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أعط لك العب بطاقة مرجعية، مث أعد أي بطاقات1.
مرجعية متبقية إىل احلقيبة.

توحض البطاقات املرجعية بالتفصيل قمية لك نوع
من بطاقات الخشصيات وتأثرياهتا وعددها.

اخلط بطاقات الخشصيات الواحدة والعرشين2.
لتكوين كومة البطاقات. ضع كومة البطاقات

عىل الطاولة يف متناول مجيع الالعبني.

خذ أعىل بطاقة يف كومة البطاقات مث ضعها جانبًا3.
ووجهها إىل األسفل دون كشفها أو النظر إلهيا.

يف حال كنت تلعب اللعبة الثنائية، خذ ثالث بطاقات
أخرى مث ضع تلك البطاقات جانبًا ووجهها لألعىل.

وزع بطاقة واحدة من كومة البطاقات عىل لك العب4.
الستخدامها يف بداية اللعب.

الالعب الذي كتب آخر رسالة يأخذ الدور األول.5.

نظرة عامة

المحتويات

إعداد اللعبة
، يتنافس ما بني اثنني إىل ستة من يف 
اُخلّطاب عىل إيصال رسائلهم إىل أمرية اململكة اليت
تبحث عن الرشيك املثايل هلا ليكون رشيكها املؤمتن

عىل العرش.

�� بطاقة خشصية

� معلة تفضيل�

� بطاقات مرجعية عربية

حقيبة�مقاشية�واحدة

رسالة احلب

9 –Princess (x1): Out of the round if you  

play/discard.8–Countess (x1): Must play if you have 

King or Prince.7–King (x1): Trade hands.6–Chancellor (x2): Draw & return 2 cards.

5–Prince (x2): Discard a hand & redraw.

4–Handmaid (x2): Immune to other cards 

until your next turn.3–Baron (x2): Compare hands.
2–Priest (x2): Look at a hand.

1–Guard (x6): Guess a hand.
0–Spy (x2): Gain favor if no one else  

plays/discards a Spy.

 :(1x) 9– األمرية

اخلروج من اجلولة يف حالة
(1x): اللعب/استبعاد. 8– الكونتيسة

جيب اللعب إذا امتلكت

امللك أو األمري.

 :(2x) 0– الجاسوس

مل يلعب/يستبعد العب آخر جاسوس.احصل عىل تفضيل إذا

 :(1x) 7– الملك

تبادل البطاقات

 :(2x) 6– المستشار

احسب وأرجع بطاقتني.

 :(2x) 5– األمري

استبعد ما يف يدك، واحسب.

 :(2x) 3– البارون

قارن البطاقات.

 :(2x) 2– الكاهن

انظر إىل البطاقات.

 :(6x) 1– الحارس

مخن بطاقة.

 :(2x) 4– الخادمة

األخرى حىت يأيت دورك التايل.حمصن ضد البطاقات

Prince األمري

Choose any player (including yourself). That

player discards their hand and redraws

اخرت أي العب (مبا يف ذلك نفسك). يستبعد هذا الالعب

ما بيده من بطاقات ويحسب بطاقة جديدة.

Princess األمرية

If you play or discard this card,you are out of the round.
يف حال لعبك ببطاقة األمرية أو

استبعادها، خترج عىل الفور من اجلولة.
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كيفية اللعب
يتنافس الالعبون يف لعبة  عىل مدار عدة

جوالت؛ ميكنك من خالهلا جتنيد احللفاء واألصدقاء
وأفراد عائلة األمرية هبدف محل رسالتك إىل األمرية.

متثل البطاقة يف يدك الخشص الذي حيمل رسالتك حاليًا،
إال أن هذا الخشص ميكن أن يتغري خالل اجلولة أثناء

حسب البطاقات واللعب هبا.

ميكن لتأثري بعض البطاقات أن يؤدي إىل خروجك من
اجلولة احلالية؛ إذ حيرص اخلاطب املنافس عىل أال

تمتكن من توصيل رسالتك.

من املهم أن يعرف امجليع البطاقات امللعوبة والبطاقات
املتبقية يف كومة البطاقات. لذا؛ جيب أن تكون أي
بطاقات ملعوبة أو مستبعدة عىل مرأى من امجليع

دامئًا.

