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ffi, KURA&-LARI

!.IAZIRE.EK
ilf Aefa oynayacaksanrz, altrgen pargalarr

kartondan dikkatlice qtkartt n

Hei bir oyuncu birer oyun alant ve eglegen renkte bir set

alltgen parga altr

Flangi oyLrncunun 'okuyucu olacagtna karar verin. Bu

oyuncu tum altrgen parEalartnt kapalt olacak gekilde ters

gevrrir ve karrgtrrrr

Diger tum oyuncular parEalartnt aqtk olatak uq grup

halinde dizer Alttgen pargalartn, Uzerlerindeki saytlartn

en Lrsttekine (1 5 veya 9) gore duzenlenmesi, oyun

srrasrnda okLryucunun qektigi alttgeni sovlerken kolayltkla

bulunmasrnr saflar

Allrgenlerin her birtnin 'gune$' veya'ay' tle igare tlendi$ine

dikkat edin Standart' Take it Easyl oyununu oynarken

bu sembollerin hiE bir onemi yoktur ve yalntzca susleme

olarak dugunulebilir Ancak, bu kurallar kitapEtgtntn

sonunda, oyunda gUneg ve ay sembollerinin kullantldt$t

bir kaq farl.rlr oynantg gekli (versiyon) onerilmektedir

OYUTS

Oklryucu rastgele bir alttgen pargasln I altr ve gevtrip

uzerinde bulunan uq sayryt da okur

Diger tUm oyuncular aynt saytlartn bulundugLt alttgent

l<endr setlerinden bulur Her bir oyuncu, okuyucu da

dahil, bu altrgeni kendi oyun alarrtna yerlegtirir.

Tum oyuncular bu altrgeni yerlegtirdikten sonra, ol<uyucu

bagl<a bir altrgen parqa qeker Oyun, oyun alanlart

tamamen altrgenlerle doluncaya kadar devam eder

YERLE$TI Rftfr H KU RALLARI

Altrgenler he r zaman saytlar (1 5 veya 9) dik olacak

gekilde yerlegti rilmelidir (sanki bir sayladan

okuyormugsurruz gibi)

!GiruryHKi&-HR
6 farklr renkte oyun alanr

A qpi ?7 allrnon nzrca

Altrgenler oyun alanrnrzrn herhangi bog bir bolgesine

yerlegtirilebilir Bir bolgeye yalnrzca bir altrgen yerlegtirilir

Bir altrgen oyun alanrna konuldu$unda yerr

degrgtirilemez Oyun ilerledikge agrlrp okunan

altrgenler olugmug olan renk geritlerini devam

etti rebi leceg iniz geki lde ol m ayabi lir. A ncak

okuyucunun gekip sdyledi$r her bir altrgen oyuncular

tarafr ndan m utlaka oyun alanlartna yerlegtirilmelidir

oYUNUr.t SONU

19 altrgen yerlegtirildi$inde oyun alanlannda bog yer

kalmaz ve oyun sona erer Oyunculartn puanlart

nesaotantr

$eritlerin Hesaplanmasr

Oyuncularrn oyun alanlartndaki yatay, dikey, sol alttan

sag uste gapnz ve sol ustten sa$ alta qa1az geritlerin

her birinden puan alabilir

Birgerrtte kesintisiz tek renkolugtuysa bu gerit

puanlanrr $eritteki tum qubuklartn rengiaynt olmaltdtr

Bu geritlere'Puanlanabilen $eritler' denir

Eger bir geritte bir gubuk bile farklr renkteyse bu gerit

puanlanmaz (yanibu bir Puanlanabilen $erlt olamaz)

FUAN LARI N FIESAFLAN MASI

Tum Puanlanabilen $eritler ve toplam agagtdaki gibi

nesaD lan rr

Her brr Puanlanabilen $eritin puanrnt bulmak iqin o

geritteki qubuk sayrst ile gubugun renginin de$erini

Qarprn

6rnekler:

Dik bir eksende Ug sarr-qubuklu altrgenin puanr 27 (3x9).

Dik b,ir eksende dorl siyah-gubuklu alttgenin puant 4 (4x'1)

Qapraz bir eksende be9 turuttcu-qubuklu altrgenin puant 40 (5x8)

Qapraz bir eksende dorl yegil-gubuklu altrgenin puant 28 (4x7)

Q,apraz bir eksende beg ktrm tzt-qubuklu altrgenin puant 30 (5xO)

Qapraz bir eksende Ug pembe-gLrbuklu altrgenin puant I (3x3)
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OnruEK BiR oYUN

Agagtdaki gekil ornek bir oyundaki puanlamayr
qostermektedir.

Bu oyuncunun toplam puanr {78'dir.

