
 חוקים בסיסיים + רגילים (תוספות   
)לחוקים הרגילים בבולד

Caylus Magna Carta  שם המשחק:

בנאים מכל האזור . בקילוסרצה המלך פיליפ לבנות טירה חדשה  1289בשנת 
התקבצו למשימה

סיפור המעשה
(Theme) 

זוכים בנקודות יוקרה ) שחקים(י בניית הטירה ופיתוח העיר הבנאים "ע
השחקן בעל מירב הנקודות הוא , כשהמשימה הושלמה). נקודות ניצחון(

 .המנצח

מטרה

o מערבבים את שאר . הוורוד באמצע השולחן קרקסמניחים את קלף ה
הקלפים הוורודים ומשלימים כך שיהיו קלפים וורודים כמספר 

מניחים בצד את הקלפים הוורודים ). קרקסכולל קלף ה(השחקנים 
 קרקסהסמן הלבן יונח על קלף ה .ישתתפו במשחקהם לא . שנותרו

o קלף המלון לא משתתף (. קלפי היוקרה הכחולים מונחים בצד גלויים
 קלפי הגשר והטירה יונחו ליד קלפי הדרך. ) הבסיסי במשחק

o  מכל  1בשלושה שחקנים יש להוריד  .ימוינו )ניצחון(אסימוני היוקרה
 .במשחק כך שלא ישתתפומכל סוג   2ובשני שחקני סוג 

o הוהכנסייד "כל שחקן בוחר צבע ומקבל את הקלפים מלבד קלף העו 
כל שחקן מקבל . שלא משחקים בגרסה הבסיסית אלא ברגילה בלבד

. קלפים אחרים 3קלפים לפי צבעו שאותם יכול לזרוק פעם ולקחת  3
 .לכל שחקן ערימת קלפים שנזרקו משלו

o  דינרים 4 -קוביות עץ ו 2, קוביות מזון 2כל שחקן מקבל 
o כדי לבנות אותם . הקירות והמגדלים, המצודה:  3-הטירה מחולקת ל

 .צריך מספר משאבים
o מכסה את הדרך , הסמן הלבן מסמל את סוכן המלך, בגרסה הרגילה

  .קובע לאיזה שחקן מותר לעבוד, עובר מקלף לקלף, משני כיווניה

מצב התחלתי

.השחקן הראשון נבחר באקראי והוא מקבל את קלף השחקן הראשון  קביעת סדר
:שלבים חמישהכל סיבוב מורכב מ -

1. קבלת הכנסות: כל שחקן מקבל 2 דינרים. בגרסה הרגילה, מקבלים בנוסף 
דינר אחד על כל בניין מגורים(רקע ירוק) שבבעלות השחקן. כמו כן דינר 

נוסף למלון וקלף נוסף לבעל ספריה.
החל מהשחקן הראשון השחקנים בוחרים אחת מהפעולות הבאות: פעולות. 2

o  דינר ולוקח ליד את הקלף הראשון  1שחקן משלם  –לקיחת קלף
 .אין הגבלה על מספר הקלפים. מהערמה שלו

o  דינר זורק את כל הקלפים שלו  1שחקן משלם  -החלפת קלפים
 חובה את כל הקלפים ולא חלק. ולוקח חדשים כמספר הקלפים שזרק

o  דינר ומניח קלף על אחד  1שחקן משלם  -הנחת עובד על בניין
מותר להניח על . מותר שיהיה עובד אחד, על כל בניין. הבתים בדרך
אין להניח על בית . ניטראלי של שחקן אחר או על בית, בתים שלך

 )ירוק(או מגורים  )כחול(יוקרה 
o  משלם את שוויו במשאבים , שחקן לוקח קלף מהיד שלו –בניית בניין

אין . ומניח את הקלף בסוף הדרך) פינה שמאלית עליונה על הקלף(
 בצורה זאת) רקע ירוק( מגוריםלבנות בניין 

o  מבין אלו שנשארו שחקן בוחר בניין יוקרה –בניית בניין יוקרה ,
ומניח ) פינה שמאלית עליונה על הקלף(משלם את שוויו במשאבים 