عند حدوث ذلك، اكشف البطاقات املتبقية يف يدك
وختلص مهنا أمامك (دون حتقيق تأثريات البطاقات).

إىل أن تبدأ اجلولة التالية، ال ميكن اختيارك لتحقيق
تأثريات البطاقات، وسيتجاوزك دور اللعب. اقلب
بطاقتك املرجعية عىل جانب اخلمت املكسور كتذكري عىل

خروجك من اجلولة.
للفوز باجلولة، جيب إما أن متتلك البطاقة ذات القمية
األعىل يف هناية اجلولة أو أن تكون الالعب الوحيد

املتبيق يف اجلولة.

يتبادل الالعبون أدوار اللعب مع اجتاه عقارب الساعة.
وحيمنا يأيت دورك، احسب بطاقة واحدة من كومة

البطاقات. وبعد ذلك، اخرت واحدة من البطاقتني لديك
لتلعب هبا وحتقيق تأثريها.

تبىق البطاقة امللعوبة مكشوفة يف منطقة
اللعب اخلاصة بك، واحتفظ بالبطاقة األخرى

يف يدك.

رسالة احلب

أدوار الالعبين
البطاقات الملعوبة والمستبعدة

الخروج من الجولة
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تنهتي اجلولة بواحدة من طريقتني: عندما تنفد بطاقات
الكومة، أو عندما يبىق العب واحد فقط يف اجلولة.

بقاء العب واحد في الجولة

نهاية الجولة

بعد أي دور، إذا أصبحت كومة البطاقات فارغة، عىل
مجيع الالعبني املتبقني يف اجلولة كشف البطاقات اليت

يف أيدهيم ومقارنهتا.

إذا اكن هناك تعادل، يفوز مجيع الالعبني املتعادلني
باجلولة وحيصل لك مهنم عىل معلة تفضيل.

إذا كنت متتلك البطاقة ذات القمية األعىل،
فستفوز حيهنا باجلولة وستحصل عىل
معلة تفضيل واحدة؛ إذ إنك حجنت يف

تسلمي رسالتك إىل األمرية.

نفاد بطاقات الكومة

مجيع الالعبني اآلخرين خارج اجلولة نتيجة
تأثريات البطاقات)، تنهتي اجلولة عىل الفور
بفوزك وحصولك عىل معلة تفضيل واحدة.

اذا كنت الالعب الوحيد املتبيق يف اجلولة (مع وجود

بدء الجولة التالية

الفوز باللعبة

لبدء جولة جديدة، كرر اخلطوات من الثانية إىل الرابعة
من خطوات إعداد اللعبة (اخلط بطاقات الخشصيات،
وضع بعض البطاقات جانبًا، ووزع بطاقة واحدة عىل
لك العب). الالعب الذي فاز يف اجلولة السابقة

يبدأ باللعب.

تنهتي اللعبة عندما ميتلك العب واحد ما يكيف للفوز من
معالت التفضيل (بناء عىل عدد الالعبني - انظر اجلدول

أدناه). ميكن لعدة العبني الفوز باللعبة يف آن واحد.

إذا اكن هناك تعادل يف اجلولة السابقة، فقرر عشوائيًا
أي من الالعبني املتعادلني سيبدأ باللعب.
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توحض لك بطاقة إحدى الخشصيات الرئيسية
يف حياة األمرية. وتوحض مجموعة من النقاط

عىل اجلانب األيرس من لك بطاقة توحض أعداد
تلك البطاقة يف كومة البطاقات (يشري اللون
األصفر إىل ما جيب استبعاده من البطاقات

يف النخسة الكالسيكية من اللعبة، انظر
.(�الصفحة �

يقدم النص املدون عىل لك بطاقة ملخصًا خمترصًا عن
تأثري البطاقة. يقدم القسم التايل، من صفحة � إىل

�، القواعد الاكملة للك خشصية.�صفحة 

يف حال لعبك ببطاقة األمرية أو
استبعادها ألي سبب من األسباب،

خترج عىل الفور من اجلولة.

