
Instrukcja
Strażniczka spojrzała znudzona na Bartolomeo Kaissa,  
skrzywiła się i odpowiedziała wreszcie:
– Przykro mi panie Kaiss, księżniczka nie  
przyjmuje w tej chwili gości. Rozpacza  
z powodu aresztowania Pani Matki.
– Oczywiście – odparł młody kompozytor.  
Uśmiechnął się przyjaźnie i wyjaśnił –  
To nie odwiedziny. Jej Wysokość posłała  
po mnie. Będziemy szlifować jej wokalne  
umiejętności.
– Księżniczka ma już nauczyciela  
śpiewu –  odpowiedziała szorstko  
kobieta, unosząc brew.
– Jestem pewna, że on to wie,  
Odetto – zauważył miły głos  
z głębi korytarza, łączącego  
rezydencję i pałac. Para przy  
bramie odwróciła się.  
W ich stronę zbliżała się  
Zuzanna, jedna z pokojówek  
księżniczki Anette.
– Nasz miły kompozytor chciał  
powiedzieć, że Anette zażyczyła  
sobie skorzystać z jego  
utworów w czasie ćwiczeń –  
powiedziała, uśmiechając  
się do strażniczki. 

List Milosny Edycja Rozszerzona
Gra karciana o dworskich romansach i intrygach dla 2-8 zalotników  

w wieku 14 lub więcej lat, stworzona przez Seiji’ego Kanai.
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Posłała porozumiewawcze spojrzenie w kierunku Bartolomea, 
który na ten sygnał wyjął z torby zamkniętą tubę.
– Zuzanno, bądź tak miła i przekaż księżniczce te nuty – 
Bartolomeo skłonił się lekko, uśmiechając delikatnie. Pech chciał, 
że podczas przekazywania przedmiotu z rąk do rąk coś ciężkiego 
przesunęło się w jego wnętrzu.
– Co jest w środku?! – spytała strażniczka, potrząsając tubą  
przy uchu.
„Na pewno nie porcelanowy ptaszek, którego księżniczka tak 
uwielbia”, pomyślał Bartolomeo.  
Odpowiedział jednak prędko:
– Jest to… pióro i tusz, które użyłem do zapisania muzyki,  
na wypadek, gdyby księżniczka  
albo maestro chcieli dokonać  
jakichkolwiek zmian.  
Zawsze dodaję je do  
nowych kompozycji.
Zuzanna delikatnie  
odebrała tubę podejrz- 
liwej strażniczce.
– Och, przestań już  
Odetto, to tylko muzyka...  
– zaświergotała lekko –  
...dopilnuję, żeby  
milady je dostała –  
wyszeptała, kładąc  
dłoń na ramieniu  
Bartolomea  
– Jestem pewna,  
że chętnie się  
z nimi zapozna.
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Cel Gry
Kiedy królowa Marianna została aresztowana za zdradę 
stanu, nikt nie był tym faktem bardziej zdruzgotany niż  
jej córka, Księżniczka Anette. Zalotnicy z całego miasta-
państwa Tempest szukają sposobu na złagodzenie jej 
cierpienia oraz wniesienie odrobiny radości w jej życie.
Ty, graczu, wcielasz się w jednego z tych sprytnych 
zalotników i starać się będziesz przekazać swój list miłosny 
księżniczce. Niestety, Anette zamknięta jest w pilnie 
strzeżonym pałacu, więc będziesz musiał skorzystać  
z pomocy pośredników, aby dostarczyć wiadomość.
W trakcie rozgrywki trzymać będziesz w ręku sekretną 
kartę, która przedstawia osobę niosącą twój list. Upewnij 
się, że na koniec dnia wiadomość znajdzie się w rękach 
osoby najbliższej księżniczce, aby mieć pewność, że  
Anette przeczyta twe wyznanie jako pierwsze!
Zawartosc
W pudełku z grą znajdziesz: 
• 32 karty gry 
• 8 kart pomocy 
• niniejszą instrukcję.
Karty Gry
Gra zawiera 32 karty, z czego w rozgrywce od 2 do 4 
graczy używa się 16 z nich. Pozostałe 16 kart należy dodać 
do gry, jeżeli bierze w niej udział od 5 do 8 graczy. Każda 
karta przedstawia jedną z osób mieszkających w pałacu 
królewskim. W rogu każdej z nich znajduje się cyfra – im 
wyższa, tym bliżej dana osoba związana jest z księżniczką. 
U dołu każdej karty znajduje się tekst opisujący jej 
działanie w momencie odrzucenia.

