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Hazırlık
Her oyuncu :

- - seçtikleri renkten iki kral ve
- Bir başlangıç dominosu (tek bir kare)  alır ve ve ön yüzü
yukarı bakacak şekilde yerleştirir.

Dominoları karıştırın ve sayılar dışarı bakacak şekilde 
çekiliş yığınını oluşturun.

A Çekiliş destesinden 4 domino alın. Dominoları artan 
sırada görüntüleyin (en düşük sayı her zaman satırın en 
üstüne yerleştirilir). Artık arazi tarafını görmek için 
dominoları çevirmeye hazırsınız.

B Sadece başlama sırası için, bir oyuncu tüm papazları 
eline alır. Sonra birer birer, oyuncular elden bir kral seçer 
ve bu kralı kendi seçtikleri bir domino taşına yerleştirir. 
(Bu sefer kendi renkli kralınız olmayabilir). Her bir domino 
taşı yalnızca bir krala sahip olabilir. Bu, son giden 
oyuncunun bir karo seçeneği olmadığı ve onu kalan karo 
üzerine yerleştirmesi gerektiği anlamına gelir.

C Tüm dominolarda bir şah varsa, çekme yığınının 
önünden yeni taşları seçin.
Onları kralların olduğu çizginin yanına artan sırayla 
yerleştirin. Manzara resimlerini ortaya çıkarmak için yeni 
döşemeleri ters çevirin. Artık domino içeren iki satırınız 
olacak, birinde krallar olacak.

Oyun
Oyun sırası, kralların dominoların ilk sırasındaki 
pozisyonuna göre belirlenir. Şahı 1. dominoya yerleştirilen 
oyuncu (sıranın en üstünde, en düşük numaralı olan) 
oyuna başlar. Bu oyuncu aşağıdaki eylemleri 
gerçekleştirmelidir:
1 Domino'yu krallarıyla birlikte bağlantı kurallarına göre 
kendi bölgelerine ekleyin.
2 Yeni dizide şahını yerleştirerek yeni bir domino seçin. 
Şimdi, kralı ikinci domino üzerinde olan oyuncunun iki 
eylemini yapma sırası ve son oyuncu iki eylemini 
gerçekleştirene kadar bu şekilde devam eder. Her 
oyuncu, 1 ve 2 eylemi, her bir kral için bir kez olmak üzere 
iki kez yapacaktır. Sonra yeni bir domino hattı oluşturun 
ve yeni bir dönüş başlayabilir.
Oyun 6 turda oynanır.

KINGDOMINO 
YAZDIR &OYNA
Sen, krallığını genişletmek için yeni topraklar arayan bir Kralsın. En 
iyi arazileri bulmak için tüm toprakları, buğday tarlalarını, gölleri, 
dağları keşfetmelisin. Fakat dikkatli ol, başka Krallar da bu 
toprakları arzuluyorlar.
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Eğer oyunumuzu 
beğendiyseniz tam 
sürümü için 
anne.com.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Game of the year 2017 in Italy, 
Germany, Denmark and Norway!

Bağlantı kuralları
Oyuncular krallıklarını 5x5 kare şeklinde inşa etmelidir 
(her domino iki kareden oluşur). 
Bir domino yerleştirirken her oyuncu bu dominoyu; 

- - Ya başlangıç karolarına bağlayın (başlangıç domino
taşı vahşi bir domino olarak düşünülebilir, herhangi bir
arazi bu dominoya bağlanabilir),
- Veya arazilerinden en az biriyle eşleşen başka bir
domino taşına bağlayın (yalnızca yatay veya dikey).
Bu kuralları izleyerek bölgenize bir domino
ekleyemiyorsanız, domino atılmalıdır. Tüm dominolarınız
5x5'lik bir ızgaraya sığmalıdır. Kötü planlama nedeniyle,
bir veya daha fazla domino kartınız uymuyorsa, o domino
taşını atın. Atılan fayanslar için puan almazsınız.

Oyunun sonu
Son dominolar sıralandığında oyuncular son bir tur 
oyunarlar. Artık her oyuncunun önünde krallığını 
oluşturan 5x5'lik bir ızgara olmalıdır. Bir oyuncu herhangi 
bir domino atmak zorunda kaldıysa bazı krallıklar 
tamamlanmayabilir.
Artık her oyuncu kendi krallıkları için puanları şu şekilde 
hesaplayabilir:

- Bir krallık farklı BÖLGELERDEN oluşur; yatay veya dikey 
olarak birbirine bağlanan aynı tür araziye sahip kareler.

-  Bağlı bölge karelerinin sayısını sayın ve bu kare sayısını 
o bölgede görünen taçların sayısıyla çarpın.
- Bir bölge içinde birden fazla krona sahip olabilirsiniz. 
Tacı olmayan bir bölge size puan vermez. Örneğin, 
birbirine bağlı 5 orman kareniz varsa ve o ormanda 2 
tacınız varsa, 10'luk bir skor elde etmek için 5x2'yi 
çarparsınız. Bağlı 3 göl kareniz varsa ancak taçınız yoksa, 
0 puan alırsınız.

Bölgelerinizin her biri için puanları toplayın ve en yüksek 
puana sahip oyuncu kazanır.

Beraberlik durumunda, en büyük bölgeye sahip oyuncu 
(en fazla kareye sahip) oyunu kazanır.

Hala berabere kalırsa, en çok krona sahip olan oyuncu oyunu 
kazanır. Hala berabere kalırsa, oyuncular zaferi paylaşır. 
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