הוראות המשחק
לשחק עם:
 2עד  4משתתפים מגיל  7ומעלה.

המשחק מכיל:
 110קלפים שעליהם מופיעים  7פריטים שונים .כל שבעת הפריטים
מופיעים בכל אחד מארבעת הצבעים :חום ,צהוב ,אדום ותכלת.

מטרת המשחק:
לסיים עם הכי הרבה קלפים.

הכנה למשחק:
שבו סביב השולחן כך שלכל שחקן יש גישה נוחה למרכז .מומלץ לסלק
כל חפץ ממשטח המשחק ולהסיר טבעות מהידיים.

קדימה מתחילים...
ערבבו היטב את כל הקלפים וחלקו  25קלפים לכל משתתף .את
הנותרים החזירו לקופסה .כל שחקן מציב לפניו את הקלפים שקיבל,
בחפיסה בלתי גלויה.
השחקן שיום הולדתו הוא הקרוב ביותר פותח את הסיבוב הראשון.

כל שחקן בתורו בכיוון השעון ,שולף את הקלף העליון בחפיסה שלו,
מניח אותו גלוי בערימה מרכזית ומכריז על הפריט המזוהה עם צבע
הקלף( .שלרוב אינו הפריט שעל הקלף שהונח).
עם כל הנחת קלף צהוב יש להכריז“ :בננה” .עם כל הנחת קלף אדום
יש להכריז“ :תות” .עם כל הנחת קלף חום יש להכריז“ :שוקו” .עם כל
הנחת קלף תכלת יש להכריז“ :פיל”.
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התוכי הוא הפריט היחידי שיוצא מהכלל.

מה קורה כשמניחים בערימה תוכי?
עם הנחת קלף תוכי ,וללא קשר לצבעו ,יש לחזור על הכרזתו של
השחקן הקודם.
על תוכי שמונח כקלף ראשון ,או תוכי שמונח אחרי הפסקה במשחק,
יש להכריז על פי צבעו של התוכי.
חשוב :את הקלף יש לשלוף במשיכה קדימה ולא
אחורה ,כדי שפותח הקלף לא יראה אותו לפני
האחרים ,וחשוב להניח את הקלף במהירות,
כדי שהאחרים לא יראו אותו לפני פותח הקלף.
כך משחקים על פי התור ומבלי לעצור עד שנוצר “דאבל”.

דאבל:
כששחקן כלשהו מניח בערימה פריט זהה לזה שהונח על ידי
השחקן שלפניו (גם אם לא באותו צבע) ,נוצר “דאבל” .ברגע זה יש
למהר ולהכות על הערימה ,והשחקן הזריז ביותר זוכה בכל הקלפים
שהצטברו בערימה ומצרף אותם לתחתית החפיסה שלו .השחקן
שאחרי הזוכה מתחיל ערימה חדשה.
הערה :במצב של דאבל אין חובה להכריז על הפריט ,אך הכרזה (נכונה
או לא נכונה) איננה עבירה.

על טעויות משלמים:
שחקן שמבצע עבירה חייב לשלם קנס של שני קלפים שאותם הוא
מוסיף לערימה .אחרי תשלום הקנס ,וכשכולם מוכנים ,הוא גם זה
שמחדש את המשחק.
העבירות הן:
•הכרזה על כל פריט אחר מזה שמחייב הקלף .למשל :שחקן הניח תות
תכלת והכריז “תות” במקום “פיל”.
•השמעת קול היסוס כגון “אאהה”“ ,אמממ” וכו’.
•פיגור של יותר משתי שניות בהכרזה .לא מודדים עם סטופר ,אבל
במשחק הוגן מצופה מהשחקן המשתהה יתר על המידה להודות
בעבירה ולשלם את הקנס.
•מכה על הערימה ברגע לא נכון.
•האשמת שווא של שחקן אחר.

סיום המשחק:
•במשחק של שלושה וארבעה משתתפים ,שחקן שנותר בלי קלפים
משלו רשאי להמשיך ולנסות לזכות בערימה בלי להניח בתורו קלף,
אבל עליו להחזיק את ידיו על השולחן לפניו .אם הצליח לזכות
בערימה הוא חוזר למשחק ,אבל אם שחקן אחר זכה בה ,המשחק
מסתיים .בסיום המשחק המנצח הוא השחקן שבידיו מספר הקלפים
הגדול ביותר.
•במשחק של שני משתתפים ,ברגע ששחקן הניח את הקלף האחרון
שלו בערימה ,המשחק מסתיים.

חוקים למתקדמים:
אם אתם מרגישים כבר מאומנים היטב ורוצים לשחק בגרסה מאתגרת
(ומשעשעת) עוד יותר ,הוסיפו את שני המקרים הבאים שבהם יש
להכות בערימה:
•עם כל הופעת פיל צהוב בראש הערימה.
•כשאותו פריט מוכרז בפעם הרביעית ברצף.

שחקו בהנאה

