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מתאים ל 1-4 שחקנים, בגילאי 10 ומעלה

אזהרה: נא לא להתבונן עדיין בחלקי המשחק )הספר, הקלפים וכו'(! תחילה, יש לקרוא את 

חוברת ההוראות ביחד ובקול רם ולמלא בקפדנות את כל ההנחיות המפורטות בה.

ציד אוצרות בקאריביים? ברצינות, יש עדיין דברים כאלה?

מלכתחילה חשבתם שמדובר בסוג של בדיחה – או אולי סתם 
הרפתקה כיפית המבוססת על אגדה מנותקת מהמציאות. שילמתם 
לסוחר מקומי עשרה דולרים עבור מפה ימית ודיסקית עץ מצוירת 

עתיקה. בעזרת שניהם גם יחד, טוענת האגדה, תוכלו להגיע 
לשרידי 'הפנינה הכחולה' שנטרפה. שכרתם בקלות סירת מפרשים, 
מדריך צלילה וציוד. ולמה לא להתייחס למסע כאל הזדמנות ללמוד 

צלילה? 

איזו תמימות...

ועכשיו? כולכם "באותה סירה" – במרכז האוקיאנוס, באמצע 
שום מקום. אין זכר למקום טביעתה של 'הפנינה הכחולה'. המפה 
שכנראה מזויפת אפילו אינה מציגה את האוקיאנוס הנכון! ומה כן 

יש בה? רק חידה אחר חידה...

הסיכוי היחיד שלכם למצוא את הספינה האבודה ואת אוצרותיה 
הוא לשתף פעולה בעבודת צוות ולפתור יחד את כל החידות.  אם 
לא, במוקדם או במאוחר גם אתם תשקעו במצולות, במלוא מובן 

המילה.

רוצים לדעת במה מדובר?
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אזהרה: אין לעיין מקרוב באף חלק מחלקי המשחק לפני תחילת המשחק עצמו!  

המתינו עד ש״המשחק״ - יורה לכם לעשות זאת.

85 קלפים
30 קלפי עזרה

30 קלפי תשובה
25 קלפי חידה

ספרון
דיסקית פענוח

9 פריטים מוזרים 
)מטבע זהב, דגל, 

שש אבני חן, תורן(

הניחו את הספרון ואת דיסקית הפענוח על השולחן לפניכם. 

הפרידו בעדינות את התורן, הדגל ומטבע הזהב מהאריזה, והניחו אותם לצד 
קופסת המשחק על השולחן יחד עם אבני החן. תזדקקו להם רק בשלב מאוחר 

יותר במשחק.

חלקי המשחק

סידור ראשוני של המשחק

אביזרי משחק נוספים
בנוסף לכך, תצטרכו אמצעי כתיבה )מומלץ עט סימון/טוש שחור ועפרון(, זוג 

מספריים אחד לפחות, ואם אפשר – גם דפים לכתיבה. תצטרכו גם שעון )עדיף 
שעון עצר – סטופר(.
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שוב מאוד!
עצרו! ח

שפענחתם את הקוד!
אין להפוך את העמוד עד 

חלקו את הקלפים לשלוש חפיסות שונות לפי הכיתוב של גבם:
< חפיסת קלפי חידה )אדומים(

< חפיסת קלפי תשובה )כחולים(
< חפיסת קלפי עזרה )ירוקים(

וודאו שחפיסות קלפי החידה וקלפי התשובה מסודרות לפי סדר עולה של 
האותיות או המספרים שבגב הקלפים )1 או א יהיה תמיד הקלף העליון 

בחפיסה(.
את קלפי העזרה חלקו לקבוצות לפי הסמל המופיע על גב הקלפים – וסדרו גם 

שלשות של קלפים אלה לפי סדר עולה: הקלף המסומן "רמז ראשון" יהיה הקלף 
העליון בכל חפיסה, תחתיו יונח הקלף "רמז שני", וקלף "פתרון" יהיה התחתון.

הקפידו לא להסתכל עדיין על החזית 
של אף קלף!

