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:
: Her bir görevde,   bir bilyeyi Başlangıç 

Pozisyonu'ndan Hedef Kule'ye taşıyacak bir 
labirent oluşturmak için TABLAYA EKLE'nin 
(ADD TO GRID)  altında gösterilen kuleleri 
kullanmak. 

: 

1. Bir görev kartı seçin. 
2. Görev kartı ile eşleşecek şekilde kuleleri 

oyun alanına yerleştirin. Her görev 
kartında soruyu kurmak için, her bir 
kulenin tam olarak yeri ve yönü 
verilecektir. Kulelerin kenarlarında 
bulunan nokta işaretlerini rehber olarak 
kullanarak, kuleleri doğru bir şekilde 
konumlandırdığınıza emin olun.  

3. Bazen Başlangıç  Pozisyonu resimdeki gibi 
bir kule kümesi içerebilir:

Bu örnekte,  dışardan içeriye doğru kareler:  
mor,  turuncu,  gri.  Bu durumda kuleler, en 
altta mor, sonra turuncu ve en üstte gri 
olacak şekilde yerleştirilmelidir.

5. Bilyelerden birini oyun tablasının kenarında 
bulunan bilye yuvasına yerleştirin.

:
1. Bilye labirentinizi oluşturmak için 

: Sayfa 7'de başlayan "İ NŞA 
KURALLARI"nı uygulamalısınız.

2.  TABLAYA EKLE kuleleri için,  kulelerin 
tam olarak yeri ve yönü verilmeyecektir.  
Ancak,  bir kulenin yatay mı, yoksa dikey 
mi yerleştirilmesi gerektiği size 
söylenecektir. 

Dikey yerleştirilmesi gereken bir kule bu 
şekilde gösterilecektir:

Yatay yerleştirilmesi gereken bir kule bu 
şekilde gösterilecektir:   

3. Başarılı bir labirent oluşturduğunuzu 
hissettiğinizde, Başlangıç Pozisyonundan 
bir bilye bırakın ve onun gidişini izleyin.

4. Eğer bilye Hedef Kule’ye ulaşırsa oyunu

:

1. Görev kartındaki resimde oyun tablasının  
üzerinde gösterilen kuleler sabit 
yerlerinde durmalıdır  ve döndürülemez 
ya da başka bir hücreye hareket 
ettirilemez.

2. Kulelerin sağlam 
bir şekilde 
birbirlerine 
bağlanabilmesi için 
bir taraflarında 
bulunan çıkıntılar 
kullanılarak birleştirilmelidir.

3. Kuleler birbirinin üzerine takılabilir,  fakat  
asla üç taneden fazla değil.

4. İlave kuleler Başlangıç Kulesinin veya 
Hedef Kulenin üzerine takılamaz.  

5. Bir kule  Başlangıç Kulesinin veya  Hedef 
Kulenin üzerinde havada duramaz.

6. İki kule yatay olarak birbirinin üzerine 
takılamaz. Çünkü yan taraflarda kuleleri 
bir araya getirmek için çıkıntı 
bulunmamaktadır. 

7.  Tablada havada duran yatay kuleler 
altta en az iki kule ile desteklenmelidir.

8. Yatay kuleler asla tablanın kenarından 
taşarak  havada duramaz.

9. Bir bilye asla 
tek seferde bir 
seviyeden  fazla 
aşağıya inemez. 

10. Bir bilye asla 
bir düzlüğe 
düşemez.

11. Bir bilye başka bir rampadan aşağıya 
yuvarlanmadan veya Hedef Kuleye 
ulaşmadan önce ( bir düzlüğü ya da köşeyi 
geçerek)  asla tek seferde yatay  olarak bir 
birimden fazla ilerleyemez. Çok fazla hız 
kaybedecektir. 

