לשושנה המכשפה יש שישה חברים :יוני ינשופוני ,לכיש העכביש,
שפיץ העכבר ,גד הקרפד ,קיקי התרנגול ושולה החתולה .וכולם רוצים
לעוף איתה .אך אבוי ,שושנה יכולה לקחת בכל פעם רק שלושה
חברים .אז כדי להחליט מי יהיו המאושרים ,היא בוחרת חבר אחד,
והשניים האחרים נבחרים בהטלת קוביות .אז מי בגורל יעלה? בואו
נשחק ונגלה!

לשחק עם...
 2עד  4משתתפים מגיל  4ומעלה.

המשחק מכיל:
•  24קלפים עבים
•  2קוביות
• הוראות המשחק

כיצד מתכוננים למשחק?
מחלקים את כל הקלפים באופן שווה בין כל המשתתפים:
 2משתתפים  -כל שחקן מקבל  12קלפים.
 3משתתפים  -כל שחקן מקבל  8קלפים.
 4משתתפים  -כל שחקן מקבל  6קלפים.
כל שחקן פורס לפניו את הקלפים שקיבל כשהם גלויים.

כיצד משחקים?
מטילים את שתי הקוביות ,וכולם בודקים אם יש להם קלפים שבהם
מופיעות על אותו הקלף שתי החיות שעלו בקוביות .כל קלף שעונה
על הדרישה נהפך על גבו( .אם שתי הקוביות נחתו על אותה חיה,
די אם בקלף מופיעה החיה שבשתי הקוביות ).אחרי שכולם הפכו
את הקלפים המתאימים ,מטילים שוב את הקוביות וקלפים נוספים
נהפכים .כך ממשיכים עד שלפחות אחד השחקנים הפך את כל
הקלפים שלו.

השחקן שהפך את כל הקלפים שלו מנצח במשחקון וזוכה בכל הקלפים
שנותרו גלויים אצל יריביו .המנצח מצרף את קלפים שזכה לקלפים
המונחים לפניו.

מה קורה אם יותר משחקן אחד ניצח במשחקון?
•	אם כל המשתתפים סיימו ביחד ולא נותרו קלפים פתוחים,
המשחקון מסתיים בתיקו ואיש אינו זוכה.
•	אם נותרו על השולחן קלפים פתוחים ,המנצחים מתחלקים בשלל
שווה בשווה .אם קלפי השלל אינם מתחלקים באופן שווה יש לחלק
את מה שניתן באופן שווה ואת השארית להוציא מהמשחק.

משחקון נגמר משחקון מתחיל...
לאחר שהמנצח במשחקון אסף את קלפי השלל שלו ,הופכים כל
השחקנים את הקלפים שלהם למצב גלוי וכולם מוכנים להתחיל
משחקון נוסף.

מתי מסתיים המשחק ומי המנצח?
משחקים שלושה משחקונים ובתום המשחקון השלישי השחקן שבידו
מספר הקלפים הגדול ביותר הוא המנצח .אם שחקן כלשהו איבד את
כל הקלפים שלו לפני ששוחקו שלושה משחקונים ,המשחק מסתיים
וזה שבידו הכי הרבה קלפים הוא המנצח.

שחקו בהנאה

