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OYUN:

Kartları karıştırın ve 
desteyi masanın ortasına 
kapalı olarak yerleştirin.

Bir oyuncu kuleyi 
oluşturmayı başardığını 

düşündüğünde “Sihirbaz!” 
diye bağırır.

Diğer oyuncular kuleyi inceler, 
eğer kule:

- doğru bir şekilde inşa edildiyse, 
kartı kazanır ve önüne koyar.

- yanlış inşa edildiyse, bu oyuncu 
turun sonunu kadar kenarda bekler, 
diğer oyuncular aynı kartı yapmaya 

devam eder.
Sonra desteden sıradaki kart açılır 

ve yeni bir tur başlar.

Kuleye yanlardan bakıldığında 
bir parça tamamen ya da 
kısmen başka bir parça 

tarafından kapatıldıysa  bu 
“saklanmış” olarak düşünülür.

Kartta sarı yıldızlarla 
çevrelenmiş parçaların içi dolu 

olmalıdır. Bu da bu parçanın 
içinde en az başka bir parçanın 
saklanmış olması anlamına gelir.

HAZIRLIK:
Her bir oyuncu aşağıdaki parçaları alır:

1 siyah silindir şapka,
1 kırmızı bardak,
1 turuncu boru,

1 yeşil bozuk para,
1 beyaz tavşan.

OYUNUN SONU:

5 kart alan ilk oyuncu oyunu 
kazanır.

İÇİNDEKİLER:
1 kurallar kitapçığı

4 siyah silindir şapka
4 kırmızı bardak
4 turuncu boru

4 yeşil bozuk para
4 beyaz tavşan

55 kart

İLERİ SEVİYE KURALLARI: OYUNUN VERSİYONLARI:

15  dk.
6+

Her turun başında, destenin en üstündeki 
kart açılır. Tüm oyuncular aynı anda karttaki 

yönergeye göre ellerindeki parçaları üst 
üste koymaya çalışırlar. Bunu yaparken 
aşağıdaki noktalara dikkat etmeliler:

- Renkli olan her parça oluşturulan kulede 
görünür olmalıdır,

- Gri olan parçalar görünmemelidir: kuledeki 
diğer parçaların içine saklanmalıdır,

- Kartta olmayan parçalar kuleyi yaparken 
kullanılmamalıdır. Bunlar kenara konur.

“GÖRÜNÜR OLMAK” 
ne demek?

“SAKLANMIŞ” 
ne demek?

Kuleye yanlardan bakıldığında 
bir parça tamamen görünüyorsa, 
bu “görünür” olarak düşünülür.

Oyuncular oyunun 
sonlanması için aşağıdaki 

gibi şartlara karar verebilir:
-Oyun tüm kartlar bitene kadar 

sürer ve sonunda en çok kartı olan 
oyuncu oyunu kazanır.

- 5 yerine farklı bir sayı belirlenir ve 
bu belirlenen sayıda kart alan ilk 

oyuncu oyunu kazanır.
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