
الحدوتة

صنع في الُمنيرة

على  شويتين  حيلها  شاّدة  كانت  العثمانلية  الدولة  اتايم،  ابون  وانس 
ما خلص في  بعد  ا�والني دخل فتح مصر  والسلطان سليم  الخلق،  باقي 
النازل،  في  كان  ا�قتصادي  والوضع  #باظت_خالص  إتنهبت  البلد  حلب، 
كل  طالت  المجاعة  م  لغاية  عا�خر  قّلت  والموارد  صحة  وال  تعليم  مفيش 

ياكلو.  القيين  ومبقوش  الناس 
اسكندرية،  السويس،  من  أشباح  بحارة   ٦ في  كان  الوقت  نفس  في 
بورسعيد، دمياط، مرسى مطروح و رشيد. كل واحد من ا�شباح ال٦ قرر 
يرجع  و  قمح  يجيب  علشان  الرجاء  رأس  بتاع  التجاري  الطريق  ياخد 

بالسالمة. 
باسلة" و  "اللي هتبقى  بالصدفة في مدينة بورسعيد  ال٦  البحارة  اتقابل 

الكبير.  الشبح  مع  رحلتهم  بدأوا 
الرحلة هتكون صعبة، ِخطرة و كلها مصاعب، و كل واحد ونصيبه. 

  ٢٠٢١ هذه اللعبة شاركت بمعرض شيش بيش ل�لعاب 
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النقط اللي معليهاش سعر
 الوقوف فيها مجاني بس

