הישרדות במדבר
סיפור המשחק

קבוצת הרפתקנ
עתיקה .מת ים נועזים מחפשת עיר מדברית
חת
להריסות העיר נמצאת מכונה
מעופפת אגד
ית
קרני השמש .שלפי השמועות מּונעת על ידי
דקות ס
פורות לפני שהמשלחת מגיעה
ליעד ,סופה מד
לבצע נחיתת ברית בלתי צפויה מאלצת אותה
חיר
חול מדברית ,ום .אתם לכודים באמצע סופת
היחיד של מוקפים במדבר הלוהט ,והסיכוי
כם להינצל
הוא לגלות את העיר השקועה
בחול ,למצוא
ולהמריא ל את חלקי המכונה ,לבנות אותה,
מקום
מבטחים .כל המשתתפים חייבים
לעזוב ביחד .אם א
חד מחברי הקבוצה נכנע לצמא
או לסופה הא
ימתנית ,כל הקבוצה מפסידה,
ונשארת לעד במדבר הנעלם.

 45דקות
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תכולה

קלפים מתוכם:
49
 31קלפי סופה
•
•  12קלפי ציוד
ויות הרפתקנים
•  6קלפי דמ
 48אריחי חול
בר דו-צדדיים
אריחי עיר/מד
24
לי משחק מעץ
 6חיי
 6חיצי סימון

 4חלקי מכונה
• מדחף
• מנוע
• גביש סולארי
• עמדת ניווט
סרגל סופת חול
1
סרגל סופת חול
 1תושבת ל
מכונה מעופפת
 1מודל
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 .6חלוקת הקלפים

הכנת המשחק
 .1סקירה של האריחים
בחנו את  24אריחי העיר/מדבר
(מרובעים) כדי להכיר את שני הצדדים
שלהם טוב יותר .הניחו את האריחים
כך שצד המדבר יפנה מעלה.

הפרידו את הקלפים ל 3-חפיסות :קלפי סופה (גב אדום) ,קלפי ציוד
(גב כחול) וחפיסה של קלפי הרפתקנים .ערבבו את קלפי הסופה והניחו
אותם בערימה בצד העליון של לוח המשחק ,כשפניהם מטה ואיור המצפן
פונה “צפונה” הרחק מהלוח .ערבבו את חפיסת הציוד והניחו אותה
בערמה עם הפנים מטה בצד לוח המשחק.

 .2יצירת המדבר
ערבבו את אריחי העיר/מדבר והניחו אותם באקראי כך שצד המדבר
יפנה מעלה במבנה ריבועי של  .5X5במרכז המבנה יהיה חסר אריח אחד
(בהתאם לאיור משמאל) .שימו לב שכל האריחים פונים לאותו כיוון ,ואיור
המצפן מופיע בכל האריחים בצד השמאלי העליון .השאירו מרווח קטן
בין האריחים .זהו המדבר הנעלם שלכם ,עליו ינועו חיילי המשחק .מרכז
המבנה ,שבו חסר אריח ,מייצג את סופת החול שתשנה את מיקומה
במהלך המשחק.

חפיסת הרפתקנים

חפיסת ציוד

חפיסת סופה

קלפי סופה
משומשים

 .3אריחי החול
הוסיפו  8אריחי חול על אריחי המשחק המסומנים בהתאם לאיור
משמאל .הניחו אותם כך שהצד הבהיר יפנה מעלה (לא הצד עם ה.)X-
הניחו את שאר אריחי החול בערימה בצד.

 8אריחי חול

“עין הסערה”

 .4חלקי המכונה המעופפת
הסירו את ארבעת החלקים של המכונה המעופפת והניחו אותם בצד.
אלה החלקים שחברי הקבוצה מחפשים כדי לבנות את המכונה.

 .5חיצי סימון של סרגל סופת החול
מקמו את סרגל סופת החול בתוך התושבת שלו ,ומקמו את החץ
בהתאם למספר המשתתפים (מספר המשתתפים מופיע בפינות
התחתונות של הסרגל משני צידיו) ולדרגת הקושי שבה אתם רוצים
לשחק (מתחילים ,בינוני ,מתקדמים ,אשפים) .למשל ,אם אתם 3
שחקנים וזה המשחק הראשון שלכם ,מקמו את הסמן בדרגת מתחילים
מעל הסמל של שלושה משתתפים המופיע בחלק הימני התחתון של
הסרגל.
קבעו את דרגת הקושי
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מקמו את הסרגל בתושבת המיועדת

