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Her kartta bir palyaço vardır. Palyaçolar 
sekiz farklı renktedir. Her bir renkten yedi 
palyaço bulunur. Bunlardan altısı mutlu, 
şapkasız olan biri ise üzgündür. Mutlu ve 
üzgün palyaçolar arasında çok az fark 
olduğu için çok dikkatli olmalısınız. 

Zil masanın ortasına, herkesin kolayca 
erişebileceği bir yere konur. Kartlar karıştırılır 
ve eşit olarak tüm oyunculara dağıtılır. Eğer 
üç oyuncu varsa iki oyuncunun başlangıçta 
birer fazla kartı olur. Her oyuncu kartlarının 
tamamını bir deste yaparak palyaçoların 
yüzü aşağı bakacak şekilde kendi önüne 
yerleştirir. 

Oyun sırası size geldiğinde kapalı destenizin 
en üstündeki kartı alıp palyaço görünecek 
şekilde destenizin önüne açın. 

Oyun 

Hazırlık 

Palyaço Kartları 
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Sonra oyun sırası yanınızdaki oyuncuya 
geçer. Oyun ilerledikçe ortadaki zil ile 
herkesin kendi önündeki kapalı kart destesi 
arasında açık kart destesi oluşur. 
Uyarı: Kartınızı açarken mutlaka kendinize 
doğru değil diğer oyunculara doğru 
açmalısınız (resme bakınız). Kartın açılacak 
yüzünü   ilk   olarak   diğer 
oyuncular görmelidir. Eğer 
hangi palyaçonun 
açıldığını siz de hemen 
görmek istiyorsanız bu sizi 
kartı çok hızlı açmaya 
zorlayacaktır. 

Hemen zile basın 
Açık kartlarda aynı renkte iki mutlu palyaço 
görününceye kadar oyuncular sırayla kapalı 
kart destelerinin en üstlerindeki kartı açmaya 
devam ederler. Aynı renkte iki mutlu palyaço 
göründüğünde tüm oyuncular olabildiğince 
hızlı bir şekilde zile basmaya çalışırlar. 
Sıranın siz de olup olmaması önemli değildir. 
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Örnek 1: Bir yeşil 
mutlu palyaço, bir 
pembe mutlu 
palyaço, bir  mor 
mutlu palyaço ve bir mavi mutlu palyaço 
görünmektedir. Bu nedenle zile henüz 
basılmamalıdır. Mavi  mutlu palyaçonun 
üzerine ikinci yeşil mutlu palyaço açıldı. 
Açık kartlarda şimdi iki yeşil mutlu palyaço 
göründüğü için hemen zile basılmalıdır. 
Zile ilk basan oyuncu kendi önündekilerde 
dahil olmak üzere tüm açık kartları kazanır. 
Kazanılan kartlar palyaçolorun yüzü aşağı 
bakacak şekilde kendi kapalı kart destesinin 
en altına eklenir. Kazanan oyuncu ilk kartı 
açarak yeni turu başlatır. 
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Uyarı: Oyuncular ellerini zilin çok yakınında 
bulundurmamalıdırlar. Oyun sırasında eller 
daima kendi kart destesi yakınında olmalıdır. 

Üzgün Palyaçolar 
Üzgün palyaçoları gördüğünüzde onları 
kendilerine çok benzeyen mutlu palyaçolar ile 
karıştırmayın! Birisi üzgün palyaço olduğu 
halde aynı renk iki palyaço açık olduğunda 
kolaylıkla, zile basmamanız gerekmesine 
rağmen basabilirsiniz. 
Örnek 2: Bir sarı mutlu palyaço, bir kırmızı 
üzgün palyaço, bir mavi üzgün palyaço ve 
bir mavi mutlu palyaço görünmektedir. Bu 
nedenle zile henüz basılmamalıdır. Sarı 
mutlu palyaçonun üzerine mavi mutlu 
palyaço açıldı. Açık kartlarda şimdi iki mavi 
mutlu palyaço göründüğü için hemen zile 
basılmalıdır. Artık açık kartlarda bir mavi 
üzgün palyaçonun da bulunmasının bir 
önemi kalmamıştır. 
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