فيها دور  شبح كبير ومفيهاش دور مزاد

اول م السفينة تعدي
الخط ده، الشبح الكبير

 ممكن يعيد توزيع توكينز
 الشبح الكبير الموجودة

 بعد الخط ده

الجنيهات
 العالمات المدورة هي

تمن رسوم النزول في الميناء

مدفوع بالجنية من خزنة السفينة

 االلوان هي سعر الرسوم على

حسب عدد الالعيبة

القطن
 العالمات المربعة هي

تمن رسوم النزول في الميناء
مدفوع بالقطن من خزنة السفينة

 االلوان هي سعر الرسوم على
حسب عدد الالعيبة

نقطة البدايةنقطة النهاية

ها ببالش
الوقوف في

مكونات اللعبة

الخريطة



التوكينز والكروت

القطنالجنيهات

الدوا

 كل بحــار ممكــن فــي دوره يختار إنه
 يلعــب الزهــر، والرقــم اللي يطلع ياخد

قيمتــه جنيهات

 كل بحــار ممكــن يتبرع لخزنة الســفينة
بجنيهــات فــي كيس التبرعات

 الجنيهــات اللي فــي الخزنة بيتدفع
بيها رســوم بعض الموانئ

 ا�شــباح بيشــتروا بالجنيهات اللي في
 جيبهــم توكــن قمح عن طريق المزاد

لمــا ينزلوا في ميناء
 

كل بحــار ممكــن فــي دوره يختار إنه 
يلعــب الزهــر، والرقــم اللي يطلع ياخد 

قيمته قطن

كل بحــار ممكــن يتبرع لخزنة الســفينة 
بقطن فــي كيس التبرعات

القطــن اللــي في الخزنــة بيتدفع بيه 
رســوم بعض الموانئ

ا�شــباح ممكن يشــتروا كارت حماية ب 
٦ قطن 

 كل بحــار ممكــن فــي دوره يختار إنه
يشتري دوا

الــدوا مينفعش تتبــرع بيه للخزنة

 الدوا بتســتخدمه عشــان يحميك من
االمــراض اللي في كروت الشــبح الكبير

 ســعر الدوا اما ١ جنيه او ٢ قطن
 

القمح
 بعد ما الســفينة بتوصل أي ميناء

 وتدفع الرســوم، الشبح الكبير بيعمل
مــزاد علــى توكن قمح بيبدأ من ١ جنيه

 لما الســفينة توصل لنقطة النهاية
اللي معاه أكتر عدد قمح هو الكســبان

 القمح مينفعش تشــتريه أو تتبرع بيه
 بس ممكن يتســرق منك في دور

 الشبح الكبير



التوكينز والكروت

كروت الشبح الكبير

كروت الحماية

الجيوب

سفينة ا
شباح

بتتحــط عنــد نقطة البدايــة وبتتحرك مع الزهر 
وفيهــا كل البحارة

 عددهــم ٣٦ كارت، فيهــم مواقف حلوة
 ومواقف وحشــة بيقابلها ا�شــباح في

رحلتهم

 الشــبح الكبير بيشــيل ١٠ كروت منهم
 علــى جمــب قبل بداية اللعبة بشــكل

 عشــوائي وبيبقى اســمهم كروت
الغرقان

 بنســتخدمهم كل مرة الســفينة تنزل
 فــي مينــاء عليه توكين الشــبح الكبير

 كارت الحمايــة بتشــتريه ب ٦ قطن
 وبيخليــك متلعبش دور الشــبح الكبير

 ســواء دور النوم والســرقة أو تنفيذ
 كارت الشــبح الكبير

 أو بيحميــك مــن انك تترمي من
الســفينة الي سبب كان

 ممكن تشــتري أي عدد منه، لكن
 بيســتخدم مره واحــدة وبعدين ترجعه

 تاني
الجيــوب دي كل العــب بيحــط التوكينــز بتاعته وراها 
عشــان يخبيهــا من الالعيبــه التانيين وميعرفوش 

معاه ايه

كيس التبرعات

كيــس التبرعــات بيلفه الشــبح الكبير على كل 
العب عشــان يتبرع فيه بقطن أو جنيه بشــكل 

سري
فــي ا³خــر اللــي في الكيس بيروح خزنة الســفينة

توكين الشبح الكبير

توكين ا
شباح

 الشــبح الكبيــر بياخد ٢٤ توكين
 ويحطهــم بمزاجــه في الموانئ

عالخريطة

 فــي ٤ أماكــن عالخريطــة عليها توكين
 الشــبح الكبير اجبــاري، مينفعش تحط

عليهــا توكين شــبح كبير تاني

 الموانــئ اللي عليها توكين شــبح
كبيــر الزم يتلعــب فيها دور شــبح كبير

بتســتخدمها لما البحار يترمي من الســفينة 
وبتتحــط فــي المــكان اللي اترمى فيه وبنشــيلها لو 

رجع الســفينة تاني



تحضير اللعبة

الفوز والخسارة

ا�شباح
 كل العب بيختار الشــبح اللي

 هيلعــب بيــه وياخد الجيب وتوكن
الشــبح الخاص بالشبح ده

 كل العــب بياخد
٤ جنيه
٤ قطن

٢ دوا
ويحطهــم ورا الجيــب الخاص بيه

الشبح الكبير
 بنختار واحد مننا عشــان يلعب الشــبح

الكبيــر وهو اللي بيقود الســفينة

 الشــبح الكبير بياخد ٢٤ توكن شــبح كبير
 ويوزعهــم ع الخريطــة براحتــه عدا الموانئ

اللــي عليهــا عالمة الشــبح الكبير اصال

 الشــبح الكبير بيفنط كروت الشــبح الكبير
 ال ٣٦ وبيطلــع ١٠ كــروت منهــم بره اللعبة
 بشــكل عشــوائى وبيبقى اسمهم كروت

