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ÖNEMLİ: PİL HAKKINDA BİLGİ
İleride başvurmak için bu bilgileri saklayın. Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir. 

 DİKKAT:
Diğer tüm küçük pillerde olduğu gibi, bu ürünle birlikte kullanılan piller de bulduklarını ağızlarına atan küçük çocuklardan 
uzak tutulmalıdır. Pillerin yutulması durumunda derhal bir doktora gidin ve mümkünse doktorun Ulusal Zehir Danışma 
Merkezi’ni aramasını sağlayın.
PİL SIZINTISINI ÖNLEMEK İÇİN
1.  Kullanım talimatlarını her zaman dikkatli bir şekilde takip edin. Her zaman önerilen pilleri kullanın ve pilleri + ve - 

kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın.
2.  Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (çinko karbon) pillerle alkalin pilleri birlikte kullanmayın.
3.  Ömrü zayıflamış veya bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın.
4.  Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pillerini çıkartın.
5.  Kutup başlarına kısa devre yapmayın.
6.  ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle birlikte kullanmayın. Şarj etmeden önce pilleri mutlaka ürünün 

içinden çıkartın. Pilleri, bir yetişkinin gözetiminde şarj edin. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN.
Bu ürün elektriksel dalgalanmaya neden oluyorsa veya elektriksel dalgalanmadan etkileniyorsa ürünü diğer elektrikli 
cihazdan uzak tutun. Gerekirse (kapatıp tekrar açarak veya pilleri çıkarıp tekrar takarak) ürünü yeniden ayarlayın.

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.  
Evinizdeki çöp kutusuna atmayın.

PİLLERİ DEĞİŞTİRME
Ürünle birlikte gelen demo pilleri alkalin pillerle değiştirin.
Pilleri takmak için bir yıldız tornavida (kutuya dahil değildir) kullanın.

ANNE BABALAR İÇİN:

İÇİNDEKİLER
• OYUN ALANI 
• 6 KARAKTER PİYONU 
• 6 MİNYATÜR SİLAH PİYONU 
• 21 KANIT KARTI (6 KARAKTER KARTI, 

6 SİLAH KARTI VE 9 ODA KARTI) 
• 12 SORGU KARTI (6 GERÇEK KARTI VE 6 YALAN KARTI) 
• 6 REFERANS KARTI 
• DAVA DOSYASI ZARFI 
• DEDEKTİF İPUCU DEFTERİ 
• ZAR 
• YALANCI BUTONU

GERÇEĞE GİDEN YOLDA YALANLARI YAKALA!
Dr. Black malikânesinde ölü bulundu ve bu cinayeti yalnızca siz 
aydınlatabilirsiniz.Fakat, bu gizemi çözmek için yapmanız gereken ilk şey 
kimin dürüst olduğunu ve kimin YALAN söylediğinikimin dürüst olduğunu ve kimin YALAN söylediğini bulmak! Ancak bu 
gerçekleri ortaya çıkarmak için sizin de bazı yalanlar söylemeniz gerekecek...
Katilin kim olduğuna, cinayeti hangi silahla nerede işlediğine dair iddialarda bulunarak bir odadan diğerine 
ilerleyin. Diğer oyuncular size kartlarını gösterdikçe olasılıkları azaltın. Davayı çözdüğünüzü düşünüyorsanız 
suçlamada bulunun ve haklı olup olmadığınızı öğrenmek için dava dosyası zarfını kontrol edin.  

OYUNA HAZIRLIK
İlk kez oynarken ürünle birlikte gelen demo pilleri      
alkalin pillerle değiştirin. (Arkadaki şemaya bakın.) 
1. 6 karakter piyonunu oyun alanındaki        

ilgili başlangıç noktalarına         
yerleştirin (bunun için oyunda 
6 oyuncu olması gerekmez). 

