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שורצי  במבוכים  לשוטט  לכם  מאפשר  אשר  ומופרע  פארודי  משחק  הוא  מנצ'קין 
מפלצות ואוצרות ... ללא כל משחק התפקידים המיותר הזה!

משחק זה כולל קופסה, 170 קלפים וחוקים אלה.
המשחק מתאים ל- 3 עד 6 שחקנים. תזדקקו לחפיסת קלפים זו וכן ל-10 סמנים 
)מטבעות, כפתורים, מה שלא יהיה – כל דבר איתו אפשר לספור עד 10( לכל שחקן. כמו 

כן תצטרכו קוביה אחת בת ששה צדדים.

הכנה
ציור  )עם  אוצר  וקלפי  גבם(  על  ציור הדלת  )עם  חלקו את החפיסה לקלפי מבוך 
לכל שחקן ארבעה קלפים  בנפרד. חלקו  ערבבו את שתי החפיסות  גבם(.  על  האוצר 

מכל חפיסה.

ניהול הקלפים
מעלה.  כלפי  הפנים  עם  הזרוקים,  הקלפים  עבור  נפרדות  ערימות  שתי  על  שמרו 
כאשר אחת החפיסות נגמרת, ערבבו מחדש את הקלפים הזרוקים שלה והניחו אותם 
ואין עוד קלפים זרוקים, אי אפשר  עם הפנים כלפי מטה. אם אחת החפיסות נגמרת 

לשלוף עוד קלפים מהסוג הזה!
על השולחן: הקלפים שעל השולחן מול כל שחקן, יראו איזה גזע )אם בכלל( אתם 
משחקים ואילו חפצים יש ברשותכם. קלפי קללה מתמשכים וסוגים שונים של קלפים 
להיות  צריכים  שהופעלו  הקלפים  אותם.  שמפעילים  לאחר  השולחן  על  נשארים  גם 

נראים לעיני כל השחקנים.
חפצים נישאים: ניתן להניח קלפי אוצר על השולחן לפניך, וכך הם נעשים "חפצים 

נישאים" )ראה חפצים בהמשך(.
מתי ניתן לשחק קלף: כל סוג קלף ניתן לשחק בזמן מוגדר )ראה בהמשך(.

היד שלך: קלפים שביד שלך אינם נמצאים במשחק. הם לא עוזרים לך, אבל אחרים 
לא יכולים לקחת לך אותם, מלבד בעזרת קלפים המשפיעים במפורש על" היד שלך", 
5 קלפים ביד בסוף כל תור. יותר מ-  ולא על החפצים שאתה נושא. אסור שיהיו לך 
להיפטר מהם, תצטרך  רוצה  – אם אתה  ליד שלך  יכולים לשוב  לא  קלפים ששוחקו 

לזרוק אותם או לסחור בהם.

יצירת הדמות
כולם מתחילים כבן אדם חסר מקצוע בדרגה 1 )הא, הא.(  בחן את שמונת הקלפים 
איתם אתה מתחיל. אם יש לך קלפי גזע או מקצוע, אתה רשאי )אם תרצה( לשחק אחד 
מכל סוג על ידי הנחתו לפניך. אם יש לך קלפי ציוד, אתה רשאי לשחק אותם על ידי 

ואינך  לך ספקות  יש  אם  לפניך.  הנחתם 
כלשהו,  קלף  לשחק  לך  כדאי  אם  יודע 
שפשוט  או  ולקרוא  להמשיך  תוכל 

תסתער קדימה ותעשה זאת.

התחלת וסיום המשחק
ביניכם  תתווכחו  מכן  ולאחר  הקוביה  את  שתגלגלו  בכך  ראשון  משחק  מי  קבעו 
אודות התוצאות והמשמעות של המשפט הזה ועל השאלה למה בדיוק התכוונו בניסוח 
כזה או אחר. המשחק מתקדם בתורות, בכל אחד מספר שלבים )ראה למטה(. כאשר 
השחקן  הלאה.  וכן  שלשמאלו  לשחקן  עובר  התור  תורו,  את  מסיים  הראשון  השחקן 
הראשון שמגיע לדרגה עשירית מנצח... אך אתה חייב להגיע לדרגה עשירית על ידי הרג 
מפלצת או על ידי קלף שהיכולת שלו מאפשרת זאת. אם שני שחקנים הורגים מפלצת 

ביחד ומגיעים לדרגה עשירית באותו זמן, שניהם מנצחים.

סתירה בין קלפים לחוקים
גיליון החוקים הזה נותן את החוקים הכלליים. קלפים יכולים להוסיף חוקים 
לפי מה  לכו  תואם את הקלף,  לא  הגיליון  ברוב המקרים שבהם  לכן  מיוחדים 
שכתוב על הקלף. עם זאת, התעלמו מההשפעה של הקלף, שסותרת את אחד 
החוקים המופיעים למטה. אלא אם כן, כתוב על הקלף במפורש שהוא מבטל 

את החוק הזה!
1, למרות . 1 שום דבר לא יכול להוריד את הדרגה של שחקן מתחת לדרגה 

שהשפעה יכולה להוריד את כוח הקרב של דמות מתחת ל-1.
אתה עולה דרגה אחרי קרב רק עם הרגת את המפלצת.. 2
אינך יכול לאסוף פרסים על הבסת מפלצת )אוצרות, דרגות וכו'( באמצע . 3

קרב. סיים את הקרב לפני שתקבל תגמול.
אתה חייב להרוג מפלצת כדי לעלות לדרגה 10. . 4

ויכוח קולני, כאשר בעל המשחק  מומלץ לפתור סתירות אחרות באמצעות 
והתשובות  השאלות  את  לקרוא  גם  יכולים  אתם  האחרונה.  המילה  בעל  הוא 
forums.sjgames.  - בפורום  בדיון  או   munchkin.sjgames.com באתר 

com אבל כנראה שלהתווכח זה יותר כיף.