الغرقان

 الشــبح الكبير بيحط ســفينة ا¨شــباح في
نقطة البداية

الفوز
لما الســفينة توصــل لنقطة النهاية

 اللــي معــاه أكبر عدد من القمح
هو الكسبان

الخسارة
 لما الســفينة متقــدرش توصل لنقطة

 النهاية وكل ا¨شــباح يترموا من الســفينة
وبالتالــي كل الالعيبه خســروا الجيم

ب
حل

س



طريقة اللعب

دور التحميل
بــأي ترتيــب كل العب بياخد أكشــن واحد بس 

من ا�ربعة دول

- يلعــب الزهــر ويحمــل جنيهات في جيبه
- يلعــب الزهــر ويحمــل قطن في جيبه

- يشــتري كارت حماية ب ٦ قطن
- يشــتري دوا ب ١ جنيه أو ٢ قطن

دور المزاد
لما الســفينة بتنزل مينا وتدفع رســومها 

الشــبح الكبيــر بيعمــل مــزاد على ١ قمح بيبدأ 
مــن ١ جنيه

لــو محدش اشــترى القمح بيرجــع تاني للبنك

مفيــش دور مــزاد في ٤ نقــط مجانية الوقوف 
عليهــا عالمة الشــبح الكبير

لو في شــبح اســتنصح في المزاد ورســي عليه 
وهــو معــوش يدفع، بيترمي م الســفينة

عملــة المــزاد هي الجنيهــات بس، ومينفعش 
تســتلف من العب تاني

نهاية الدور
بعــد دور المــزاد الراونــد بيخلص - اال لو 

المينا/النقطــة عليها توكن/عالمة الشــبح 
الكبيــر - وبنبــدأ راوند جديــد بنفس الخطوات 

السابقة

دور التبرع
الشــبح الكبيــر بياخد كيــس التبرعات وبيلفه 

علــى كل العــب عشــان يتبرع فيه لخزنة 
الســفينة بسرية تامة

أي العــب ممكــن يبترع بــأي كميه هو عاوزها 
مــن الجنيهــات أو القطن فقط

ممكــن الالعــب يقرر انــه ميتبرعش ويعمل 
نفســه بيتبرع لخزنة الســفينة وهو ايده 

فاضيه عادي

لو الشــبح الكبير مســك العب بيســرق من 
كيــس التبرعــات بيترمي من الســفينة فورا

الشــبح الكبيــر بياخــد اللي جوه كيس 
التبرعــات وبيحطــه في خزنة الســفينة ع 

الخريطة

تحريك السفينة
الشــبح الكبير بيلعب الزهر وعلى حســب 

الرقم بيحرك ســفينة ا�شــباح

لما الســفينة بتنزل مينا الزم تدفع الرســوم 
المقــررة فــي الخريطة من خزنة الســفينة

لــو الشــكل مربع بندفــع قطن، لو مدور بندفع 
جنيه

قيمة الرســوم على حســب عدد الالعيبة 
كا·تي

- اللــون ا�بيــض (٤ العيبه)
- اللون ا�ســود (٥ العيبه)

- اللون البنفســجي (٦ العيبه)
- اللــون ا�حمــر (٧ العيبه)

لــو الخزنــة مفيهاش كفاية لدفع الرســوم، 
ســفينة ا�شــباح بترجع �قرب مينا يقدروا 

يدفعــوا رســومها/ يقفوا فيها

لــو الســفينة رجعــت �كتر من ٣ خطوات لورا، 
دا معنــاه إن فــي حــد م اتبرعش لخزنة 
الســفينة والزم تختــاروا حد يترمي من 

السفينة



دور الشبح الكبير
لــو الســفينة نزلــت فــي نقطــة مجانيــة الوقوف عليها عالمة الشــبح الكبير أو فــي مينا عليه 

توكــن الشــبح الكبيــر الزم نلعــب دور شــبح كبيــر بعد المزاد (لو في مزاد)

الشــبح الكبير بيســحب كارت من 
كروت الشــبح الكبيــر وبيقول لالعيبه 

اذا كان حلــو او وحــش بس، طبعا 
ممكــن يقــرر ميقولش أو يكذب

كل الالعيبــه بتغمض عنيها، والشــبح 
الكبيــر بيكشــف كل جيوبهم

بيبــدأ الشــبح الكبيــر إنه يصحي واحد ورا 
التانــي بســرية تامــة وباي ترتيب هو عاوزه

