שם המשחק:
נתונים טכניים
סיפור המעשה
מטרה
מצב התחלתי

תיאור כללי
קביעת סדר
מהלך תור

Onirim
 1-2שחקנים ,זמן משחק של  11דקות ,גילאי  8ומעלה.
אתה שקוע בחלום .כדי להתעורר עלייך למצוא שמונה דלתות חלומיות.
 למצוא שמונה קלפי דלתות לפני שערימת הקלפים תתרוקן. ערימה של  67קלפים: 18קלפי מבוך ( 17אדומים 11 ,כחולים 11 ,ירוקים ו 11-חומים).
 8קלפי דלת (שניים בכל צבע :אדום ,כחול ,ירוק וחום).
 11קלפי סיוט.
 לאחר ערבוב הערימה השחקן שולף חמישה קלפים כיד התחלתית .אם בשלב זהנשלפו קלפי דלת או סיוט ,יש להעביר אותם לאזור הלימבו ולהמשיך לשלוף עד
אשר יד השחקן תכיל חמישה קלפי מבוך בלבד .לאחר מכן יש לערבב את הקלפים
המצויים באזור הלימבו חזרה לערימה.
 המשחק מורכב מסיבובי משחק עד שמוצאים את כל שמונה הדלתות או עדשנוצר תנאי ההפסד.
 כל סיבוב מורכב מ 1-חלקים :שיחוק  /השלכת קלף ,שליפת קלפים ,ערבוב. ע"פ סדר ישיבה (חסר משמעות במשחק סולו) .1שחק מידך קלף מבוך והנח אותו בשורה מימין לקלפים הקודמים ששיחקת.

אין לשחק ברציפות שני קלפים בעלי סמל זהה (שמש ,ירח או מפתח).

סוף המשחק
מצבים מיוחדים

חוקים לשני
שחקנים

טיפים אסטרטגיים
לשחקן המתחיל

במידה ואינך רוצה  /יכול לשחק קלף ,עליך להשליך קלף מידך .אם השלכת קלף
מפתח ,עורר נבואה.
 .2השלם לחמישה קלפים ביד על-ידי שליפה מהערימה.
 אם שלפת קלף מבוך ,שמור אותו בידך. אם שלפת קלף דלת ,העבר אותו לאזור הלימבו. אם שלפת קלף סיוט ,פתור אותו באופן מיידי. .1ערבב את הקלפים המצויים באזור הלימבו חזרה לערימה.
 ניצחון :נמצאו כל שמונה הדלתות. הפסד :משחק מסתיים בהפסד ,אם השחקן צריך לשלוף קלף ,אך אין בקופהמספיק קלפים.
 מציאת דלת :ישנן שתי דרכים למצוא דלת: .1אם שיחקת שלושה קלפים מאותו צבע ברצף ,חפש בערימה קלף דלת בצבע
המתאים והנח אותו מולך .לאחר מכן ערבב את הערימה.
 .2אם שלפת קלף דלת בשלב  2ויש בידך מפתח בצבע התואם לצבע הדלת ,הינך
רשאי להשליכו ולהניח את הדלת מולך.
 נבואה :אם השלכת קלף מפתח בשלב  ,1חשוף את חמשת הקלפים העליוניםבערימה .השלך אחד מהם והחזר את השאר לראש הערימה בסדר לבחירתך.
 סיוט :במידה ושלפת מהערימה קלף סיוט לידך בשלב  ,2השלך אותו ובחר באופןמיידי אחד מהבאים:
 .1השלך מידך קלף מפתח.
 .2העבר דלת לאזור הלימבו.
 .1השלך את ידך ושלוף יד חדשה של  1קלפים (במקרה זה דלתות וסיוטים שנשלפו
יועברו ללימבו).
 .1השלך את  1הקלפים העליונים בערימה (דלתות וסיוטים יועברו ללימבו).
 בתחילת המשחק הניחו על השולחן שמונה קלפי מבוך .כל שחקן לוקח לידושלושה קלפים (המאגר האישי) בעוד שניים יישארו על השולחן (המאגר המשותף).
היד של כל שחקן מורכבת מחמישה קלפים (המאגר האישי  +המאגר המשותף).
 כל שחקן משחק קלפי מבוך בשורה נפרדת. כאשר משליכים קלף (בשלב  2של התור) ,ניתן בנוסף גם להחליף בין קלף אחדמהמאגר האישי לבין קלף אחד מהמאגר המשותף.
 ניצחון מושג אם כל שחקן בנפרד מצא ארבע דלתות (אחת מכל צבע). -קלפי מפתח הינם נדירים ,נצל אותם בתבונה.

