець повертає інгредієнти приготованих рецептів
до шафи елементів (наприклад, під час приготування складного рецепту
або при руйнуванні/трансформації готового рецепту), то він сам визначає
послідовність, у якій кладе елементи до відповідних купок.
Коли карти в колоді закінчуються, гравці продовжують гру до того моменту, коли у будь-кого ще залишаються карти в руці. Коли карти у всіх
гравців скінчилися, гра завершується і гравець, який набрав найбільшу
кількість очок, оголошується переможцем.
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Перший хід. У гравця в руці є такі карти: «Зілля «Поліглотум», «Вогняна саламандра», «Закляття трансформації», «Величний еліксир відродження». У шафі елементів – «Крило кажана», «Енергія думки», «Квітка
папороті» та «Кристал повітря». Гравець бере з колоди карту «Еліксир
невидимості» і грає її як рецепт. Він викладає її на стіл перед собою, бере
з шафи елементів карти «Енергія думки» та «Кристал повітря» і кладе їх
на приготований рецепт сорочкою догори. Гравець приготував «Еліксир
невидимості» і отримує 2 очки. На цьому його хід закінчується.
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Другий хід. В руці у гравця ті самі карти, що і під час попереднього ходу. У
шафі елементів є «Мандрагора», «Камінь крові», «Зуб дракона» і «Мушруми». Гравець бере з колоди карту «Телепатичне зілля». Тепер він має
зіграти якусь карту. Оскільки на столі немає інгредієнтів, з яких можна
було б приготувати який-небудь з наявних у нього рецептів, він грає карту
«Вогняна саламандра» як елемент. На цій карті зображений елемент «Перо
фенікса». Карта кладеться до шафи елементів. Осільки там ще немає такого
елементу, гравець отримує 1 очко. Його хід закінчується.
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Третій хід. В руці у гравця: «Зілля «Поліглотум», «Телепатичне зілля», «Закляття трансформації», «Величний еліксир відродження». У
шафі елементів: «Мандрагора», «Камінь крові»,«Зуб дракона», «Перо
фенікса» и «Джерельна вода». Гравець бере з колоди карту «Порошок
долі». В нього виникла можливість розіграти хитру комбінацію. Справа в
тому, що на карті з елементом «Камінь крові» також знаходиться рецепт
«Настійка віщування», необхідний для створення «Порошку долі». Як
же його роздобути? Гравець використовує «Закляття трансформації». Він
перетворить приготований ним під час першого ходу «Еліксир невидимості» на «Настійку віщування». Гравець оголошує використання закляття і кладе карту закляття на стіл як елемент «Мандрагора». Оскільки на
столі вже є такий елемент, карта зіграного закляття (як і всі інші карти заклять в такій ситуації) кладеться до шафи під низ купки карт з елементом
«Мандрагора». Потім гравець замінює раніше приготований ним «Еліксир невидимості» на «Настійку віщування». Інгредієнти рецепту «Еліксир невидимості» («Енергія думки» та «Кристал повітря»), а також сама
карта «Еліксир невидимості» повертаються як елементи до шафи. За всі
ці операції гравець не отримує очок. Однак він використав закляття, отже
може зіграти ще одну карту. Тепер він готує рецепт «Порошок долі», використовуючи в якості інгредієнтів щойно отриману в результаті трансформації «Настійку віщування» та «Перо фенікса» з шафи елементів. В
результаті гравець отримує 4 очки.
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