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Bu kartlar kuralları bozmanız için bir davettir.

Kartın Ön Yüzü
Kartın Adı
Kuralı bozmak
için bu talimatı
uygulayın.

OTELLER

Kuralı nasıl bozabilirim?
Oyun boyunca gözünüz oyun alanında açık bir şekilde duran
Kural Bozan kartlarında olsun. Böylece hangisini kullanacağınızı
planlayabilir ve diğer oyuncuların kurallara uyup uymadığını
gözlemleyebilirsiniz. Başarılı bir Kural Bozan olabilmek için diğer
oyuncuların dikkatini dağıtmalı, blöf yapmalı ya da el çabukluğunuzu
kullanmalısınız. Bazı kurallara uymamak diğerlerine göre daha zor
olabilir ama bir iki pratikle başarabilirsiniz.

Otel Kurmak
Bir renk grubundaki tüm arsalara sahipseniz bu
arsalara otel kurmaya başlayabilirsiniz. Bunun
için sıranın size gelmesini beklemek zorunda
değilsiniz.
Tapu Senedi kartında belirtilen otelin ﬁyatını
bankaya ödeyin ve oteli arsanızın üzerine
yerleştirin.
Bir arsaya sadece bir otel kurabilirsiniz.
Bazı Kural Bozan, Şans ve Kamu Fonu kartları,
bir tam setin parçası olmayan mülkler için otel
almanıza, otelin yerini değiştirmenize ya da oteli
kaldırmanıza izin verir.
Eğer bir Kural Bozan, Şans veya Kamu Fonu
kartında mülkünüzü bankaya geri vermeniz
gerektiği yazıyorsa ve mülkün üzerinde otel varsa
otel yerinde kalır. Bir oyuncu bu mülkü bankadan
satın aldığında, bankaya “mülkün yazılı değeri”ni
öder ve yanında oteli ücretsiz olarak alır.
Otelleri bankaya ya da diğer oyunculara
satamazsınız.

Kendi sıranızda ya da başka oyuncuların sıraları esnasında kurallara
uymayabilirsiniz.

Kurallara uymamaya hazır olduğunuzda:
1. Kural Bozan kartında yazan talimatı gizlice uygulayın. Sonra
sıradaki oyuncu zarları atana kadar bekleyin. Zarları atmadan
önce kimse sizi yakalayamazsa başardınız demektir!
2. Sıradaki oyuncu zarları atınca herkese hangi kurala uymadığınızı
söyleyin.
3. Kartın arkasında yazan ödülü alın.
4. Kullanılan kartı, Kural Bozan kartları destesinin en altına geri
koyun ve desteden yeni bir kart çekip oyun alanına yerleştirin.

Eğer yakalanırsanız bu
cezayı alın.

Bir oyuncunun kurala uymadığını düşünüyorsanız, sıradaki oyuncu
zarları atmadan önce “Kural Bozan” diye bağırın ve hangi kurala
uymadığını söyleyin. Eğer şüpheli Kural Bozan gerçekten suçluysa,
Kural Bozan kartının arkasında yazan cezayı alır. Sonra kartı ilgili
destenin en altına koyun ve desteden yeni bir kart çekin. Kartı yüzü
açık bir şekilde oyun alanına yerleştirin.

Size iftira mı atıldı?
Masum olduğunuz halde bir oyuncu sizi kurallara uymamakla
suçlarsa, kurallara uyduğunuzu kanıtlamaya çalışın. Eğer
kanıtlarsanız, iftira atan oyuncu size B100 ödemek zorundadır.
Eğer masum olduğunuzu kanıtlayamazsanız, diğer oyuncular sizin
kurallara uyup uymadığınıza ve bir cezayı hak edip etmediğinize
karar verebilir.
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İstediğiniz zaman başka bir oyuncudan mülk satın
alabilir, mülklerinizi başka bir oyuncuya satabilir, takas
edebilirsiniz.
Mülklerin bedelleri nakit olarak ödenebilir, başka bir
mülkle takas edilebilir, “Kodes’ten ücretsiz çık” kartıyla
değiştirilebilir. Mülklerin değeri, anlaşmayı yapan
oyuncular tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılır.

Hiç param kalmazsa ne
yapabilirim?
Ödeme yapmanız gerekiyor ama hiç paranız yok mu?
Fon yaratmak için mülklerinizi satabilirsiniz.

