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• kart tutucu

Her turda oyuncular bir kart çeker ve kartta belirtilen görevi yaparlar.
Oyun bitene kadar bu duruşlarını korumalıdırlar. Oyun devam ederken;
oyuncular mücadele edecek, hata yapan oyundan çıkacak. Oyunun
sonunda, sadece bir kişi kalacak!

Hazırlık

Kartlar karıştırılır ve kart tutucuya yerleştirilir. Kartları herkesin kolayca
ulaşabileceği bir yere koyun. En küçük oyuncu oyuna başlar, daha
sonra oyun saat yönünde devam eder.

Nanı oynanır
Her turda oyuncular:

1- Kart destesinin en üstündeki kartı çeker;
2- Yüksek sesle oku, böylece herkes duyabilsin;
3- Talimatlara uymaya başlayın, her zaman önceki uyarılara da uyun.
(eğer varsa)
Sonra sıra bir sonraki oyuncuya geçer.

Yeşil kartlar oyuncunun önünde açık şekilde tutulmalı,
böylece herkes oyuncunun ne yapmak istediğini kolayca
anlayabilir.(Şekil 1)
Turuncu kartlar oyuncunun vücuduna
yerleştirilecektir.(Örnek şekil 2 : kartı
başınızın üzerine yerleştirin)
En azından bir şerit görünür olmalı, bunların Şekil 1
giysinin
altında tamamen saklamak yasak.
��""·•
Not: Kartlar üzerindeki illüstrasyonlar gösterge
niteliğindedir. Oyuncular talimatları izlemenin diğer
Şekil 2 yollarını da bulabilirler.
Eğer bir oyuncu, bir saniyeliğine bile olsa karttaki talimatlara uymazsa
anında oyunu kaybeder.
Ancak talimata uyduğu sürece pozisyonunu değiştirebilir.
Oyuncular dürüst olmalıdırlar. Kimse fark etmese bile hatalarını kabul
etmeli ve oyundan ayrılmalılar.
Eğer bir oyuncu karttaki talimatı yapamazsa, oyunu kaybeder.

Oyununsonu
Oyunda kalan son oyuncu kazanır.

Zorlu versiyon

Kart destesini karıştırın ve her oyuncuya 2 kart verin. Desteyi herkesin
ulaşabileceği bir yere koyun.
Her turda oyuncular;
1- Bir kartı alır, yüksek sesl e okur ve kartı açık şekilde başka bir
oyuncunun önüne koyar. Artık bu oyuncu karttaki talamatlara uymalıdır.
2- Karttaki talimatı gerçekleştirin.
Kartı yeni alan oyuncu aynı sırayı takip eder ve oyun devam eder.
Son kalan oyuncu kazanır.

Takım versiyonu
Birçok oyuncu il e, 2 veya 3 ekip oluşturmanızı öneririz. Her takım bir
"oyuncu" olarak düşünülmel idir. Bu versiyon klasik veya zorlu versiyon
ile oynanabilir.
Ekipteki herkes fiziksel olarak kart çekebilir/oynayabilir.Takımdaki en az
bir oyuncu her talimatı yerine getirmelidir.
Ekibinizdeki başka bir oyuncu tüm talimatları yapabilir, böylece hızlı bir
tur ol abil r. Eğer 2 oyuncu da aynı talimatı yaparsa, bu görevi
garantilemelerini sağlar.

