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כך להשיג את מירב  בלשמור על לוח המשחק כמה שיותר קלפי גבינה מהסוג ששייך לך, ו   :מטרת המשחק 

 הנקודות.  

מפרידים את קלפי הגבינה משאר הקלפים. מחלקים על פי הצורות השונות, שישה קלפי   :המשחק  הכנת

   גבינה לכל משתתף )לכל משתתף רק סוג אחד של גבינה(. הקלפים שאינם משומשים חוזרים לקופסה. 

   :להוציאבהתאם למספר המשתתפים יש  

 עכברים.    9חתולים,  6כלבים,  3 - משתתפים  2

 עכברים.   4חתולים,  3כלבים,  2 - משתתפים  3

 אין להוציא שום קלף.   - משתתפים  4

 הקלפים הנותרים במשחק מעורבבים ומסודרים בערימה, מופנים כלפי מטה. קלף ההתחלה ממוקם במרכז.  

 תתפים אין צורך בקלף ההתחלה. מש 3*במשחק שבו 

 כל שחקן לוקח את קלפי הגבינה שלו בידיו ומוסיף עוד שני קלפים אקראיים מהערימה.  

כל שחקן בתורו )הבוגר ביותר מתחיל ומשם ממשיכים בכיוון השעון(, מוריד קלף אחד )גבינה   מהלך המשחק: 

משתתפים,   4או   2על השולחן. כאשר יש   או חיה( כך שיהיה צמוד באחד מצידיו לאחד הקלפים שמונחים כבר

משתתפים, הקלף הראשון יונח   3הקלף הראשון חייב להיות סמוך לקלף ההתחלה מאחד מצידיו. כאשר יש 

 בכל מקום על הלוח.  

 על כל שחקן להתחשב בתנאים הבאים:  

 הלוח מוגבל במקום. לא ניתן למקם את הקלפים היכן שרוצים:  -

 קלפים.   5על  5הוא ריבוע של משתתפים: הלוח  2במשחק של 

 קלפים.   6על  6משתתפים: הלוח הוא ריבוע של  3במשחק של 

 קלפים.   7על  7משתתפים: הלוח הוא ריבוע של  4במשחק של 

 הכלב "מבריח" את החתול, החתול "תופס" את העכבר, והעכבר "אוכל" את הגבינה.   -

בכל תור בו השחקן מניח קלף עליו לקחת קלף נוסף מהערימה ולהשלים את מספר הקלפים אותם הוא  

 מחזיק, עד אשר נגמרת הקופה ולא נותרים עוד קלפים לקחת.  

קלפים. הקלפים   12מהמשתתפים אמור להוריד כ   המשחק מסתיים כאשר הלוח מלא. כל אחד  :סוף המשחק 

 הנותרים ביד המשתתף, אינם רלוונטיים.  

   -כעת יש לחשב את הנקודות. ראשית, יש להוציא את כל הקלפים הבאים )לפי הסדר הכתוב!(  

 כל החתולים שנמצאים בסמוך לכלבים.  .1

 .  השלב הראשון( שנשארו על השולחן לאחר  )  כל העכברים שנמצאים בסמוך לחתולים  .2

 .  שנשארו על השולחן לאחר השלב הראשון( )  כל הגבינות שנמצאות בסמוך לעכברים .3

. כל אחד  ( 3לאחר שלב  )  הנקודות נספרות על פי מספר הנקודות שרשום על קלפי הגבינה שנותרו על הלוח

ויש תיקו, המנצח   לפי צורת הגבינה ששייכת לו. המנצח הוא השחקן בעל מספר הנקודות הגבוה יותר. במידה

הוא השחקן בעל מספר קלפי הגבינה )על הלוח( הגבוה ביותר. במידה ועדיין יש תיקו, אין יותר מה לעשות ויש  

 שני מנצחים למשחק.  

 . Éric Plotton and David Paput -הוגה המשחק  
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