דוגמא לקרב, עם מספרים והכל
4 עם מסור חשמלי של ביתור איברים )שנותן לו  שמואל הוא לוחם בדרגה 
בונוס של 3+ לכוח הקרב שלו(. הוא פותח את הדלת ומגלה את טרול הפורומים, 
10, ולכן שמואל כרגע  7, לטרול הפורומים יש  10. לשמואל יש  מפלצת בדרגה 

מפסיד.
שמואל: קיוויתי לשמור את הקלף הזה... 

הוא משחק קליע קסם, שנותן לו 5+ לקרב הזה. עכשיו כוח הקרב שלו הוא 12, 
שמנצח את ה -10 של טרול הפורומים.

שמואל: הא! טרול הפורומים מתרסק!
נועה: לא כל כך מהר. הוא עכשיו מרוגז.

נועה משחקת את הקלף מרוגז, ומוסיפה 5 לכוח הקרב של טרול הפורומים. 
עכשיו שמואל מפסיד, 15 מול 12.

שמואל: לעזאזל!
בעיטה  של  מגפיים  עם   2 בדרגה  אלף  משחקת  )נועה  עזרה?  רוצה  נועה: 
בתחת. כוח הקרב שלה הוא 4. ביחד עם ה -12 של שמואל, יהיה להם 16, מספיק 

כדי להביס את ה -15 של טרול הפורומים(.
שמואל: ולתת לך דרגה? אין סיכוי! אני זועם.

ומפלצת  נוכל  קלפים:  שלושה  וזורק  הלוחם  של  בכוח  משתמש  שמואל 
משוטטת מהיד שלו, ומי סנוב )לשימוש ע"י אלפים בלבד( מהחפצים שהוא נושא. 

כל אחד מהם נותן לו 1+ לכוח הקרב שלו.
נועה: לא מי הסנוב! לאאאאאא......

שמואל: זה נותן לי 3+ , ועכשיו אנחנו תיקו, 15 מול 15 . בגלל שאני לוחם, אני 
מנצח בתיקו... אז אני הורג את טרול הפורומים. אלא אם כן, מישהו אחר מתכנן 

להסתבך איתי. מישהו?
טרול  האוצרות של  ולוקח את  בדרגה  עולה  אז שמואל  לא מדבר,  אף אחד 
הפורומים - שלושה מקלף טרול הפורומים, ואחד נוסף בגלל שהוא היה מרוגז. 

והמשחק ממשיך..

מנצ'קין סופר גדול
של  הבסיס  משחק  מנצ'קין,  שחקני   9.7 מתוך   8.4 ל-  כי,  מראים  מחקרים 
מנצ'קין  פשוט לא מספיק. הנה כמה רעיונות בשבילכם כדי לקחת את משחק 

המנצ'קין שלכם לגבהים חדשים:
שילוב של חבילות מנצ'קין שונות. תוכלו לערבב בין 2)או יותר( חבילות בסיס 
של מנצקין והרחבות יחדיו ליצור הרפתקאת מנצ'קין מגה מגניבה! למשל שילוב 

חבילה זו יחד עם סופר מנצ'קין! 
הרחבות. חבילות אלה יוסיפו לכם מפלצות חדשות לחסל, אוצרות חדשים 

ולפעמים קלפים מסוג חדש לחלוטין. 

הוראות למשחק מהיר
0" שנקרא להקשיב ליד הדלת.  למשחק מהיר תוכלו גם להשתמש "בשלב 
תוכלו  הדלתות,  מחפיסת  קלף  שלפו  פעולות,  שתבצעו  לפני  התור  בתחילת 
את  סדרו  מכן  לאחר  ששלפתם.   הקלף  את  לשחק  לא  או  לשחק  אם  לבחור 

הקלפים ובעטו בדלת כרגיל.  אם בזזתם את החדר, שלפו אוצר ולא דלת.
לו  היו  בקרב שבו   10 לדרגה  הגיע  - אם שחקן  ניצחונות  גם לשתף  תוכלו 

עוזרים, מי שעזר לשחקן לנצח מנצח גם הוא ללא קשר לדרגה שלו.
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הימלטות
אם אף אחד לא עוזר לך, או אם מישהו מנסה לעזור לך אבל חברי החבורה האחרים 
פוגעים בך, או עוזרים למפלצת, כך ששניכם עדיין לא מסוגלים להביס אותה... אתה 

חייב לברוח. אם אתה בורח אתה לא זוכה באוצר או בדרגה. אתה לא זוכה אפילו 
לבזוז את החדר )כלומר, לשלוף קלף מבוך עם הפנים מטה(. ואתה לא 

תמיד מצליח להימלט ללא פגע... גלגל את הקוביה. אתה נמלט בתוצאה של 5 ומעלה.  
חלק  בנוסף,  הימלטות.  ניסיון  על  מקשים  או  המקלים  יכולות  או  קסם  חפצי  ישנם 
יותר בגלגול ההימלטות שלך מפניהן.  רב  וגורמות לקושי  מהמפלצות מהירות למדי, 
אם ברחת, זרוק את המפלצת. אתה לא זוכה באוצר. בדרך כלל אין השפעות נלוות... 
אך קרא את הכתוב על הקלף. חלק מהמפלצות פוגעות בך אפילו אם הצלחת להימלט 
אתה  הקלף.  על  כמתואר  רעות,  לחדשות  תתכונן  אותך,  תופסת  המפלצת  אם  מהן! 
עלול לאבד חפץ, לאבד דרגות, ואפילו למות )ראו בהמשך(. אם שני שחקנים משתפים 
פעולה ובכל זאת לא מצליחים להביס מפלצת )או יותר(, שניהם חייבים להימלט. הם 
ממספר  נמלט  אתה  אם  ביחד.  שניהם  את  לתפוס  יכולה  המפלצת  בנפרד.  מגלגלים 
מפלצות, אתה מגלגל בנפרד לכל אחת, בסדר לפי בחירתך, וסופג את החדשות הרעות 

של כל אחת שתופסת אותך.

