
Oyun 3 seçenekten biri gerçekleştiğinde sona erer;
1. Bir tilkinin Kurnaz Tilki olduğundan müthiş derecede
şüpheleniyorsunuz. Bu durumda, şüphelinin ismini
söyleyin ve daha sonra Kurnaz Tilki kartını
İpucu Detektörü’nden çıkartın. İsim eşleşirse oyunu kazanırsınız! Aksi takdirde,
Kurnaz Tilki yuvasına döner ve elinizden kaçar.

2. Oyun alanının etrafındaki tüm şüpheli kartlarını biri hariç elediyseniz,
Kurnaz Tilki kartını İpucu Dedektörü’nden çıkartın ve bu kartla eşleştiğinden
emin olun. Eğer eşleşirlerse olayı çözdünüz demektir. Tebrikler sevgili detektifler,
oyunu kazandınız!

3. Kurnaz Tilki oyun alanındaki yuvasına ulaşırsa, bu durumda Kurnaz Tilki
elinizden kaçmış olur. Bir dahaki sefere bol şanslar sevgili dedektifler!

Temel oyunu iyice kavradığınızda, Tilki Figürü’nü 3 yerine 4 kare hareket 
ettirerek oyunun seviyesini arttırın. Ve daha ileri seviyedeki bir oyun için, tilki 
5 kare hareket ettirilebilir!

Her zaman hem işbirliği gerektiren oyunları hem de çıkarım oyunlarını çok 
sevdik, bu nedenle Outfoxed oyunu bizim için sürpriz olmadı! Oyun Geliştirme 
Bölümü’nün ekibi, işbirliği ve mantık unsurlarını ustaca barındıran harika bir oyun 
yarattı. Kurnaz Tilki’yi yakalamak için birlikte çalışırken, bazı değerli becerileri de 
öğreneceksiniz; işbirliğinin problem çözmede oynadığı önemli rolün yanı sıra, 
olasılıkları tahmin etme ve ayrıntılara dikkat etme gibi. 
Haydi dedektifler, işbaşına!
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2-4 Oyuncu 5-99 Yaş

Oyun Kuralları
16 Şüpheli Kartı
16 Kurnaz Tilki Kartı
12 İpucu Jetonu
 4 Dedektif Şapkası şeklinde piyon

3 Zar
1  Tilki Figürü
1  İpucu Dedektörü
1  Oyun Alanı

İçindekiler

Kurnaz Tilki büyükannenin nefis kurabiyelerini aşırdı ve yuvasına doğru götürüyor. 
Bir dedektif ekibi oluşturun, ipuçlarını toplayın ve oIası şüphelileri eleyin. Kurnaz Tilki 
kaçmadan onu yakalayın!

Oyunun Amacı

Başlangıç

Oyun

İpucu Şüpheli

             İpucuna Ulaşma – Zar üzerindeki ayak izlerini sayın ve Şapka’nızı gelen 
sayı kadar ilerletin. Şapka Piyonu dikey ya da yatay olarak hareket eder, çapraz 
olarak oynanmaz. 

1. Ayak izi bulununan bir alana gelirseniz, en üstteki
İpucu Jetonu’nu alarak İpucu Detektörü’ne yerleştirin.
Daha sonra Dedektör’ün penceresini açın ve delikteki
rengin yeşil mi beyaz mı olduğuna bakın. Eğer yeşil ise
bu bir ipucu bulduğunuz anlamına gelir; bu nesne Kurnaz
Tilki tarafından kullanılmaktadır. Beyaz ise, Kurnaz Tilki bu
nesneyi kullanmıyor demektir.

2. Daha sonra, oyun alanının etrafındaki tüm şüpheli tilkilere dikkatlice bakın.
Herhangi biri bu nesneyi kullanıyorsa ve “beyaz” olarak işaretlenmişse, bunları
oyundan çıkarabilirsiniz (Şüpheli Kartı’nı kutuya geri koyun). Yeşil olarak
işaretlendiyse - elinizde olası bir Şüpheli olabileceğini unutmayın!
(Bu nesneyi KULLANMAYAN tüm şüphelileri kenara ayırın.)