Wybierz dowolnego gracza. Musi on/ona odrzucic karte z reki i dociagnac nowa.

Ksiaze

Wybierz innego gracza. Jezeli 

wskazany gracz wygra runde, ty 

równiez zdobedziesz Punkt Uznania.
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Karty Pomocy
Na tych kartach znajduje się spis 
wszystkich kart dostępnych w grze, 
wraz z opisem ich działania oraz 
podaną liczbą kopii każdej z kart. 
Karty Pomocy nie biorą udziału  
w rozgrywce, ale są doskonałą pomocą 
przy szacowaniu, które karty pozostały 
jeszcze w grze. Jedna strona opisuje 
karty wykorzystywane w grze dla  
2 do 4 graczy, druga strona natomiast 
dodatkowe karty, używane w grze dla 5 do 8 graczy.

Przygotowanie Gry  (2 do 4 graczy)
Jeżeli gracie w 5 do 8 osób, przygotujcie grę zgodnie 
z instrukcjami na stronie 8. W grze dla 2 do 4 graczy 
przygotujcie poniższe karty, a pozostałe schowajcie do 
pudełka. Nie będą używane w bieżącej rozgrywce:

• Księżniczka 
• Hrabina 
• Król 
• Książę (2 kopie) 
• Pokojówka (2 kopie) 
• Baron (2 kopie) 
• Ksiądz (2 kopie) 
• Strażniczka (5 kopii)

Potasujcie te 16 kart i uformujcie z nich zakrytą talię. 
Weźcie z niej wierzchnią kartę i – bez podglądania! – 
schowajcie do pudełka.
Jeżeli gracie w 2 osoby, weźcie z wierzchu jeszcze trzy 
        karty i ułóżcie je, odsłonięte, z boku talii. 

Lista kart
9—Biskup (1): Podaj wartość karty, 

zdobądź Punkt Uznania, jeżeli zgadłeś.
7—Królowa Matka (1): Porównajcie ręce,

wyższa karta odpada.

6—Konstabl (1): Jeżeli odpadłeś i masz
Konstabla wśród zagranych kart,
zdobywasz Punkt Uznania.

5—Hrabia (2): Jeżeli jest wśród zagranych
kart, dodaj 1 do wartości swojej ręki.

4—Pochlebca (2): Efekt następnej karty 
musi działać na wybranego gracza.

3—Baronowa (2): Obejrzyj rękę 1 lub 2 graczy.
2—Kardynal (2): Dwóch graczy wymienia się

kartami, obejrzyj jedną z nich.
0—Blazen (1): Jeżeli wybrany gracz wygra

rundę, zdobywasz Punkt Uznania.
0—Skrytobójca (1): Jeżeli jesteś celem

Strażnika, zagrywający go gracz odpada.
1—Straznik (3 dodatkowe): Zgadnij rękę 

gracza.
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Nie będą one brały udziału w rozgrywce, ale  
są widoczne dla graczy.
Następnie, każdy gracz dociąga jedną kartę z talii. Karta  
ta stanowi jego rękę i nie można jej nikomu pokazać.
Rundę zaczyna gracz, który jako ostatni był na randce. 
W przypadku remisu zaczyna najmłodszy z remisujących 
graczy.