מוות
הגזע)ים(  על  שומר  אתה  שלך.  החפצים  כל  את  מאבד  אתה  נהרג,  אתה  אם 
והמקצוע)ות( שלך, וכן על הדרגה – הדמות החדשה שלך תראה ממש כמו הקודמת. 

אם היה לכם את קלף הסופר מנצ'קין או למחצה , שמור אותם אצלך.
החל  מולך.  שהיו  הקלפים  לצד  בידך  הקלפים  את  פרוש  הגופה:  את  לשדוד 
מהשחקן בעל הדרגה הגבוהה ביותר, כל שחקן מלבדך בוחר קלף אחד... במידה של 
תיקו בדרגות, גלגלו קוביה לקבוע מי יבחר ראשון. אם הקלפים שעל גופתך נגמרים, 
כי דמות שמתה  נזרקים.שימו לב  באסה. לאחר שכולם מקבלים קלף אחד, האחרים 
אינה יכולה לנצח את המשחק, לעלות בדרגות או לקבל קלפים. הדמות החדשה שלך 
מופיעה מיד בתחילת התור של השחקן הבא ויכולה לעזור לאחרים בקרב כבר בסיבוב 
הבא... אבל אין לך קלפים. בתור הבא שלך התחל בשליפת שני קלפים מכל ערימה, 
עם הפנים למטה, והורד כל קלף גזע, מקצוע וחפץ שאתה רוצה, ממש כאילו התחלת 

עכשיו את המשחק.

קללות
היא  הדלת",  "פתיחת  שלב  במהלך  מעלה  כלפי  הפנים  עם  נשלפת  קללה  אם 
מתייחסת לשחקן ששלף אותה. אם היא נשלפת עם הפנים למטה, או שהושגה בכל 
דרך אחרת, אפשר לשחק אותה על כל שחקן בכל רגע. בכל רגע שהוא, הבנתם אותי? 
להרוג  שהצליח  חושב  כשהוא  בדיוק  מישהו  של  יכולותיו  את  להפחית  גדול  כיף  זה 
זאת  נזרקת. לעומת  ואז  זה אפשרי(  )אם  מפלצת. הקללה משפיעה על קורבנה מיד 
מאוחר  יותר  בשלב  שתפעל  השפעה  או  מתמשכת  השפעה  יש  שלהן  קללות  ישנם 

במשחק.  יש לשמור קללות אלה עד שאתה נפטר מהקללה או שהיא מופעלת.
 הערה: אם מפעילים קללה שתפעל "בקרב הבא" באמצע קרב הוא יפעל 
באותו הקרב, וכנ"ל לגבי קללה שתפעל "תור הבא" שמופעל באמצע התור 
שלך. אם הקללה יכולה להשפיע על יותר מחפץ אחד, הקורבן בוחר 

איזה חפץ נאבד או נעשה מקולל. אם הקלף משפיע על משהו שאין לך, התעלם ממנו. 
לדוגמא, אם אתה שולף "אבד את השריון" ואין לך שריון, שום דבר לא קורה; זרוק את 
הקללה. יהיו זמנים בהם תרצה להשתמש בקלף קללה או מפלצת על עצמך או "לעזור" 
לשחקן אחר בצורה שתגרום לו להפסיד אוצרות. זה יהיה מאד מנצ'קיני מצידך. עשה 

זאת.

משחקי  על  כפרודיה  שנוצר  הומוריסטי,  קלפים  משחק  הוא  מנצ'קין 
"מנצ'קינים"  המכונים  שחקנים  של  המשחק  שיטת  על  ובפרט  תפקידים, 

)נק"ניסטים(, המשחקים אך ורק כדי לצבור נק"ן )נקודות ניסיון( ו"לנצח".
המשחק תוכנן על ידי סטיב ג'קסון ואוייר בידי ג'ון קובליק.
ב 2002 זכה בפרס המקוריות המסורתי של משחקי קלפים.

לאחר הצלחתו של המשחק המקורי, יצאו לאור גם מספר הרחבות כגון:
מנצ'קין 2
מנצ'קין 3
מנצ'קין 4

סופר מנצ'קין
וסופר מנ'צקין 2

מומלץ לשלב בין כל ההרחבות ליצירת 
משחק עוד יותר מורכב ומשעשע.
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מתי ניתן לבצע פעולה
ניתן לבצע את הפעולות הבאות בכל זמן נתון:

לזרוק קלף גזע או מקצוע.
להפעיל קלף עלה בדרגה, להפעיל את קלף השכיר או להפעיל כל קלף 

אחר שכתוב בו שניתן להפעילו בכל זמן נתון.
להפעיל קללה.