2. Tüm silah piyonlarını farklı odalara        
rastgele yerleştirin.

3. Oyun alanının ortasına Yalancı butonunu yerleştirin. 
4. Her oyuncu, sıra kendisine geldiğinde yapması  

gerekenleri anlatan bir referans kartı alır. 
5. 12 Sorgu kartını, Kanıt kartlarından ayırın. Sorgu kartlarını karıştırın ve kapalı olarak her oyuncuya birer 

tane dağıtın. Kalan Sorgu kartlarını oyun alanının ortasındaki işaretli yere kapalı şekilde yerleştirin. 
6. Kanıt kartlarını; karakterler, silahlar ve odalar olmak üzere 3 desteye ayırın. Her bir desteyi karıştırın ve 

kapalı olarak yerleştirin. 
7. Üç destenin en üstünden bakmadan  ve kimseye göstermeden birer kart alın ve dava dosyası zarfının 

içine koyun. Ardından zarfı Yalancı butonunun altına yerleştirin. Artık zarfta, “Katil kim?”, “Hangi 
silahı kullandı?” ve “Cinayeti nerede işledi?” sorularına yanıt veren 3 Kanıt kartı bulunuyor ve sizin 
çözmeniz gereken gizem de tam olarak bu!

8. Kalan Kanıt kartlarının tamamını karıştırın ve kapalı olarak oyunculara dağıtın. Bazı oyuncular 
diğerlerinden daha fazla karta sahip olabilir.

9. Herkes, ipucu defterinden birer sayfa ve kalem alıp (kalem kutuya dahil 
değildir) tüm oyuncuların isimlerinin baş harfini (kendinizinki de dahil) 
sayfanın üst kısmına yazar.

10. Kimseye göstermeden kartlarınıza bakın ve onları elinizdeki sayfaya 
işaretleyin. Artık bu kartların zarfın içinde olmadığını biliyorsunuz! İpucu 
sayfanızı kimseye göstermeyin. Sorgu kartınıza bakabilirsiniz ancak sıra size gelene kadar bu karta 
ihtiyacınız olmayacak (SORGU KARTLARI kısmına bakın).

Oyunda 2 oyuncu 
varsa kartları farklı şekilde 

dağıtmanız gerekir. Ayrıntılar 
için arka sayfaya bakın.
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Cinayeti çözdüğünüzü düşünüyorsanız, sıranızı oynamak yerine suçlamada bulunabilirsiniz! 
Ayrıntılar için KAZANAN bölümüne bakın. 

SORGU KARTLARI 
6 tanesi GERÇEK ve 6 tanesi YALAN olmak üzere toplam 12 Sorgu kartı vardır!  
Gerçek kartları, sıra sizdeyken yapacağınız bir eylem içerir. Yalan kartlarında bir dizi eylem yer alır. Bu eylemlerden 
birini seçin ve soğukkanlılığınızı koruyarak diğer oyuncuları bu eylemi yapmanız gerektiğine ikna edin.

4. Sorgu kartınızı oynayın.  

• Kartınız bir Gerçek kartıysa eylemi sesli bir şekilde okuyun ve 
kartı kapalı bir şekilde kullanılmış kart destesinin üzerine bırakın.  

• Kartınız bir Yalan kartıysa kartta yazan 3 eylemden hangisi için 
yalan söyleyeceğinizi seçin. Eylemi sesli bir şekilde okuyun   
ve kartı kapalı olarak kullanılmış kart destesinin üzerine bırakın. 
İkna edici olmaya çalışın!

Diğer oyunculardan biri yalan söylediğinizi düşünüyorsa YALANCI BUTONUNA BASABİLİR! 
Bir oyuncu butona basarsa Sorgu kartınızı herkese göstermeniz ve aşağıdakilerden birini yapmanız gerekir:

• Yalan söylediyseniz: Yakalandınız! Yalan söylemenin cezası olarak Kanıt kartlarınızdan birini seçin ve 
Sorgu Odası’na açık bir şekilde koyun. Diğer oyuncular, kartınızı ipucu sayfalarına not eder.

