
İÇİNDEKİLER

1 oyun alanı

16 ahşap çalı

2 kişilik oyunun 

başlangıç örneği

Tavşanın 

     bitiş sırası

Tavşanın 

başlangıç sırası

X8

X8

4 ahşap hayvan 

piyonu

OYUNUN AMACI
Başladığınız sıranın tam karşısındaki son sıraya ulaşan ilk oyuncu olmak.

     2 OYUNCU İÇİN KURALLAR

Oyunun başında, her bir oyuncu çalıların yarısını alır 

(her bir oyuncu için 8 adet). 

Oyun alanının kenarlarında resmedilmiş 

karşılıklı duran 2 hayvana karar 

verin: 

tavşan ve kurbağa

veya 

kedi ve sincap

Her bir oyuncu bu iki hayvandan birini seçer ve 

seçtiği hayvan piyonunu başlangıç sırasının tam 

ortasındaki karenin üzerine yerleştirir. Her hayvanın 

başlangıç sırası kutunun dış kenarındaki görsellerle 

belirtilmiştir (yandaki resme bakınız).
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Farklı başlangıç sıraları (kutunun dış kenarları)

Farklı bitiş sıraları (kutunun iç kenarları)

Amacınız başladığınız sıranın tam karşısındaki son sıraya ulaşan ilk oyuncu olmak.

Bitiş sıranız hayvan piyonunuzun tercih edeceği yaşam alanı görseli ile belirtilmiştir (kurbağa için 

gölet, tavşan için havuç tarlası vs.). Kimin başlayacağına aranızda karar verin.

     OYUN

Sıranız geldiğinde ya piyonunuzu hareket ettirirsiniz ya da çalılarınızdan bir tanesini oyun alanına 

yerleştirirsiniz. Elinizde hiç çalı kalmadığında, yapabileceğiniz tek hamle piyonunuzu hareket 

ettirmektir.



Bu çalı doğru 

yerleştirilmiş.

Bu çalının 

yerleşimi yanlış.

Buraya bir çalı koyamazsınız çünkü bu durumda tavşancığın 

bitiş sırasına ulaşabilmesi için hiçbir yolu kalmaz.

     PİYONUNUZU HAREKET ETTİRME

Hayvanınız sadece yatay veya dikey olarak 

(sola, sağa, ileriye veya geriye) birer adım hareket edebilir, 

asla çapraz olarak hareket edemez.

Çalıların etrafından dolaşmalısınız; 

üzerlerinden atlayamazsınız.

     BİR ÇALI YERLEŞTİRME

· Bir çalı her zaman 2 kareye denk gelecek şekilde yerleştirilir.

 · Çalıları yerleştirmenin amacı hayvanınız için 

bir yol oluşturmak veya rakibinizin hayvanını 

yavaşlatmaktır. Ancak rakibinizin, bitiş sırasına 

ulaşmasını tamamen engelleyemezsiniz: oraya 

ulaşması için en az bir yol mutlaka olmalı.
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Bu hayvanın hemen arkasında bir çalı mı var? Bu özel durumda, çapraz 

hareket ederek, rakibinizin hemen yanına gelebilirsiniz.

Yolunuzda bir hayvan mı var? 

Üzerinden atlayın!

     PİYONLARIN KARŞILAŞMASI

Hayvanınız rakibinizin hayvanının tam önündeyse ve aralarında 

çalı yoksa, hayvanınızı rakibinizinkinin üzerinden atlatıp hemen 

arkasındaki kareye yerleştirebilirsiniz. 

Eğer rakibinizin hayvanının hemen arkasında bir çalı varsa, bu 

üzerinden atlamayı engeller. Bu durumda, çapraz hareket ederek 

rakibinizin yanına gelebilirsiniz. 

     OYUNUN SONU

Bitiş sırasına (her oyuncu için başlangıç 

sırasının tam karşısı) ilk ulaşan oyuncu 

oyunu kazanır.
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4 oyuncu için başlangıç örneği.

X4

X4
X4

X4

UYARI! Küçük parçalar içerdiğinden dolayı yutulması 
veya solunum sistemine kaçma tehlikesi nedeni ile 
3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Ambalaj 
malzemelerinin tamamı çıkartıldıktan sonra çocuğa veriniz. 
Adres ve bilgileri referans için saklayınız. Türkçe açıklaması 
kutu içerisinde ve sitemizdedir. CE yönetmeliğine uygun 
olarak Çin Halk Cumhuriyeti‘nde üretilmiştir. Renkler ve 
ürün detayları kutunun üzerindeki resimden farklı olabilir.

Kaliteli bir ürün satın aldınız. Buna rağmen herhangi bir şikayetiniz olursa lütfen bizimle iletişime geçiniz. Başka bir sorunuz var mı? 
Size memnuniyetle yardımcı olabiliriz. Diğer harika oyunlarımızı incelemek için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
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    3 OYUNCU İÇİN KURALLAR
Oyunun başında, oynamak istediğiniz hayvanı seçin. Her bir oyuncu 5 çalı alır; geriye kalan çalı 

oyunda kullanılmaz. 

Kurallar tamamen aynıdır, ancak bir seferde birden fazla hayvanın üzerinden atlayamazsınız. 

    4 OYUNCU İÇİN KURALLAR
Oyunun başında, oynamak istediğiniz hayvanı seçin. Her bir oyuncu 4 çalı alır.

Kurallar tamamen aynıdır, ancak bir seferde birden fazla hayvanın üzerinden atlayamazsınız. 
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