ניתן לבצע את הפעולות הבאות בכל זמן, כל עוד אתם לא באמצע קרב:
להחליף חפץ עם שחקן אחר )לשחקן השני גם אסור להיות באמצע קרב(.
להפעיל קלף שזה עתה קיבלתם )ישנם קלפים שניתן להשתמש בהם גם 

בעת קרב, ראו למעלה(.

ניתן לבצע את הפעולות הבאות רק בתורכם:
להניח קלף מקצוע או גזע חדשים )בכל זמן שתרצו(.

למכור חפצים עבור עליה בדרגה )אסור במהלך קרב(.
להניח חפץ )את רוב החפצים לא ניתן להניח על הדמות במהלך קרב, 

אך ישנם חפצים חד פעמיים שכן ניתן להניח מהיד אפילו 
כשנמצאים באמצע קרב.(

קרב: חוקי הבסיס
מורכב  קרב  כוח  לשלה.  שלך  הקרב  כוח  את  השווה  מפלצת,  להביס  כדי 
מהדרגה שלכם ועוד כל הבונוסים והמינוסים שניתנו על ידי חפצים או קלפים 
אחרים. אם כוח הקרב שלך גבוה משל המפלצת, אתה הורג אותה. אם הדרגה 
שלך, ביחד עם התוספים מכל החפצים שאתה נושא, גבוהה יותר מדרגתה של 
המפלצת, אתה מביס אותה! אם כוח הקרב שלך שווה או נמוך מכוח המפלצת, 

המפלצת מנצחת את הקרב. להסבר מלא על הנושא ראו קרב בהמשך. 

ספירת נקודות ניצחון: זה לא רמאות. 
זה להשתמש בחוקים!

יש אפליקציה באנגלית שתעזור לכם לעקוב אחר התקדמות הדמות שלך!
"Munchkin level counter" חפשו

או כנסו לאתר 
levelcounter.sjgames.com

זה בהחלט יתן לכם יתרון משמעותי שיגרום לכל החברים שלכם לקנא... 
וזו המטרה של מנצ'קין, לא?

שלבי התור
מהיד,  בקלפים  לשחק  רשאי  אתה  תורך,  בתחילת 

להזיז חפצים לתיק ובחזרה, לבצע עסקאות עם שחקנים 
הקלפים  כאשר  דרגות.  עבור  חפצים  ולמכור  אחרים, 

מסודרים בצורה שאתה רוצה, עבור לשלב הראשון.
קלפי  מערימת  אחד  קלף  שלוף  הדלת:  פתיחת   )1(

חייב  זוהי מפלצת, אתה  כלפי מעלה. אם  הפנים  עם  המבוך 
שאתה  לפני  לגמרי,  הקרב  את  סיים  קרב.  ראה  בה.  להלחם 

ממשיך בתור. אם הרגת את המפלצת, עלה דרגה )עבור מפלצת 
גדולה, שתי דרגות – זה יצוין על הקלף(. 

אם הקלף הוא קללה )ראה קללות, בהמשך( היא פועלת עליך 
מיידית )אם הדבר אפשרי( ואז נזרקת. אם אתה שולף כל קלף אחר, אתה רשאי לשים 

אותו בידך או לשחק אותו מיד.

1, דלגו על  צרות/לבזוז את החדר: אם נלחמתם במפלצת בשלב  )2( לחפש 
שלב זה ועברו לשלב 3. אם לא נתקלת במפלצת כאשר פתחת את הדלת, יש לך כעת 

שתי אפשרויות: תוכל לחפש צרות או לבזוז את החדר.
נלחם  שהיית  צורה  באותה  בה  והילחם  שלך  מהיד  מפלצת  הניח  צרות:  לחפש 
במפלצת אילו נתקלת בה כשפתחת דלת חדשה. אל תשחק מפלצת שאתה לא יכול 

להתמודד איתה, אלא אם אתה בטוח שתצליח להשיג עזרה!
לבזוז את החדר: שלוף קלף נוסף מחפיסת המבוך, עם הפנים כלפי מטה, והוסף 

אותו לידך.

)3( תרומה: אם יש לך יותר מחמישה קלפים ביד שלך, אתה חייב לשחק מספיק 
מהר כדי לרדת לחמישה, או לתת את העודף לשחקן החי בעל הדרגה הנמוכה ביותר. 
אם מספר שחקנים נמצאים באותה דרגה, חלק ביניהם את הקלפים בצורה שווה ככל 
האפשר כאשר אתה הוא זה שמחליט מי מקבל את החלק הגדול יותר. אם אתה הוא 
השחקן בדרגה הנמוכה ביותר או אחד מהנמוכים ביותר, פשוט זרוק את העודף. כעת 

עוברים לתורו של השחקן הבא.

תכונות הדמות
שלוש  כל דמות היא בעיקרון אוסף של כלי נשק, שריונות וחפצים קסומים, עם 
תכונות: דרגה, מקצוע וגזע. לדוגמא, אתה יכול לתאר את דמותך כ-"אלף אשף בדרגה 
8 עם מגפיים של בעיטה בתחת, מטה קטיושות ומגני ברכיים של פיתוי". עם תחילת 

המשחק, המין של הדמות שלך זהה למינך שלך.
אחרי  עקוב  דרגות(.  יש  למפלצות  )גם  שלך  וההצלחה  הכוח  מידת  זוהי  דרגה: 
המשחק  במהלך   .10 ל   1 בין  נעות  הדרגות  מולך.  סמנים  הנחת  ידי  על  שלך  הדרגה 
תזכה בדרגות ותאבד אותן מספר רב של פעמים. אתה עולה דרגה כאשר אתה הורג 
גם  יכול  אתה  בדרגה.  בקלף שאומר שעלית  או משתמש  מפלצת, 
למכור חפצים כדי לקנות דרגות )ראה חפצים(. אתה מאבד דרגה 
כאשר רשום זאת על הקלף. הדרגה שלך לא יכולה אף פעם לרדת 
מתחת ל 1-. עם זאת, הדרגה המעשית שלך בקרב יכולה להיות 

