الزنبق والغراب
تعليمات اللعبة

اللعب مع...

سن  8فما فوق
مشاركان من ّ

يشمل اللعب

 50ورقة ش ّدة تتو ّزع إلى اجملموعات التالية:
 9سالسل ألوراق أرقام – في ّ
كل سلسلة  4أوراق بالرقم نفسه:

•

السلسلة ""2

•

 3سالسل أوراق شخص ّيات تُرى هكذا:

•

ورقتا طابة نار

ما الهدف؟

جمع أكثر ما يكن من أوراق الش ّدة املوجودة على الطاولة.

ثالثة أربعة و...

يتم خلط علبة أوراق الش ّدة ج ّي ًدا ويو ّزع على ّ
كل مشترك  4أوراق.
ّ
تُفتح  6أوراق أخرى وتوضع مكشوفة في املر َكز (الساحة) .وتوضع
بق ّية األوراق إلى جانب أوراق الساحة كصندوق .يسك ّ
كل العب
بيده األوراق األربع التي حصل عليها.
ترتيب أوراق الش ّدة على الطاولة وفي

أيدي الالعبني

الالعب "ب"

الساحة
الصندوق

الالعب "أ"

إذا ظهرت لدى فتح الساحة ورقتان أو ثالث من السلسلة نفسها
بعضا ،ل ُتمسك م ًعا .إذا ظهرت لدى
يجب وضعها على بعضها ً
فتح الساحة األوراق األربع جميعها من السلسلة نفسها يجب
جمع أوراق الش ّدة ك ّلها ،خلطها ج ّي ًدا ،وتوزيعها من جديد.
في ّ
كل لعبة الالعب الذي ُيسك بيده الورقة ذات الرقم األعلى
يلعب األ ّول .وفي حال كان لالثنني الرقم نفسه فالذي يبدأ األصغر
بينهما .ويقوم الالعب – بدوره – بسحب ورقة أخرى من الصندوق،
لتكون في يده خمس أوراق ،ومن بني األوراق اخلمس يجب أن يلعب
بورقة واحدة .إذا كان لديه ورقة في سلسلة إحدى األوراق في
الساحة (الرقم نفسه أو الشخصية نفسها) يجب أن يضعها
عليها إلثبات املالءمة ،وعندها يقوم بجمعهما إليه .األوراق التي
يتم جمعها خالل اللعبة يقوم ّ
كل العب بترتيبها أمامه على
ّ
النحو التالي:

الالعب الذي ال ينجح في إمساك ورقة ما يجب أن يتخ ّلص من
وضمها إلى الساحة ،حيث إنّه في جميع
ورقة واحدة في يده ّ
األحوال – عند انتهاء دوره – يبقى مع أربع أوراق في يده.
الالعب الذي يُلقي إلى الساحة طابة نار يُسمك جميع األوراق
ثم تُصرف الورقة جان ًبا.
املوجودة في الساحةّ ،

انتهاء اللعبة

عندما تنتهي أوراق الش ّدة املوجودة في الصندوق يستم ّر اللعب
باألوراق املوجودة في اليد ح ّتى تنتهي األوراق املوجودة في أيدي
أيضا ،وعندها تنتهي اللعبة .في حال أنّه بقيت –
الالعبني ً
في نهاية اللعبة – أوراق ش ّدة في الساحة فالالعب الذي قام
باإلمساك األخير يفوز بها.

غربان تسرق

في نهاية اللعبة يع ّد ّ
كل العب غربانه ،وإذا كان ألحدهما غربان
يتم ع ّد
ثم ّ
أكثر فمص ّرح له أن «يسرق» قطعتني من خصمهّ ،
النقاط.

ع ّد النقاط

•
•
•
•

ّ
لكل قطعة ذهب – نقطة واحدة.
ورقتا شخصية من السلسلة نفسها – نقطتان.
 3أوراق شخصيات من السلسلة نفسها –  5نقاط.
 4أوراق شخصيات من السلسلة نفسها –  10نقاط.

اِنتهاء اللعب

سجل في ورقة النتيجة املتراكمة ّ
لكل العب.
بعد ع ّد النقاط يُ ّ
تُخلط أوراق الش ّدة ج ّي ًدا ويُبدأ بلعبة جديدة .يُلعب بضع م ّرات
األقل – ّ
إلى أن يعبر أحد املشاركني – على ّ
خط الـ  101نقطة.
وعندها يكون من وصل إلى أعلى عدد من النقاط هو الفائز.

لعبة ممتعة

