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משחק	קלפים	ל	2	-	5	שחקנים.	
המשחק	מכיל	54	קלפים:

קלפי הפעולה: קלפי הסדרה:  
5	קלפי	סטלן 	 5	קלפי	קנאביס	

3	קלפי	משטרה 	 6	קלפי	נייר	גלגול	
3	קלפי	בָּאנְג 	 6	קלפי	ג'וינט	

3	קלפי	אסלה 	 6	קלפי	מצית						
2	קלפי	סּופר	סטלן 	 6	קלפי	סַטְלה		

7	קלפי	20 	 	 		
2	קלפי	100	 	 	 	

מטרת המשחק:	
להגיע	לסטלה.	

על	כל	שחקן	לאסוף	סדרה	של	5	קלפים:
קנאביס,	נייר	גלגול,	ג'וינט,	מצית	וסטלה.

הראשון	שמצליח	להשלים	את	הסדרה	ולהגיע	לסטלה	הוא	המנצח.

אופן המשחק:
• מוציאים	את	קלפי	הקנאביס	מהחבילה	ומניחים	אותם	במרכז	השולחן	עם	הפנים	כלפי	מעלה	לפי	מספר		

השחקנים	)לדוגמא,	אם	4	שחקנים	משחקים	צריך	4	קלפי	קנאביס(.
• מחזירים	את	קלפי	הקנאביס	הנותרים	לקופסת	הקלפים.			
• מערבבים	את	שאר	הקלפים	ומחלקים	לכל	שחקן	5	קלפים.	
• את	שאר	הקלפים	מניחים	במרכז	השולחן	עם	הפנים	כלפי	מטה	-	זאת	הקופה.	
• ליד	הקופה,	תהיה	ממוקמת	ערמת	הקלפים	ששוחקו.	כשהקופה	נגמרת	טורפים	מחדש	את	הקלפים	שנזרקו		

ומשתמשים	בהם	כקופה	חדשה.		

מהלך המשחק:
השחקן	שמשמאל	למחלק	מתחיל	במשחק,	והסבב	ממשיך	עם	כיוון	השעון.		

כל	שחקן	בתורו	יכול	לבצע	פעולה	אחת	מהפעולות	הבאות:

להתחיל	לבנות	את	הסדרה	שלו	בדרך	לסטלה	-	להניח	אחד	מקלפי	הסדרה	שברשותו	לפניו	על	השולחן	עם	הפנים	
כלפי	מעלה,	כך	ששאר	השחקנים	יוכלו	לראות	את	התקדמותו.	

							או
לרכוש	את	קלף	הקנאביס	ממרכז	השולחן	-	להניח	את	קלף	ה	20	בערמת	הקלפים	ששוחקו,	ולצרף	לסדרה	שלו	

שעל	השולחן	את	קלף	הקנאביס	ממרכז	השולחן.	
							או

להשתמש	באחד	מקלפי	הפעולה	הבאים:			•סטלן				•משטרה				•סופר סטלן.
להניח	את	הקלף	בערמת	הקלפים	ששוחקו	ולהכריז	את	שם	השחקן	שהוא	בוחר	להשתמש	בו	נגדו.

							או	
להניח	את	קלף	האסלה	בערמת	הקלפים	ששוחקו	ולדלג	על	התור	של	השחקן	שאחריו.	

							או
אם	אין	באפשרותו	לבצע	את	אחת	מהפעולות	הנ"ל,	הוא	זורק	קלף	מהקלפים	שבידו	לערמת	הקלפים	ששוחקו	

ולוקח	קלף	חדש	מהקופה.

• לאחר כל פעולה במשחק, על השחקן ששיחק לקחת קלף חדש מהקופה כדי שיהיו בידו 5 קלפים.	

קלפי הפעולה ושימושם:

	

	
	

• שימוש בקלף הגנה אינו נחשב כתור במשחק - זוהי פעולת הגנה.	
• זכרו לאחר כל שימוש באחד מקלפי הפעולה הנ"ל, על השחקן לקחת קלף מהקופה כדי שיהיו בידו 5 קלפים.	

שאלות ותשובות:
? האם עלי להרכיב את הסדרה בסדר מסוים?

					לא,	אפשר	להניח	כל	קלף	סדרה	ללא	סדר	מסוים.
? מה עושים כשנגמרת קופת הקלפים? 

					לוקחים	את	ערמת	הקלפים	ששוחקו,	מערבבים	אותה	ומניחים	עם	הפנים	כלפי	מטה	כקופה	חדשה.
? האם אני יכול לקנות יותר מקלף קנאביס אחד?

					לא.	תשאיר	גם	לאחרים!
? האם אני יכול לקנות חומר עם קלף ה 100 ?

					כן,	אבל	זה	בזבוז	משווע,	וגם	מעלה	את	מחיר	השוק.	בקיצור	עדיף	לא...
? האם אני יכול לקחת את קלף הקנאביס משחקן אחר בעזרת קלף הסופר סטלן?