שלילית, אם קיללו אותך או שנדקרת בגב.
כוהנים.  או  נוכלים  אשפים,  לוחמים,  להיות  יכולות  דמויות  מקצוע: 
אם אף קלף מקצוע לא מונח מולך, אין לך מקצוע. לכל מקצוע יש יכולות 
שונות, הרשומות על הקלפים. אתה זוכה ביכולות המקצוע ברגע שאתה מניח 
יכולות המקצוע  רוב  אותו.  זורק  ברגע שאתה  אותן  ומאבד  לפניך,  את הקלף 
יכול  אתה  מיוחדת  יכולת  להפעיל  מנת  על  קלפים.  זריקת  ידי  על  מופעלות 
לזרוק כל קלף מהיד, או מאלו שהנחת מולך. שים לב: אם אין לך קלפים 
קלפי  על  שבידך".  הקלפים  כל  את  "לזרוק  יכול  לא  אתה  ביד, 
המקצוע רשום מתי ניתן להשתמש ביכולות שלהם. נוכל לא יוכל 
לגנוב במהלך הקרב, ולאחר שקלף המפלצת נחשף, הקרב מתחיל. 
אתה יכול לזרוק קלף מקצוע בכל זמן, אפילו במהלך קרב: "אני 
כבר לא רוצה להיות אשף". כאשר אתה זורק קלף מקצוע אתה הופך לחסר מקצוע עד 
אשר תשחק קלף מקצוע נוסף. אתה לא יכול להשתייך ליותר ממקצוע אחד בכל זמן, 

אלא אם כן, אתה משחק את הקלף סופר מנצ'קין.
יכולות להיות בני אדם, אלפים, גמדים או בני מחצית. אם אף קלף  דמויות  גזע: 
גזע לא מונח מולך, אתה בן אדם. לבני אדם אין יכולות מיוחדות. לכל אחד מהגזעים 
האחרים יש יכולות מיוחדות או מחסרים )רשום על הקלפים(. אתה זוכה ביכולות של 
הגזע, ברגע שאתה שם את הקלף מולך, ומאבד אותן ברגע שאתה זורק את הקלף. אתה 
יכול לזרוק את קלף הגזע בכל זמן, אפילו בקריאה: "אני כבר לא רוצה להיות אלף". 

כאשר אתה זורק קלף גזע, אתה חוזר להיות בן אדם. אתה 
יכול להשתייך לגזע אחד בלבד. אלא אם כן אתה משחק 

את הקלף למחצה.

סופר מנצ'קין 
ולמחצה

ניתן להניח קלפים אלה בכל זמן שמותר 
להניח קלפי מקצוע או גזע, ורק אם יש לכם 
)מקצוע  מולכם  השולחן  על  מתאים  קלף 

לסופר מנצ'קין, וגזע ל-למחצה(. אסור שיהיה לכם פעמיים את אותו מקצוע או גזע על 
השולחן מולכם.

אם שיחקתם סופר מנצ'קין עם מקצוע אחד, תקבלו את כל היתרונות של המקצוע 
ומפלצות  להחזיק,  מותר  המקצוע  לאנשי  שרק  חפצים  )להחזיק 

שמקבלות חסרונות אל מול אותו מקצוע יקבלו זאת(, ואף אחד 
לאנשי  אסור  שכביכול  חפצים  להחזיק  )תוכלו  מהחסרונות 

בונוסים  יקבלו  לא  ומפלצות  להחזיק,  שלכם  המקצוע 
יש  שלכם  ליכולת  אם  שלכם(.  המקצוע  כנגד  המיוחדים 

מחיר, עדיין תצטרכו לשלם אותו - אתם לא עד כדי כך מיוחדים! 
)כל מה שלעיל מתאים גם ל- למחצה, אך לנושא הגזע.(

אוצרות
ניתן  ו-"חד-פעמיים".  קבועים   קלפים  כוללים  אוצר  קלפי 
להניח כל קלף אוצר על השולחן ברגע שאתה מקבל אותו, או 
כן,  אם  קרב אלא  לא במהלך  אך  תורך  זמן שהוא במהלך  בכל 

הקלף עצמו אומר אחרת.

חפצים
של  ערך  יש  לחפצים  חפצים.  הינם  האוצרות  רוב 

פיסות זהב. קלף שרשום עליו "חסר ערך" - עדיין נחשב לחפץ. קלף חפץ בידך 
אינו נחשב עד שאתה משחק אותו; אז הוא הופך להיות "נישא".

