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 סקירה כללית
  המשחק . ומנקים את הידקונים קלפים , השחקנים מבצעים פעולותבכל סבב

 מסתיים בשני תנאים
  מחוזערימת קלפי ה-נוצלה במלואה. 
  ערימות כלשהן 3נוצלו במלואן. 

 זוכה –צחון הגבוה ביותר יהשחקן בעל מספר נקודות הנ, בסוף המשחק. 
 

 למשחק הכנה
  נחושתכסף ו, זהב: ערימות האוצר  3הוצא את. 

  אחוזה, דוכסות, מחוז: צחון יערימות הנ 3הוצא את. 

 הוצא את ערימת קלפי הקללות. 

  בבחירה שונה בכל משחק(ערימות קלפי ממלכה  10הוצא.( 

  ומקם אותו במקומו, הזבלהמסמל את ערימת קלף ההוצא את. 

  והי החבילה הראשונית של ז. אחוזהקלפי  3ו-, קלפי נחושת 7הענק לכל שחקן
 .קלפים 5וממנה הוא שולף באקראי , השחקן

 
 שחקנים 4 שחקנים 3 שחקנים 2 

 מכל סוג 12 מכל סוג 12 מכל סוג 8 ערימת הניצחון
 קלפים 30 קלפים 20 קלפים 10 ערימת הקללות

 קלפים 10 קלפים 10 קלפים 10 ממלכהערימת ה
 קלפים 12 קלפים 12 קלפים 8 גניםה

 
 כללים נוספים

ערימת , לכל שחקן בכל זמן נתוון ישנם קלפים בערימת מושלכים פרטים -

 .קלפים אלו מהווים את החפיסה שלו. אזור המשחק וכדומה, "קופה"

אך אסור לו , שלו" קופה"את כמות הקלפים שנותרה בשחקן רשאי לספור כל  -

 .לספור את ערימת המושלכים

  .או בערימת המושלכים" קופה"ב חקורשחקן אינו רשאי ל -

. פ סדר הישיבה"תבוצע ע המשפיעה על מספר שחקניםפעולה  -

מת השחקן יערבב את ערי, במקרה בו אין מספיק קלפי לביצוע פעולה -

  .המושלכים ומערימה זו ימשכו את הקלפים לפעולה

 

 שלבי הפעולה
 .ואז התור מתקדם בכיוון השעון, שחקן ראשון נבחר באקראי ◄

את ) אפשרובמידת (מבצע ו) קלף ממלכה(מניח קלף פעולה השחקן : פעולה 1
 .ות הרשומות עליוהפעול

 .באמצעות קלפי אוצר במחיר הנקובהשחקן רשאי לקנות קלף אחר  :קנייה 2

 .הקלף שנרכש מונח בערימת המושלכים עם הפנים מעלה •

 .עבור קניה יחידה" עודף"ואין , התשלום עבור קניות שונות הוא במרוכז •

קלפי האוצר שנוצלו מוצבים עם הפנים מעלה על אזור המשחק של  •
 .השחקן

את קלפי  אוסף את הקלפים המושלכים שלומצרף אל השחקן  :קיון ורווחינ 3
את הקלפים שלא ניצל , כמו כן. את קלפי האוצר שנוצלוו הפעולה ששיחק

. להיות גלוי רק על הקלף העליוןאך  –כולם חשופים כש
הוא  ,"קופה"ב קלפיםדיי אם אין ". קופה"קלפים חדשים מה 5השחקן לוקח 

" קופה"זו התהיה  – המושלכיםיערבב את הקלפים , "קופה"קח את כל קלפי היי
 .5וממנה הוא ישלים ל-, שההחד

 
 
 
 

 מילון מושגים

 אנגלית פירוט עברית
 מושגי תרגום

מחוז 

 כולם מהווים את אזור האספקה

Province 

 Duchyדוכסות 

 Estate אחוזה

 Gold זהב

 Silver כסף

 Copper נחושת

 Curses קללות

 Kingdom ממלכה

 Victoryניצחון 

 Trash Pile -רימת הזבל ע

אספקה 
האזור המרכזי בו נמצאים קלפי 

האוצר והניצחון 
Supply 
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 )בחירה( כוחות נסתרים

משיכת קלפים נוספים מהערימה , ביצוע פעולות נוספות: פעולות אפשריות -
ביצוע קנייה , )ללא לקיחת קלפים(הכסף העומד לקנייה  הגדלת סכום, הסגורה
 .פעולות מיוחדות של הקלףנוספת ו

 


