הוראות המשחק
לשחק עם...

 2משתתפים מגיל  8ומעלה

המשחק כולל

 50קלפים המתחלקים לקבוצות הבאות:
•  9סדרות של קלפי ספרות  -בכל סדרה  4קלפים עם אותה סיפרה:
הסידרה ”“2

אם בפתיחת החצר הופיעו שניים או שלושה קלפים מאותה הסדרה ,יש
להניחם זה על גבי זה והם ייתפסו ביחד .אם בפתיחת החצר הופיעו כל
ארבעת הקלפים מאותה הסדרה ,יש לאסוף את כל הקלפים ,לערבב
היטב ולחלק מחדש.
בכל משחקון השחקן שמחזיק בידו את הקלף עם המספר הגבוה ביותר
משחק ראשון .במקרה שלשניהם אותו מספר הצעיר מתחיל .בתורו,
שחקן מושך קלף נוסף מהקופה כך שיהיו בידו חמישה קלפים ,ומבין
חמשת הקלפים עליו לשחק עם קלף אחד .אם יש לו קלף בסדרה של אחד
הקלפים שבחצר) ,אותו מספר או אותו בכיר( ,יניח אותו עליו להוכחת
התאמה ואז יאסוף את שניהם אליו .את הקלפים הנאספים במהלך
המשחקון מסדר כל שחקן לפניו באופן הבא:

•  3סדרות של קלפים בכירים הנראים כך:

•  2קלפי כדור-אש

שחקן שאינו מצליח לתפוס קלף כלשהו חייב להיפטר מקלף אחד שבידו
ולצרף אותו לחצר כך שבכל מקרה ,בסיום התור שלו הוא נותר שוב עם
ארבעה קלפים בידו.
שחקן המטיל לחצר כדור-אש תופס את כל הקלפים שבחצר ולאחר מכן
מסולק הקלף הצידה.

מה המטרה?

לאסוף כמה שיותר מהקלפים שעל השולחן.

שלוש ארבע ו...

מערבבים היטב את החפיסה ומחלקים לכל משתתף  4קלפים.
פותחים  6קלפים נוספים ומניחים אותם גלויים במרכז) .החצר(.
את יתרת הקלפים מניחים לצד קלפי החצר כקופה.
כל שחקן מחזיק בידו את ארבעת הקלפים שקיבל.

סיום משחקון

כשנגמרים הקלפים שבקופה ממשיכים לשחק מהיד עד שנגמרים
גם הקלפים שבידי השחקנים ואז מסתיים המשחקון .במידה ובתום
המשחקון נותרו קלפים בחצר ,השחקן שביצע את התפיסה האחרונה זוכה
בהם.

עורבים גונבים

מערך הקלפים על השולחן ובידי השחקנים

שחקן ב‘

בתום המשחקון סופר כל שחקן את העורבים שלו ואם לאחד מהם יש יותר
עורבים הוא רשאי ”לגנוב” שני מטבעות מיריבו ולאחר מכן סופרים את
הנקודות.

ספירת הנקודות

•
•
•
•

עבור כל מטבע זהב  -נקודה אחת.
 2קלפים בכירים מאותו סדרה  2 -נקודות.
 3קלפים בכירים מאותו סדרה  5 -נקודות.
 4קלפים בכירים מאותו סדרה  10 -נקודות.

סיום המשחק

החצר
קופה

אחרי ספירת הנקודות רושמים בדף את הניקוד המצטבר של כל שחקן,
מערבבים היטב את הקלפים ומתחילים משחקון חדש .משחקים מספר
משחקונים עד שלפחות אחד המשתתפים חצה את קו  101הנקודות .ואז,
מי שהגיע למספר הנקודות הגבוה ביותר ,הוא המנצח.

שחקן א‘

שחקו בהנאה

