
OYUN ZAMANI!
Oyunu 
kazanmak için 
Üç mülk setini 
tamamlayan ilk 
oyuncu olun! Setler, eşleşen  
her bir kartı elde ettiğinizde 
tamamlanmış olur.  

Bu oyun, oyuncuların sırayla 
açık artırma düzenlediği 
turlar hâlinde oynanır. 

En küçük oyuncu, ilk açık 
artırmayı düzenler.

Açık artırma düzenleme 
sırası size geldiğinde: 
1.  Tüm oyuncular kart çekme 

destesinden birer kart çeker. 
2.  Varsa elinizdeki hamle kartlarını 

oynayabilirsiniz. İstediğiniz 
kadarını oynayın. HAMLE 
KARTLARI bölümünü inceleyin. 
İsteyen oyuncu istediği zaman 
Hayır! kartını oynayabilir. 

3.  En üstteki mülk kartını 
ters çevirin ve mülkü açık 
artırmaya çıkarın.  

Açık artırmaya çıkarmak için:  

a.  Aynı anda tüm oyuncular, 
kimseye göstermeden 
ellerindeki kartlardan istedikleri 
kadar para kartı seçer. İsteyen 
oyuncu teklif vermeyebilir.

b.  Tüm oyuncular hazır olduğunda 
1, 2, 3, TEKLİF diye bağırır! Tüm 
oyuncular, herkesin görmesi 
için para kartlarını önlerine açık 
bir şekilde koyar. 

c.  En çok para teklif eden oyuncu 
mülk kartını alır ve önüne açık 
bir şekilde koyar. Bu oyuncu, 
para kartlarını kullanılmış kart 
destesine bırakır. 

   

Beraberlik mi oldu? 
Oyuncular aynı tutarda para teklif 
ederse bu oyuncular açık bir 
kazanan olana dek daha fazla para 
kartıyla tekliflerini yükseltebilir. 
Oyuncuların beraberliği bozulmazsa 
açık artırma sona erer ve hiç kimse 
kazanmaz. Tüm oyuncular para 
kartlarını geri alır. Bu mülk kartını, 
mülk kartı destesinin en altına 
yerleştirin.  

Kimse teklif vermek 
istemiyor mu?
Kimse teklif vermezse bu mülk 
kartını, mülk kartı destesinin en 
altına yerleştirin. 

d.  Açık artırmayı kazanamayan 
oyuncular para kartlarını  
geri alır. 

Artık açık artırma 
düzenleme sırası 
solunuzdaki oyuncuya 
geçer!

OYUNUN AMACI
Açık artırmada mülk satın alın ve üç mülk setini tamamlayan ilk 
oyuncu olun! 

OYUNA HAZIRLIK!
Mülk kartlarını karıştırın, 
desteyi yüzü aşağı gelecek 
şekilde buraya yerleştirin.

Para ve hamle kartlarını tek 
bir destede karıştırın.  

Ardından her oyuncuya beşer 
kart dağıtın. 

Destenin geri kalanını kart 
çekme destesi olarak buraya 
yerleştirin. 

Burada kullanılmış kart 
destesi için yer bırakın. 

28 Mülk Kartı50 Para Kartı32 Hamle Kartı

İÇİNDEKİLER

1

2

Size hiç para kartı gelmediyse 
elinizdeki tüm kartları 
kullanılmış kart destesine 
koyun ve beş yeni kart çekin!

TEKLİF VERME VE SETLERİ  
TOPLAMA İÇİN İPUÇLARI
•  Bazı mülk setleri için diğerlerinden  

daha fazla kart gerekir. Kartın  
köşesindeki sayı, bu seti tamamlamak  
için toplam kaç karta ihtiyacınız  
olduğunu gösterir.

•  Her renkten eksiksiz bir set oluşturmak için yeteri  
kadar mülk kartı vardır. Örneğin, açık mavi renkli  
setin tamamlanması için üç kart gerekir ve bu renkte 
yalnızca üç mülk kartı vardır. Ancak Joker kartları 
herhangi renkte bir mülk olarak kabul edildiği için 
şekilde gösterildiği gibi aynı renkte iki tam set 
oluşturabilirsiniz veya iki farklı oyuncu aynı renkte 
mülk setlerine sahip olabilir! Teklif verin ve akıllıca 
alışveriş yapın! 

•  Elinizde kaç kart olabileceğine dair bir sınır yoktur.

•  Mülk takas etmek için istediğiniz zaman başka 
oyuncularla anlaşmalar yapabilirsiniz. 

•  Kart çekme destesi biterse kullanılmış kart destesini  
karıştırıp yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve bunu  
kart çekme destesi olarak kullanın. 

OYUNUN SONU 
Oyun, bir oyuncu üç mülk setini de tamamladığında sona erer.  
Bu oyuncu oyunu kazanır! 

Açık mavi renkli setin 
tamamlanması için üç  
kart gerekir. 

UYARI: BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar. 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. 
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HAMLE 
KARTLARI

OYUN İÇİN HIZLI BİR 
KILAVUZ!

Joker!

2 çekin!

El Koyun!

Hayır!

Açık artırma düzenleme sırası 
size geldiğinde istediğiniz kadar 
hamle kartı oynayın! Bir hamle 
kartını kullandıktan sonra onu 
kullanılmış kart destesine 
bırakın.

Joker kartları, herhangi bir 
sette herhangi bir mülk yerine 
kullanılabilir! Bir Joker kartını 
sete yerleştirdiğinizde bu kartı 
yerinden oynatamazsınız. 
Ancak Joker kartları, tam bir 
setin parçası değilse onlara el 
koyabilir veya Hayır! kartıyla 
hemen iptal edebilirsiniz. 
Sadece Joker kartlarıyla tam bir 
mülk seti oluşturamazsınız. 

İki kart çekin. 

Başka bir oyuncunun Joker 
kart dahil istediğiniz bir 
mülküne el koyun. Tam bir 
setin parçası olan mülkleri 
seçemezsiniz. 

Diğer Hayır! kartları ve 
Joker kartları dahil olmak 
üzere oynanan herhangi 
bir hamle kartını iptal 
edin. İptal edilen hamle 
kartlarını kullanılmış 
kart destesine bırakın. 
Hayır! kartları, herhangi 
bir zamanda herhangi 
bir oyuncu tarafından 
oynanabilir. 

Oyuncular sırayla açık 
artırma düzenler! 
Sıra size gelince:

Açık artırmaya çıkarmak için: 

Üç mülk setini de tamamlayan 
ilk oyuncu oyunu kazanır! 

1. Tüm oyuncular kart çekme 
destesinden birer kart çeker. 

2. Elinizde hamle kartları varsa 
istediğiniz kadarını oynayın. 

3. En üstteki mülk kartını ters 
çevirin ve açık artırmaya çıkarın!

• Tüm oyuncular, kimseye 
göstermeden ne kadar teklif 
vereceklerini belirler. 

• Oyuncular hazır olduğunda 
1, 2, 3, TEKLİF diye bağırır! 

• Daha sonra oyuncular, para 
kartlarını masaya açık bir  
şekilde koyar. 

• En yüksek teklifi veren oyuncu bu 
mülk kartını alır ve önüne açık bir 
şekilde koyar! 
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