סלט יווני
מטרת המשחק
כל משתתף מנסה בתורו להיפטר מקלף אחד שיש בידו,
המטרה היא להישאר ללא קלפים ביד.
מהלך המשחק
א .כל שחקן מקבל  6קלפים שאר הקלפים מונחים בקופה.
ב .פותחים קלף אחד מהקופה.
ג .כל שחקן בתורו ,צריך להניח על הקלף הפתוח קלף אחד,
שאחד מהירקות המופיעים בו ,מופיעים גם בקלף הפתוח
בכמות גדולה יותר.
אם הקלף הפותח הוא:

אני יכול להניח מעליו את הקלף:

כיוון שבקלף זה יש יותר בצלים ( 4בצלים)
מאשר בקלף הפותח.
ד .אם לשחקן אין קלף מתאים ,עליו לקחת קלף מהקופה.
ה .ניתן להניח כל אחד מהקלפים המיוחדים:
קלף קערה ()-( )+
קלף זה משנה את מהלך המשחק .אם בתחילת
המשחק המשתתפים מניחים קלפים המכילים
יותר ירקות ,קלף הקערה משנה את התנאי כך

שיש להניח קלפים עם פחות ירקות (מסוג אחד לפחות).
אם שוב הונח קלף הקערה ,התנאי מתהפך בהתאם.
דוגמא:
הקלף הפתוח בערימת קלפי הירקות מראה  2עגבניות2 ,
מלפפונים ו  4בצלים .משתתף הניח קלף קערה והכריז" :פחות
ירקות!" המשתתף הבא יוכל להניח בערימת קלפי הירקות
קלף עם פחות ירקות מהקלף הפתוח (מסוג אחד לפחות).
כלומר:
 פחות מ  2מלפפונים או פחות מ  2עגבניות או פחות מ  4בצליםבמקום קלף ירקות ניתן להניח כל אחד מהקלפים המיוחדים
בערימה השנייה.

קלף תבלינים
קלפי תבלינים מערבבים את הסלט .כאשר מונח קלף
תבלינים ,המשתתף הבא בתור מערבב את הסלט.
(טורף ערימת קלפי הירקות).
המשתתף המערבב מפסיד את תורו והמשתתף הבא מקבל
מצב סלט חדש ,בו קלף חדש פתוח.
המשתתף יכול להוסיף תבלין נוסף ,ולהעביר את חובת הערבוב
למשתתף הבא אחריו.
קלף טבחים מחליטים
משתתף שהניח קלף זה יכול לדרוש ירק מסוים בתור הבא,
או להחליט על ירק פסול  -עד שישוחק קלף טבחים מחליטים נוסף.
דוגמא:
הקלף הפתוח בערימת קלפי הירקות מראה  2עגבניות 2 ,מלפפונים
ו  4בצלים.

קלף הקערה מראה שצריך להוסיף מרכיבים לסלט .משתתף
הניח קלף טבחים מחליטים בערימת הקלפים המיוחדים
והכריז" :עגבניות פסולות!"
המשתתף הבא אחריו יוכל להניח קלף שיכיל:
 לפחות  5בצליםאו
 לפחות  3מלפפוניםניתן להניח קלף שיש בו עגבניות ,אך מעתה מהלך המשחק
יקבע רק על פי הירקות האחרים( .עד שישוחק קלף טבחים
מחליטים נוסף).
במקום קלף הירקות ניתן להניח כל אחד מהקלפים המיוחדים
בערימה השנייה.
סיום המשחק
המשחק מסתיים כאשר נגמרו לאחד המשתתפים הקלפים,
אסור לסיים עם קלף מיוחד ,רק קלף ירקות.