Jak Grac  (2 do 4 graczy)
Rozgrywka w Liście Miłosnym podzielona jest na rundy. 
Każda z nich symbolizuje jeden dzień z życia dworu. 
Na końcu każdej z rund list jednego z graczy trafia do 
rąk księżniczki Anette. Kiedy któryś z graczy dostarczy 
wystarczającą liczbę swoich listów do księżniczki,  
rozkocha ją w sobie i dostanie szansę na zdobycie jej serca. 
Gracz, w którym zakocha się Anette, wygrywa grę.
Tura Gracza
W swojej turze gracz dociąga wierzchnią kartę z talii  
i dodaje do swojej ręki. Następnie wybiera jedną z dwóch 
kart z ręki i kładzie ją, odsłoniętą, przed sobą (zagrywa 
ją), rozpatrując jej efekt (nawet jeżeli jest niekorzystny dla 
zagrywającego gracza).
Na stronie 9. opisane są efekty wszystkich kart. Jeżeli 
macie wątpliwości, jak działa któraś z kart, tam  
znajdziecie odpowiedzi.
Wszystkie zagrane karty zostają przed graczami, którzy je 
odłożyli. Karty należy odkładać w taki sposób, aby było 
wiadomo, w jakiej kolejności były zagrywane.
Kiedy gracz wykona efekt z zagranej przez siebie karty, 
turę zaczyna osoba siedząca po jego/jej lewej stronie.
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Odpadniecie z Gry
Jeżeli gracz zostanie wyeliminowany z rundy, kładzie 
przed sobą swoją kartę jako odkrytą, nie wykonując jej 
efektu. Do końca rundy nie rozgrywa już swoich tur.
Uczciwosc
W grze może się trafić wiele okazji, żeby oszukać innych 
graczy. Na przykład, kiedy ktoś zagra Strażniczkę na 
gracza i spyta o kartę lub kiedy gracz ma w ręce Hrabinę 
oraz Króla lub Księcia. Zalecamy nie grać z frantami 
oszukującymi w zabawnych, lekkich grach karcianych.
Wybór Gracza
Jeżeli gracz zagra kartę, której efekt nakazuje wybrać 
innego gracza, a jest to niemożliwe ze względu na 
działanie innych kart (Pochlebca, Pokojówka), karta jest 
odkładana bez wykorzystywania jej efektu.
Koniec Rundy
Runda kończy się wraz z końcem tury gracza, który 
dobrał ostatnią kartę z talii. Pałac królewski jest 
zamykany na noc, a osoba najbliższa księżniczce 
przekazuje list, który Anette przeczyta w sypialni. 
Wszyscy gracze, którzy nie odpadli z rundy pokazują 
swoją kartę. Gracz posiadający kartę o najwyższej 
wartości wygrywa rundę. W przypadku remisu rundę 
wygrywa gracz, który odrzucił karty o wyższej łącznej 
wartości. Jeżeli to również nie wyłoniło zwycięzcy, 
remisujący gracze dzielą zwycięstwo.
Runda kończy się również w momencie, gdy odpadli  
z niej wszyscy gracze poza jednym. Wygrywa wtedy  
       gracz, który jako jedyny pozostał w grze.
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Kiedy runda dobiega końca, zwycięzca (lub zwycięzcy, 
w przypadku remisu) zdobywa Punkt Uznania (punkty 
warto notować na kartce lub w dowolny inny sposób). 
Potasujcie następnie wszystkie 16 kart (łącznie z kartą 
z pudełka!) i rozegrajcie kolejną rundę, na tych samych 
zasadach. Zwycięzca poprzedniej rundy staje się 
pierwszym graczem – księżniczka ciepło wypowiadała 
się o nim podczas śniadania. Jeżeli poprzednia runda 
zakończyła się remisem, graczem rozpoczynającym staje 
się ten z remisujących, który jako ostatni był na randce 
(lub młodszy).
Zakonczenie Gry i Zwyciestwo  
(2 do 4 graczy)
Gracz wygrywa grę po zdobyciu  
odpowiedniej liczby Punktów Uznania:

