הוראות המשחק
לשחק עם...

כיצד משחקים?

 2עד  4משתתפים מגיל  6ומעלה.

השחקן הצעיר ביותר מתחיל .כל שחקן בתורו לוקח קובייה אחת
מהקופסה ומטיל אותה במרכז השולחן .לאחר שכולם ראו את הפריט
שעלה בגורל ,הוא מכסה אותה בכוס בצבע הפאה העליונה .השחקן הבא
(בכיוון השעון) חוזר על אותה פעולה ומוסיף פריט נוסף וכך ממשיכים עד
“שנסגרת הרשימה” .הרשימה נסגרת באחד משני המקרים:
•הקובייה התשיעית הוטלה והוסתרה על ידי הכוס המתאימה.
•אחד השחקנים הטיל קובייה על צבע שאין ממנו יותר כוסות .כשזה
קורה ,יכסה אותו שחקן את הקובייה בכוס הצהובה ויסגור את הרשימה.

מה תמצאו בקופסה?
קוביות 10 ,כוסות 4 ,פיונים ,לוח התקדמות ,הוראות המשחק.

כיצד נערכים למשחק?
•מוציאים מהקופסה את תשע הכוסות  -האדומות ,הכחולות והשחורות
 ומסדרים אותן בצד בשלוש ערמות צבע ,כך שכל שחקן יוכל להגיעאליהן.
•את הכוס הצהובה ואת תשע הקוביות יש להשאיר בקופסה ולהציבה
במרחק מספיק מהכוסות ,כדי להשאיר משטח משחק רחב במרכז
השולחן.
•כל שחקן בוחר את צבע הפיון שלו ומניח אותו לצדו.

השחקן שסגר את הרשימה מקבל ראשון את ההזדמנות להוכיח את זכרונו
ולצבור נקודות .עליו לציין את הפריטים שהוסתרו לפי הסדר מהראשון עד
לאחרון .לאחר כל ניחוש הוא מרים את הכוס לבדיקה .אם צדק  -הוא זוכה
בכוס ,מניחה לצדו וממשיך לכוס הבאה .אם טעה ,התור עובר לשחקן
הבא שגם זוכה אוטומטית בכוס האחרונה שהורמה .השחקן הבא ינסה גם
לזכות בכל הכוסות שנותרו אבל ברגע שיטעה יעבור התור לשחקן שאחריו
וכולי .הסיבוב מסתיים כשכל הקוביות נחשפו.

בדרך לניצחון
בתום כל סיבוב כל משתתף מקדם את הפיון שלו על הלוח על פי מספר
הכוסות שבידיו .בעבור כל כוס אדומה ,כחולה או שחורה מתקדמים צעד
אחד ,ובעבור הכוס הצהובה מתקדמים שני צעדים.

סיבוב נגמר סיבוב מתחיל...
מחזירים את כל הכוסות והקוביות למקומם ונערכים לסיבוב חדש.

ומי המנצח?
המשחק מסתיים כשאחד השחקנים השלים הקפה שלמה על הלוח וחצה
את נקודת ההתחלה .שחקן זה הוא המנצח אלא אם כן חלף על פניו שחקן
אחר בסיבוב האחרון.

שחקו בהנאה
ובראש טוב

