
İÇİNDEKİLER
• 12 Cubeez parçası (4 adet 3’lü set)
• 50 Görev kartı

GİRİŞ
Bir göz buraya, bir gülücük şuraya... 
Hadi! Cubeez’iniz şaşıracak mı, üzülecek 
mi, sevinecek mi, yoksa biraz biraz 
hepsini mi yansıtacak? Her kartta 
Cubeez’in ifadesi değişiyor! Bu yüzden 
kazanan olmak için yarışırken dikkat edin 
ve hızlı düşünün!
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AMAÇ
3 Cubeez parçasını kullanarak Görev 
kartında gösterilen yüz ifadelerini 
oluşturmak için yarışın. 

Görev kartında gösterilen ifadeyi ilk 
oluşturan oyuncu kartı kazanır.

10 kart toplayan ilk oyuncu oyunun 
kazananıdır!

OYUN
• İlk turda en büyük oyuncu bir Görev 
kartını açar. Sonraki turlarda, oyuncular 
sıra ile kart açmaya devam ederler.

Oyuncular, Görev kartındaki yüz 
ifadesini oluşturmak için, yukarıdan 
bakıldığında eşleşecek şekilde 3 Cubeez 
parçasını çevirerek, takla attırarak 
birleştirirler. 

HAZIRLIK
• Kartları karıştırın ve masanın ortasına 
kapalı şekilde koyun.

• Her oyuncu aynı renkte 3 Cubeez 
parçasını alır. (2 küp + 1 dikdörtgenler 
prizması)

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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OYUNUN SONU
Oyun, bir oyuncu 10 kart topladığında 
sona erer... ve bu oyuncu oyunu kazanır!
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Bu, Cubeez parçalarını üst üste 
koyabileceğiniz anlamına gelir!

Bir Görev kartını başarı ile tamamladığınızı 
düşünyorsanız, elinizi ortadaki destenin 
üzerine koyun.

• Eğer doğru olarak yaptıysanız, Görev 
kartını kazandınız!

• Eğer yanlış yaptıysanız elenirsiniz, diğer 
oyuncular bu tura devam ederler.
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