• 2 graczy - 7 punktów
• 3 graczy - 5 punktów
• 4 graczy - 4 punkty
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Przygotowanie Gry  (5 do 8 graczy)
Jeżeli gracie w 5 do 8 osób, zbierzcie wszystkie 32 karty, 
przetasujcie i utwórzcie zakrytą talię. Wierzchnią kartę 
schowajcie do pudełka, bez podglądania jej. Następnie 
każdy gracz dociąga jedną kartę z talii.
Gra toczy się tak samo jak w wariancie dla 2 do 4 graczy, 
jednak zwrócić należy uwagę, że kiedy efekt którejś 
karty każe wskazać jakiś numer, efekt dotyczyć będzie 
wszystkich kart o wskazanym numerze. Na przykład, 
jeżeli gracz wymieni czwórkę (4) przy zagraniu karty 
Strażniczki, zarówno Pokojówka jak i Pochlebca są brani 
pod uwagę, gdyż obie te karty mają wartość 4.
Zakonczenie Gry i Zwyciestwo 
(5 do 8 graczy)
Gracz wygrywa grę po zdobyciu 4 Punktów Uznania.
Ponieważ niektóre karty używane w grze dla 5 do 8 
graczy pozwalają na zdobycie Punktów Uznania w sposób 
inny niż wygranie rundy, możliwe jest, że grę wygra 
gracz, który nie zwyciężył w żadnej z rund. Taki już urok 
dworskich intryg miłosnych!
Możliwe jest również, aby dwóch (lub więcej) graczy 
zremisowało na koniec gry, również w wyniku działania 
niektórych kart używanych w wariancie dla 5 do 8 osób.  
Księżniczka została przytłoczona zalotami! W takim 
przypadku wszyscy remisujący gracze rozgrywają jeszcze 
jedną rundę, aby wyłonić tego, który zdobędzie rękę 
księżniczki Anette i wygra grę!
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Na przykład: W grze pozostało dwoje graczy,  
powiedzmy, Jacek i Agata. Każde z nich posiada 3 
Punkty Uznania. Jacek na stosie zagranych przed sobą 
kart posiada Konstabla (jeżeli masz tę kartę przed sobą 
w momencie odpadnięcia z rundy, zdobywasz Punkt 
Uznania), Agata zagrywa zaś kartę, która eliminuje Jacka 
z rundy, dzięki czemu wygrywa ją i zdobywa Punkt 
Uznania. Jacek wtedy z uśmiechem wskazuje na kartę 
Konstabla – również zdobywa punkt. W ten sposób oboje 
mają po 4 punkty i muszą rozegrać dodatkową rundę 
dogrywki.

Mieszkancy Palacu
W tym miejscu przeczytać możecie parę słów o każdej  
z postaci, a także poznać działanie ich kart.

8: Księżniczka Annette
Wciąż skażona odrobiną młodzieńczej naiwności, Anette jest 
elegancka, czarująca i piękna. Oczywistym jest, że chcesz, 
aby twój list trafił bezpośrednio w jej ręce. Księżniczka 
jest jednak nieśmiała, kiedy chodzi o sprawy sercowe i zbyt 
mocno naciskana, wrzuci list zalotnika do kominka, nawet 
na niego nie spojrzawszy.
Jeżeli odrzucisz z ręki Księżniczkę, nieważne jak  
i dlaczego, oznacza to, że twój list trafił do kominka. 
Natychmiast zostajesz wyeliminowany z rundy. Jeżeli 
Księżniczka została odrzucona w wyniku działania efektu 
innej karty, pozostałe jej efekty nie są już brane pod 
uwagę (np. nie dociąga się karty po zagraniu Księcia). 
Efekty powiązane z odpadnięciem z rundy  
(np. Konstabl, Błazen) wchodzą w życie.
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7: Hrabina Wilhelmina
Wiecznie poszukuje przystojnych mężczyzn i soczystych 
plotek. Wiek oraz szlachecka krew uczyniły z niej bliską 
przyjaciółkę księżniczki Anette. Wilhelmina ma olbrzymi 
wpływ na młodą panienkę, jednak znika z pola widzenia, 
gdy w pokoju pojawi się król lub książę.
W przeciwieństwie do innych kart, których efekt wchodzi 
w życie w momencie ich zagrania, karta Hrabiny działa, 
kiedy jest w twojej ręce. Tak właściwie, nie działa jedynie 
wtedy, kiedy jest zagrywana.
Jeżeli posiadasz na ręku kartę Hrabiny oraz Króla lub 
Księcia, Hrabina musi zostać odrzucona. Nie musisz 
ujawniać pozostałym graczom drugiej karty w ręce. Hra-
bina może być oczywiście odrzucona z ręki również wtedy, 
gdy nie posiadasz w ręce członków rodziny królewskiej. 
Wilhelmina uwielbia takie psychologiczne gierki…

6: Król Arnaud IV
Niepodważalny władca Tempestu… przynajmniej na 
razie. Z powodu roli, którą odegrał przy aresztowaniu 
królowej Marianny, jego kontakt z Anette uległ znacznemu 
pogorszeniu. Nieustannie stara się wrócić do łask własnej 
córki.
Kiedy zagrywasz Króla, wymień się kartą w ręce z innym 
graczem, który nie odpadł jeszcze z bieżącej rundy.