שאינם  חפצים  לסמן  מומלץ  "מצויידים".  נחשבים  בונוס  לכם  שנותנים  חפצים 
מצויידים על ידי כך שהם יעמדו מוטים על הצד. לא ניתן לשנות את החפצים המצויידים 

בעת קרב או כשאתם בורחים מקרב.
ניתן לשאת כמה חפצים שרוצים )חוץ מחפץ גדול, ראה בהמשך(, אך ניתן להיות 
ושני חפצי  נעליים,  זוג אחד של  מצויידים רק בכיסוי ראש אחד, חליפת שריון אחת, 
"יד" )או חפץ אחד הדורש "2 ידיים"(... אלא אם כן, יש לך קלף שמאפשר לך לרמות 
או לשאת עוד חפץ גדול )או שהשחקנים האחרים לא שמים לב(. אם אתה נושא שתי 
קסדות, לדוגמא, תוכל להצטייד רק באחת מהן. כל אחד יכול לשאת כל חפץ, אך לחלק 

מהחפצים יש מגבלות.
לדוגמא, אלה של חדות יכולה להיאחז רק בידי כוהנים.  הבונוס שלה נחשב רק עבור 
מי שהוא באותו רגע  כוהן. אסור סתם ככה לזרוק חפצים. ניתן למכור אותם עבור דרגה, 
להחליף עם שחקנים אחרים או אפילו לתת לשחקן אחר שרוצה אותם )ראו בהמשך(. 
ניתן לזרוק חפצים כדי להפעיל יכולות שונות של מקצועות וגזעים. כמו כן, קללה או 

חדשות רעות )ראו בהמשך( יכולים לאלץ אתכם לאבד קלפים!
גדול אחד )כל  חפץ גדול: ניתן לשאת כמה חפצים קטנים שרוצים, אך רק חפץ 
חפץ שאינו גדול נחשב קטן(. אסור לזרוק חפץ גדול אחד בשביל להניח חפץ גדול אחר 
במקומו. עליכם למכור אותו, להחליף אותו או לאבד אותו לקללה או ליכולת של גזע 
או מקצוע. אם משהו מאפשר לכם להחזיק יותר מחפץ גדול אחד )למשל גזע הגמדים( 
ואז אתם מאבדים את היכולת הזו, תצטרכו לפתור את הבעיה או לזרוק את החפצים 
למכור  תוכלו  בקרב,  לא  ואתם  בתורכם  מדובר  אם  לאחד.  מעבר  הנוספים  הגדולים 
בחפצים  זהב  פיסות   1000 של  שווי  לפחות  לכם  יש  עוד  כל  המיותרים  החפצים  את 
הנמכרים. אחרת,  עליכם לתת את החפצים המיותרים לשחקן)ים( בעל הדרגה הנמוכה 

ביותר שיכולים לשאת  אותם. אם עדיין נשארו חפצים גדולים, יש לזרוק אותם.
מסחר: אתה רשאי לסחור בחפצים )אך לא בקלפים אחרים( עם שחקנים אחרים. 
יכול  אתה  שבידך.  באלו  לא   - השולחן  על  שנמצאים  בחפצים  רק  לסחור  יכול  אתה 
לסחור בכל זמן מלבד כשאתה בקרב. למעשה, הזמן הטוב ביותר לסחור בו הוא מחוץ 
לתורך. כל חפץ שאתה מקבל במסחר חייב להגיע לשולחן; אתה לא יכול למכור אותו 
"לשחד  כדי  תמורה,  עליהם  לקבל  מבלי  חפצים  לתת  גם  יכול  תורך.אתה  שיגיע  עד 
שחקנים - "אני אתן לך את השריון הבוער אם לא תעזור לאיציק להילחם בדרקון הזה!"  
אתה יכול להראות את כל היד שלך לשחקנים אחרים. אנחנו לא יכולים למנוע ממך 

לעשות זאת, בכל מקרה.
כולל  לזרוק חפצים בסך  יכול  דרגה: במהלך תורך אתה  עבור  מכירת חפצים 
1,000 פיסות זהב ומיד לעלות בדרגה אחת. אתה לא מקבל עודף אם אתה זורק  של 
)לדוגמא( 1,100 פיסות זהב . אך אם אתה מצליח למכור חפצים בשווי של 2,000 פיסות 
זהב, אתה יכול לעלות שתי דרגות בבת-אחת, וכן הלאה. אתה יכול לזרוק חפצים גם 
בונוס כשהם מוכרים חפצים.  בני מחצית מקבלים  נושא.  וגם מבין אלו שאתה  מידך 
בריחה  של  בתהליך  או  קרב,  בזמן  חפצים  לגנוב  או  לסחור  למכור,  יכול  לא  אתה 
ממפלצת. לאחר שאתה חושף את קלף המפלצת, אתה חייב לסיים את הקרב עם 

הציוד שברשותך כעת. אסור למכור חפצים כדי להגיע לדרגה 10.

אוצרות "חד פעמיים"
קלף אוצר שעליו רשום " לשימוש חד-פעמי" הוא בעצם אוצר "חד-פעמי". בדרך 
כלל קלפים אלה יכולים לחזק את הדמויות שלכם או את המפלצות, וניתן לשחק אותם 
מהיד או מהשולחן. לחלקם יש השפעות אחרות, אז קראו את הקלפים שלכם בזהירות! 
זרקו את הקלפים האלה מיד לאחר שהשפעתם בוצעה. חפצים חד פעמיים אלה גם כן 

ניתנים למכירה עבור דרגות כמו שאר החפצים.

אוצרות אחרים
קלפי אוצר אחרים )כמו עלה בדרגה( הם אינם חפצים. על רוב הקלפים מסוג זה 
רשום מתי ניתן להשתמש בהם, והאם צריך לזרוק אותם או לשמור אותם על השולחן. 

הנה מספר דוגמאות:
ניתן לשחק קלף עלה דרגה בכל זמן שתרצו עליכם או על שחקנים אחרים, אפילו 
במהלך קרב. זרקו את הקלף ברגע שהפעלתם אותו. אך עם זאת: אין להשתמש בקלף 
עלה דרגה כדי להגיע לדרגה 10. את השכיר ניתן להניח בכל זמן שתרצו. יחד עם זאת, 

אסור לתת לשכיר חפץ להחזיק כשאתם באמצע קרב. 

