ÖNEMLİ:

OYUNA HAZIRLIK

KART OYUNU

1. K
 öşesinde
işareti bulunan tüm kartları oyundan çıkarın. Bu
kartlar yalnızca EN İYİ DEDEKTİFLERE YÖNELİK İLERİ DÜZEY
OYUN için kullanılmalıdır (daha fazla bilgi için bu bölüme bakın).
2. T üm Karakter Profili kartlarını çıkarın. Her oyuncu bir
kart seçer. Oyun boyunca bu kişi olursunuz.
3. H
 er oyuncuya 12 Dava Dosyası kartından oluşan birer set verin. Setlerin
köşesi dört sembolden biri ile işaretlenmiştir:

Bir setteki tüm kartların aynı sembolü taşıdığından emin olun.
Her oyuncunun 6 Şüpheli kartı, 3 Silah kartı ve 3 Konum
kartı olmalıdır (yandaki kurulum resmine bakın). Fazla
olan Dava Dosyası kartı setlerini kenara ayırın.
4. K
 anıt kartlarını 3 desteye ayırın: Şüpheliler, Silahlar ve Konumlar. Kartları
kapalı tutarak destelerin her birini karıştırın. Her desteden bir kartı, ne
olduğuna bakmadan kapalı olarak ortada yeni bir deste oluşturacak
şekilde yerleştirin. Bu kartları Suç kartıyla kapatın. Bunlar suçu
oluşturacak ve biri suçlamada bulunana kadar gizli kalacaktır.
5.Geriye kalan Kanıt kartlarını birleştirip karıştırın, ardından herkeste eşit
sayıda kart olacak şekilde kapalı olarak dağıtın. Kalan kartlar, herkesin
görmesi için açık şekilde ortaya yerleştirilir.
6.Kendi Dava Dosyası kartlarınıza ve Kanıt kartlarınıza bakıp ortadaki açık
Kanıt kartlarını inceleyin. Görebildiğiniz tüm Kanıt kartları aklanmıştır, yani
Suç kartının altında bulunamaz.
7. E linizdeki Dava Dosyası kartlarından, açık Kanıt kartlarıyla eşleşen
kartları çekin. Bunları, aklanmış destenize kapalı olarak yerleştirin.
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Kanıt kartlarınızı her zaman elinizde
tutun ve diğer oyuncuların hiçbir
kartınızı görmemesini sağlayın!
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NASIL OYNANIR?
Daha önce Cluedo ya da İpucu Peşinde oynadınız mı? Bu oyun da ona benzer.
Suç kartının altında ne olduğunu öğrenip suçu kimin, neyle, nerede işlediğini
bulmak için diğer oyunculara sorular sorun. Bir oyuncu size her Kanıt kartı
gösterdiğinde, bunun Suç kartının altında olmadığını öğrenmiş olursunuz.
İpucu defterinde çizik atmaya benzer şekilde, bununla eşleşen Dava Dosyası
kartını aklanmış destenize koyun.
Şimdi araştırmaya başlama zamanı! Oyuna en şüpheli görünen oyuncu
başlar.

SIRA SİZE GELDİĞİNDE
1. Kartlarınıza bakın. Solunuzdaki oyuncuya, suçla ilişkili
olabileceğini düşündüğünüz herhangi iki öğe hakkında soru
sorun. “Scarlett ve ip” gibi farklı öğe türleri ya da “ip veya
şamdan” gibi aynı öğe türü hakkında soru sorabilirsiniz.
2. Soru sorduğunuz oyuncu, elindeki Kanıt kartlarını kontrol etmelidir.
Sorduğunuz Kanıt kartlarından birine sahipse bunu size göstermesi
ancak başka kimseye göstermemesi gerekir. Sorduğunuz Kanıt
kartlarından her ikisine de sahipse size göstermek üzere bunlardan
birini seçebilir (her iki kartın da kendisinde olduğunu açıklamadan).
Kanıt kartlarından herhangi biri onda değilse bunu söylemesi gerekir.
3. Solunuzdaki ilk oyuncu size yardımcı olamazsa aynı soruyu bir sonraki
oyuncuya sorun. Biri size bir Kanıt kartı gösterene veya soru herkese
sorulana kadar sormaya devam edin. Sorduğunuz kanıt kartları kimsede
değilse bu öğelerden birinin veya her ikisinin Suç kartının altında olduğunu
öğrenmiş olursunuz. (Ayrıntılar için İPUÇLARI VE TAKTİKLER bölümüne
bakın.)
4. Bir Kanıt kartını gördükten sonra bunun Suç kartının altında olmadığını,
yani aklanmış olduğunu öğrenmiş olursunuz. Bu kartla eşleşen
Dava Dosyası kartını kapalı olarak aklanmış destenize koyun.

5. Sıranız sona erer. Oynama sırası solunuzdaki oyuncudadır.
6. Suçu kimin, neyle ve nerede işlediğini bulana
kadar oynamaya devam edin!