5: Książę Arnaud
Książę Arnaud – towarzyski parias – nie był tak zmartwiony 
aresztowaniem swej matki, jak można by się spodziewać. 
Ponieważ wiele kobiet zawsze zabiegało o jego względy, 
         jako swat stara się pomóc siostrze odnaleźć to samo 
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uczucie banalnego szczęścia, które zawsze było jego 
udziałem.
Kiedy zagrywasz Księcia, wybierz jednego z graczy, 
którzy nie odpadli jeszcze z rundy (łącznie z tobą). 
Wskazany gracz odrzuca kartę ze swojej ręki (bez 
rozpatrywania jej efektu, chyba że jest to Księżniczka) 
i dociąga nową kartę z talii. Jeżeli w talii nie ma już 
kart, gracz dociąga kartę, która na początku gry została 
schowana do pudełka. Musisz wybrać siebie, jeżeli 
wszyscy pozostali gracze chronieni są przez Pokojówkę.

4: Pokojówka Zuzanna
Niewielu powierzyłoby list miłosny zwykłej pokojówce. 
Jeszcze mniej osób dostrzega mądrość i przebiegłość 
Zuzanny, ukrytą pod pozorami nierozgarniętej dziewczyny. 
Fakt, że powierniczka królowej umknęła wszelkiej uwadze 
po aresztowaniu monarchini jest cichym świadectwem jej 
mądrości.
Kiedy zagrywasz Pokojówkę, stajesz się odporny na efekty 
innych kart zagranych przez pozostałych graczy, do 
momentu rozpoczęcia swojej kolejnej tury. Jeżeli wszyscy 
gracze, oprócz gracza, który zagrywa kartę, są chronieni 
przez Pokojówkę,  zagrywający musi wskazać siebie jako 
cel efektu karty, jeżeli jest to możliwe.

3: Baron Talus
Potomek szacownego rodu, który od dawna jest bliskim 
sojusznikiem rodziny królewskiej. Baron Talus jest 
cichy i uprzejmy. Cechy te skrywają jednak człowieka 
przyzwyczajonego do wydawania rozkazów. Jego sugestie są 
często traktowane tak, jakby wyszły od samego króla.
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Kiedy zagrywasz Barona, wybierz innego gracza, który 
nie odpadł jeszcze z bieżącej rundy. Ty oraz wybrany 
gracz porównujecie w sekrecie ręce. Gracz z kartą  
o niższej wartości odpada z rundy. W przypadku remisu, 
nic się nie dzieje.

2: Ksiądz Tomasz
Otwarty, szczery, pocieszający strapionych – ksiądz 

Tomasz zawsze szuka okazji, aby czynić dobro. 
Od aresztowania królowej znacznie częściej 

przebywa w pałacu, służąc wszystkim jako 
spowiednik, doradca oraz przyjaciel.
Kiedy odrzucasz Księdza, obejrzyj rękę 

innego gracza. Nie ujawniaj 
tej wiedzy pozostałym 
uczestnikom rozgrywki.

1: Strażniczka Odetta
Odpowiedzialna za ochronę 

rodziny królewskiej, Odetta 
wykonuje swoje obowiązki 
pracowicie i rzetelnie… 

mimo iż jej dowódca utopił 
się, gdy próbował ujść przed 

aresztem za udział w spisku 
królowej.
Kiedy zagrasz Strażniczkę, 
wybierz gracza, który nie 
odpadł jeszcze z bieżącej 
rundy i podaj wartość karty 
(inną niż 1).
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Jeżeli wskazany gracz posiada w ręce kartę o wartości 
przez ciebie wymienionej, zostaje wyeliminowany  
z rundy. Jeżeli żaden z graczy nie może zostać wskazany 
(np. z powodu działania Pokojówki lub Pochlebcy), 
Strażniczka zostaje odrzucona bez rozpatrywania jej 
efektu.