שם המשחק:
The Book of
Steps Lost and
Found

The Towers

Happy Dreams
and Dark
Premonitions

Onirim - The Expansions
 רכיבים :שמונה קלפי מטרה וקלף לחשים אחד. מצב התחלתי :ערבב את קלפי המטרה והנח אותם בשורה אחת עם הפנים כלפימעלה.
 ניצחון :עליך למצוא את שמונה הדלתות בסדר המופיע על קלפי המטרה.אם השגת את הדלת הבאה בתור ,הפוך את קלף המטרה עם הפנים כלפי מטה .אם
השגת דלת בטרם עת ,העבר אותה לאזור הלימבו .אם איבדת דלת כתוצאה
מסיוט ,הפוך חזרה את קלף המטרה הרלוונטי.
 קלף הלחשים :כולל שלושה לחשים הניתנים להטלה בכל שלב .על מנת להטיללחש יש להסיר קלפים מערימת ההשלכות .ניתן להטיל את אותו לחש מספר
פעמים.
 הלחשים: .1חשוף את חמשת הקלפים התחתונים בערימה .העבר אחד מהם לראש הערימה
והחזר את השאר לתחתית הערימה בסדר לבחירתך (עלות 1 :קלפים).
 .2החלף שני קלפי מטרה (עלות 6 :קלפים).
 .1השלך סיוט שזה עתה נשלף מבלי לפתור אותו (עלות 11 :קלפים).
 וריאנט להגברת הקושי :הפוך את קלף הלחשים לצידו השני (היקר יותר). רכיבים 12 :קלפי מגדל ( 1מכל צבע :אדום ,כחול ,ירוק וחום). מצב התחלתי :ערבב את קלפי המגדל לתוך הערימה. ניצחון :בנוסף לשמונה הדלתות עליך למצוא גם ארבעה מגדלים ,אחד בכל צבע,ולהניח אותם במערך בשורה נפרדת.
 קלפי המגדל :הם קלפי מבוך .משחקים אותם כקלפי מבוך ,אולם ממקמיםאותם בשורה נפרדת המורכבת רק מקלפי מגדל .ניתן להניח קלפי מגדל מימין או
משמאל לקצוות השורה .במשחק לשני שחקנים ,שורת קלפי המגדל משותפת
לשניהם .אין להניח קלפי מגדל כך ששני סמלים זהים (שמש או ירח) יופיעו
בדפנות סמוכות זו לזו.
 השלכת מגדל :אם השלכת קלף מגדל בשלב  ,1חשוף את  1-1הקלפים העליוניםבערימה (בהתאם למספר בתחתית קלף המגדל) והחזר אותם לראש הערימה בסדר
לבחירתך.
 סיוטים ומגדלים :לאחר פתירת סיוט ,השלך מגדל לבחירתך מהשולחן .אם אינךרוצה להשליך מגדל ,העבר את קלף הסיוט לאזור הלימבו במקום להשליך אותו
לאחר פתירתו .לאחר שהשלמת את מערך ארבעת המגדלים ,הם אינם מושפעים
יותר מסיוטים.
 וריאנט להגברת הקושי :מגדלים תמיד מושפעים מסיוטים ,גם אם המערךהושלם.
 רכיבים 8 :קלפי צללים אפלים ו 1-קלפי חלומות פז. מצב התחלתי :ערבב את קלפי חלומות הפז לתוך הערימה .ערבב את הצלליםהאפלים לערימה נפרדת .חשוף ארבעה מהם ופרוש אותם על השולחן.
 הצללים האפלים :בעלי שני חלקים :תנאי הזימון ועונשין (מפורטים עלהקלפים) .ברגע שתנאי הזימון מושג ,השחקן סובל מהעונשין באופן מיידי .לאחר
מכן הצל האפל עוזב את המשחק .במידה וכמה צללים אפלים מופעלים בו זמנית,
פתור אותם בסדר לבחירתך (אם תנאי הזימון של הצל האפל השני כבר אינו
בתוקף לאחר פתירת הצל הראשון ,הוא לא יופעל).
 חלומות פז :הם קלפי חלום (בדומה לקלפי סיוט) .במידה ושלפת קלף חלום פזבשלב ( 2שליפת קלפים) ,בחר אחד מהבאים:
 .1הסר מן המשחק צל אפל (מבין הצללים החשופים) מבלי לספוג את עונשו.
 .2חשוף את שבעת הקלפים העליונים בערימה .השלך כמה מהם שתרצה והחזר
את השאר לראש הערימה בסדר לבחירתך.
 .1חפש בערימה קלף לבחירתך והנח אותו בראש הערימה.
 -וריאנט להגברת הקושי :חשוף  1-7קלפי צללים אפלים בתחילת המשחק.

