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 +7: גיל

 3-5: מספר שחקנים

 .1קובייה ,  קלפים240: תכולה

 .לקבל את מספר הקלפים הגדול ביותר: מטרת המשחק

 :בתחילת המשחק יש להחליט מתי מסתיים המשחק: הכנת המשחק

שבסופם המנח יהיה בעל מספר הקלפים  )המשחק מסתיים לאחר מספר סיבובים קבוע  (1

 .(הגבוה ביותר
 .המשחק מסתיים כאשר אחד השחקנים מגיע למספר קלפים קבוע והוא המנצח (2

 .שאר הקלפים נשארים הערימה פנים מטה.  קלפים5כל שחקן מקבל 

  :מהלך המשחק

בהתאם לתוצאת . הוא מטיל את הקובייה. הוא יהיה השופט של סיבוב זה, השחקן הבוגר מתחיל

 ( אפשרויות3אחת מ  )הקובייה מתנהל הסיבוב 

 

על כל שחקן להוריד . השופט הופך את הקלף הראשון מהחפיסה:  הקשרים –אסוציאציות 

שחקן ". פרה"השופט ההפך קלף של : לדוגמא. קלף ולקשור אותו רעיונית לקלף על השולחן

שתיהן חיות  )" ברווז",  (הפרה מייצרת חלב)" חלב"אחר יכול לקשור את הפרה לקלף של 

ברגע שכל שחקן בחר קלף הוא (.  שטח המרעה של הפרה" ) אחו"או אפילו תמונת  (משק

מניח אותו לפניו פנים מטה ולאחר שכל השחקנים הורידו את הקלפים הם הופכים אותם וכל 

כמובן שלא תמיד זה קל לקשור את הקלף . אחד מסביר לשופט את ההקשר של הקלף

 !.הפתוח עם אחד הקלפים שביד
 .על השופט להחליט האופן שרירותי מי הקלף הכי רלוונטי

השופט נותן את הקלף ההפוך לשחקן המנצח בסיבוב שמניח אותו לידו וכל השחקנים 

. משלימים קלף אחד ליד מהקופה ואת הקלפים שהשתמשו מניחים בתחתית החפיסה



 

 

 

 

 

 

 

 2כל אחד מהשחקנים בוחר . השופט הופך את הקלף הראשון מהחפיסה:  סיפורי קלפים

 קלפים עליו 2לאחר שכל שחקן בחר . קלפים מהקלפים שבידו שאיתם יצטרך לספר סיפור

אני לועסת : " לדוגמא.  הקלפים מוזכרים3להניחם מולו ובתורו לספר סיפור כאשר כל 

" קוואק , קואק"ניפחתי בלון ושהוא התפוצץ הוא עשה רעש של . מסטיק בטעם פירות

 .על השופט להחליט איזה סיפור זוכה". שהזכיר לי ברווז

השופט נותן את הקלף ההפוך לשחקן המנצח בסיבוב שמניח אותו לידו וכל השחקנים 

 .משלימים קלף אחד ליד מהקופה ואת הקלפים שהשתמשו מניחים בתחתית החפיסה

 

 

 

 

 

 

 

ואז מניח אותו . כל שחקן בוחר מהקלפים שלו את הקלף שהכי מאפיין אותו: פורטרט סיני

לאחר שכולם הניחו מערבבים את הקלפים שהורדו על השולחן .לפניו עם הפנים מטה

והשופט צריך לפתוח כל קלף ולהביא לשחקן שהוא חושב ששם אותו על השולחן ומדוע 

 . הוא הניח את הקלף (של השופט )לדעתו 

במידה  )גם כל שחקן שהשופט הצליח לזהות זוכה בקלף . השופט זוכה בכל קלף שהוא צדק

 . (וחסרים קלפים ניתן לקחת קלפים מתחתית החפיסה

 .כל שחקן שהשופט לא זיהה את הקלף שלו לא זוכה ומחזיר את הקלף לתחתית החפיסה

 .תורו של השחקן הבא להטיל את הקוביות והוא השופט בתור זה, לאחר התור

 .השחקן בעל מספר הקלפים הגדול ביותר? מי מנצח
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