ممكــن قبــل ما تنام تخبــي التوكنز المهمة 
زي القمح في وســط التوكنز التانية عشــان 

محدش يشــوفها اما يصحى
لــو العــب قرر يغــش واتعرف بيترمي من 

السفينة فورا

أي قــرار بيفشــل الالعيبه انهــم يتفقوا عليه 
الشــبح الكبيــر هو اللــي بيقرر عنهم

كارت الحماية مش بيتســرق

لمــا الشــبح الكبيــر يصحي العب ممكن 
يســرق أو يســاعد العب واحد فقط، أو 

يعمــل وال حاجة

ممكن تســرق او تســاعد بنوع واحد 
بــس مــن التوكينز بحد أقصى

٤ توكينات
لــو واحــد معــاه توكين واحد بس من 

أي حاجه مينفعش تســرقه
مينفعــش تلمس جيــب زميلك النايم

في صمت بتشــاور للشــبح الكبير ع 
الالعب اللي عاوز تســرقه أو تســاعده

والنوع والكمية
الشــبح الكبيــر بيجبلــك اللي انت عاوزه 

وتاخــده تخليــه في ايدك وتنام تاني
الشــبح الكبيــر بياخــد منك اللي عاوز 
تســاعد بيــه، يحطه في جيب الالعب 

وتنام تاني

 لــو طلبــت ســرقة حاجة معينة من 
العــب وطلــع معوش او مينعش 

تســرقها، بتنام تاني ودورك خلص

السفينة بتنامكارت شبح كبير

ملحوظة

أكشن الالعيبة

نهاية الدور
بعــد مــا كل العب يخلص ا¶كشــن بتاعه، 

الشــبح الكبيــر بيغطــي كل جيوب الالعيبه 
مرة تانيه.

كل الالعيبــه بتصحــى واللي ســرق حاجه 
يحطهــا في جيبه

الشــبح الكبيــر بينفــذ المكتوب في كارت 
الكبير الشبح 



لو اترميت من السفينة

لــو معكــش كارت حمايــة واترميــت مــن الســفينة بتحط توكن الشــبح بتاعك في المكان 
اللــي اترميت فيه

كل اللــي فــي جيبــك بيــروح لخزنــة الســفينة عدا الدوا والقمح بيتعمــل عليهم كلهم 
مــزاد وبيبــدأ من ١ جنيه

كدا انت بقيت بره الســفينة ومش بتشــارك في ا�دوار

حــاول تقنــع زمايلــك يرجعــوك الســفينة بانهم يدفعوا ٤ دوا للشــبح الكبيــر بيتجمعوا 
مــن جيــب العب واحد او اكتر

كل مــرة الســفينة بتتحــرك وفــي العــب أو أكتر مرمي من الســفينة بيحصل ا�تي:
كل العــب مرمــي بياخــد كــروت الغرقــان اللي طلعوا في مرحلــة تحضير الدور، يختار 
منهم كارت ويحطه بشــكل ســري في اي مكان هو عاوزه في كروت الشــبح الكبير

مينفعــش تقــول محتــوى الــكارت اللــي اختارتــه ولكــن ممكن تقول حلو أو وحش أو وال 
حاجــه، وممكن تكذب طبعا

لــو كــروت الغرقــان خلصــت وانت مرجعتش الســفينة كدا انــت بتطلع بره اللعبة
الســفينة بتفضل تدفع الرســوم على حســب عدد الالعيبه اللي بدأوا اللعبة

نتمنلكوا رحلة سعيدة!  ولو عجبتكوا قولوا 
الصحابكوا.

 متنسوش تكتبوا رأيكم على صفحتنا وتابعونا 
عشان تعرفوا العابنا الجديدة

@Visionarioplay
www.visionario.store
info@visionario.store