אתר התרסקות

 .7קלפי הרפתקנים
ערבבו את ששת קלפי ההרפתקנים וחלקו
אחד לכל משתתף .שימו לב :המשחק מיועד
למקסימום  5משתתפים .כל אחד מכם הופך
להרפתקן בעל כוח מיוחד הייחודי רק לו .ספרו
לחבריכם על הכוחות שלכם ושתפו פעולה כדי לנצח
במשחק .בצד השמאלי בכרטיס של כל שחקן יש סרגל שמראה כמה מים
נותרו לכל שחקן במימייה שלו .הצמידו חץ סימון לפס העליון במימייה
שלכם (ברוב המימיות הסימן העליון הוא  .)4החץ יורד כששותים מים
מהמימייה .התאימו את צבע חייל המשחק
שלכם לצבע קלף ההרפתקן שקיבלתם ,והניחו אותו
על אריח “אתר התרסקות” .החזירו את קלפי ההרפתקנים
הנותרים יחד עם החיילים התואמים לקופסת המשחק.

סדר המשחק
השחקן הצעיר ביותר הוא זה שמתחיל במשחק וממשיכים
עם כיוון השעון .כל שחקן חייב לבצע בתורו את הפעולות
הבאות בסדר הבא:
 .1ביצוע של עד  4מהלכים.
 .2משיכה של קלפי סופה בהתאם למספר המופיע על
סרגל סופת החול.

ביצוע עד  4מהלכים
מותר לשחקן לבצע בתורו לא יותר מ 4-מהלכים (הוא יכול לבחור לא
לעשות דבר ,לבצע מהלך אחד ,שניים ,שלושה ,או ארבעה) .מותר (ואף
מומלץ!) לשחקנים האחרים לתת עצות לגבי המהלך הטוב ביותר.
המהלכים האפשריים:
• הסרת אריח חול
			
• תנועה
• איסוף חלק
• חפירה (הפיכת אריח)

תנועה
מותר לשחקן להזיז את החייל שלו צעד אחד לאריח סמוך כל עוד הוא
לא חסום ,אך לא באלכסון .אריח ייחשב “חסום” אם מונחים עליו שני
אריחי חול או יותר .מותר לעבור מאריח מנהרה אחד לאחר כל עוד אינם
חסומים (פירוט לגבי אריחי “מנהרה” מופיע בהמשך) ,המעבר נחשב
מהלך אחד .אסור לזוז דרך האריח החסר שמסמל את הסופה.

חפירה
אם חייל משחק ממוקם על הצד המדברי של אריח שעליו אין אריחי
חול ,הוא יכול לבצע חפירה שנחשבת מהלך אחד .הפכו את האריח כך
שחלק העיר יפנה מעלה .הקפידו שכל הסמלים הפינתיים יופיעו בצד
הימני התחתון של אריח העיר .פעלו בהתאם לסמל המופיע על האריח.
הערה :לא ניתן להפוך בחזרה את האריח לאחר שנחשף.
מותר לבצע מהלך חפירה  1בלבד בכל תור.
איסוף חלק (פרטים נוספים לגבי מיקום החלק בהמשך)
ניתן לאסוף חלק אחד של המכונה המעופפת  -כל איסוף נחשב
מהלך אחד .חלק המכונה חייב לשבת על אריח עיר (כלומר אריח הפוך
שאינו חסום) .לאחר שאספתם את החלק הניחו אותו לפניכם .ברגע
שנאספו כל חלקי המכונה על ידי חברי הקבוצה ,הזדרזו לכיוון אתר
ההמראה ,שם תוכלו להרכיב את המכונה ולהמריא לעבר הניצחון .אם
אתר ההמראה נמצא על אריח חסום ,צריך להסיר את אריחי החול
ולחשוף את צד העיר.

שיתוף פעולה ,חלוקת מים וציוד

בנוסף לפעולות שמנינו ,משתתפים שנמצאים על אותו
אריח יכולים לחלוק ביניהם מים וקלפי ציוד .כדי לחלוק
מים ,משתתף אחד מוריד את החץ שלו דרגה אחת או יותר
במימייה שלו ,והמשתתף השני מעלה את החץ שלו בהתאם.
חלוקת מים וציוד אינה נחשבת למהלך.
הערה :כמות המים המקסימלית היא זו המצוינת על
המימייה.
דוגמה למהלך תור:

הסירו את אריח החול הראשון

הסירו את אריח החול השני

הסרת חול
משתתף יכול להסיר חול מאריח המדבר שעליו הוא עומד או מזה
הצמוד אליו (לא באלכסון!) .הסרה של אריח חול אחד נחשבת מהלך
אחד .את אריח החול שהוסר מניחים בערימת אריחי החול בצד לוח
המשחק.

