
۱ راننده تاکسی

یک کارت غیر 
«راننده تاکسی» 

انتخاب کن و 
دیگری رو نام ببر. اگر کارت 

رو داشته باشه، از این دور 
بازی خارج می شه.
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۲ زن همسایه
کارت های یک نفر دیگه رو ببین. ۲ زن همسایه

کارت های یک نفر دیگه رو ببین. ۳ عمه
تو و دیگری، 

مخفیانه دست های همدیگر 
رو می بینید. بازیکن با عدد کمتر 

از دور خارج می شه.

چطور میتونم این نامه رو به گیالس برسونم؟ کی میتونه کمکم کنه؟

تصویرساز و
برگردان به فارسی:

آرش رنجبران

برگردان از بازی
Love Letter



چطور بازی کنیم؟
سه یا چهار بازیکن رقابت می کنند تا بیشترین امتیاز رو در ۹ دور به 

دست بیارند.

شروع هر دور
یک: کارت ها رو بر بزنید و پشت به رو قرار بدید.

دو: کارت رویی رو بسوزونید. پشت به رو.
سه: هر بازیکن یک کارت برمیداره.

در هر نوبت
یه بازیکن به هر ترتیبی یا برنده ی دور قبل، دور رو شروع می کنه.

یک: کارت رویی رو بردارید
دو: یک کارت از دست خود رو، به رو جلوی خودتون بسوزونید.

سه: نوشته ی روی کارت سوخته شده رو اجرا کنید.

خروج از دور
بازیکن هایی که مجبور به خروج از دور بازی شدند، کارت ها رو، به 
رو، روی زمین میذارن، ولی اجراش نمی کنند و توی این دور، دیگه 

بازی نمی کنند.

پایان هر دور وقتی که:
یک: همه ی بازیکن ها به غیر از یک نفر از دور خارج شدند. بازیکن 

باقی مونده یک امتیاز میگیره.
یا دو: کارت های موجود تموم شدن. بازیکنی که بزرگترین کارت 

رو داره، یک امتیاز میگیره. در صورت تساوی، هر بازیکن یه امتیاز 
میگیره.

۵ قصاب
هر بازیکنی رو انتخاب 

کن (حتی خودت) که 
دستش رو بخوابونه و یک 

کارت دیگه بکشه.

۵ قصاب
هر بازیکنی رو انتخاب 

کن (حتی خودت) که 
دستش رو بخوابونه و یک 

کارت دیگه بکشه.

۶ بنگاهی
تمام دست 
خودت رو با 
دیگری (به 

دلخواه) عوض 
کن.

۷ آرایشگر
اگر این کارت و کارت قصاب 

یا بنگاهی رو با هم داری، این 
کارت رو خارج کن.

۸ گیالس
اگر این کارت 

رو خارج کنی، 
از این دور 

بازی بیرون 
خواهی رفت.

۳ عمه
تو و دیگری، 

مخفیانه دست های همدیگر 
رو می بینید. بازیکن با عدد کمتر 

از دور خارج می شه.
۴ الت

تا نوبت بعدی، همه ی 
تاثیرات کارت های دیگران 

رو نادیده بگیر.

۴ الت

تا نوبت بعدی، همه ی 
تاثیرات کارت های دیگران 

رو نادیده بگیر.
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