קרב
מורכב  קרב  כוח  לשלה.  שלך  הקרב  כוח  את  השווה  במפלצת,  להלחם  מנת  על 
מהדרגה ועוד כל הבונוסים והמינוסים שניתנו על ידי חפצים או קלפים אחרים. אם כוח 
הקרב של המפלצת גבוה או שווה לשלך, אתה מפסידבקרב ועליך לברוח )ראו בהמשך(. 

אם כוח הקרב שלך גדול יותר מזו )בתיקו המפלצת מנצחת!( של המפלצת 
אתה הורג את המפלצת ועולה דרגה )שני דרגות למפלצות גדולות שרשום 
על הקלף אחרת(. אתה תזכה בקלפי אוצר לפי הכמות הרשומה בתחתית 

להרוג  מבלי  ממפלצת  להפטר  לך  שיאפשרו  קלפים  ישנם  המפלצת.  קלף 
כן  אם  אלא  כך.  בשל  דרגה  תעלה  לא  אך  "ניצחון"  נחשב  עדיין  זה  אותה. 

היכולת שלכם קובעת אחרת, לא תקבלו במצב כזה קלפי אוצר. לחלק 
הקרב  על  שמשפיעים  מיוחדים  כוחות  יש  המפלצות  מקלפי 
לפני שאתה  אותם  בדוק  לדוגמא.  או מקצוע,  גזע  כנגד  בונוס   –
השחקנים  ושאר  אתה  הקרב  במהלך  הקרב.  תוצאות  על  מכריז 
יכולים להשתמש בקלפים חד-פעמיים, או ביכולות גזע ומקצוע 

כדי לעזור או להזיק לך.ישנם גם מספר קלפי "דלת" שניתן להפעיל 
במהלך קרב, לדוגמא קלפים שמחזקים מפלצות )ראו בהמשך(. 

זכור: אינך יכול לגנוב ,לסחור, להוריד לשולחן אוצרות מהיד, להצטייד או להוריד 
מהדמות חפצים בזמן הקרב )אלא אם כן רשום אחרת על אחד הקלפים או בהוראות.
אם הרגת מפלצת)או מפלצות(, זרוק את קלף המפלצת וכל קלף אחר ששוחק באופן 

חד פעמי וזכה במה שמגיע לך.
בדיוק  מיוחד,  בכוח  להשתמש  או  עוין  קלף  עליך  לשחק  עלול  מישהו  לב:  שים 
המוגדר  סביר,  זמן  במשך  לחכות  עליך  מפלצת  הרגת  אם  שניצחת.  חושב  כשאתה 
כבערך 2.6 שניות, כדי לתת הזדמנות לשחקנים אחרים לדבר. לאחר מכן, באמת הרגת 
את המפלצת ואתה באמת עולה דרגה ומקבל את האוצר, אם כי האחרים עדיין יכולים 
לבכות ולהתווכח. אם אינך יכול להביס את המפלצת, עומדות לפניך שתי אפשרויות: 

לבקש עזרה או לברוח. 

מפלצות
אם שולפים אותן עם הפנים כלפי מעלה, במהלך שלב פתיחת הדלת, הן מתקיפות 
חייבים להילחם בהן מיד. אם הושגו בכל דרך אחרת,  מיד את השחקן ששלף אותן. 
אפשר לשחק אותן במהלך שלב חיפוש הצרות או להניח כנגד שחקן אחר ביחד עם קלף 
מפלצת משוטטת. )ראו בהמשך לחימה כנגד מספר מפלצות(. למטרת החוקים, כל קלף 

מפלצת הוא מפלצת בודדת, אפילו אם השם על הקלף רומז כי מדובר ביצורים רבים.

מחזקי מפלצות
של  כוחן  את  מורידים  או  מעלים  מפלצות,  מחזקי  הנקראים  מסויימים,  קלפים 
מפלצות. )גם מה שמוריד נחשב בתחום מחזקי מפלצות(. הם גם משפיעים על כמה 
אוצרות תקבלו ממפלצת שהובסה. קלפים אלה ניתנים לשימוש על ידי כל השחקנים 
יש  אם  יחד.  מצטרפות  בודדה  מפלצת  על  שהופעלו  החיזוקים  כל  קרב.  כל  במהלך 
מספר מפלצות בקרב, מי שמניח קלף חיזוק מפלצות חייב לבחור על איזה מהן הוא 

מפעיל את הקלף.
מקרה מיוחד: "מפלצת משוטטת ו-"בן-זוג" וכל מה שמחזק מפלצת מחזק גם את 
עליך  יהיה  שהוא,  סדר  בכל  ביחד,  ו-"בן-זוג"  "מרוגז"  "עתיק",  הניחו  אם  זוגה...  בן 

להתמודד עם מפלצת עתיקה מרוגזת ובן-זוגה העתיק והמרוגז.

קרב עם מספר מפלצות
להוסיף  שלכם  ליריבים  מאפשרים  משוטטת(  מפלצת  )בעיקר  מהקלפים  חלק 
מפלצות לקרב. עליכם להביס את כוח הקרב המשותף של כל המפלצות בקרב על מנת 
לנצח. כל יכולת מיוחדת, כגון גרימה לכך שאתם נלחמים רק עם כוח הדרגה שלכם 
ישפיע לאורך כל הקרב. אם יש לכם את הקלפים הנכונים תוכלו להפטר ממפלצת אחת 
ולהוציא אותה מהקרב ולהלחם רק בשניה. עם זאת, לא תוכלו לבחור להלחם במפלצת 
אחת ולברוח מהשניה. אם נפטרתם ממפלצת אחת אך ברחתם מהשניה לא תזכו באף 

עליה בדרגה או אוצר!