זוזו לאריח צמוד

הפכו את האריח וחשפו את צד העיר

כאן מתרחשות  4פעולות :הסרה של אריחי חול בפעולות  1ו.2-
בכל מהלך מסירים אריח חול אחד .בפעולה השלישית מזיזים את
החייל צעד אחד ,ובפעולה הרביעית חושפים
3
את העיר על ידי הפיכה של אריח המדבר.

אריחים מיוחדים וסמלים
מים ( 3אריחים)
על  3אריחי מדבר מופיע
סמל של מים בפינה הימנית
התחתונה .הסימן מורה על
כך שייתכן כי מים מסתתרים
בחלקו האחורי של האריח.
באר
כאשר הופכים אריח כזה
ונחשפת באר ,כל שחקן עם חייל על אותו אריח
יכול להעלות את החץ על המימייה שלו ב2-
שלבים .כדאי לשתף פעולה עם שאר השחקנים
תעתוע
ולהביא אותם אל האריח כדי שכל ההרפתקנים
ירוויחו מהסגולות שלו וימלאו את המימייה שלהם.
שימו לב :אחד מאריחי המדבר עם סמל המים הוא בעצם חזיון
תעתועים! אם אתם חושפים את האריח הזה ,אף שחקן לא מקבל
מים.
אריחי ציוד מיוחדים עם איור של גלגלי שיניים
( 12אריחים)
כאשר חשפתם אריח עם איור של גלגלי שיניים בתחתית
הימנית התחתונה ,סימן שמצאתם ציוד שיכול לעזור לכם
במהלך המשחק .השחקן שחשף את האריח לוקח את הקלף העליון
מחפיסת הציוד ,מניח אותו לפניו ,וקורא את ההוראות.
חשוב :השחקן שלקח את קלף הציוד יכול להשתמש בו,
אבל יכול גם להעבירו בכל זמן לשחקן אחר שנמצא איתו על אותו
אריח .ניתן להשתמש ברוב קלפי הציוד בכל זמן שתרצו ,אך הם לא
יכולים לבטל השפעות של קלפי סופה לאחר שנלקחו.
אין הגבלה לכמות קלפי הציוד המוחזקים על ידי כל שחקן.
מיקום חלקי המכונה המעופפת
( 8אריחים)

שורה

טור
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מתחת לאריחי המדבר מסתתרים רמזים למיקום
חלקי המכונה המעופפת .לכל חלק של המכונה יש
שני רמזים ,שיחדיו מורים על מיקום החלק.
רמז אחד מורה על השורה שבה החלק נמצא (כיוון
מזרח או מערב) והרמז השני על הטור (כיוון צפון או
דרום) .כאשר נחשף הרמז השני ,מקמו את החלק
המדובר על האריח שבו הטור והשורה מצטלבים.

לדוגמה:

מיקום חלק

כאשר שחקן חושף את הרמז הראשון ,הוא יכול להסיק שהגביש
הסולרי ממוקם איפשהו בשורה השנייה (שימו לב שהסופה יכולה
להסיט את האריחים ולפיכך להזיז את מיקום הרמז) .כאשר
הרמז השני נחשף ,השחקנים יכולים למקם את החלק במדויק
ואז מניחים את החלק על אותו האריח .כאשר הסופה תזיז את
האריחים ,גם מיקום החלק ישתנה בהתאם.
שימו לב:
• לא ניתן להניח חלק מכונה לפני שנחשפו שני הרמזים ,אפילו
אם אתם חושבים שאתם יודעים היכן הוא נמצא (זכרו שהאריחים
יכולים לשנות את מיקומם בין התורות).
• אם שני הרמזים ממקמים את חלק המכונה על סופת החול,
הניחו את החלק היכן שחסר אריח .האריח הבא שיזוז לאותו מיקום
במהלך סופת החול שבאותו התור יהפוך למיקום של אותו החלק.