במשחק זה אין לוח משחק! אתם צריכים לפענח בעצמכם 
מה עליכם למצוא במשחק ואיך נראית הסביבה שאתם 
פועלים בה. בתחילת המשחק יעמדו לרשותכם הספרון 

ודיסקית הפענוח בלבד.

בהמשך המשחק, בהתאם להתקדמות שלכם – תפגשו קלפי חידה – אשר יוצגו 
באיורים או יוזכרו בכתובים.

כאשר אתם נתקלים בקלפים אלה – אתם רשאים לשלוף את הקלף המתאים 
מערמת קלפי החידה ולבחון אותו. 

לדוגמא: 
אם תפגשו איור דומה לזה, אתם רשאים מיד לקחת את 

קלף החידה המתאים מהחפיסה ולעיין בחזית הקלף.

בקלפי תשובה תוכלו להסתכל רק לאחר שתזינו קוד בדיסקית הפענוח ותופנו 
לקלף התשובה המתאים.

בדומה לכך, תורשו להשתמש בפריטים המוזרים המונחים בצד רק כאשר 
תקבלו הוראה מפורשת לכך. עד לשלב זה – השאירו אותם לצד הקופסה!

היכן לוח המשחק?
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חשוב: בכדי לפתור את החידות, ניתן לקפל או לקרוע את חלקי המשחק או לכתוב עליהם ... 

הדבר מותר ולעיתים אף נדרש. בכל מקרה משחק זה נועד להעניק לכם חוויה חד פעמית – 

שבסופה כבר תכירו את כל החידות ולא תזדקקו עוד לחלקי המשחק!

8

קלף תשובה

מטרתכם במשחק היא לעבוד בשיתוף פעולה כדי למצוא את מקום מנוחתם של 
שרידי 'הפנינה הכחולה' ולאתר את אוצרה האבוד במהירות המרבית. אין ספק 

שהיה קל יותר לבצע את המשימה אם לא הייתם חייבים להתמודד בדרך עם כל 
כך הרבה חידות, שבלי פתרונן לא תוכלו להתקדם אפילו בתנועת משוט קטנה!

פתרון החידות יתבצע על פי סדר הופעתם בספרון המשחק. במהלך המשחק 
תיתקלו שוב ושוב בחפצים ובדלתות נעולים. כל אחד מהם מסומן בסמל וייפתח 
אך ורק בעזרת קוד בן שלושה אברים המורכב מספרות או מאיורי יצורים ימיים. 

כשאתם נתקלים בחידה, בחנו בדקדקנות את קלפי החידה ואת עמודי הספרון 
הקשורים לחידה זו. נסו למצוא בכוחות משותפים את הדרך לפתור את החידה 

ולפענח את הקוד המתאים בן שלושת האברים. אם אתם חושבים שמצאתם את 
הקוד – הזינו אותו בדיסקית הפענוח.

במעגל החיצוני של הדיסקית מופיעים עשרה סמלים שונים. כל סמל מייצג קוד 
אחד שעליכם לפרוץ.

שימו לב לסמלים המופיעים בקלפים ועל הפריטים הפזורים בספרון! הזינו 
את הקוד בעל שלושת החלקים תחת הסמל בדיסקית, כאשר אתם מתחילים 
מהמעגל החיצוני ומתקדמים פנימה. לבסוף, התבוננו במספר שיופיע בחלון 

הפתרון שבגלגל הקטן ביותר.
מספר זה מייצג את מספר קלף התשובה שאתם רשאים לבחון כעת.

לדוגמא:
אתם סבורים שהקוד "861" הוא פתרון 

החידה המסומנת בסמל הריבוע. 
הציבו ספרות אלה מתחת לסמל הריבוע 

המופיע בגלגל החיצוני של דיסקית הפענוח. 
בחלון הקטן מופיע מספרו של קלף התשובה 

שאתם רשאים לשלוף כעת מחפיסת קלפי 
התשובה ולעיין בו - במקרה זה, 8.

מהלך המשחק
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כשתסיימו, החזירו את הקלף הזה 22
למקומו בחפיסת קלפי התשובה!