Poniższe karty są używane wyłącznie  
w wariancie od 5 do 8 osób:

9: Biskup Vinizio
Wyrachowany Biskup Vinizio może na pierwszy rzut oka 
wyglądać jak intrygant i oportunista. Nic bardziej mylnego 
– Vinizio martwi się oraz troszczy o ludzi ze swej wspólnoty 
i jest gotów na wiele poświęceń, aby tylko zapewnić im spokój 
i ochronę.
Kiedy zagrasz Biskupa, wybierz gracza, który nie odpadł 
jeszcze z bieżącej rundy i podaj wartość karty (inną niż 
1). Jeżeli wskazany gracz posiada w ręce kartę o wartości 
przez ciebie podanej, zyskujesz Punkt Uznania. Jeżeli 
dzięki temu posiadasz wystarczającą ilość, aby wygrać, 
gra się kończy. Jeżeli dzięki tej karcie zdobyłeś Punkt 
Uznania, gracz, którego kartę wyjawiłeś, może odrzucić 
posiadaną kartę i dociągnąć nową (jej efekt nie jest 
rozgrywany, chyba że jest to Księżniczka).
Na koniec rundy, przy porównywaniu wartości kart, 
pomimo imponującej wartości 9, Biskup przegrywa  
z Księżniczką. Dla wszystkich innych efektów w grze  
jego wartość to oczywiście 9.
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7: Królowa Matka Tummia
Matka króla Arnauda, Królowa Matka Tummia, 
była zdruzgotana aresztowaniem synowej, królowej 
Marianny. Całą uwagę skupiła teraz na swojej wnuczce, 
księżniczce Anette, w której dostrzega żywe odbicie dawnej 
podopiecznej.
Kiedy zagrywasz Królową Matkę, wybierz innego 
gracza, który nie odpadł jeszcze z bieżącej rundy. Ty oraz 
wybrany gracz porównujecie w sekrecie ręce. Gracz  
z kartą o wyższej wartości odpada z rundy.  
W przypadku remisu nic się nie dzieje.

6: Konstabl Wiktor
Bezpieczeństwo rodziny królewskiej spoczywa w rękach 
konstabla Wiktora i to na podstawie jego decyzji królowa 
została aresztowana. Dręczony wyrzutami sumienia 
zrobi wszystko, aby młodej księżniczce nie stała się żadna 
krzywda.
Konstabl jest nietypową kartą – jego efekt nie jest 
rozpatrywany w momencie zagrania, jak w przypadku 
większości kart, lecz dopiero, gdy gracz odpadnie 
z rundy. Jeżeli wtedy karta Konstabla będzie wśród 
zagranych przed tobą kart, pokaż ją pozostałym graczom 
i zdobądź Punkt Uznania. Jeżeli dzięki temu posiadasz 
wystarczającą ilość, aby wygrać, gra się kończy.

5: Hrabia Guntram
Nie jest łatwo zdobyć poparcie ambitnego i przebiegłego 
hrabiego, który włącza się do dworskiej gry wyłącznie 
wtedy, gdy pomóc może własnym interesom. Kiedy jednak 
zdecyduje się wspomóc jednego ze swoich przyjaciół, nic  
         nie jest w stanie go powstrzymać.
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Kiedy runda dobiega końca oraz istnieje konieczność 
porównania wartości kart w rękach graczy, aby wyłonić 
zwycięzcę, znajdujący się w stosie przed tobą Hrabia 
podwyższa wartość posiadanej przez ciebie karty o 1.  
Efekt ten się kumuluje – jeśli zagrałeś obie karty 
Hrabiego, wartość twojej karty wzrośnie o 2. W takim 
przypadku karty o wartości 7 – Hrabina oraz Królowa 
Matka – pokonają Księżniczkę. Jeżeli podwyższenie 
wartości karty przez Hrabiego spowoduje remis przy 
porównywaniu wartości kart, postępujemy tak samo jak 
w przypadku normalnego remisu – sumujemy wartości 
wszystkich zagranych przez graczy kart i wygrywa 
wyższy wynik.