ال يزال بإماكنك اختيار اللعب ببطاقة الكونتيسة كبطاقة
دورك حىت لو مل تكن لديك بطاقة امللك أو بطاقة األمري.

عندما تلعب ببطاقة الكونتيسة، ال تكشف عن بطاقتك
األخرى؛ يك ال يعرف الالعبون اآلخرون ما إذا كنت

مضطرًا إىل اللعب هبذه البطاقة أم أنك اخرتت اللعب هبا.

ال يرسي تأثري بطاقة الكونتيسة عندما تحسب بطاقات
لتحقيق تأثريات أخرى (بطاقة املستشار).

تأثريات البطاقات

9. األمرية

ليس لبطاقة الكونتيسة أي تأثري
عند اللعب هبا أو استبعادها.

8. الكونتيسة

اخرت العبًا آخر وبادل ما بيدك من
بطاقات مع هذا الالعب.

7. الملك

جيب أن تلعب ببطاقة الكونتيسة كبطاقة
دورك إذا اكنت البطاقة األخرى يف يدك

يه إما بطاقة امللك أو بطاقة األمري.
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إذا اكنت هناك بطاقة واحدة فقط يف كومة البطاقات،
فاحسهبا مث أرجع بطاقة واحدة. إذا مل تتبق أي
بطاقات، لن يكون هلذه البطاقة امللعوبة أي تأثري.

إذا أصبحت كومة البطاقات فارغة، يحسب الالعب
املختار البطاقة املرتوكة جانبًا غري املكشوفة.

يف احلاالت النادرة عندما يكون مجيع الالعبني اآلخرين
يف اجلولة "محميني" من خالل حتقيق تأثري بطاقة اخلادمة

عند اللعب ببطاقة ما، اتبع اخلطوات التالية:

إذا اكنت هذه البطاقة تتطلب منك اختيار العب
آخر (بطاقات احلارس، الاكهن، البارون، امللك)،

فلن يتحقق تأثري بطاقتك اليت لعبهتا. 

إذا اكنت هذه البطاقة تتطلب منك اختيار أي
العب (بطاقة األمري)، فيجب عليك اختيار نفسك

لتحقيق تأثري البطاقة.

إذا اختار العب حتقيق تأثري بطاقة األمري
عليك، واضطررت إىل استبعاد بطاقة

األمرية، فستخرج من اجلولة.

احسب بطاقتني من كومة البطاقات
إلضافهتام إىل البطاقات يف يدك.
اخرت واحدة من البطاقات الثالثة
يف يدك اآلن واحتفظ هبا، مث ضع

6. المستشار

 ❧

 ❧

اخرت أي العب (مبا يف ذلك نفسك).
يستبعد هذا الالعب ما بيده من

بطاقات (دون حتقيق تأثريها)
ويحسب بطاقة جديدة.

5. األمري

حىت يبدأ دورك التايل، ال ميكن
لالعبني اآلخرين اختيارك لتحقيق

تأثريات بطاقاهتم.

4. الخادمة

البطاقتني األخرتني ووجههام لألسفل بأي ترتيب يف
أسفل كومة البطاقات.
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إذا اكن هناك تعادل، ال خيرج أي من الالعبني من اجلولة.

األخطاء الشائعة
هناك العديد من الطرق اليت ميكن لالعب من خالهلا

ارتاكب أخطاء يف تطبيق قواعد اللعبة، سواء اكن ذلك
مقصودًا أم ال، ومهنا الغش عند اختياره لتحقيق تأثري
بطاقة احلارس أو يف حال عدم لعبه ببطاقة الكونتيسة

عند احلاجة.
جيب عىل الالعبني التأكد من فهمهم لقواعد اللعبة
والتحقق من بطاقاهتم بشلك متواصل؛ ميكن ملثل

هذه األخطاء أن تعرقل اللعبة بشلك كبري.

اخرت العبًا آخر. قارن أنت وهذا الالعب
ما بأيديمكا من بطاقات رسًا. من تكن
لديه البطاقة ذات القمية األدىن خيرج

من اجلولة.

3. البارون

اخرت العبًا آخر وانظر رسًا إىل ما
بيده من بطاقات (دون كشفها ألي

العب آخر).

