
dd dd

dddd

ARKANA
MiłościMiłości

L ’L ’et s PPlay
Instrukcja

a
Instrukcja

a

www ArkanaMilosci pl
www LetsPlayGames pl

. .
. .

Autorzy:
Kamil Matuszak & Mateusz Pronobis

Patroni projektu, fotografowie: Sergiusz Mitin K
Michał Łazarów , Anna Jaśko , Agnieszka Soszyńska, 
Agnieszka Makowiak , Paulina Pasławska , Agnieszka Pacoń,

Hubert Kamieniew , Marta Dębska , Piotr Grzywacz,
Marta Łobacz , Beata Mazurek , Stefan Krybus ,

Joanna Łastowska , Joanna Schendziolek , Mateusz Mrówczyński, Krzysztof Kalemba

www.sergium.eu, 
www.michallazarow.carbonmade.com www.atelierpodaniolami.pl

www.agnieszkamakowiak.pl www.paslawska.iportfolio.pl
www.nogard666.digart.pl www.m-art_studio.iportfolio.pl

www.mqproject.yoyo.pl http://beatamazurek.alyx.pl www.fotoart.tox.pl
www.asieek.strona.pl www.joanna.fotea.pl

rzysztof Stańczyk , www.stanczyk-art.com

2010 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Słowo wstępu

   Gra składa się z 55 kart oraz instrukcji, 
które tworzą talię podstawową. Dbając o 
rozwój gry, dostępne są dodatki, o 
których więcej informacji znajduje się na 
stronie  Tam 
również znajdują się zasady budowania 
talii, przykład gry, opowieści erotyczne 
zainspirowane grą oraz informacje o 
nowościach. 

Na czym polega gra?

  Gra polega na wykładaniu kart, które
dosłownie „rozbierają” drugą osobę lub
nas samych (karty ARKAN), stawiają 
przed nią wyzwanie (karty WYZWAŃ), 
pozwalają oddać się pieszczotom (karty 
AKCJI) lub wpływać na przebieg gry 
(karty KONTRAKCJI oraz AKCJI 
SPECJALNYCH).
Niektóre karty wymagają wcześniejszego 
przygotowania. Są to karty:

“Zaskakująca Ochłoda”, 
“Ultimatum”,
“Dominacja”, 

“Pełnia Poezji”,
“Nektar Życia”. 

Kiedy gra się kończy?

  Zgodnie z zasadami gra kończy się, 
gdy przynajmniej jedna osoba jest naga
i zostaje wyłożona karta „Arkana Miłości”.
Nieoficjalnie można skończyć grę, kiedy
uczestnicy mają na to ochotę.
 
   

www.ArkanaMiłości.pl.
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Przygotowanie do gry

 Aby gra była sprawiedliwa, gracze 
powinni mieć na sobie tyle samo ubrań
(np. 5-6 rzeczy). Talię kart należy 
potasować i położyć odwróconą przed 
sobą (tak by nie było widać poleceń). 
Każdy z graczy bierze 5 kart z góry talii 
i nie pokazuje ich. Należy wybrać osobę,
która rozpocznie grę.

Rozgrywka

   Gracze wykładają karty na przemian.
W swojej kolejce każdy gracz powinien
mieć zawsze 5 kart. Jeśli ma mniej, 
dobiera karty.
Gracz w swojej kolejce może wykonać 3 
następujące ruchy (ale nie musi) w 
dowolnej kombinacji (karty można ze 
sobą łączyć):

  · zagrać kartę ARKANA
   (max 1 ARKANA w swojej kolejce)
  · zagrać kartę WYZWANIE
  · zagrać kartę AKCJA
  · zagrać kartę AKCJA SPECJALNA
  · odrzucić kartę i dobrać nową

 Po wyłożeniu karty gracz najczęściej 
decyduje, kto musi wykonać zawarte na 
niej polecenie.
 

Stos kart odrzuconych

 Karty wyłożone, których polecenie 
zostało wykonane oraz karty odrzucone 
tworzą stos kart odrzuconych. Gdy 
zabraknie kart - przywraca się karty 
odrzucone do gry (należy je ponownie 
potasować).
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Karty Kontrakcji

  Karty KONTRAKCJI może wykładać 
każda  osoba w dowolnym momencie 
zgodnie z zawartymi na nich poleceniami. 
Istnieje ograniczenie – jedną kartę 
KONTRAKCJI można zagrać na jedną 
AKCJĘ lub WYZWANIE .  Karty
KONTRAKCJI nie można wykładać na 
siebie wzajemnie, np. “Niewinna 
Sztuczka” nie może zostać wyłożona na 
“Niewinną Sztuczkę”.

Karty Wyzwań

 Karty WYZWAŃ można zagrać 
także w kolejce innej osoby na wyłożoną
kartę WYZWAŃ lub AKCJI. Wyłożona 
wcześniej AKCJA lub WYZWANIE 
są ważne tylko wtedy, jeżeli wcześniejsze
polecenie na karcie WYZWANIA lub 
AKCJI zostanie wypełnione. Oznacza to, 
że tak zagranych WYZWAŃ lub AKCJI nie 
trzeba koniecznie wypełniać. Na jedno 
WYZWANIE lub AKCJĘ można zagrać 
t y l k o  j e d n o  WYZWAN I E  l u b  
KONTRAKCJĘ.

Oznaczenia

  Symbol  d  w lewym górnym rogu 
karty określa jej erotyczną siłę:
 d - możesz grać ze znajomymi ;]
 dd - ...raczej grać tylko z bliską osobą
 ddd - jeśli się odważycie... :p
Proponujemy ustalić między sobą, czy
od razu można grać kartami z ddd,
czy najpierw należy przynajmniej raz
zagrać kartami z d, a kolejno z dd.
   Cyfry 1, 2, 3, 4 umieszczone w prawym
dolnym rogu karty oznaczają ilość 
egzemplarzy danej karty, która może 
znaleźć się w jednej talii.
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