
Arkalı önlü yazdırın

“Salonun ortasına benim papağanım YAPMADI, sanırım bir tavşan yaptı!” Sevimli minik bir tavşanın gururlu 
sahibi olarak, hızlıca bu eyleme bir açıklık getirmeye ihtiyacınız var ve başka bir oyuncunun evcil hayvanına 
suç atmalısınız.

Hafızanıza ve hızınıza güvenmelisiniz yoksa masumiyeti kanıtlanmış bir hayvanı suçlayarak ortadaki pisliği 
temizlemek zorunda kalabilirsiniz. Salonun ortası pisletilmiş. Ya sizin ya da diğer oyunculardan birinin evcil 
hayvanı yapmış olmalı. 

Fakat kim?

HAZIRLIK
Tüm kartlarınızdan kurtularak size ait 6 evcil hayvanın masumiyetini kanıtlayın. Suçlanan hayvanın ismini duyar duymaz, hızlıca 
doğru kartı bulup, ortaya ilk koyan oyuncu olun ve sonra suçu başka bir hayvana atın. Suçlu hayvanın sahibi olmaktan 
kaçınmak için, hızlı olun ve hangi hayvanların masum olduğunu hatırlayın. Her turda, suçlu hayvanın sahibi bir ceza kartı alır. 
Oyunun sonunda en az ceza kartı olan oyunu kazanır.

OYUN
En küçük oyuncu seçtiği bir hayvanı masanın ortasına koyarak şöyle diyebilir: 
“Benim kaplumbağam yapmadı, sanırım bir hemstır yaptı!”
Diğerleri hemstır kartını bulan ve ortadaki kaplumbağa kartının üzerine koyan ilk kişi olmaya çalışır. Bunu yapabilen ilk oyuncu 
hemstırının masum olduğunu kanıtlar. Hemstır kartını ilk koyan oyuncu suçlanmaktan kurtulmuş olur ve aşağıdaki gibi söyleyerek 
başka bir hayvana suç atar:
“Benim hemstırım yapmadı, sanırım bir balık yaptı!”
Böylece diğer oyuncular balık kartlarını bulmak ve kendi balığının masumiyetini kanıtlamak için, bu kartını ortaya koyan ilk kişi 
olmaya çalışır. Sonra suçu başka bir hayvana atar.
ÖNEMLİ:
Yeni bir hayvana suç atan oyuncu, bu turda ortaya kart koyamaz.
Oyun suçlu hayvan bulunana kadar devam eder (Bir Turun Sonu’na bakınız). Eğer bir oyuncu son kartını koyar ve başarılı bir 
şekilde başka bir hayvana suç atarsa, oyun elinde kartı biten oyuncu olmadan devam eder. Çünkü tüm hayvanlarının 
masumiyetini kanıtlamış olur.     Ne kadar iyi bir sahip!
Not: 
Bir hayvanınızı suçlanmaktan kurtarabilir ve hemen sonra, başka bir oyuncunun aynı tür hayvanını suçlayabilirsiniz.
Örneğin: “Benim kedim yapmadı, sanırım başka bir kedi yaptı!“

BiR TURUN SONU
Oyun, bir suçlu hayvan bulunduğunda sona erer. Sahibi suçu başka bir hayvana atamazsa, suç bu hayvanın üzerinde kalır. Bunun 
gerçekleşmesi için iki farklı yol vardır.

1. Senaryo: 

Eğer bir oyuncu suçu başkasına atmaya çalışırken diğer oyuncuların elinde bu tür hayvan kalmadıysa (yani herkes bu tür 
hayvanının masumiyetini kanıtladıysa), bu durumda suçlayacak hayvan kalmamış demektir ve ortaya konan en son hayvan suçlu 
bulunur! Herkes elindeki kartları kanıt olarak gösterir. Suçlu hayvanın sahibine bir ceza kartı verilir. 

2. Senaryo: 

Yalnızca bir oyuncunun elinde bir veya daha fazla kart kaldıysa (yani tüm diğer oyuncuların hiç kartı kalmadıysa), bu oyuncu suç 
atacak başka bir hayvan kalmadığı için suçlu hayvanın sahibi olur ve bu oyuncuya bir ceza kartı verilir.

OYUNUN SONU
Bir oyuncunun 3 ceza kartı olunca oyun sona erer.
Ne kadar da kötü bir sahip!
En az ceza kartı olan oyuncu oyunu kazanır. 
Eşitlik durumunda oyuncular zaferi paylaşır!
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İşaretli yerlerden kesin.
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