
YETİŞKİN 3+
Oyuncu

DİKKAT: CRANIUM Hamuru buğday içerir. 
Toksik madde içermez. 

CRANIUM hamurunun yere dökülmesi durumunda önce büyük 
parçaları toplayın. Kalan parçaların kurumasını bekleyin, sonra 

kazıyın veya elektrik süpürgesiyle toplayın. Oyundan sonra 
CRANIUM hamurunu kutusuna geri koymayı unutmayın.
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OYUNUN AMACI

ALTERNATİF OYUN

Kazanan!

Nasıl oynanır?

Aranızda gruplaşma mı oluyor? O zaman takımlara ayrılın (Bu oyun için en 
az 4 kişi olmalısınız)!

10 kartı toplayan ilk takım oyunu kazanır ve diğer takımın asla ama asla bu 
zaferi unutmasına izin vermez. Ne hoş değil mi!

1. Aranızı bozmadan iki takıma ayrılın. 

2.  Aksiyon ve Cranium kartlarını nasıl kullanacağınızı daha önce 
anlatmıştık. Bu kuralları uygulayın ve süreyi başlatın.  

3. UYARI – bu oyunda karşı takım da doğru cevabı tahmin edebilir!

4.  Eğer TAKIMINIZ Cranium kartını doğru olarak tahmin eden ilk takımsa, 
hem Aksiyon kartını hem de Cranium kartını saklayın. Her kart bir 
puan demektir; dolayısıyla takımınız iki puan kazanır.

5.   Eğer DİĞER TAKIM Cranium kartını doğru olarak tahmin eden ilk 
takımsa, Cranium kartını ve bir puanı aldılar demektir. Merak etmeyin, 
sizin takım da Aksiyon kartını alarak bir puan kazanır. 

6.  Süre sona erdiğinde kimse Cranium kartını doğru tahmin edemediyse iki 
kartı da kenara ayırın ve oyuna devam edin.

7. Şimdi sıra diğer takımda.Haydi bir kart çekin ve anlatın!

Oyun Kılavuzu

Bu Cranium kartını...

…Buradaki aktiviteyi    
         yaparak anlatın 

Oyunu kazanmak için yedi 
kartı doğru tahmin edin.

İÇİNDEKİLER 
340 Cranium Kartı • 60 Aksiyon Kartı • 2 Bloknot • Cranium Hamuru • Kum Saati
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Süt  

sağmak

İzdivaç  programı  sunar  gibi anlat



 

0816B7402131 Ab     Cranium Dark      Instructions  (TK 131)

Originator: SH Approval: FINAL ROD: 08.16 File Name: B74021310_I.indd

Oyuna hazırlık! Özetlemek gerekirse…

OYUN ZAMANI!
Oyunu kazanmak için

Nasıl oynanır?
Puanlama

Kazanan!

1.  Kutudan Cranium hamurunu,  
kum saatini ve bloknotları çıkarın.

2. Bir kalem bulun.

3.  Aksiyon ve Cranium kartlarını 
ayırarak iki deste oluşturun ve  
her bir desteyi karıştırın. 

4.  İki desteyi kapalı bir şekilde  
yere koyun.

5.  Bu oyunu tek başınıza 
oynayamayacağınızdan 
arkadaşlarınızı toplayın.

Bu Aksiyon kartını 
çektiniz diyelim

İşte oldu. Oyunculuğunuza diyecek yok. . .  
Bir de oyunculardan biri “Süt sağmak” diye 
bağırdı mı başarınızla gurur duyabilirsiniz. 
Harikasınız!!

sonra da bu 
Cranium kartını 
çektiniz            

Zafere giden yolda Aksiyon kartında ne yazıyorsa onu uygulayın; yani 
heykel yapın, çizin, rolü yaşayın ve yaşatın. Doğru tahmin edilen yedi kartı 
toplayan ilk oyuncu, oyunu kazanır ve efsane olur.

Artık sahne sizin…  Bir izdivaç programı sunucusu  
gibi rol yaparken oyun arkadaşlarınızın “Süt sağmak”  
ifadesini tahmin etmesini sağlamaya çalışmalısınız. 

Nizam Bey, Münevver Hanım sabahları mısır gevreği yemekten 
hoşlandığını söylüyor. Hayallerindeki koca ona sabahları kahvaltısını 
hazırlayan, yatağına getiren biri. . . Mandıranızın olması Münevver 
Hanım’ı etkilemeniz için önemli bir fırsat. Ona mısır gevreğini 
hazırlamadan önce ineğin yanına uğramanız ve yapmanız gereken 
son bir şey kaldı. . .

1.  Kimin önce başlayacağına dair aranızda tartışın. Kazanan oyuna başlar. 

2. Bir Aksiyon kartı çekin ve herkese kartın üzerinde ne yazdığını gösterin.

3. Sonra bir Cranium kartı çekin ama bunu kimseye göstermeyin.

4.  Cranium kartını, Aksiyon kartında belirtilen şekilde arkadaşlarınıza anlatın.  
Tabii ki Cranium kartında yazan kelimeleri kullanamazsınız!

5.  Tabu oynamayı çok sevdiğinizi biliyoruz ama bu oyunu farklı oynamanız gerekiyor! 
Cranium kartlarının Tabu kelimeleri olmadığından yapmanız gereken Cranium 
kartını rolün içine girerek ve/veya hikâye oluşturarak anlatmak! 

6.  Bu ikonu görürseniz soruyu konuşmadan, kartta yazdığı şekilde  
çizerek, heykel yaparak, hareketle anlatın. Kartta yazıyorsa 
ses çıkarabilirsiniz, ama konuşamazsınız.

7.  Oyunu başlatmak için kum saatini çevirin. 60 saniyeniz var!  
HAYDİ BAŞLAYIN!

8.  Oyunculardan biri doğru cevabı bulursa hem anlatan hem de bilen birer kartı 
(Aksiyon ve Cranium kartını) saklar ve birer puan kazanır. (Detaylar için 
PUANLAMA bölümüne bakın.)

9.  Sonra sıra soldaki oyuncuya geçer ve oyun saat yönünde devam eder. Kart 
çekip anlatmaya devam edin.

Her sıranın sonunda kartlar puana çevirilir!

·  Bir oyuncu Cranium kartındaki soruyu doğru tahmin ederse, kartı anlatan 
Aksiyon kartını, doğru tahmin yapan oyuncu da Cranium kartını saklar. 
Her kart bir puan değerindedir; dolayısıyla her biri bir puan kazanır.

•  Ama, süre sona erdiğinde kimse Cranium kartında yazanı tahmin 
edemediyse iki kartı da kenara bırakın. Bu derin utancın sizi engellemesine 
izin vermeyin ve oyuna devam edin. Dönüşünüz muhteşem olacak!

Her ne kadar “önemli olan katılmak” olsa da bu oyunun da bir kazananı 
olmalı. Yedi kartı toplayan ilk oyuncu oyunu KAZANIR ve tarihe adını altın 
harflerle yazdırır!

Not: Eğer Cranium kartını birden fazla oyuncu aynı anda tahmin 
ederse, istediğiniz birini seçin ve kartı ona verin.
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