
 Crazy pirates - Janod 2740- פיראטים משוגעים 
 

 שווה במידה המינים לשני מכוון אך זכר בלשון התרגום הקריאה נוחיות למען :הערה

 לילדיכם. הנחיות מתן ההוראות לפני כל את לקרוא : ישלהורים

 

 מטרת המשחק

 ולהדוףעלו על סיפון ספינתכם כדי לחצות את הים, לתפוס את האוצר ! הפליגו לציד אוצרות מדהים

 ולמנוע מכם לשוב איתוהמנסים ליטול את האוצר מכם אחרים הפיראטים האת מפלצות הים ובאומץ 

 לאי שלכם.  בבטחה

 

 תכולה

  ות. קובי 2-, וכלי משחק מעץ 9, בסיס מקרטון 1

 

 מתח

 הסתברות

 משחק אסטרטגיה 

 

 פיראטים משוגעים!

 אסטרטגיה משחק

 

 

 

 6מעל גיל לילדים 

 משתתפים 2-4

 דקות 30

 

 

 הפיראט הראשון שמצליח להביא את האוצר לאי שלו הוא המנצח.  

 :לטיפוחזהו משחק אידיאלי  •

 ריכוז  •

 אסטרטגיה •

 

 המשחק:  הכנת •

כל פיראט על האי שלו, כל מפלצת במקומה המסומן ואת האוצר על אי האוצר. כל  הניחו

מתחיל סכום הגבוה ביותר קוביות בעלות ההמשתתף שהטיל  .שתי קוביות מטילמשתתף 

 בין ריבועים. בין נקודות ולא . שימו לב כי הפיראטים והמפלצות נעים לשחק ראשון

 

 מראי מקום לתמונת הלוח:

 אוצר

 מערבולות

  סמן המפלצת 

 

 : תכולה

   משחק לוח 1 •
  פיראטים 4 •
 אוצר 1 •
 אסימונים )= חיי מפלצת( 4 •
 מפלצות 4 •
  קוביות 2 •



 כללי המשחק:  •

בחר בקובייה אחת להנעת הפיראט שלך ובקובייה השניה להנעת הטל את שתי הקוביות.  .א

 בכל תור. צבע  להחליף ולשנותצבע הקובייה אינו חשוב: אתה יכול . המפלצת שתבחר

הזז את הפיראט שלך ואת המפלצת שבחרת בהתאם למספר שמופיע על הקובייה  .ב

 התואמת להם. 

 

  ?הצעד הבא ומה •

א לחפש את האוצר...על האי, היכן שהאוצר מוקם בתחילת המשחק...או אתה יוצ .א

פיראט אחר שהגיע אליו לפניך. מטרת המשחק היא להביא את האוצר חזרה  בעקבות

לאי שלך. עליך להנחית את הפיראט שלך בול על האי שלו: אם הטלת מספר גבוה מדי, 

על מנת להנחית אותו  המדויק הדרושעליו "לנוע מסביב" האי עד שתטיל את המספר 

 בדיוק על האי. 
הם אינם נדרשים  –מעבר" תוך כדי את האוצר " גם לתפוספיראטים יכולים חשוב:  

לנחות בול על האי. הפיראט אוסף את האוצר אליו תוך כדי מעבר מעל המיקום של 

האוצר וממשיך את המסע שלו בהתאם למספר הצעדים הנותר להשלמת המספר הנקוב 

 על הקובייה שהטיל. 

 אם הפיראט שלך עובר או נוחת על נקודה עליה עומד פיראט אחר, שום דבר לא קורה.  .ב

אם הפיראט שלך נוחת על נקודה התפוסה על ידי פיראט שאוחז באוצר, הפיראטים  .ג

 אוצר )ראה פרטים למטה(. מנת לזכות בעל  מנהלים קרב

  אם מפלצת נוחתת על נקודה התפוסה על ידי פיראט, מתחיל קרב ביניהם! .ד

 

 קרבות •

 מפלצת תוקפת פיראט: .א

המשתתף שהוביל את המפלצת לאותה נקודה התפוסה על ידי פיראט מטיל קובייה. 

לאחר מכן, תורו של הפיראט להטיל קובייה אחרת כדי להגן על עצמו. המספר הגבוה 

 מבין השניים זוכה. 

אם הפיראט זוכה, המפלצת חוזרת למקומה ומאבדת את חייה )המשתתף לוקח את 

האסימון התואם(. לפיראט לא קורה שום דבר. אם המפלצת כבר איבדה את חייה )ולכן 

 לא נותרו לה אסימונים(, היא מתה ומסירים אותה מהלוח )המשתתף מחזיק בה כפרס(.

 אם כל המפלצות מתו, המשתתפים מטילים רק קובייה אחת בתחילת כל תור. 

 והמפלצת נותרת במקומה. אם המפלצת מנצחת, הפיראט נשלח בחזרה לאי שלו 

 במקרה של תיקו )אותו מספר בשתי הקוביות(, חוזרים על הקרב שוב. 

 

  מפלצת תוקפת פיראט האוחז באוצר: .ב

הכל ממשיך כרגיל למעט אם המפלצת מנצחת. אם המפלצת זוכה, האוצר נשלח בחזרה 

לאי האוצר על ידי המפלצת שחוזרת מיד לאחר מכן למיקום המסומן שלה. דבר אינו 

 קורה לפיראט. 

 

 פיראט תוקף את הפיראט האוחז באוצר:  .ג

ר לעצמו מתחיל קרב הטלת קוביות בדומה למתואר לעיל. הפיראט שזוכה בקרב, שומ

 . את האוצר ומתרחק מהזירה במספר הצעדים התואם את הערך הנקוב בקובייה הזוכה

 

 



 : תנועת כלי המשחק •

יכולים לזוז לאורך הקוים הלבנים. אין ביכולתם לחזור על עקבותיהם באותו תור חלקי משחק 

לעבור דרך סמני המפלצות. המפלצות אינן יכולות לעלות על איי הפיראטים, אי האוצר או  או

על סמני מפלצות אחרים. פיראטים אינם יכולים לעלות על מפלצות. ביכולתם רק לעצור 

 באותו מקום התפוס על ידי מפלצת : אך אז עליהם לצאת לקרב!

מערבולות אלו על מנת לקפוץ לאחד "מערבולות" בצדדים. פיראט יכול להשתמש ב 4ישנן 

משלושת הצדדים האחרים. המפלצות אינן יכולות להשתמש במערבולות אך ביכולתן לעבור 

 מעליהן או לעצור בנקודה זו )אם מפלצת נעמדת על מערבולת, היא יוצאת מכלל שימוש(. 

 

 משתתפים:  2משחק בן  •

 אלכסונית זה מזה ועם שתי מפלצות. שחק עם הפיראטים הממוקמים 

 יתר המשחק נותר זהה. 

 

 משתתפים:  3משחק בן  •

 הסר רק פיראט אחד ואת המפלצת שמולו. יתר המשחק נותר זהה. 

 

 וטענות שאלות

או אם מצאת  ,אם יש לך טענות או שאלות .אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו

  .קשר אנא אל תהסס ליצור איתנו ,חלק מערכה זו חסר או פגום

 הרצליה פיתוח ,WeWork, 1ה שנקר ארי, ה טויס בע"מלי חברתכתובת: 

 9502552-09:טלפון  ,09-3720171 פקס: ,info@lia.co.il :באימייל

  www.lia.co.il :האינטרנט אתר

 www.facebook.com/liakidפייסבוק: 

http://www.lia.co.il/
http://www.facebook.com/liakid