מפלצות "אל-מתים"
עליהם  שרשום  בחבילה  מפלצות  מספר  ישנם 
"אל-מת"  מפלצות  לשחק  תוכלו  "אל-מת".  בכותרת 
מהיד לתוך קרב כדי לעזור למפלצות "אל-מת" אחרות 
משוטטת".  ה"מפלצת  בקלף  להשתמש  הצורך  ללא 
אם יש לכם קלף שתהפוך מפלצת ל"אל מת", תוכלו 

להניח אותו יחד עם מפלצת מהיד ולהיעזר בחוק זה.

בקשת עזרה
אם אינך יכול לנצח קרב לבד, אתה יכול לבקש מאחד השחקנים האחרים שיעזור 
לך. אם הוא יסרב אתה רשאי לבקש משחקן אחר, וכן הלאה. עד שכולם יסרבו לך או 
שמישהו יבוא לעזרתך. רק שחקן אחד יכול לעזור לך, אך כל שחקן רשאי לשחק קלפים 
שתאלץ  כנראה  למעשה,  לך.  שיעזור  מישהו  לשחד  יכול  אתה  הקרב.  על  שישפיעו 
לעשות זאת, אלא אם יש אלף בסביבה. אתה יכול להציע כל אחד מהחפצים שאתה 
נושא כרגע, או מספר כלשהו מקלפי האוצר שיש למפלצת. אם אתה מציע חלק מהשלל 
של המפלצת, עליכם לסכם ביניכם אם הוא בוחר ראשון, אתה בוחר ראשון, או מה שלא 
יהיה. תוכל גם להציע לשחק קלפים מהיד שלך שמותר לך לשחק על פי החוקים על 

השחקן שעוזר כגון- קלפי "עלה בדרגה" על שחקנים אחרים.
היכולות  לשלך.  שלו  והתוספים  הדרגה  את  מוסיף  אתה  לך,  עוזר  מישהו  כאשר   

המיוחדות או נקודות התורפה של המפלצת תקפות גם עבור מי שעוזר לך, ולהיפך.
לדוגמא: אם עוזר לך לוחם, תנצחו גם אם סך הסכומים שלכם משתווה לזה של 
המפלצת, והוא יכול להכנס להתקף זעם ולזרוק קלפים כדי להגביר את כוח ההתקפה 
שלו )פעם בתור ולא עבור כל מפלצת(. אם אתה מתמודד עם ערפד נולד ועוזר לך כוהן, 
הוא יכול לגרש אותו אוטומטית. אבל אם אתה מתמודד עם הרפש המרייר ואלף עוזר 
לך, הדרגה של המפלצת עולה ב- 4 )אלא אם כן, גם אתה אלף ודרגתה של המפלצת 
זרוק אותה, שלוף  כבר עלתה(. אם מישהו עוזר לך ואתם מנצחים, המפלצת נהרגת. 
אוצר )ראה בהמשך(, ובצע את ההוראות המיוחדות שעל קלף המפלצת, אם יש. אתה 
עדיין עולה דרגה עבור כל מפלצת שחוסלה. אבל מי שעזר לך, לא עולה. . . אלא אם כן, 
הוא אלף ואז גם הוא זוכה בדרגה עבור כל מפלצת שחוסלה. את האוצרות אתה מרים, 

ואז מחלק על פי ההסכם שקבעתם מראש למי שעזר בקרב.

זכיה באוצר ודרגות
כאשר אתה הורג מפלצת תקבל על כך דרגה אחת עבור כל מפלצת, אלא אם כן 
אוצרות  מספר  יש  מפלצת  לכל  האוצרות שלה!  בכל  ולזכות  אחרת,  הקלף  על  רשום 
המופיעים בתחתית הקלף שלה ,כמו גם בקלפי מחזקי מפלצות שהופעלו עליהן. שלוף 
מספר זהה של קלפי אוצר. שלוף אותן עם הפנים כלפי מטה, אם הרגת את המפלצת 
לבדך. אם מישהו עזר לך, שלוף עם הפנים כלפי מעלה, כדי שכל החבורה תוכל לראות 
מה קיבלת.  אם הבסת מפלצת אך לא הרגת אותה, לא תעלה דרגה ותקבל אוצרות )או 
שלא תקבל( על פי הצורה שבה הבסת את המפלצת. ניתן להשתמש בקלפי אוצר ברגע 

שמקבלים אותם )גם שחקנים שעזרו בקרב(.

התערבות בקרבות
אתה יכול להתערב בקרב של שחקן אחר במספר דרכים:

 שימוש בקלף חד-פעמי - אתה יכול לעזור למישהו על ידי שימוש בקלף כזה 
לחזק שחקן אחר. כמובן, אתה יכול "בטעות" לחזק מפלצת במקום...

לשחק קלף מחזק מפלצות - אלו הם הקלפים שהופכים מפלצת למסוכנת 
יכול לשחק אותם במהלך הקרבות  יותר אוצר. אתה  נותנים לה  יותר... אך גם 

שלך או של מישהו אחר. 
מפלצת משוטטת או חוק ה"אל- להוסיף מפלצת מהיד לקרב בעזרת קלף 

מת" .
דקירה בגב - אם אתה נוכל, תוכל לדקור שחקן אחר במהלך קרב. 

להטיל קללה - במידה ויש לך קלף קללה.