Oteller yetmedi mi?
Eğer birden fazla oyuncu bankada
kalan son oteli satın almak
istiyorsa otel açık artırmaya
çıkarılır. Açık artırma b10 ile
başlar. Tekliﬂer en az b10’ar
b10’ar artırılmalıdır. Herkes
tekliﬁni sıraya bağlı kalmadan
söyleyebilir. Ödeme bankaya yapılır.

Tüm mülkler satıldıktan ve her oyuncu BAŞLANGIÇ noktasına
vardıktan sonra oyun sona erer.
Tüm mülkler satıldıktan sonra BAŞLANGIÇ noktasına vardığınızda,
ilerlemeniz gereken hamle varsa bile bu hanede durun. b200 alın.
Tüm oyuncular BAŞLANGIÇ noktasına vardıktan sonra sırayla her
oyuncu her bir mülkünün kira gelirini bankadan alır. Kurallara uyun!
Mülkünüzün üzerinde otel varsa Tapu Senedi kartında
yazan “otel kirası” gelirini alın.
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OYUNUN AMACI

En çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!

USTA KURAL BOZUCULAR İÇİN...

Üzerinde otel kurulu mülkünüzü bankaya mülkün “Otel
Kirası” gelirine ya da diğer bir oyuncuya anlaştığınız
ﬁyata satabilirsiniz. Mülkü bankaya ya da diğer bir
oyuncuya satsanız da otel yerinde kalır. Tam bir seti
parça parça satabilirsiniz.

Kimseye yakalanmadan çok daha fazlasını yapabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
O zaman gerçek bir Kural Bozan gibi oynayın!
Bu oyunda her şeyi deneyebilirsiniz! Kural Bozan, Şans ve Kamu Fonu kartları size özel
avantajlar, ödüller ve cezalar verecektir ama bunların dışında da istediğiniz gibi kuralları
bozabilirsiniz! Bankadan para aşırın! Zarda gelen sayıya aldırmayın! Bozduğunuz kuralın
fark edilmeyeceğini düşünüyorsanız istediğinizi yapın!
Bu seçenek oyuna özel bir dikkat göstermenizi gerektirir. Hatta biraz paranoya yaratabilir.
Dizginlenemeyen Kural Bozan’larla başa çıkmak için kendi kurallarınızı koyabilirsiniz. Eğer
kararlaştırdığınız kurallara uyulmazsa bazı cezalar verilebilir. Alacağınız riske siz karar verin!

İﬂas eder ve oyundan çekilirsiniz!
Başka bir oyuncuya borçluysanız…
Tüm mülklerinizi ve varsa Şans ve Kamu Fonu kartlarınızı
bu oyuncuya devredin.
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Monopoly Cheaters

CHEATERS EDITION

Bir renk grubuna ait mülkleriniz için iki kat kira alın.

Mülklerinizi, bankaya yazılı değerleri üzerinden ya da
diğer bir oyuncuya anlaştığınız ﬁyata satabilirsiniz.

Bankaya borçluysanız…
Tüm mülkleriniz hemen açık artırmaya çıkarılır ve
ödemeler bankaya yapılır. Eğer varsa Şans ve Kamu
Fonu kartlarınızı ilgili destelerin en altına geri koyun.

c Emlak Ticareti Oyunu c

OYUNUN SONU

Hâlâ borcunuz mu var?

Bir Kural Bozan’ı nasıl yakalarım?
Kartın Arka Yüzü
Eğer başarılı olursanız
bu ödülü alın.

ANLAŞMALAR

BRAND

KURAL BOZMAK

www.hasbrokutuoyunlari.com
0318E1871131
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O Y U N

K I L A V U Z U

Ama DURUN! Her şeyin bir kuralı var.
Kural Bozan kartları ile Şans ve Kamu
Fonu kartları size ne zaman ve nasıl
kurallara uymayacağınızı anlatacak.
Bu kartlarda yazanlar dışında
kuralları bozmanız yasak! Oyunun
temel kurallarını anladıktan sonra
kimseye yakalanmadan daha çok
kuralı bozmak isteyenler, bu oyun
kılavuzunun sonundaki “USTA KURAL
BOZUCULAR İÇİN...” bölümüne
bakabilir.
İÇİNDEKİLER
Oyun Alanı, Plastik Kelepçe Ünitesi, 6 Piyon,
22 Tapu Senedi Kartı, 15 Kural Bozan Kartı,
16 Şans Kartı, 16 Kamu Fonu Kartı, 16 Otel,
2 Zar, Para Destesi, Banka Kasası