ייתכן שהקוד נכון.
היכן אתם רואים את הסמל המתאים?

קלף תשובה

18

קלף תשובה

9

קלף תשובה

5

קלף תשובה

14

קלף תשובה

25

קלף תשובה

6

קלף תשובה

20

קלף תשובה

1

קלף תשובה

16

קלף תשובה

8

כשתסיימו, החזירו את הקלף הזה 
למקומו בחפיסת קלפי התשובה!

כשתסיימו, החזירו את הקלף הזה 1
למקומו בחפיסת קלפי התשובה!

איך ידענו שתהמרו על הקלף 
הזה?

בהחלט מצער, אך הקוד 
איננו נכון!

 . במקרה שטעיתם, תקבלו קלף תשובה המסומן ב-
בדקו שוב שהזנתם את הקוד הנכון תחת הסמל הנכון. אם לא 
מצאתם את הטעות, החזירו את הקלף למקומו בחפיסת קלפי 

התשובה, ונסו למצוא פתרון אחר לחידה שניסיתם לפתור. 

אם צדקתם, קלף התשובה השני ידריך אתכם כיצד להמשיך במשחק. על פי 
הנחיותיו תוכלו לקחת מחפיסת קלפי החידה קלף חידה חדש אחד או יותר 

ולעיין בו מיד.

. בדקו האם סידרתם נכון את  במקרה זה תקבלו קלף תשובה המסומן ב-
הספרות או את סמלי היצורים הימיים והשוו את הסמל בדיסקית הפענוח לסמל 
המופיע על קלפי החידה. אם למרות הכל מתברר שהקוד שגוי, תאלצו להשקיע 

מחשבה נוספת ולמצוא פתרון אחר לחידה.

קלף אפשרויות התשובה מציג בפניכם דלתות 
וחפצים נעולים. כל אחד מהם מסומן בסמל מסוים. 

נמשיך בדוגמה שלנו, ונניח שאתם מבקשים לפתוח את ארגז 
. העץ המסומל בסמל 

חפשו את ארגז העץ עם סמל ה  בקלף אפשרויות 
התשובה שקיבלתם בעקבות פתרון החידה הקודמת. תמונת 

הארגז מפנה אתכם לקלף התשובה הבא.
בדוגמה זו, הארגז מפנה אתכם לקלף 20. שלפו קלף תשובה 

זה מהחפיסה. רק על פיו תוכלו לדעת אם הקוד שפענחתם 
הוא באמת הקוד הנכון. 

אם כן – תקבלו קלף אפשרויות תשובה המציג סדרה של 
קלפים ופריטים.

 האם הקוד שגוי?

 ואם בסופו של דבר מתברר שהקוד שגוי?

 האם הקוד באמת נכון?

 האם יש אפשרות שהקוד נכון?

 היכן נמצא הסמל של החידה שאתם 
   עוסקים בה?
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הערה חשובה: עליכם לפתור את החידות בסדר הנכון! במילים אחרות, אתם 

רשאים לעבור לחידה הבאה או להפוך דף בספרון רק לאחר שפתרתם נכון את 

החידה הקודמת וניתנה לכם הוראה להתקדם!

כשתסיימו, החזירו את הקלף הזה 22
למקומו בחפיסת קלפי התשובה!
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היכן אתם רואים את הסמל המתאים?
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1. 2. זכרו!

 בקלפי אפשרויות התשובה, החפצים והדלתות 
הנעולים מוצגים לפי הסדר מלמעלה למטה, בשתי 

עמודות – העמודה השמאלית תחילה ולאחריה 
העמודה הימנית.

 בין אם אתם צודקים ובין אם לאו – אם קלף מורה 
לכם להשיבו לחפיסת קלפי התשובה בתום 

השימוש, עשו זאת מיד.

 ניתן לפענח את כל הקודים על פי ההיגיון – 
אל תתפתו לנסות כל קומבינציה אפשרית של 

מספרים על גבי דיסקית הפענוח.

