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Çılgın Canavarlar 
Monstermania 
 
2 – 5 oyuncu,  
5 yaş ve üzeri 
 
İÇİNDEKİLER 
1. 40 adet canavar kartı 
2. 1 adet piyon 
 
OYUNUN AMACI 
Elindeki tüm sevimli Canavar kartlarını bitiren ilk oyuncu olmak.  
 
HAZIRLIK 
1. Tüm kartlar ters olarak çevrilir ve karıştırılır. Böylece Canavarlar bölgesi oluşturulur. 
2. Herkes Canavarlar bölgesinden 5 adet kart alır ve resimler görünecek şekilde açarak önüne koyar. 
3. Bir oyuncu Canavarlar bölgesinden bir kart alır ve açarak oyun alanın ortasına koyar. 
4. Bu kartın üzerine piyon konulur. Üzerinde piyon olan kart “ Aktif Canvar” dır. Oyuna kimin 

başlayacağına karar verilir. 
 
OYUN 
Oyuna başlayan oyuncu Aktif Canavar kartın bir kenarına kendi kartlarından birini koyarak canavarların 
bacaklarını birleştirir. Ancak canavarların birleştirilen bacakları aynı renkte olmalıdır. Kartınızı diğer kartın 

başına veya sonuna, yukarısına veya aşağısına veya 90° lik açıyla koyabilirsiniz. 
      ÖNEMLİ: Bacakların rengi mutlaka eşleşmeli! 
1. Kartınızı yerleştirdikten sonra bu kartın üzerindeki canavarın yüzünün üzerine piyonu koyun. Bu 

canavar yeni Aktif Canavardır. 
3. Oyun bir oyuncu elindeki tüm kartları bitirene kadar sürer. Kartlarını ilk bitiren oyuncu oyunu kazanır. 
     ÖNEMLİ: Konulan yeni kart mutlaka Aktif Canavar ile birleştirilmelidir. 
 
OYUNUN SONU 
Oyunun amacı elinizdeki tüm kartları bitirmektir. 3 veya 4 bacağı birleştirebildiğinizde tekrar oynama hakkı 
kazanırsınız. Böylece elinizdeki kartlardan daha çabuk kurtulabilirsiniz. 
• Elinizdeki kartla Aktif Canavarı 1 er bacakla birleştirirseniz veya hiç bacak birleştiremezseniz 

Canavarlar bölgesinden 1 kart çekersiniz. Böylece oyun sırası bir sonraki oyuncuya geçer. 
• 2 şer bacak birleştirirseniz oyun sırası bir sonraki oyuncuya geçer. 
• 3 veya 4 bacak birleştirirseniz elinizdeki kartlardan birini Canavarlar bölgesine geri bırakırsınız. 
ÖNEMLİ: Kartları birleştirirken Aktif Canavarın 1 veya 2 bacağını birleştirirken komşu kartlardaki 
canavarları da kullanarak daha çok bacak birleştirebilirsiniz. 
 
Oyunculardan biri elinde kalan son karttaki canavarla iki veya daha fazla bacak birleştirdiğinde oyun sona 
erer. Bu oyuncu oyunu kazanır. 
 