3. Dedektörün penceresini kapatın ve ardından İpucu Jetonu’nu açık olarak
ulaştığınız kareye koyun.

Notlar:
       Oyun alanı üzerinde tilkinin yolu da dahil istediğiniz karede ilerleyebilirsiniz.
       Bir ayak izi bölgesine girdiğiniz yerden çıkmak zorunda değilsiniz, farklı bir 
noktadan da çıkabilirsiniz.

              Şüphelileri Göster – Oyun alanının etrafında kapalı olarak bulunan 
               2 Şüpheli Kartını açın. Ardından, oyun alanında görünen tüm İpucu 
Jeton’larına bakın ve şüphelilerin bu nesneleri kullanıp kullanmadıklarını kontrol edin. 
(Bu nesnelerin İpucu Dedektörü’nde “beyaz” veya “yeşil” olarak işaretlenmiş olup 
olmadığını hatırlamak için hafızanızı kullanın). Yeşil olarak işaretlenmiş herhangi bir 
nesneyi kullanmayan şüphelileri oyundan çıkartın. Böylece hamle sırası bir sonraki 
oyuncuya geçer.

Üç zar, üçüncü atışınızda da eşleşmezse - eyvah! - Kurnaz Tilki 
.............    .............              yuvasına yaklaşıyor! Tilki Figürü’nü tilki yolu üzerinde 3 kare ilerletin.       
...................             .............Böylece hamle sırası bir sonraki oyuncuya geçer.

Zorlu Versiyon

Gamewright’tan bir mesaj! 

KURNAZTİLKİ

1   Oyun alanını ortaya yerleştirin.

2  Her oyuncu bir Dedektif Şapkası alır ve oyun alanının ortasında bulunan sarı 
çerçeveli kareye koyar.

3  Tilki Figürü’nü oyun alanının kenarındaki tilki resminin olduğu başlangıç noktasına 
koyun.

4   16 Şüpheli Kartı’nı kapalı olarak oyun alanı etrafına (her kenarda 4 adet olacak 
şekilde) yerleştirin ve sonra açmak için herhangi 2 kartı seçin.

5  16 Kurnaz Tilki Kartı’nı karıştırın ve bakmadan, birini Ipucu 
Dedektörü’ne yerleştirin. Bunu yapmanın en kolay yolu, 
İpucu Detektörü’nü penceresi kapalı olarak ve 
aşağıya bakacak şekilde tutmaktır. Ardından, bir 
Kurnaz Tilki Kartı’nı,  kırmızı renkte ve 
logosu size bakacak şekilde İpucu Detektörü’ne 
yerleştirin.

6  Kalan tüm Kurnaz Tilki Kartları’nı oyun kutusuna 
kaldırın.

7  12 İpucu Jetonu’nu kapalı bir şekilde oyun alanının yanına koyun.

8  3 zarı da erişilebilir bir yere koyun.

     
     En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyun soldaki oyuncu ile devam eder.

     Sıranız geldiğinde, üç zarı alıp, atmadan önce “İpucuna Ulaşacağım” veya      
“Şüpheli Kartı Açacağım” demeniz gerekir. İpucuna ulaşmayı seçerseniz bütün zarlar 
ayak izi sembolünü göstermelidir. Şüpheli kartı açmayı seçerseniz 3 zarın da göz 
sembolü göstermesi gerekir.

      Her defasında ihtiyacınız olan sembolü kenara ayırarak, zarları en fazla 3 kere 
atabilirsiniz.
      3 atış sonunda zarların tümü, seçiminizle eşleşen simgeleri gösteriyorsa, 
aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

Har ika bir dedektifl ik oyunu

Türkiye Dağıtıcısı:
anne İç ve Dış Ticaret - Nedime Nur Sevenler
Akıl Oyunları, Gelişim Araçları, Eğitim, Dan., Paz. Tic. 
Palmiye AVM Mithatpaşa Cad. No: 34 D:101 35330 
Balçova Izmir Türkiye
Tel: 0232 279 33 33        e-posta: info@anne.com.tr        
www.anne.com.tr

Türkçe’ye Çeviren:
N. Nur Sevenler -  Ali Nişancı

Oyunun Sonu:
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