2. الكاهن

اخرت العبًا آخر وحدد امس خشصية
أخرى غري احلارس. إذا اكن الالعب

املختار لديه تلك البطاقة يف يديه،
خيرج من اجلولة.

1. الحارس

0. الجاسوس

وال يمت احتساب ذلك عىل أنه فوز باجلولة؛ فالفائز باجلولة
(حىت لو اكن أنت) ال يزال بإماكنه احلصول عىل معلة

التفضيل.

حىت يف حال لعبك و/أو استبعادك بطاقيت جواسيس،
فال يزال بإماكنك احلصول عىل معلة واحدة فقط.

ليس لبطاقة اجلاسوس أي تأثري
عند اللعب هبا أو استبعادها.

يف هناية اجلولة، إذا كنت الالعب الوحيد
املوجود يف اجلولة الذي لعب أو استبعد

بطاقة اجلاسوس، فستحصل عىل معلة تفضيل واحدة.
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1995 County Rd B2 West
Roseville, MN 55113 USA

651-639-1905
info@ZManGames.com

®

للعب النخسة الكالسيكية، أرجع هذه البطاقات إىل احلقيبة
قبل إعداد اللعبة:

ال تتغري مجيع قواعد اللعبة األخرى.

بطاقة حارس واحدة

بطاقتا مستشار

بطاقتا جاسوس

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة زي - مان
جيمز 2019. عالمة زي - مان جيمز مسجلة ® لشركة

زي - مان جيمز. شركة زي - مان جيمز. رسالة الحب
وشعار زي – مان هما من العالمات التجارية الخاصة

بشركة زي - مان جيمز. جيمجينك وشعار جيمجينك
هما من العالمات التجارية لشركة جيمجينك جي إم

بي إتش، ألمانيا وحقوق الطبع والنشر محفوظة للشركة. 
قد تختلف المكونات الفعلية عن تلك المعروضة.

التوزيع في الشرق األوسط:
بورد جيم سبيس لتجارة األلعاب
ص ب 215125، دبي، إ، ع، م

www.boardgame.space

النسخة الكالسيكية
تشمتل هذه النخسة من  عىل قواعد اللعب
يف النخسة الكالسيكية من اللعبة، عىل الرمغ من أهنا
تدمع ما بني العبني اثنني إىل أربعة العبني فقط.

رسالة احلب

فريق العمل
تصممي اللعبة: سيجي اكناي

تطوير اللعبة: جوستني كميببينن، وأليكساندر أورتلوف
املنتج: جوستني كميبينني
التحرير: ستيفن كميبال

تصممي اجلرافيك: صامويل ر. شميوتا
رسوم الخشصيات: أندرو بوسيل

اإلخراج الفين: صامويل ر. شميوتا
النارش: ستيفن كميبال

جتريب اللعبة: بيث إريكسون، توماس حاليسري، دان جريالش، جون هاناش،
مونياك هيالند، بري ليندسو، جامسني رادو، دانييل روب، مايلك سانفيليبو،

سارة سويندل
الرتمجة العربية: أبوبكر العاين



دليل مرجعي سريع

اخلط البطاقات الواحدة والعرشين، مث ضع بطاقة واحدة
ووجهها لألسفل (وثالث بطاقات أخرى وجهها لألعىل يف

حال اللعب الثنايئ).

وزع بطاقة واحدة عىل لك العب. الالعب الذي كتب آخر
رسالة (أو فاز يف اجلولة السابقة) يبدأ باللعب.

اإلعداد وبدء الجولة

احسب بطاقة واحدة، مث العب إحدى البطاقتني لتحقيق
تأثريها.

تبادل األدوار

تنهتي اجلولة بواحدة من طريقتني، وحيصل حيهنا
الالعب الفائز عىل معلة تفضيل واحدة:

إذا أصبحت كومة البطاقات فارغة، يفوز الالعب الذي
ميتلك البطاقة ذات القمية األعىل.

نهاية الجولة

❧

احسب بطاقة واحدة، مث العب إحدى البطاقتني لتحقيق
تأثريها.

❧