SUÇLAMADA BULUNMA
Sıra size geldiğinde suçu kimin, neyle ve nerede işlediğini bildiğinize
inanıyorsanız suçlamada bulunmaya hazırsınız demektir. Suçlamada
bulunmak isteyen başka bir oyuncu daha olup olmadığını sorun.

Suçlamada bulunacak olan yalnızca siz misiniz?
• Suçlamada kullanacağınız birer Şüpheli, Silah ve Konum Dava Dosyası
kartını kapalı şekilde önünüze koyun (aklanmış destenizden ayrı şekilde).
• Suç kartının altındaki kartlara bakın ancak
bunları başka kimseye göstermeyin!
• Suç kartının altındaki üç kart suçlamanızla eşleşiyorsa tebrikler, kazandınız!
Kanıtlamak için Suç kartını ve Dava Dosyası kartlarınızı ters çevirin.
• Kartlarınız eşleşmiyorsa ne yazık ki kaybettiniz demektir! Diğer
oyuncular oynamaya devam eder. Artık soru soramaz veya suçlamada
bulunamazsınız ancak size sorulan sorulara doğru yanıt vermelisiniz.

Birden fazla kişi mi suçlamada bulunuyor?
• Kimin ilk, ikinci, üçüncü ve en son suçlamada bulunacağına
karar verin. Tüm oyuncular, suçlamada kullanacakları üç
Dava Dosyası kartını kapalı şekilde koyar. Suçlamada
bulunan tüm oyuncular aynı anda bu kartları açar.
• Suçlamada bulunan ilk oyuncunun, Suç kartının altındaki kartları
ters çevirmesi gerekir. Kartlar suçlamanızla eşleşiyorsa kazandınız!
Eşleşmiyorsa doğru kartlara sahip olan bir sonraki oyuncu (belirlediğiniz
sıraya göre) kazanır. Kimse kazanmazsa suçlu paçayı kurtardı demektir!
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NASIL KAZANILIR?
Suçu ilk çözen siz olun!

EN İYİ DEDEKTİFLERE YÖNELİK İLERİ
DÜZEY OYUN

3-4
OYUNCU
E7859/ E7495

(2-4 Oyuncu)

Daha büyük bir davaya
hazır olduğunuzu mu
düşünüyorsunuz?
•
işaretli kartları ekleyin.
Artık 1 ek Silah ve 2 ek Konum
olacak.
• Kurulum öncekiyle aynı
şekildedir ancak artık her
oyuncu 15 Dava Dosyası
kartından oluşan (6 Şüpheli,
5 Konum, 4 Silah) birer sete
sahiptir ve artık masum
veya suçlu olabilecek 3
ek Kanıt kartı (tabanca,
oturma odası ve çalışma odası) mevcuttur.
• Normalde olduğu gibi sorular sorun ve suçlamada
bulunun. Yalnızca iki kişi oynuyorsanız biriniz
suçlamada bulunduğunda diğer oyuncunun
da suçlamada bulunması gerekir.
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KART OYUNU

İPUÇLARI VE TAKTİKLE
R

• Bir Kanıt kartının suçla ilişk
ili olduğundan emin olduğun
uzda
bu türdeki tüm diğer kartlard
an
suçla ilişkili olduğundan em kurtulun. Örneğin, bıçağın
inseniz tüm diğer Silah Dav
a
Dosyası kartlarını kapalı olar
ak aklanmış destenize koy
un.
• Bir kartın suçla ilişkili olup
olmadığından emin değil
misiniz?
Kartı elinizde tutun.
• Elinizde olan bir Kanıt kar
tı ve elinizde olmayan bir
Kanıt kartı
hakkında soru sorarak blöf
yapın.
• Hangi oyuncuların Kanıt
kartlarınızı gördüğünü aklı
nızda
tutarak mümkün olduğun
ca az bilgi vermeye çalışın.
• Sıra sizde olmadığında dah
i dikkatinizi oyuna verin. Hay
ati
önem taşıyan ipuçları öğr
enebilirsiniz!
• Birinin sizden önce davran
acağını düşünüyorsanız tüm
kanıtlara ulaşmadan suçlam
ada bulunun!
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İÇİNDEKİLER
1 Suç kartı • 12 Kanıt kartı • 4 adet 12’li Dava Dosyası kartı seti
• 2 Hatırlatma Kural kartı • 6 Karakter Profili kartı
İleri Düzey Oyun için ek kartlar
( sembolüyle işaretlenmiştir)
3 Kanıt kartı • 12 Dava Dosyası kartı

OYUNUN AMACI
Gizemi çözmek ve suçu kimin, neyle ve nerede işlediğini içeren bir
suçlamada bulunmak için dedektiflik becerilerinizden yararlanın!

0619E7589131E7495

UYARI:

ANNE BABALAR İÇİN:
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BOĞULMA TEHLİKESİ – Küçük parçalar.
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.
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