בגרסה הרגילה יניח את הקלף על  ).לא בסוף הדרך(את הקלף לפניו 
הבניין לא יוכל להכיל . )בניין ברקע ירוק( שלו בניין מגורים

 ולא וקבל הכנסות אבל יהיה שווה נקודה עובדים
o  מהערך הקטן , שלו על הגשר "עבור"השחקן יניח את סמן  –עבור

אחרי . השחקן הראשון שיעשה זאת יקבל דינר מהקופה .לגדול
 .שיעשה זאת לא יוכל לבצע פעולות בתור הזה

מהלך תור



  "עבור"המהלך ימשך עד שכל השחקנים יסמנו 
שחקן יכול לקדם , לאחר שכל השחקנים אמרו עבור: הפעלת שליח המלך

מתחילים . מקומות 3תמורת דינר אחד ועד  או אחורה קדימה את השליח
שחקן בתורו יודיע בכמה מקומות להזיז .מהשחקן בעל הערך הנמוך בגשר

  .ולאיזה כיוון 3עד , את הסמן
. יש לקרוא בחוברת ההוראות הסבר מפורט לכל בניין: הפעלת הבניינים. 3

בניין . השביל וףהחל מהבניין הראשון ועד לס, הבניינים יופעלו לאורך הדרך
יופעל לרמה הראשונית לבעל הפועל ולרמה  מאוישבניין . ללא פועל לא יופעל
תופעל הרמה הראשונית , במידה ובעל הבניין אייש אותו. המשנית לבעל הבניין

בלבד. לאחר הפעולה השחקנים יקבלו את העובדים חזרה. בתים מעבר לסוכן 
המלך לא יופעלו

שחקן יכול להציע , )מהקטן לגדול( "עבור"ה לפי סדר פעולת: הטירה. 4
 1 -עץ ו 1, מזון 1: המשאבים כוללים . קבוצת משאבים בעבור בניית טירה

בתחילה  .בעבור כל קבוצה מקבל שחקן אסימוני טירה השווים נקודות. אבן
) נקודות 3(לאחר מכן הכתומים ) נקודות 4(האסימונים האדומים  ויילקח

שחקן שיקבל בתור את מספר האסימונים ). נקודות 2( ולבסוף  הצהובים 
יזכה השחקן שהציע  שוויוןבמקרה של . נוסף מהקופהמשאב זהב הגבוה יקבל 

לפי  להכומהסך  2יש להוריד , במידה ואף שחקן לא לקח אסימונים. ראשון
.יגמר המשחק, האסימונים ונסתיימובמידה ) כתום וצהוב, אדום( הסדר   

סיבוב חדש . סוף הסיבוב קלף השחקן הראשון מועבר לשחקן משמאל. 5
מתחיל.סמן סוכן המלך מתקדם שני מקומות

.המשחק מסתיים כאשר נגמרים אסימוני היוקרה
:כל משתתף מקבל נקודות לפי הפירוט הבא

o וקרה שווה לפי ערכוכל אסימון י 
o בניין שהפך לבניין יוקרה , בגרסה הרגילה. כל בניין שווה לפי ערכו

הוא לא   ,במקרה שנבנה על בניין יוקרה. שווה נקודה אחת בלבד
 ה נקודותיוקרה שוויה ןבניי אבל יהיה שווה נקודות

o כל משאב זהב שווה נקודה 
o  משאבים מסוג אחד שווים נקודה 3כל 
o  שווים נקודהדינרים  3כל 

  אין שובר שוויון. השחקן בעל מירב הנקודות ניצח

סוף המשחק

.או כחלק מהטירה המשאב זהב שווה לכל משאב אחר בין אם מדובר בבניי
יה אחרת כולל זהבישווה לכל קובעל הקלפים יה לבנה יקוב

מקרים מיוחדים

טיפים
 