• Gerçeği söylediyseniz: Butona basan oyuncu, yanılgısının cezası olarak kendi Kanıt kartlarından birini 
size gösterir. Bakmadan istediğiniz kartı seçebilirsiniz fakat diğer oyuncuların bu kartı görmesine izin 
vermeyin! Kartı, ipucu sayfanıza işaretleyin ve Sorgu kartınızdaki eylemi yapın.

Yalancı butonuna kimse basmadıysa yapmanız gerektiğini söylediğiniz eylemi (söylediğinizin yalan 
veya gerçek olması fark etmez) yapın. Paçayı kurtardınız!
Oyuncular ipucu sayfalarına yeni bir kanıtı not ettikten sonra Sorgu kartını oyun alanının ortasındaki 
kullanılmış kart destesine bırakın.

5. Yeni bir Sorgu kartı çekin.  
Sıranız sona erdi. Oynama sırası solunuzdaki oyuncuda...
Not: Çekilecek kart destesindeki Sorgu kartlarının hepsi biterse kullanılmış kart destesini karıştırın ve 
kartları, yüzleri kapalı olarak çekilecek kart alanına yerleştirin. Ardından yeni bir kart çekin.

KAZANAN
SUÇLAMADA BULUNUN
Cinayeti çözdüğünüzü düşünüyorsanız suçlamada bulunun! Her oyunda yalnızca bir suçlama yapabilirsiniz ve 
suçlamada bulunmanız için sıranın sizde olması gerekir. (Suçlamayı herhangi bir odada yapabilirsiniz.) Sıra 
size geldiğinde zarı atmak ve karakterinizi ilerletmek yerine suçlamada bulunun:
1. “Cinayeti [karakter], [silah] ile [oda]’da işledi.”
2. Ardından içindekileri kimseye göstermeden zarfı açın. İddiada bulunduğunuz üç kart da içinde mi?
EVET! Oyunu siz kazandınız!
Davayı çözdüğünüz için tebrik ederiz!
HAYIR! Maalesef yanıldınız!
Kimseye göstermeden kartları zarfa geri koyun. Artık oyunda sıranızı oynayamazsınız ve Yalancı butonuna 
basamazsınız. Ancak, diğer oyuncular iddiada bulunduklarında sizde olan kartları göstermeniz gerekir. 
Oyun, birisi doğru bir suçlamada bulunana kadar devam eder. Kimse doğru bir suçlamada bulunamazsa katil 
yakanmamış olur!  

OYUN ZAMANI
Karakter piyonunuzu seçin. Bayan Scarlett daima oyuna ilk başlar ve oyun saat yönünde ilerler.   
(Scarlett’I oynayan kimse yoksa saat yönüne göre bir sonraki oyuncu başlar.)

SIRA SİZE GELİNCE 
1. Zarı atın ve aşağıdaki 4 talimattan BİRİNİ uygulayın:

• Attığınız zarda gelen sayıya eşit veya daha az sayıda oda boyunca karakter 
piyonunuzu ilerletin. Saat yönünde veya saat yönünün 
tersine ilerleyebilirsiniz. 
VEYA...

• Gizli geçidi kullanın. Piyonunuzu, bulunduğunuz      
odadan geçidin bağlantılı olduğu odaya ilerletin. 
VEYA...

• Piyonunuzun hâlihazırda bulunduğu odada kalın. 
VEYA...