Aa

Instructions (TK)

Hızla öne geçmek için mülk satın
alırken, kira toplarken ve servetinize
servet katarken kurallara uymayın ve
kurallara uymayan diğer oyuncuları
yakalamaya çalışın! Tüm mülkler
satıldıktan ve her oyuncu BAŞLANGIÇ
noktasına vardıktan sonra oyun sona
erer. Sonunda en çok parası olan
oyuncu oyunu kazanır!

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

Instructions (TK)
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Şans kartlarını karıştırın,
yüzleri aşağı gelecek
şekilde buraya yerleştirin.

Tapu Senedi kartını
7 Her
oyun alanında eşleştiği
hanenin önüne koyun.

İlk kim oyuna başlar?

1. Oyun alanındaki Kural Bozan kartlarını kontrol ederek
turunuza başlayın. Bu turda ya da diğer oyunculara
sıra gelince, kartlardan birinde ya da daha fazlasında
yazanları gerçekleştirmek için plan yapın.
2. İki zarı birlikte atın.
3. Piyonunuzu attığınız zar kadar saat yönünde ilerletin.
4. Hangi hanenin üzerinde durduğunuza bakın. Bu haneye
geldiğinizde yapmanız gerekenleri uygulayın.
Detaylı bilgi için “OYUN ALANINDAKİ HANELER”
bölümünü okuyun.
Çift zar mı attınız? Oyununuzu oynayın, sonra tekrar
zar atın ve ikinci bir tur daha oynayın.
Dikkat! Aynı turda 3 kez çift zar atarsanız
üçüncüsünde Kodes’e girer ve kelepçeyi takarsınız!
Üçüncü turunuzu oynamayın.
5. Zarları ve banka kasasını solunuzdaki oyuncuya verin.
Solunuzdaki oyuncu zarları attığı anda sıranız resmî
olarak sona erer.

Kural Bozan’ın Oyun Alanı
Otelleri banka
kasasına yerleştirin.

Kelepçe
8 Her oyuncu bir piyon seçerek BAŞLANGIÇ noktasına yerleştirir.
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Sahipsiz bir mülkün üzerinde durursanız, o mülkü satın almanız ya da
açık artırmaya çıkarmanız gerekir. (Bebek hanesinin ücretsiz olduğunu
fark ettiniz mi?)

Hane üzerinde yazılı olan bedeli bankaya ödeyin ve Tapu Senedi kartını alın.

Eğer karttaki talimatı hemen yapmanız
gerekiyorsa kartı yüksek sesle okuyun
ve talimatı uygulayın. Hemen yapmanız
gerekmiyorsa kartı kullanmak için hazır
olana kadar saklayın.

ŞANS

Satın almak istemiyorsanız...
Mülk açık artırma yoluyla satışa çıkarılır. Açık artırma b10 ile başlar.
Tüm oyuncular açık artırmaya katılabilir. Tekliﬂer en az b10’ar b10’ar
artırılmalıdır. Herkes tekliﬁni sıraya bağlı kalmadan söyleyebilir. Kimse son
tekliﬁ yükseltmezse açık artırma sona erer. En yüksek tekliﬁ veren son oyuncu
açık artırmayı kazanır, bankaya ödemeyi yapar. Kimse mülkü satın almak
istemiyorsa sorun olmaz. Herhangi bir ödeme yapılmaz ve Tapu Senedi kartı
bankada kalır.

KAMU FONU

Bir renk grubundaki tüm arsaları toplayın!
Bir renk grubundaki tüm arsalara, yani tam bir sete
sahip olduğunuzda...
• her arsanın kira geliri artar!
• oteller kurup daha çok kira geliri elde edebilirsiniz!
Detaylı bilgi için “OTELLER” bölümünü okuyun.