4: Pochlebca Morris 
Pochlebca to wygodny karierowicz – wyrachowany do tego 
stopnia, że zrobi prawie wszystko, aby zyskać przychylność 
bardziej wpływowych dworzan i użyć jej do wzmocnienia 
własnej pozycji.
Kiedy zagrasz Pochlebcę, wybierz gracza (możesz 
wybrać siebie). Jeżeli następna zagrana karta każe wybrać 
gracza, aby rozegrać jej efekt, gracz wskazany przez efekt 
Pochlebcy musi zostać wybrany jako cel tej karty.

3: Baronowa Fiona
Choć baronową Fionę najwyraźniej zadowala pozostawanie 
w cieniu swojego męża, barona Talusa, jest to wybieg. 
Fiona ma bystry umysł i jest biegła w dworskich intrygach. 
Podejmie zdecydowane, aczkolwiek dyskretne działania, gdy 
uzna je za stosowne – niezależnie od tego, czy są one zgodne  
z interesami jej męża. 
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Zagrywając Baronową możesz obejrzeć karty na ręce 
jednego lub dwóch innych graczy. Nie ujawniaj tych kart 
pozostałym uczestnikom rozgrywki.

2: Kardynał Wesper
Jako pobożny i bezkompromisowy człowiek, kardynał 
Vesper chce ujrzeć księżniczkę w małżeństwie  
z „odpowiednim” zalotnikiem i to jak najszybciej. Szczęście 
dziewczyny jest z pewnością ważne, ale dużo ważniejsze 
jest naprostowanie spraw rodziny królewskiej po zdradzie.
Kiedy zagrasz Kardynała, 
wybierz dwóch graczy 
(możesz wybrać siebie), 
którzy wymienią się kartami 
z ręki. Po wymianie możesz 
podejrzeć jedną z wymienionych 
kart (bez ujawniania jej innym 
graczom). Jeżeli nie można 
wskazać dwóch graczy (np. 
z powodu Pokojówki lub 
Pochlebcy), zagrywasz tę 
kartę bez wywoływania jej 
efektu.

1: Strażnik Dougaul
Srogi i bezkompromisowy Dougal jest 
oddany rodzinie królewskiej. Dba  
o jej bezpieczeństwo w nie 
mniejszym stopniu niż Odetta. 
Darzy księżniczkę niemal ojcowską 
miłością i podejrzliwie spogląda na 
         każdego z zalotników.
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Kiedy zagrasz Strażnika, wybierz gracza, który nie  
odpadł jeszcze z bieżącej rundy i podaj wartość karty (inną 
niż 1). Jeżeli wskazany gracz posiada w ręce kartę  
o wartości przez ciebie podanej, zostaje wyeliminowany  
z rundy. Jeżeli żaden z graczy nie może zostać wskazany 
(np. z powodu działania Pokojówki lub Pochlebcy), 
Strażnik zostaje odrzucony bez rozpatrywania efektu.

0: Błazen Dariusz
 Chociaż często spotykany na dworze,  
 Błazen Dariusz jest uznawany jedynie za 

trefnisia. Może to sugerować, że jego 
wpływy są znikome. Nic bardziej mylnego 
– niewidoczny dla potężniejszych 

 od siebie, widzi i słyszy więcej niż 
ktokolwiek mógłby marzyć.
Kiedy zagrasz Błazna, wybierz innego 
gracza – najlepiej takiego, który twoim 
zdaniem wygra obecną rundę. Jeżeli 
okaże się, że wybrany gracz wygrał run- 
dę, również otrzymujesz Punkt Uzna- 
nia. Jeżeli w ten sposób uzbierasz wys- 
tarczającą liczbę punktów, aby wygrać  
grę, gra natychmiast kończy się.

0: Skrytobójca
Usługi nieuchwytnego, czającego się  

w cieniach skrytobójcy kupić może każdy, 
kogo na to stać. Wyjątkową biegłość osiągnął 
w omijaniu czujnego wzroku królewskich 

strażników i strażniczek – co czyni jego pracę 
dosyć łatwą, nieważne czy chodzi o dostar- 

czenie listu, czy o jakieś... inne sprawy.
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Efekt tej karty działa wyłącznie 
wtedy, gdy posiadasz ją na ręce. 
Kiedy zostaniesz wybrany przez 
innego gracza w związku z efektem 
Strażniczki/Strażnika, niezależnie 
od podanej przez tego gracza liczby 
(nawet 0!), ujawniasz Skrytobójcę 
wszystkim graczom, a następnie 
gracz, który cię wskazał, zostaje 

wyeliminowany 
z rundy. Ty 

pozostajesz 
w grze. 