• Hazırsanız suçlamada bulunun! Bir sonraki sayfada bulunan SUÇLAMADA BULUNUN bölümüne bakın.
2. Sonra; cinayeti kimin, hangi silahla, nerede işlediğine yönelik iddianızı ileri sürün. İddianızı, “Bence cinayeti; 

[karakter adı], [silah adı] ile [bulunduğunuz odanın adı]’da işledi” şeklinde ileri sürün. Örneğin şöyle 
söyleyebilirsiniz: “Bence cinayeti Mustard, şamdan ile çalışma odasında işledi.”
• Suçladığınız şüphelinin ve seçtiğiniz silahın piyonlarını bulunduğunuz odaya getirin. Bu her iki piyon da 

sıranız bittikten sonra o odada kalır.
• Solunuzdaki oyuncu, iddianızda geçen kartlardan birine sahipse bu kartı gizlice size gösterir. Elinde iddianızda geçen 

kartlardan birden fazla varsa hangisini size göstermek istediğini seçebilir, ancak birden fazla kart gösteremez.
• İddianızda geçen kartlardan birine sahip değilse bunu size söyler. İddianızı cevaplama sırası solundaki oyuncuya 

geçer. Bir oyuncu size bir kart gösterene kadar cevaplama sırası diğer oyuncuya geçmeye devam eder.
• Oyunculardan hiçbiri size bir kart gösteremedi mi? Sorun değil.

3. Size gösterilen kartı İpucu sayfanıza not edin. Bu kart zarfta olamaz. Size kimse kart gösteremediyse 
iddianız doğru demektir!

GERÇEK YALAN

2 KİŞİLİK (VEYA TAKIM) OYUNU
Bu seçenek normal bir oyun düzeninde ilerler ancak 2 istisna bulunur:

• Oyuna hazırlık: 1 ila 7. adımları tamamladıktan sonra kalan Kanıt kartlarını karıştırın ve rastgele 
4 tanesini, kapalı olarak herhangi 4 odaya yerleştirin. (Daha hızlı bir oyun için kartları köşelerdeki odalara 
yerleştirin) Sonrasında oyuna hazırlığa normal bir şekilde devam edin.

• Oyunun oynanması: İçinde kart olan odalardan birine girerseniz karta kimseye göstermeden bakın ve 
iddiada bulunmadan önce ipucu sayfanıza bu kartı not edin.

DEDEKTİF İPUÇLARI:
Yalancı Butonuna Basma
Yalancı butonuna basmak istiyorsanız bunu, bir oyuncu söylediği eylemi gerçekleştirmeden önce yapmanız 
gerekir. Bu nedenle, herhangi bir oyuncu piyonunu başka bir odaya ilerletirse veya herhangi bir oyuncu kartını 
solundakine verirse ya da diğer bir oyuncunun kartına bakarsa artık butona basamazsınız!

Eleme Yöntemi
İddiada bulunmak eleme yöntemiyle katilin kim olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Oyuncular kartlarını 
gösterdiğinde zarfın içerisinde hangi karakter, silah ve oda kartının olduğuna dair olasılıkları azaltabilirsiniz.

Kanıt Kartları
İddiada bulunurken elinizdeki Kanıt kartlarından yararlanın. Bir oyuncunun belirli bir karta sahip olup 
olmadığını öğrenmek istiyorsanız iddiada bulunurken kendi kartlarınızdan 1 veya 2 tanesini de söyleyin.

Sorgu Kartları
Elinizde hiç Kanıt kartı kalmazsa Sorgu kartını oynayamazsanız. Ancak, solunuzdaki oyuncudan bir Kanıt kartı 
aldıysanız kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Bir Yalan kartını kullanmadan önce hangi eylemi planlayacağınıza karar 
vermeniz önemlidir. 3 eylemin tamamı referans kartınızın arkasında 
listelenmiştir, böylelikle onlara kolayca aşinalık kazanabilir ve inandırıcı bir 
şekilde yalan söyleyebilirsiniz!   

İpucu Sayfanızı İşaretleme
Birisi size bir kart gösterdiğinde bu kartı, ipucu sayfanızın ilk sütununa 
ve kartı gösteren oyuncunun baş harfinin altındaki sütuna not alın. Kimin 
hangi karta sahip olduğunu bilmek, iddiada bulunurken strateji yapmanıza 
yardımcı olacak ve diğer oyuncular iddiada bulunduğunda ipuçları 
toplayabileceksiniz. 

Bu örnekte katil Orchid’dir!
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