Sahipli Mülkler
Sahipli bir mülk üzerinde durursanız, sahibi sizden mülkün kira bedelini istemek zorundadır. Eğer kira ödemenizi
isterse, mülkün Tapu Senedi kartında yazan kira bedelini ödeyin. Eğer istemeyi unutur ve bir sonraki oyuncu zarları
atarsa kira ödemek zorunda kalmazsınız.

ÜCRETSİZ

OTOPARK

Bu oyun kılavuzunda ve bazı kartlarda “mülkün yazılı değeri” ifadesini göreceksiniz. “Mülkün yazılı değeri”, oyun alanında hane
üzerinde yazılı olan bedeldir. “Üzerinde otel kurulu mülkün yazılı değeri” ise o mülkün Tapu Senedi kartında yazan “Otel Kirası” geliridir.
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KODES

KODES’E

İlgili destenin en üstündeki kartı çekin.

Satın almak istiyorsanız...

Instructions (TK)
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BAŞLANGIÇ noktasından her geçişinizde
ya da bu noktada durduğunuzda
bankadan B200 alın.

Şans ve Kamu Fonu

K

0318E1871131

BAŞLANGIÇ

E
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9 Zarları ve kelepçeyi oyun alanının yanına koyun.

Aranızda bir Kural Bozan varsa şimdi hangi
kurala uymadığını açıklayabilir. “KURAL
BOZMAK” bölümünü okuyun.

BAŞLANGIÇ
HER GEÇİŞTE
A200 MAAŞ AL.

KA

Klasik MONOPOLY’nin kurallarında yazan aynı
nedenlerle Kodes’e gönderilebilirsiniz. Ama
Kodes’e bir kuralı ihlal ederken yakalandığınız
için de gidebilirsiniz. Kodes’teyken kelepçe
takmanız gerekir!

Originator: CFY

Oyun alanı üzerinde dolaşarak mümkün olduğunca çok
mülk satın alın. Klasik MONOPOLY’de olduğu gibi ne kadar
çok mülkünüz olursa o kadar çok kira geliriniz olur. Öne
geçmek için kurallara uymayın ve kurallara uymayan
diğer oyuncuları yakalamaya çalışın! Oyunun sonunda en
çok parası olan oyuncu oyunu kazanır!

Sıra size gelince:

(Toplam = b1.500)

2

MÜLKLER
Sahipsiz Mülkler

Sırayla tüm oyuncular iki zarı birlikte atar. En yüksek zarı
atan oyuncu oyuna başlar, sonra sıra solundaki oyuncuya
geçer.

Bu kartlar, kurallara uymayarak öne geçmenize
ya da diğer bir oyuncuya köstek olmanıza
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Güzellik
yarışmasında jüriye rüşvet verin, hiçbir neden
yokken bir oyuncuyu Kodes’e gönderin ya da
başka bir oyuncuyu mülkünden daha az kira
alması için zorlayın.
Bu oyun alanında kamu kuruluşları ya da
vergi haneleri yok. İstasyonlar satılık değil.
Bazı arsaların değerlerinin de farklı olduğunu
görebilirsiniz. Oyun kılavuzunu okuduğunuzda
ipotek olmadığını fark edeceksiniz. Ayrıca
oyunda ev değil, sadece oteller var.

Oyunu nasıl kazanırım?

KODES

İ

Şans ve Kamu Fonu Kartları

buraya yerleştirin.

OYUN ALANINDAKİ HANELER

Ziyaretçi

AKSİYON HANELERİ

TÇ

Bir oyuncuyu bankacı seçmek yerine, banka
kasası sırayla her tur bir oyuncunun önünde
durur. Aman Kural Bozanlara dikkat edin!

Fonu kartlarını karıştırın,
4 Kamu
yüzleri aşağı gelecek şekilde

6

OYUN ZAMANI!

RE

Bankacı Yok

3

Kural Bozan kartlarını karıştırın
ve hepsini banka kasasına
yerleştirin. 5 kart çekin ve ön
yüzleri yukarı bakacak şekilde
her birini gösterilen bölümlere
yerleştirin.

YA

Bu kartlar kuralları bozmanız için bir davettir.
Herkesin görmesi için oyun alanının ortasına
yerleştirilirler. Herhangi bir oyuncu, herhangi bir
zaman kartlarda yazanlardan birini yapmaya
çalışabilir. Eğer yakalanmadan kartta yazanı
başarırsanız ödüllendirilirsiniz. Ama eğer
yakalanırsanız, tabii ki cezalandırılırsınız.