רוח נושבת
הקלפים האלה מזיזים את האריחים בהתאם
למספר הריבועים המופיע על קלף סופת החול,
לכיוון האריח החסר במרכז הלוח .כל חייל,
אריח חול או חלק מכונה יזוזו יחד עם האריחים
שעליהם הם נמצאים.
לדוגמה ,אם קלף מראה את האיור הבא:
הזיזו שני אריחים מימין לסופה
(האריח החסר) צעד  1שמאלה .לאחר
שהזזתם את שני האריחים ,הניחו אריח חול על כל אחד
מהאריחים שהזזתם ,גם אם צד העיר פונה כלפי מעלה.
מנהרות ( 3אריחים)
תושבי העיר העתיקה דאגו לבנות מערכת תת-
קרקעית של מנהרות כדי לאפשר ניידות במדבר
מבלי להיחשף לשמש המסוכנת .ניתן לעבור בין שתי
מנהרות חשופות  -המעבר נחשב מהלך אחד .אך
אסור לעבור לאריח מנהרה שעליו יותר מאריח חול .1
המנהרות מגינות גם מפני השפעות קלפי “השמש הקופחת” .חיילים על
אריחי מנהרה חשופים לא צריכים לשתות מים אם נחשפו קלפים אלה.

הזיזו את האריח הראשון לתוך הסערה

אתר המראה (אריח אחד)
זהו אריח חשוב שעליו מתאספים כל השחקנים כדי
להרכיב את המכונה לאחר שנמצאו כל חלקיה .הקפידו
לפנות את האריח הזה מאריחי חול חוסמים.
ַ

קלפי סופה
בגמר תורכם עליכם לקחת קלפים מערימת קלפי
הסופה .מספר הקלפים שתיקחו הוא המספר שעליו
מורה החץ על סרגל הסופה שלכם (לדוגמה ,אם הסמן
עומד על מספר  ,3קחו  3קלפים)ִ .חשפו את הקלפים
זה אחרי זה עם שושנת הרוחות בתחתית ,ופעלו
בהתאם לכל קלף .לאחר מכן ,הניחו את הקלפים עם
הפנים מעלה בערימת קלפי הסופה המשומשים.

מיד לאחר מכן ,הזיזו את האריח הבא שנמצא מימין לסערה

לאחר שהזזתם את שני האריחים ,הניחו אריח חול על כל אחד
מהאריחים שהזזתם .גם אם צד העיר פונה כלפי מעלה.
5

שימו לב :מותר לכם להציץ בכל זמן בערימת הקלפים המשומשים.
הוסיפו אריחי חול על האריחים שהזזתם
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אין הגבלה על כמות אריחי החול שמותר לערום על אריח
מדבר .אבל ,ברגע שמניחים אריח חול שני על אריח מדבר,
הוא הופך לחסום ,עד שיוסר ממנו אריח חול אחד לפחות.
הניחו את אריח החול השני (שלישי ,רביעי ,חמישי וכו’)
כאשר סימון ה X-פונה כלפי מעלה .כך תדעו שאריח
המדבר חסום.
הערה :אם מניחים אריח חול על אריח מדבר שעליו
נמצא חלק של המכונה המעופפת ,מניחים את חלק
המכונה מעל אריח החול.
חול טובעני!
אם החייל שלכם נמצא על אריח שעליו  2אריחי חול או יותר ,אתם
שוקעים בחול הטובעני .לפני שתוכלו לבצע פעולה כלשהי עליכם לחפור
את דרככם החוצה ,כך שלא יהיה יותר מאריח חול אחד על האריח שעליו
אתם עומדים .המשתתפים הנוספים יכולים לנסות ולעזור להסיר את
אריחי החול כדי להציל אתכם מהחול הטובעני.
הפוגה מהסערה
אם אין אריח שאפשר להזיז (אם אתם צריכים להזיז אריח למעלה ,כמו
בדוגמה שלהלן) ,הקבוצה זוכה להפוגה מהסערה בקלף הזה (או חלק
ממנו) .דבר לא זז ולא מניחים אריח חול היכן שחסר האריח.
לדוגמה:

טביעה בחול
אם צריך להניח אריח חול ולא נותרו עוד אריחי חול ,סימן שהקבוצה
טבעה בחול וכולם מפסידים!
סערה מתגברת
ישנם  3קלפי “סערה מתגברת” בחפיסת
הסופה .כאשר קלף כזה נחשף ,החץ על
סרגל סופת החול עולה שלב אחד .המספר
שאליו מגיע החץ מורה על מספר הקלפים
שתיקחו ,החל מהתור של השחקן הבא .אם
החץ מגיע לסמל הגולגולת ,סימן שהסערה
התגברה ,סחפה את המשתתפים וכולם הפסידו.
שמש לוהטת
יש  4קלפי שמש לוהטת בחפיסת
הסופה .כאשר חושפים קלף כזה ,כל השחקנים שאינם
נמצאים על אריח שעליו מנהרה או אינם מוגנים בקלף
מגן סולארי חייבים לשתות מים ,ולהוריד את החץ
במימייה שלהם שלב אחד למטה .אם
שחקן כלשהו מגיע לסימון הגולגולת
במימייה שלו ,הוא נכנע לצימאון ,וכל
הקבוצה מפסידה.
חפיסת הסופה אוזלת
כאשר אין יותר קלפים בחפיסת הסופה ,ערבבו את הקלפים שבהם כבר
השתמשתם וצרו חפיסה חדשה .אם החפיסה נגמרת באמצע תור,
המשיכו לקחת קלפים מהחפיסה החדשה.