Oczywiście 
wszyscy 

pozostali gracze 
będą wiedzieli jaką 

masz kartę w ręce. Byłoby 
zarówno niewłaściwe, jak 
i niebezpieczne, aby dalej 
współdziałać z tak niesmaczną 
postacią. Po rozwiązaniu 
efektu Skrytobójcy musisz go 
odrzucić i dociągnąć nową 
kartę. Jeśli talia jest pusta, 

dociągnij kartę odłożoną na 
początku rundy do pudełka.

© 2016 Alderac Entertainment Group. Tempest, List Miłosny i wszystkie powiązane 
marki są zastrzeżonymi znakami handlowymi © Alderac Entertainment Group, Inc. 
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Efekt tej karty działa wyłącznie 
wtedy, gdy posiadasz ją na ręce. 
Kiedy zostaniesz wybrany przez 
innego gracza w związku z efektem 
Strażniczki/Strażnika, niezależnie 
od podanej przez tego gracza liczby 
(nawet 0!), ujawniasz Skrytobójcę 
wszystkim graczom, a następnie 
gracz, który cię wskazał, zostaje 

wyeliminowany 
z rundy. Ty 

pozostajesz 
w grze. 

Oczywiście 
wszyscy 

pozostali gracze 
będą wiedzieli jaką 

masz kartę w ręce. Byłoby 
zarówno niewłaściwe, jak 
i niebezpieczne, aby dalej 
współdziałać z tak niesmaczną 
postacią. Po rozwiązaniu 
efektu Skrytobójcy musisz go 
odrzucić i dociągnąć nową 
kartę. Jeśli talia jest pusta, 

dociągnij kartę odłożoną na 
początku rundy do pudełka.

Twórcy
Projekt gry: Seiji Kanai (podstawowa gra),  
John Zinser (rozszerzenie dla 5-8 graczy)
Opracowanie: Edward Bolme (podstawowa gra),  
Dave Laderoute (List Miłosny Edycja Rozszerzona)
Projekt graficzny: Kalissa Fitzgerald, Scott Nicely
Rysownicy: Andrew Hepworth, Jeffrey Himmelman
Tekst: Edward Bolme, Seth Mason, Dave Laderoute
Edycja: Nicolas Bongiu, John Goodenough, Bryan Reese,  
Todd Rowland, Mark Wootton
Skład: Kalissa Fitzgerald, Scott Nicely
Liternictwo: Edward Bolme, Kalissa Fitzgerald, Scott Nicely

Produkcja: Dave Lepore
Dedykowane żonom i partnerkom projektantów gier, które pozwalają nam grać  
w gry, gdy powinniśmy być w domu. Dziękuję, że jesteś moją księżniczką, Julie.

Tempest
Oryginalny pomysł: Mark Wootton, John Zinser
Fikcja: Seth Mason
Playtesterzy: Oscar de Jesus Gonzalez Aguilar, Maryne Blanchetière, Nicolas Bongiu, Vincent 
Carrassus,  Davey Chacon, Ryan Dancey, Angus Davis, Kevin Gagnon, Kevin Garcia, John 
Goodenough, Jean Philippe Guillemain, Nick Harris, Leticia Hayler, Sean Heaney, Kyle Huibers, 
Dave Laderoute, Jacqueline Laderoute, Jean Le Bail, Dave Lepore, Tobias Loc, Leeland McDonald, 
Mike McDonald, Rachel McDonald, Touradj Mansouri, Andrew Narzynski, Kaz Nyborg-
Andersen, Brinjolfur Owens, Dustin Poster, Diego Álvarez Ramírez, Jesús Antonio Cordero  
Ramos, Bryan Reese, Todd Rowland, Daniel Rudd, Brandon Snyder, Chris Swales,  
Jorge Arturo Gutierrez Tanahara, Paola Elianne Lopez Villa, Kevin Will, Mark Wootton, Erik 
Yaple, John Zinser
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