KAZANAN

En yUksek toplam puanr alan oyuncu o turu kazanrrl

Oyun tek tur olarak veya her oyuncunun bir kez okuyucu

olmasrnr saglayacak kadar arka arkaya oynanacak turlar

geklinde oynanabilir. Birden fazla tur oynanrrsa her

turda alrnan puan toplanarak toplam pLran hesaplanrr

Standart "Take lt Easy!" oyununu oynarken

alabileceginiz en yuksek puan 307'dir Bu puanr

alabilmenin onaltr faklr yolu bulunmaktadrr Oyun

kutusunun arkas r nda bir ornek qosterilmektedir

rEK ni$iLiK CYUN

"Take lt Easy!" tek oyuncu igin de eglencelidir. 'f'rendi

rekorunuzu' krrmaya gallgr n I

VFRSEY*ruLARE

Yukarrdaki kurallar standart "Take lt Easyl" oyunu iqindir

Aqag rda standa rt oyunun farkl r versiyonlarr n r bulabili rsin iz

Bu versiyonlarrn bazrlarr altrgenlerin yerlegrmi ile ilgili farkll

kurallar igemel<tedrr; digerleri de olugturdug unuz geritlerin

puanlamast ile ilgili farklt yoniemler onermektedir Genel bir

kural olarak siz istediginiz yerleglirme kurallarrndan birini

puanlama yontemlerinden birryle birlegtirip kendi

versiyonunuzu oluqturabilirsiniz Bu tamamen size baglr!

AH-TIG EF{ YERLE$T| RMil VER$|YON t_AffiB

Bitigif ine Yerlegtirme
Bu versiyonda, ilk alttgeni oyun alanrnrzda istediginiz yere

koyabilirsiniz Ancak, ikinci altrgen ilk konan altrgenin bir

kenarrna degecek gekilde yerlegtirilmelidir (bu olugturmaya

bagladrgtrn rz puanlanabilecek bir geridinizi 'bozrnaya' neden

olsa bile) Srrayla konan tirm altrgenlerin bir kenarr daha

once oyun alanrna konmug en azrndan bir altrgene

degmelidir Bu versiyr:n stanclart Take lt Easyl den daha

zordur, qlnki) altt gen yerlegtirrne seqenekleri krs rtlanm rgtrr

GiineE/Ay'rn Bitigi $ ine Yerlegtirme
Yukarrda agrklanan versiyon gibi, ilk altrgeni oyLrn

alan rn tzda rstedigrnrz yere l<oSrabrli rsin rz. i kinci (ve sci rranr,T

allrgenlerin yerlegimi her bir parEada bulunan guneg/ay

sembollerine baglrdrr Eger ikincr altrgenin uzerindel<r

sembol ilk altrgenin uzerindeki rle aynr ise (orn her iki

altrgende gUneg varsa), o zaman bu altrgen ilk altrgene

degmelidir, aynen yukarrdaki ilk versryonda aErklandrgr gibi

Eger iki alttgende ztt (yani farklr) guneg/ay sembolu varsa,

ozaman ikincialtrgen oyun alanrnda istenilen bir yere

konulabilir Aynt gekilde, sonrakr tum altrgenler, giineg/ay

sembolleri daha once konmug altrgenlerle eglegecek

5ekilde yerlegtirilmelidir E$er semboller eglegmezse, o

zaman bu altrgen oyun alanrnda herhangi bir bog yere

konulabilir

F fi,JAhI LA MA YOhJTH M LE Rg

Giineg rgrnlan ve Aylgl$l
Bir Guneg rQrnr, oyun alanrnda herhangi bir yonde bitigil<

bir gekilde gunegli altrgenler kondugunda olugur Bir Ayrgrgr

aynen bir Glneg rgrnr gibr olugturulur, tabii ki gUneglr

altrgenler yerine ayh altlgenleri kullanrlarak

Brr Guneg r$rnt veya Ayrgr$r brr Puanlanabilen $errt
boyunca VEYA puanlanamayan bir gerit boyunca

olugturulabilir $erillerdeki qubuklarrn renkleii dikkate
alrnmaz

E$er bir GUneq rgrnrveya Ayrgrgr Puanlanabilen gerit

boyunca olugturulduysa Puanlanabilen geritten VE
Guneq rgrnr/Ayrgr$r geridinden ayl ayrr puan

allrstnlz!
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Jamamladr$rnrz her Guneg rgrnrndaki her bir altrgen
parqa iqin 7 puan alrrsrnrz Tamamladrgrnrz her
Ayrgrgrndaki her bir altrgen parga rEin 6 puan alrrsrnrz
Bu puanlar normal Puanlanabilen $erit ten elde etti$iniz
puanlara eklenir "Guneg t$tnr veya Ayrgrgr"
veisryonunun oynandr(r bir oyundaki puanlama ornegi
agag rdadrr
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Graphic design and production by Steve Tolley at CDP
steve creative@ btintern et com

