YAŞ

Hey! Kokuyu alıyor musun? Mmmm… Bu
ağzı sulandıran, lezzetli bir peynir! Bir farenin
düşleri gerçek oldu! Ve, inanmayacaksın ama
biri onu dışarıda bırakmış! Ama yine de şu
çılgın, vahşi, heyecan dolu fare kapanına
dikkat etsen iyi olur!
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2–4
OYUNCU

BİR YETİŞKİN
TARAFINDAN
KURULMASI GEREKİR

İÇİNDEKİLER:
oyun alanı • 4 fare piyonu
bilye • 24 Fare Kapanı parçası
• paket lastiği • 24 karton peynir
dilimi • zar

OYUNUN AMACI
Oyun alanının üzerinde peynir dilimi
toplayarak ve diğer oyunculardan
peynirlerini kaparak dolaş… aman fare
kapanına yakalanma! 6 peynir dilimini ilk
toplayan oyuncu oyunu kazanır!

UYARI:

Küçük toplar içerdiğinden 3 yaşından küçük çocuklar için uygun
değildir. Boğulma tehlikesine karşı çocuklardan uzak tutunuz.

İLK DEFA OYNARKEN
Karton tabakadan peynir dilimlerini ayır. Peynir dilimlerini ayırdıktan sonra
kalan karton parçalarını at.

KAPANI HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN

OYUNA HAZIRLIK!

KAPANI YENİDEN KURMAK İÇİN

1. Düz ve sabit bir zemine oyun alanını yerleştir.
2. Oyun alanının üzerine fare kapanını kur
(kurulum talimatları için sayfanın arka
tarafına bakabilirsin).
3. Oyuna başlamadan önce her oyuncuya bir
peynir dilimi ver.
4. Başlangıç hanesine iki peynir dilimi yerleştir.
Tüm oyun alanını dolaşıp yeniden bu haneye
gelen ya da bu haneyi geçen ilk oyuncu iki
bonus peynir dilimini alır.
5. Geri kalan peynir dilimlerini bir deste halinde
oyun alanının yakınına bırak. Burası peynirlerin
saklandığı depo! Çok lezzetli görünüyor!
6. Her oyuncu bir fare piyonu seçer ve farelerini
Başlangıç hanesine yerleştirir.

0-3

Dur işaretini geriye doğru çekip bırak! Her hareketin çılgın bir
etkisi var!

1. Merdivenin üzerindeki kovayı dik duruma getir ve
bilyeyi kovanın içine geri koy.

gıç
n
a
l
baş

2. Süpürgenin yönünü ayarlayarak, kovanın yağmur
oluğunun dibinde durmasını sağla.

3. Süpürgenin yerinde durması için ingiliz anahtarını
süpürgeye tuttur.

4. Tramplenin ucuna dalgıcı yerleştir.

HAYDİ OYNAYALIM!
1. Oyuna ilk kimin başlayacağını belirlemek için zar atın. İlk oyuncudan sonra oyun
solundaki oyuncu ile devam eder.
2. İlk oyuncu zarı atar ve piyonunu zarda gelen sayı kadar oyun alanı üzerinde
ilerletir.
3. Üzerinde durduğu hanenin kurallarını yerine getirir.

5. Kapanı dikkatli bir şekilde yerine yerleştir.

HANELER
Mavi “Kapanı Harekete Geçir” Hanesi: Fare kapanını harekete geçirme
zamanı! Herhangi bir oyuncuyu Tehlikeli Peynir Bölgesi’ne gönderebilirsin.
Seçtiğin oyuncu, piyonunu bu bölgeye koyduktan sonra dur işaretini
geriye doğru çek ve kapanı harekete geçir! Eğer kapana yakalanırsa ondan
bir peynir dilimi al ve kendi peynir tekerine ekle!
Not: Tehlikeli Peynir Bölgesi’nde bir fare olsa bile, seçtiğin başka bir fareyi
oraya gönderebilirsin. Kapana yakalanan her fareden birer peynir dilimi
alabilirsin. (Tehlikeli Peynir Bölgesi hakkında detaylı bilgi için aşağı kısma
bak.)
Tehlikeli Peynir Bölgesi: Burası, kapan harekete geçirilmeden önce
oyuncuların gönderildikleri hanedir. Zarda gelen sayı kadar ilerleyip
bu haneye geldiysen burada durmalısın. Merak etme, kapan harekete
geçirilmez. Ama sıra başka bir oyuncudayken bu oyuncu “Kapanı Harekete
Geçir” hanesinde durursa ve sen hâlâ Tehlikeli Peynir Bölgesi’ndeysen
kapana yakalanabilirsin.
Sarı “Bir Peynir Ekle” Hanesi: Bir parça peynir buldun! Peynir
deposundan bir peynir dilimi al ve kendi peynir tekerine ekle.

Y N İRİ KA

P!