אל דאגה. אם אתם נתקעים, המשחק מאפשר לכם לקבל עזרה. לרשותכם 
עומדים שלושה קלפי עזרה לכל קוד, מסומנים בסמל זהה על גב הקלפים 

וממוספרים לפי הסדר.

קלף "רמז ראשון" מציג בפניכם רמז ראשוני ומועיל, ובנוסף מפרט אלו 
קלפי חידה ועמודים בספרון נחוצים לכם כדי שתוכלו למצוא פתרון לחידה 

המבוקשת.

קלף "רמז שני" מספק רמז ישיר יותר לגבי פתרון החידה המבוקשת.

קלף הפתרון – מציג את הדרך למציאת הפתרון לחידה זו ואת הקוד הנכון.

אל תתביישו להיעזר מעט בקלפי העזרה הקיימים – לכן צרפנו אותם למשחק. 
בסיום השימוש בקלפים, הניחו אותם פתוחים בחבילת הקלפים המשומשים.

צריכים עזרה?
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ללא קלפי עזרה

10 כוכביםפחות מ-60 דקות

9 כוכבים

8 כוכבים

7 כוכבים

9 כוכבים

8 כוכבים

7 כוכבים

6 כוכבים

8 כוכבים

7 כוכבים

6 כוכבים

5 כוכבים

6 כוכבים

5 כוכבים

4 כוכבים

3 כוכבים

5 כוכבים

4 כוכבים

3 כוכבים

2 כוכבים

פחות מ-90 דקות

פחות מ-120 דקות

מעל 120  דקות

מעל 10 קלפי 10-6 קלפי עזרה5-3 קלפי עזרה2-1 קלפי עזרה
עזרה

אינקה ומרקוס בראנד, וצוות קוסמוס מוסרים תודה לכל צוות בודקי המשחק והחוקים.

יוצרי המשחק:
אינקה ומרקוס ברנד גרים עם ילדיהם לוקאס ואמילי. הם הוציאו לאור 
מגוון משחקים לילדים ולמשפחה וזכו בפרסים רבים. כמובן שהם גם 

חובבים נלהבים של חידות וחדרי בריחה.
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המשחק מסתיים כאשר השחקנים מצליחים לפתור את החידה האחרונה ועולים 
חזרה אל פני הים. הבשורה על כך תופיע במפורש באחד הקלפים.

למה אתם מחכים? הפעילו את שעון העצר! כעת המשחק מתחיל.
פתחו את הספרון והתחילו בעמוד 2. 

!EXIT מקווים שתיהנו ממשחק אוצר המצולות – חדר הבריחה מסדרת

פתרתם את כל החידות! כל הכבוד, הישג אדיר! הטבלה שלפניכם תסייע לכם 
להעריך את רמת הביצוע שלכם. בספירת קלפי העזרה ששימשו אתכם, קחו 
בחשבון רק את אלה שחידשו לכם רמזים או פתרונות שלא הכרתם. אם קלף 

רמז לא חידש לכם דבר, אינכם צריכים לכלול אותו בחישוב.

איך מסתיים המשחק?

המשחק מתחיל

העריכו את הביצועים שלכם!

תרגום ועריכה לגרסה העברית: אפרים היומן
הגהה: יאיר שריג, מיכל שטרן, תהילה פולסקי

2design גרפיקה: פזית מורי

המשחק משווק בישראל על ידי הקוביה משחקים בע"מ, 
ח.פ 51-3146696

טל:  03-9702192 | העבודה 27, ראש העין 4801777
חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם:

  hakubia_games                  הקוביה משחקים



|   1  |   2  

|   3  |   4  

רשימת השחקנים:

משיתם בהצלחה את האוצר של ספינת הפנינה הכחולה מקרקעית הים!

הישג מרשים בהחלט! היה לכם מזל גדול... הספקתם לעלות אל פני הים 
בדיוק בזמן!

כדי לעשות זאת - נדרשו לכם

השתמשתם בסך הכל ב-

הרווחתם סך הכל

החידה המגניבה ביותר הייתה 

החידה הקשה ביותר הייתה

בתאריך

שניותדקות
ו-

קלפי עזרה.

כוכבים.