					כן	בהחלט!	קלף	הסופר	סטלן	יכול	לקחת	כל	קלף	שהוא	רוצה	מהסדרה.
? אם שמים לי את קלף המשטרה ויש לי 5 קלפים של 20 האם אני יכול לשלם אתם את הקנס?

					כן	אתה	יכול.
 ? האם קלף הסופר סטלן יכול לקחת קלף ג'וינט כמו הסטלן?

					כן.
? מה קורה אם שכחתי להשלים ל - 5 קלפים אחרי שתורי עבר?

					אתה	משלים	חזרה	ל	-	5	קלפים	ברגע	שאתה	נזכר.	ושזה	לא	יקרה	שוב!!!
?	אם יש לי שני קלפים זהים או יותר, האם אני יכול לזרוק אותם לערמת הקלפים ששוחקו ולקחת את אותו מספר 

קלפים במקומם?  
					לא,	בכל	תור	ניתן	לזרוק	קלף	אחד	בלבד.

? האם אני יכול להשתמש בקלף הסטלן או קלף הסופר סטלן כדי לקחת קלף משחקן יריב ולהשלים את הקלף 
החמישי בסדרה ולנצח?

					כן,	ברור.
? האם אני יכול להשתמש בקלף הסופר סטלן נגד שחקן יריב גם כשיש לי את קלפי הסדרה שיש לו?

					כן,	הקלף	הולך	לערמת	הקלפים	ששוחקו.	אבל	זה	צעד	טוב	בשביל	להפריע	לו.

משחק: עומר אגסי
איורים: אמי רובינגר

©•כל הזכויות שמורות לעומר אגסי

קלף המשטרה	-	לקלף	זה	שני	שימושים:
1	 שחקן	בתורו,	יכול	להשתמש	בקלף	.

המשטרה	כנגד	שחקן	אחר	לבחירתו	
ובכך	לזרוק	את	כל	קלפי	הסדרה	של	
אותו	שחקן	לערמת	הקלפים	ששוחקו,	

פרט	לקלף	הקנאביס	שאותו	יש	
להחזיר	למרכז	השולחן.							

2	 שחקן	שהשתמשו	נגדו	בקלף	הסופר	.
סטלן	ויש	לו	את	קלף	המשטרה,	יכול	

לשים	אותו	על	הסופר	סטלן	ובכך	
למנוע	את	לקיחת	הקלף	מהסדרה.	

קלף הסופר סטלן	-	שחקן	בתורו,	יכול	
להשתמש	בקלף	הסופר	סטלן	נגד	שחקן	
אחר	לבחירתו	ולקחת	ממנו	אחד	מקלפי	
הסדרה	שיש	לו	על	השולחן	ולהוסיף	אותו	

לסדרה	שלו	שעל	השולחן.	

קלף ה 100	-	הוא	קלף	הגנה	מהמשטרה.	
שחקן	שהשתמשו	נגדו	בקלף	המשטרה	
ויש	לו	את	קלף	ה	100,	יכול	לשים	אותו	

על	קלף	המשטרה	ובכך	לשלם	את	הקנס	
ולמנוע	את	לקיחת	קלפי	הסדרה.

קלף הבאנג	-	הוא	קלף	הגנה	מהסטלן.	
השחקן	שהשתמשו	נגדו	בקלף	הסטלן	ויש	לו	

את	קלף	הבאנג,	יכול	להניח	אותו	על	קלף	
הסטלן	וכך	לתת	לו	ליהנות	מהבאנג	אבל	

לעזוב	את	הג'וינט	שלו	בשקט.

קלף הסטלן	-	שחקן,	בתורו,	יכול	להשתמש
בקלף	הסטלן	נגד	שחקן	אחר	לבחירתו,	

לקחת	ממנו	את	קלף	הג'וינט	ולצרף	אותו	
לסדרה	שלו	על	השולחן	)אם	לשחקן	ששם

	את	הסטלן	יש	כבר	ג'וינט	בסדרה	שלו,	
הג'וינט	הולך	לערמת	הקלפים	ששוחקו(.

קלף ה 20	-	עם	קלף	זה	קונים	את	
הקנאביס	ממרכז	השולחן.	השחקן	מניח	

אותו	בערמת	הקלפים	ששוחקו	ולוקח	
את	קלף	הקנאביס	ממרכז	השולחן	

ומניח	אותו	לפניו	כחלק	מהסדרה.

קלף האסלה	-	שחקן	בתורו,	יכול	להשתמש	
בקלף	האסלה	ובכך	לדלג	על	התור	של	השחקן	

הבא	אחריו.	
לקלף	זה	אין	קלף	הגנה	)כשצריך	להתפנות	-	

צריך	להתפנות!	אין	מה	לעשות(.
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