1

Bankacı yok ama oyuna başlarken kurallara uymaya
çalışın. Tüm oyuncular gösterilen tutardaki parayla
oyuna başlar:
Paranızı önünüzde tek bir
X3
deste halinde değil, tutarlarına
göre ayırarak saklayın.
X1
Kalan paranın tümü banka
kasasının içine konur. Sıra bir
X1
oyuncuya geçtiğinde banka
kasası da o oyuncuya geçer
X4
ve onun
önünde
durur.
X2

Otellerden birini Sirkeci
hanesine yerleştirin. Bu
mülkü satın alan oyuncu,
ücretsiz olarak otele de
sahip olur.

Zİ

Kural Bozan Kartları

OYUNA HAZIRLIK!

Zİ

MONOPOLY CHEATERS EDITION’DA
NELER FARKLI?

GİR

Eğer bu hanede durduysanız piyonunuzu
“Ziyaretçi” yazan bölüme koyun ve Kodes’te bir
Kural Bozan varsa ona “merhaba” deyin.

Kodes’e Gir
Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. BAŞLANGIÇ
noktasından geçseniz bile B200 alamazsınız.
Sonra kelepçeyi takın ve kelepçenin diğer
ucunu oyun alanının oturduğunuz yere yakın
bir kenarına geçirin.
Kodes’e girdiğinizde sıranız sona erer.
Kodes’teyken kira toplayabilir, açık
artırmalara katılabilir, oteller satın alabilir ve
anlaşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca kurallara
uymayanları yakalayabilir ve kendiniz kurallara
uymayabilirsiniz (KURAL BOZMAK bölümünü
okuyun), ancak “Kodes’ten ücretsiz çık” kartı
dışında hiçbir Şans ve Kamu Fonu kartını
kullanamazsınız.

Aynı anda sadece bir Şans kartına
ve bir Kamu Fonu kartına sahip
olabilirsiniz. Örneğin eğer önünüzde
bir Şans kartı varsa ve bir diğerini
Kodes’te başka biri mi var?
çekmeniz gerekiyorsa yeni bir Şans
kartı çekin. Sonra hemen birini kullanın
Onu Kodes’ten çıkarın ve yerini alın! Kodes’teki
ve kullandığınız kartı Şans destesinin
oyuncu size kelepçeyi verir ve piyonunu
en altına koyun. İkisini de kullanmak
“Ziyaretçi” yazan bölüme koyar.
istemiyorsanız istediğiniz bir Şans kartını
Kodes’ten nasıl çıkabilirim?
destenin en altına geri koyun, diğeri
Dört seçeneğiniz var:
önünüzde kalsın.
1. Bir sonraki turda zar atmadan önce B50 ödeyin. Sonra zar atarak
oyuna devam edin.
İstasyonlar
2. Bir sonraki turun başında sahip olduğunuz (ya da bir başka
Bu mülkler satılık değildir! Bu
oyuncudan satın aldığınız) “Kodes’ten ücretsiz çık” kartını kullanın.
hanelerden birinde durursanız
Kartı, yazılı yüzünü alta çevirerek ilgili destenin en altına koyun, sonra
piyonunuzu en yakın istasyona ilerletip
zar atarak oyuna devam edin.
sıranızı sona erdirin.
3. Bir sonraki turda zarda çift atmaya çalışın. Eğer zarda çift atarsanız
ceza ödemeden Kodes’ten çıkabilirsiniz. Attığınız zar kadar ilerleyin ve
sıranızı sona erdirin. Sadece üç tur zarda çift atmayı deneyebilirsiniz.
ÜCRETSİZ OTOPARK
Üçüncü turun sonunda da çift zar gelmezse bankaya B50 ödeyin ve
Fırsatlar her yerde, hatta bu boş otopark
son attığınız zar kadar ilerleyin.
hanesinde bile karşınıza çıkabilir. Bir
4.
Kurala uymayın! Eğer oyun alanında “Abrakadabra” Kural Bozan
Şans kartı ya da Kamu Fonu kartı çekin!
kartı açıksa, piyonunuzu gizlice Kodes’ten çıkarıp ilerletmeye
çalışabilirsiniz!

Instructions (TK)
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