Kırmızı “Bir Peynir Kaybettin” Hanesi: Üzgünüz ama bir dilim peynirini
kaybettin! Peynir dilimlerinden birini al ve peynir deposuna bırak!
(Peynirin bitse bile oyuna devam edebilirsin!)
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Fare Deliği Tüneli Hanesi: Bu hanede durduysan, eğer
istersen tüneli kullanıp tünelin diğer ucundan çıkabilirsin.
Not: Tünele girdiğin haneyle diğer ucundan çıktığın tünel
hanesinin rengi aynı olmalı.
ÖNEMLİ BİLGİLER:
• Fare kapanına yakalansan bile oyundan
çıkmazsın! Kapan yeniden kurulduktan sonra
Tehlikeli Peynir Bölgesi’nde durmaya devam
et. Sıra sana geldiğinde oyuna bu haneden
başlamalısın.
• Başka bir oyuncunun olduğu hanede durursan,
bir sonraki boş haneye ilerle.
• Kapan sıra sendeyken harekete geçirildiyse
kapanı tekrar kurmayı unutma!

Yeşil “Bir Peynir Kap” Hanesi: Seni gidi seni! İstediğin bir oyuncunun bir
peynir dilimini kap ve kendi peynir tekerine ekle!
PE

Mor Hane: Burada bir şey olmaz. Daha fazla peynir almak için sıranın yine
sana gelmesini bekle.

Aa

• Tüm oyun alanını dolaştıktan sonra oyunu
oynamaya devam et! Bir oyuncu altı peynir
dilimini toplayana kadar oyun devam eder.
• Eğer bir oyuncunun peyniri kalmadıysa ondan
peynir dilimi kapamazsın. Ama eğer istersen onu
Tehlikeli Peynir Bölgesi’ne gönderebilirsin.
• Tehlikeli Peynir Bölgesi’nde durduysan ya da bir
başka oyuncu seni bu bölgeye gönderdiyse, fare
piyonunu peynirin üzerine yerleştirmelisin.

KAZANAN!
6 peynir dilimini toplayıp peynir tekerini tamamlayan ilk
oyuncu oyunu kazanır!
Not: Oyunu bitirdikten sonra fare kapanını parçalara
ayırarak kolayca saklayabilirsin.
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FARE KAPANININ PARÇALARI
Kova 1

Lamba
Direği
Ayakkabı

Taban 1

Merdiven
Ayağı A

Paket
Lastiği

Dur İşareti

Bilye

İngiliz
Anahtarı

Kova 2

Taban 2
Merdiven

Merdiven
Ayağı B

Portatif
Merdiven

Saplı
Süpürge

Yağmur
Oluğu

Su teknesi
Taban 3
Küvet

Dalgıç
Kapan

Taban 4
Su tesisatı

Kısa Rampa

Tramplen

Kapan
Direği

AKSİYON DOLU, ÇILGIN
FARE KAPANININ KURULMASI

1

TABAN 1:
Resimde gösterildiği gibi
Taban 1’i oyun alanındaki
yerine geçir ve kaydırarak
yerine sabitle.

6

KOVA 1 VE
BİLYE:

2

3

DUR İŞARETİ VE
LAMBA DİREĞİ:
Dur işaretini ve lamba
direğini yerlerine oturt.

5

PAKET LASTİĞİ:

AYAKKABI:

Resimde gösterildiği gibi
paket lastiğini, Taban 1 ile
dur işaretine geçir.

Ayakkabıyı lamba
direğine tak. (Ayakkabının
topuğu dur işaretine
dönük olmalı)

7

8

YAĞMUR OLUĞU:

Taban 2’yi Taban 1’e tak.

Resimde gösterildiği gibi yağmur
oluğunu merdivenin alt kısmına,
Taban 1 ve 2’ye geçir.

11

Merdiven Ayağı A’yı oyun
alanına geçir. Yerine
oturması için geri it.

10

İNGİLİZ ANAHTARI VE
PORTATİF MERDİVEN:

KOVE 2 VE SAPLI
SÜPÜRGE:

Resimde gösterildiği gibi ingiliz anahtarını
portatif merdivene tak. Sonra portatif
merdiveni Taban 2’ye yerleştir.

Süpürge sapının ucuna
Kova 2’yi geçir…

13

12

Süpürgenin yönünü ayarlayarak kovanın
yağmur oluğunun dibinde durmasını sağla.
Süpürgenin yerinde durması için ingiliz
anahtarını süpürgeye tuttur.

Merdiven Ayağı B’yi merdivenin arka kısmına tak, sonra
ikisini Taban 1’in üzerine yerleştir. O sırada merdivenin önünü
Merdiven Ayağı A’ya tak.

MERDİVEN
BOŞLUĞU:

9

TABAN 2:

Merdivenin tepesine Kova
1’i oturt, sonra içine bir
bilye koy.

16

4

14

…sonra resimde gösterildiği
gibi süpürgeyi portatif merdivene tak.

15

TABAN 3:

SU TESİSATI:

KÜVET:

KISA RAMPA:

Taban 3’ü oyun alanına yerleştir,
sonra Taban 3’ü Taban 2’ye tak.

Su tesisatını Taban 3’e geçir.

Küveti su tesisatına tak.

Kısa rampayı küvete ve su
tesisatına geçir.

17

18

19

21

20

TRAMPLEN:

DALGIÇ:

TABAN 4:

SU TEKNESİ:

KAPAN DİREĞİ:

KAPAN:

Trambleni Taban 3’e geçir.

Dalgıcı tramplenin üzerine
yerleştir.

Taban 4’ü oyun alanına
yerleştir.

Su teknesini Taban 4’e
yerleştir.

Kapan direğini Taban 4’e tak.

Kapanı direğin tepesine
yerleştir, kapan tepede
dengede durmalı.
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