: 
Çözümü için görev kartının arkasına bakın. 
Kulelerin doğru hücrelere yerleştirildiğinden 
ve doğru konumlandırıldığından emin olmak 
için noktaları takip edin. Her kartın en alt 
bölümünde  bilyenin Başlangıç 
Pozisyonundan Hedef Kuleye ulaşmak için 
izlediği yolu göreceksiniz. 
Dikkat: Bazı görevlerde birden fazla 
çözüm9 bulunmaktadır.

: 
Yer Çekimi (Gravity Maze™) ile ilgili en hoş 
şeylerden biri serbestçe oynamak ve değişik 
şekillerde düzgün görünen yapılar 
oluşturarak eğlenmektir. İnşa ederken, kendi 
becerilerinizi hafife almayın —kendinize ait 
bir kaç soru oluşturma şansını deneyin!

:
Oli Morris: Gündüzleri mucit ve maketçi, 
geceleri iflah olmaz bir oyun sever ve 
bulmaca çözer! Bu tür tutkularının peşinden 
gidebilmek için; Oli, sığınağı olan Fuse 
London Ltd HQ 'dan nadiren ayrılır. Bir 
şeyleri parçalarına ayırıp tekrar biraraya 
getirmekten ve 3 Boyutlu yazıcı ile deneyler 
yapmaktan ilham alır. Sonuç olarak, böyle bir 
yaşam biçimi dağınıklığı ve kirli çamaşırları 
beraberinde getirir, fakat,  kimi zaman da elde 
edilen sonuçlar Yer Çekimi gibi beyinleri 
şaşırtan ürünlerdir. Fuse London Ltd dünya 
çapında 100'den fazla lisanslı buluşu olan 
resmi bir buluş grubudur. 

: 
Wei-Hwa Huang, Tyler Somer, Oliver Morris ve 
Tanya Thompson.
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YER ÇEKİMİ
Bu yer çekimi gücü ile çalışan mantık 
labirenti kesinlikle görsel algı ve 
düşünme becerilerinizi test edecek. 
Yarı saydam kulelerle görsel bir şölen 
yaşatacak çok çeşitli yapılar  
oluşturulabilinir, fakat her bir 
görevde  bilyenizi hedefe ulaştıracak 
yolu inşa etmek için çok dikkatli 
düşünmek zorundasınız. Zorluk 
derecesine göre sıralanmış altmış 
görev, siz aklınızdaki labirentte 
manevralar yaparken, bol bol yaratıcı 
inşa zamanı sağlayacaktır!  Tüm 
görevlerde ustalaştığınızda, kendi 
bilye labirentinizi kurarak ve sorular 
oluşturarak eğlenin. 1 2 3 4 5 6

7 8
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(toplam 9 adet)

En dıştaki kare her zaman oyun tablasına en 
yakın yerleştirilecek kuleyi ve en içteki kare     
en uzağa yerleştirilecek kuleyi temsil eder.

4. Görev kartlarındaki   
(ADD TO GRID) başlığının altındaki 
kuleleri seçin. Kartta gösterilmeyen kuleler 
kullanılmayacaktır.

TABLAYA EKLE başlığının altındaki tüm 
kuleleri yerleştirin.

Çıkıntı

YER ÇEKİMİ
ThinkFun®  akıl oyunları tasarlayan lider bir markadır. 

1985 den beri birçok ödül kazanmış oyunlar 
tasarlamıştır. Çocuklar ve yetişkinler, eğlenceli meydan 

okumalarla dolu saatler geçirten, uygulamalı, 
düşünmeyi kışkırtan oyunların tasarlanmasında 

ThinkFun’a güvenirler. ThinkFun yüksek kalitede, her 
yaş grubunun oyunla düşünce becerilerini 

geliştirebilmesine yardımcı olan yenilikçi oyunlara 
kendini adamıştır. 

Diğer eğitici ve eğlenceli ThinkFun oyunları ve bilgi 
için lütfen sitelerimizi ziyaret ediniz:

www.ThinkFun.com www.anne.com.tr
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