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הוראות המשחק

הקדמה
מרגישים את האהבה באוויר... או שלא!

בחרו שחקן לפי בחירתכם והציעו לו ורד. 
האם יסכים לקבלו?

הכינו זר של ורדים כדי לזכות בנקודות, אך היזהרו: המשימה אינה 
כה פשוטה! יותר מדי ורדים קוצניים עלולים להרוס לכם את הזר! 

לפעמים חשוב לדעת מתי לומר "לא".

החלפת הזר בנקודות )לא חובה(
אם הזר שבידכם מכיל לפחות 4 ורדים גלויים, תוכלו להחליף את 

כל הזר בתמורה לנקודות כריזמה.
קחו לב אחד או יותר בהתאם למספר הוורדים שיש לכם בזר:

5-4 ורדים – זכיתם בנקודה.
7-6 ורדים – זכיתם ב-2 נקודות.
9-8 ורדים – זכיתם ב-3 נקודות.

10 ורדים או יותר – ניצחתם במשחק.

סיום המשחק
המשחק יכול להסתיים בשלוש הדרכים הבאות:

• שחקן זוכה ב-5 נקודות כריזמה )או יותר( ומנצח במשחק.
• שחקן מצליח להיפטר מזר המכיל 10 ורדים )או יותר( ומנצח 

במשחק, אך אם לא נותרו קלפי ורדים בערימה ממשיכים לשחק 
עד לסיום תורם של כל השחקנים.

• השחקן שזכה במרב נקודות הכריזמה מנצח במשחק.
במקרה של שוויון, יש יותר ממנצח אחד!
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מטרת המשחק
לזכות ראשונים ב-5 נקודות כריזמה.

כדי להשיג נקודות כריזמה צריך להיות זהירים בבחירת השחקנים 
שלהם מציעים ורד.

הכנת המשחק
ערבבו את קלפי הוורד וחלקו 4 קלפים לכל שחקן. 

הניחו את שאר הקלפים בערימה במרכז השולחן עם הפנים כלפי 
מטה.

הניחו את הלבבות בסמוך לערימת קלפי הוורד.

היזהרו מוורדים קוצניים - והתחילו לשחק!

מהלך המשחק
השחקן שנדקר לאחרונה מוורד קוצני מתחיל, והמשחק מתנהל לפי 

כיוון השעון.
כל שחקן בתורו יוצא לדייט עם שחקן אחר. בשלב מאוחר יותר 

במשחק יוכל, אם ירצה, להחליף את הזר שבידו בנקודות.

דייט עם שחקן אחר )חובה(
כל שחקן בתורו מציע את אחד מקלפי הוורד שבידו לשחקן אחר על 

ידי הזזת הקלף לעברו על השולחן כשפני הקלף כלפי מטה.

: לשחקן שקיבל את הקלף יש שתי אופציות
• לקבל את הוורד ולהוסיף את הקלף לזר שבידו כשפני הקלף גלויים.

• לסרב לקבל את הוורד. במקרה כזה המציע מצרף את הקלף לזר 
שלו = קלפי ורד שפניהם גלויים.

בדיקת הזר
אם הזר הכולל את הוורד החדש מכיל בסה"כ 5 קוצים או יותר, הזר 

הרוס. כל הוורדים מהזר מושלכים לערימת השלכת הקלפים הגלויים, 
לצד ערימת קלפי הוורד. 

השחקן מסיים את תורו במשיכת קלף מערימת קלפי הוורד כך 
שיישארו בידיו 4 קלפים.

מספר אדום = כמות הוורדים
מספר ירוק = כמות הקוצים

2 ורדים

0 קוצים

1 ורד

2 קוצים