O Peter Burley
Burley Games Limited, 22Fern Close, Frimley, Camberley,

Suney, GU16 9QU, United Kingdom fel.+-+441276514307
pete burley@,burleygames.conr wlvw.burleygames.com
Take ltEasy Burley Games Limited ve PeterJohn Burley'nin
bir ticad markasrdrr

UYARI! Kliquk paryalar igerdiginden dolayr yutulrnasr veya
solunum sistemine kagma tehlikesi nedeni ile 3 yagrndan kuqlik
qncuklar igin uygun degrldrr Ambalaj malzemelerinin tamamrnr
grkardrktan sonra gocu(a veriniz CE yonetmeli$ine uygun olarak

Qtn de Urctilnrigtir Adres ve bilgileri referans igin saklayrnrz TUftge
aqrklamasrnr sitemizde de (unruw anne com tr) bulabilirsiniz

Trlrkiye Da$Itrcrsr:
anne lg ve Dr9 Ticaret - l"ledime Nur Sevenler
Aktl Oyunlarr, Geligim Araglarr, Egitim Danrgmanlrk Paz Tic
Palmiye AVM l\4ithat Paga Cad No.34 D:,101

35330 Balqova lzmi r / TU rkiye 1 Tel. 0232 27p 33 33
www.anne.com.tr E-posta: info@anne con tr

Bize katrlrn:

anneakiloyun
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(Giineg rginr igin)

Toplam puan = 228 + 24 (F,yrgr[l] + 28 (Gilneg
tqrnr) + 21 (Gtineg rgrnr) + 18 (Ayrgrgr) = 319,

En iyi Griineg lqlnr/Ayrgr$r

Bu versiyon 2 ila 6 oyuncu iqin uygundur Oyuncular'en
ryr'Glneg lgrnr'na ve'en iyi'Ayrgigr'na sahip olmaya
galtgtrklarr igin, bu versiyonda 9ok gu9lil bii etkilegim
vardrr Bu oyunda, Guneg lgrnrve Ayrgrgr eger
Puanlanabtlen $eritte olugtuysa geeerlidir
Puanlanamayan bir geritleki Guneg lgrnr veya Aylgrgr
geEeilr sayilmaz

En ryi' Guneg lgrnr olan oyuncuya odul olarak 60 puan
verilir Oyuncular kendilerinin en iyi Guneg lgrnrnr

rakiplerininkr ile kar;rlagtrrrrlar Daha uzun
Puanlanabilerr $eritteki bir Guneg l;rnr daha krsa
F' uan lan abrilerr $e rittel<rnde n he r zama n da ha g ugl udr) r

[:ger rkr veya daha fazla oyuncu en ryi GUneg lgrnrnr
aynt uzunlukta olugturduysa en yuksek degere sahip
olan Puanlanabilen $eritte bulunan Guneg lgrnr 60 ptran
alrr

Eger il",i veya daha fazla oyuncunun en iyi GUneg lgrnr
aynr degerdeki Puanlanabilen geritte ise (yani, gerit aynr
uzunlukta ve renl<teyse) o zaman bu oyuncular 60 puanr
aralarrnda paylagrrlar Boylece en iyr GUneg lgrnrna sahip
rkt ktgryse 30'ar puan alrrlar E$er uq kigi en iyi Guneg

lgtntnda berabere kaldrysa, her birr 20 puan alrr vb

Ayrgrgr iQin de avnr kurallar gegerlrdir Her bir turun
sonunda, en iyi Ayrqrgr olan oyuncuya odul olarak 60
puan verilir lkrveya dahalazla oyuncu rgin beraberlik
s0z kotrusuysa 60 puan bu oyuncular tarafrndan
paylaq rlrr

Aqagrdaki 6rnekte oyuncunun en iyiAyrgrgl 4 altrgen
uzunlugunda ve Siyah renkte Puanlanabilen $errtte
olugturulmug Bu aynr gekilde ancak 3 altrgen uzunlugunda
olLrgturulmug Ayrgrgrndan daha giir;lLidur diger Ug altrgen
parqa daha degerli olan Sarr renk Puanlanabilen gerit
boyunca olsa bile Ancak, Siyah Puanlanabilen $eritteki
dort altrgenli Ayrgrgr rakibin degeri daha yuksek olan
Turu ncu $eritteki dort a ltr genli Ayr grg r na yenik dU$er.

Eger bir turun sonunda hiq bir oyuncu bir Puanlanabilen

$ertt uzerinde bir GUneg lgrnr olugturamazsa, o zaman bu
turda GLineg lgrnr igin puanlama yaprlmaz Aynrgekilde
eger hrg kimse Puanlanabilen gerit Uzerinde bir Ayrgrgt
olugturamazsa, o zaman bu turda Ayrgrgr iqin puanlama
yaprlmaz

Her b,ir oyuncunun normal Puanlanabilen $erillerrnrn
toplam rna cdul pLranlar varsa eklenir ve tum bu

hesaplamanrn sonunda en ytiksek puanr alan oyuncu
oyunu kazanrr
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