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OYUN ZAMANI

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

2-6

Bir yetişkin tarafından kurulması gerekir.

Zarı sırayla atarak zarda gelen sonuca göre karakterinizi ilerletebilir, karakter ya da mobilya
piyonunun altına bakabilirsiniz. İpuçlarını buldukça seçenekleri eleyin ve son olarak neler
olup bittiğini öğrenin.
Yaşı en küçük oyuncu oyuna başlar.
SIRA SİZE GELİNCE
1. Zarı atın.
Zarda ne geldi?

4

Bunu yapın!

Sarı

Kimseye göstermeden herhangi bir mobilya piyonunun altına bakın.

Beyaz

Kimseye göstermeden herhangi bir karakter piyonunun altına bakın.

Sayı

Karakter piyonunuzu, birbirine bağlanan ayak izleri boyunca
en fazla zarda gelen sayı kadar ilerletin.

1119C1293519

C12935190_PKG_CLUE_JR_BU_TV2.pdf

• Diğer karakter piyonlarının bulunduğu alanlarda duramazsınız.
• Sıranız, başladığınız alanda bitemez.

KIRIK OYUNCAK DOSYASI

Bir ayak izine mi geldiniz?
Durduğunuz yer...

İçindekiler: Oyun alanı, 6 karakter figürü, 6 mobilya kartı, 7 beyaz piyon, 7 sarı piyon,

dedektif not defteri, zar ve çıkartma kâğıdı

OYUNUN AMACI
Eyvah! Birisi oyuncaklardan birini kırdı! Hangi oyuncağın kırıldığını, onu kimin, ne zaman

kırdığını çözmek sizin göreviniz!

Kimseye göstermeden şunun altına bakın...

Sarı ayak izi

Bulunduğunuz odadaki mobilya piyonu.

Beyaz ayak izi

Karakter piyonlarından herhangi biri.

Siyah ayak izi

Hiçbiri! Üzgünüz, gelecek sefere bol şans.

2. Sayfanızı işaretleyin. İki ipucunun da üstünü çizmeyi unutmayın!
• Sarı bir piyonun altına bakarsanız üzerindeki mobilyaya ve gördüğünüz saate çarpı atın,
oyuncak burada belirtilen saatte kırılmış olamaz! Hangi odaları kontrol ettiğinizi
hatırlamak için daima mobilyaya çarpı atın!

İLK DEFA OYNARKEN
• Mobilya kartlarını karton tabakadan çıkarın.
• Beyaz ve yeşil çıkartmaları (oyuncaklar ve oyuncak sandığı) beyaz piyonların
altına yapıştırın. Çıkartmalar, düz olan taraflara yapıştırılmalıdır. Çıkıntılı olan
taraflar karakter figürlerini tutmak içindir.
• Sarı çıkartmaları (saatler) sarı piyonların altına yapıştırın.
• Kare çıkartmaları zarın yüzlerine yapıştırın (bir yüzü boş kalacak).
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Örneğin: Piyanonun altına baktınız ve saat 12.00'yi gördünüz. O zaman her ikisine de çarpı atın.

• Beyaz bir piyonun altına bakarsanız gördüğünüz oyuncağa çarpı atın, kırılan oyuncak
bu olamaz! Ayrıca oyuncak sandığını BULMADIYSANIZ karaktere de çarpı atın.
Oyuncak sandığı kimin karakter piyonunun altındaysa oyuncağı o kırmıştır! Hangi
oyuncağın kırıldığını bulmak için karakterlerin altına bakmaya devam etmeniz gerekir.

Odadaki hiçbir ayak izini
mobilyayla kapatmayın!

3. Altına oyuncak sandığının yapıştırıldığı beyaz piyonu bir kenara koyun. Ardından,
diğer beyaz piyonları çıkartmalı yüzleri aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve karıştırın.
Altında ne olduğuna bakmadan bu piyonlardan birini oyun alanının ortasına koyun.
Bu, kırılan oyuncaktır!
4. Oyuncak sandığı piyonunu, geriye kalan beyaz piyonlarla karıştırın ve her birine bir
karakter figürü takın. Unutmayın, piyonların altına bakmamalısınız! Altında oyuncak
sandığı bulunan karakter figürü, oyuncağı kıran kişidir!
5. Oyunda altı oyuncu olsun ya da olmasın tüm karakter figürlerini ilgili başlangıç
noktalarına yerleştirin. Sonra tüm oyuncular birer karakter seçer!
6. Herkes bir not defteri sayfası ve bir kalem alır (kalem kutuya dahil değildir). İpuçlarını
bulup işaretleyeceğiniz için sayfanızı katlayarak bunları kimsenin görmemesini sağlayın!

FURNITURE

Örneğin: Dinozoru Prof. Plum'ın altında görürseniz her ikisine de çarpı atmanız gerekir.
Dr. Orchid'in altına baktığınızda oyuncak sandığını bulursanız oyuncağı o kırmış demektir!

Sıranız sona erer. Sıra solunuzdaki oyuncuda.
Pool Table

TIMES
(yellow
bases)

1. Tüm sarı piyonları çıkartmalı yüzleri aşağı gelecek şekilde yerleştirin ve karıştırın.
Ardından, altında ne olduğuna bakmadan bir tanesini oyun alanının ortasına koyun.
Bu, oyuncağın kırıldığı saati gösterir!
2. Geriye kalan sarı piyonların her birine bir mobilya kartı takın (piyonların altlarına
bakmayın!) ve her bir piyonu oyun alanındaki ilgili odaya yerleştirin.
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OYUNA HAZIRLIK
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GİZEMİ ÇÖZMEYE HAZIR MISINIZ?
Suçlamada bulunun! Sıra sizdeyken, sayfanızı işaretledikten sonra bile bunu yapabilirsiniz.
1. Suçlama yaparken şöyle söylemeniz gerekir: “[şu karakter] [şu oyuncağı] [şu saatte]
kırdı.” Örneğin; Bay Green oyuncak ayıyı 12:00'de kırdı.
2. Kimseye göstermeden oyun alanının ortasında duran piyonların ve suçladığınız
karakterin altına bakın.
3. Üçünü de bildiniz mi?

EVET! Gizemi çözdünüz ve oyunu kazandınız!
HAYIR! Eyvah, oyundan çıktınız. Hiç kimseye çözümü söylemeyin! Birisi doğru

bilinceye veya oyunda tek oyuncu kalıncaya kadar diğerleri oynamaya devam eder.

Oyunu tekrar oynamak için mobilya kartlarını ve karakter figürlerini piyonlardan
çıkarın, piyonları karıştırın ve yeni bir oyun hazırlayın! Her oyunda yeni bir gizem var!
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