המשחק מכיל:

⋅  2סטים של סושי ,כל סט כולל:
 1רול מלפפונים 1 ,רול קליפורניה 1 ,רול עם דג נא
בקבוק רוטב סויה וצלחת
⋅  2משטחי עבודה של סושי
⋅  2מסכות
⋅  40קלפי אתגר

מטרת המשחק:

יש הרבה הזמנות -זמן לתחרות סושי!
לבשו את המסכות על הפנים הכינו את הסושי ,את רוטב הסויה ואת הצלחות
וחכו להוראות מהשף.
היו זהירים ונסו להכין את המנה בדיוק כפי שהיא מופיעה בקלף,
אבל היזהרו! תזוזה אחת לא נכונה עם האצבע ,והכל עשוי ליפול!
הכל תלוי בדרך המשחק שנבחרה.
הצוות הראשון שסיים את האתגר זוכה בקלף.
הצוות הראשון שצבר  6קלפי אתגר מנצח במשחק וזוכה בתואר "מאסטר סושי"!
הכנת המשחק:
• השחקנים מתחלקים ל 2-קבוצות שוות המשחקות אחת מול השניה.
(יש אפשרות למשחק של  4שחקנים  2X2או למשחק של  6שחקנים ,2X3
שתי קבוצות של  3שחקנים).
⋅ כל קבוצה לוקחת משטח עבודה ,מסכה וסט של סושי.
⋅ ערבבו את קלפי האתגר והניחו אותם במרכז השולחן כשפניהם כלפי מטה.

אפשרויות משחק:

ישנם  2סוגי קלפי אתגר במשחק:
 .1מסכה :אם בקלף מופיעה מסכה על העיניים
(צבע אדום בתחתית) .כל קבוצה בוחרת את השחקן שילבש את
המסכה .אותו שחקן תפקידו לסדר את חלקי הסושי על משטח
הסושי בלבד! בהתאמה לקלף האתגר.
השחקן השני בקבוצה ,תפקידו לכוון את השחקן עם המסכה ולתאר
לו היכן החלקים ואיך עליו לערום אותם ,בהתאם לקלף האתגר.
גרסה מאתגרת :השחקן עם המסכה משחק בעזרת יד אחת בלבד.
 .2צ'ופסטיק :אם בקלף מופיעה תמונה של ילדים ,משחקים בעזרת
אצבע (צבע צהוב בתחתית) .צוות השחקנים עובד ביחד ומסדר את
חלקי הסושי על משטח העבודה .כל אחד מחברי הצוות חייב לשחק
רק עם אצבע אחת (אצבע "המורה").
בקבוצות של  2שחקנים 2 :הקבוצות מסתכלות על קלף האתגר
שהונח במרכז השולחן בזמן שמנסים לפתור את קלף האתגר.

1

בקבוצה של שלושה שחקנים :השחקן השלישי ,תפקידו
לכוון את הקבוצה שלו להניח את החלקים בערימה לפי
התיאור שמופיע בקלף.
גרסה מאתגרת :מיני צ'ופסטיק :השחקנים משחקים
בעזרת הזרת בלבד.
שימו לב:
⋅ השחקנים שמכוונים לא יכולים לגעת בחלקי הסושי
ואסור להם לחשוף את קלף האתגר בפני שאר חברי
הקבוצה שלהם.
⋅  2הקבוצות משחקות עם אותו קלף אתגר שגלוי רק
ל 2-נציגי הצוותים שתפקידם לכוון.
מהלך המשחק:
⋅ לפני כל סיבוב ,יש לוודא שהשחקנים יודעים את שיטת המשחק שנבחרה
ומתארגנים בהתאם.
⋅ על השחקנים לסדר את חלקי הסושי של הקבוצה המתחרה לפני כל סיבוב.
⋅ חושפים את קלף האתגר ו 2-הקבוצות מתחרות בהשלמת האתגר.
⋅ חשוב לשים לב לכל הפרטים המופיעים בקלף האתגר (כיוון חלקי הסושי כלפי
מטה או מעלה).
⋅ חייבים להניח ולסדר את חלקי הסושי על משטח העבודה בלבד.
⋅ אם הערימה נופלת לפני שאחת הקבוצות סיימה ,ממשיכים לשחק עד שאחת
הקבוצות השלימה את האתגר .הקבוצה הראשונה שהצליחה להשלים את
האתגר ,צועקת "מאקי סטאק" וזוכה בקלף.
סיום המשחק:
הקבוצה הראשונה שצברה  6קלפים מנצחת במשחק,
וזוכה בתואר "מאסטר סושי"!
גרסה מאתגרת במיוחד :שילוב של מסכה וצ'ופסטיק
לא משנה איזה דרך משחק מראה הקלף ,בשלב זה משחקים גם עם המסכות
וגם בעזרת האצבע.
⋅ בקבוצה של  :2שחקן אחד עם מסכה והשחקן השני מתאר את הקלף וגם עוזר
לשחקן עם המסכה בהכנת מנת הסושי בעזרת האצבע שלו.
⋅ בקבוצה של  :3שחקן אחד עם מסכה,
שחקן שני עוזר בהכנת מנת הסושי בעזרת
האצבע והשחקן השלישי מתאר את הקלף.
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