סיום המשחק

שחקן חשף קלף “רוח נושבת  3אריחים צפונה” הוא מזיז את
האריח הראשון מתחת לסערה (מיקום האריח החסר) צפונה .הוא
מזיז את האריח השני צפונה .אין אריח שלישי להזיז ,אז הוא מפסיק
להזיז אריחים ו -מוסיף אריח חול על כל אריח מדבר שזז.
שימו לב שעל האריחים האלה יש כרגע שני אריחי חול ,לכן הם חסומים.
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ניצחון במשחק
ברגע שאספתם את ארבעת חלקי המכונה ,כל המשתתפים צריכים
להגיע לאתר ההמראה ,לבנות יחדיו את המכונה ,להתניע ,ולברוח
מהמדבר כדי לנצח .זכרו :אריח ההמראה חייב להיות משוחרר מחסימה
כדי לעמוד עליו ולהמריא.
תבוסה
יש  3דרכים להפסיד במשחק:
 .1צמא :אם שחקן כלשהו מגיע לסימון הגולגולת על המימייה שלו ,כל
ההרפתקנים נאלצים להיכנע לצמא.
 .2חול :אם צריך להוסיף אריח חול לאחד האריחים אבל אין יותר אריחי
חול ,סימן שכל ההרפתקנים טבעו בחול.
 .3סופה :אם החץ על סרגל הסופה מגיע לסימון הגולגולת,
כל ההרפתקנים נאלצים להיכנע לסופה.

משלה:את ההרפתקנים ,לכל דמות יכולות מיוחדות
הכירו
ארכיאולוג
יכול במהלך אחד להסיר  2אריחי חול מכל אריח בודד.

המטפס
יכול לזוז לאריח חסום (אריח שעליו  2או יותר אריחי חול).
הוא יכול גם לקחת איתו שחקן נוסף בכל פעם שהוא זז.
חיילים על אריח שעליו נמצא המטפס לעולם לא יטבעו בחול
והם גם יכולים לזוז מהאריח גם אם יש עליו  2אריחי חול או יותר.

הסייר
יכול לבצע את הפעולות הבאות גם באלכסון:
לנוע מאריח לאריח ,להסיר חול ולהשתמש בקלף
מפוצץ הדיונות.

המטאורולוג
יכול להשתמש במהלכים שברשותו כדי לקחת פחות קלפי
סופה בסוף התור שלו (קלף אחד עבור כל מהלך) .הוא גם יכול
להשתמש באחד המהלכים שלו כדי לבדוק את הקלפים העליונים
בחפיסת קלפי הסופה ואז להניח אחד מקלפי הסופה שחשף
בתחתית החפיסה (כל זה ייחשב מהלך אחד) .מספר הקלפים
שבהם יציץ זהה למספר שעליו מורה סרגל סופת החול.

הנווט
יכול להזיז ,במהלך אחד שלו ,שחקן אחר עד  3אריחים כל עוד
אינם חסומים ,כולל מנהרות .הנווט יכול להזיז את הסייר ואת
המטפס בהתאם ליכולות המיוחדות שלהם (את הסייר באלכסון,
ואת המטפס דרך אריחים חסומים) .כאשר הנווט מזיז את
המטפס דרך אריחים חסומים ,המטפס יכול להשתמש ביכולות
שלו כדי לקחת איתו שחקן נוסף ,כולל את הנווט עצמו!

נושא מים
נושא המים יכול במהלך אחד לקחת מים מבארות חשופות
ולהעלות בשני שלבים את החץ שעל המימייה שלו או של אחד
השותפים שלו .הוא יכול לתת מים למשתתפים אחרים אם הם
עומדים על אריחים צמודים אליו .נושא המים מתחיל את המשחק
כשהחץ במימייה שלו על הספרה ( 5במקום .)4
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הישרדות במדבר
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