Koleksiyon
Küpleri yuvarlayın.
Bir hikaye oluşturun.
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clues
Roll the cubes. Make a story.

 Oyunun kuralları
Ailenizle ve arkadaşlarınızla oynarken sırayla hikaye
anlatıcı olun. Hikayeyi anlatacak kişi 9 küpü aynı
anda atar. ‘Bir zamanlar’ diyerek başlayın ve küplerin
üzerindeki tüm resimleri birbirine bağlayan bir hikaye
anlatın. Dikkatinizi çeken ilk resimle başlayın. Hikayenin
giriş bölümü için üç, gelişme bölümü için üç ve sonuç
bölümü için üç küp kullanın.Tek kural: yanlış yanıt yoktur.
Benim Kahramanım: Üç küpü aynı anda atın ve gelen
resimleri kullanarak bir karakter oluşturun. Şimdi dokuz
küpü birden atın ve içinde kahramanınızın yer aldığı bir
hikaye anlatın. Kahramanınız kendini birden bire Eski
Mısır’da piramitlerde veya en yakın arkadaşı olarak bir
kaplumbağa ile beraber bulduğunda neler olacak?
Epik Hikayeler: İlk oyuncu dokuz küpü aynı anda
atar ve giriş bölümünü oluşturur. Her bir oyuncu
sırayla hikayeye bir bölüm ekler. Son oyuncu tüm
belirsizlikleri açıklığa kavuşturup hikayeyi destansı bir
şekilde bitirrmeli. Hikayelerinize tamamen yeni bir
boyut Rory’nin Hikaye Küpleri oyununun farklı setlerini

de ekleyin.
Yeni fikirlere mi ihtiyacınız var? Favori filminizi,
kitabınızı veya televizyon programınızı seçin. Bakalım
buralardaki karakterleri ve sahneleri kullanarak ne kadar
yeni ve yaratıcı hikayeler oluşturabileceksiniz?
Hayal gücünüzü kullanın. Dünyanın dört bir yanında
herkes Rory’nin Hikaye Küpleri’ni kullanarak kendine
özgü farklı oynama şekilleri buluyor. Bakalım sizler
oynamanın hangi farklı yollarını keşfedeceksiniz?
Facebook ve Twitter sayfalarımızdan bize katılın!

How to play
When playing with family and friends take turns as the
storyteller. The storyteller rolls all 9 cubes. Begin with
‘Once Upon a Time’ and tell a story that links together
all 9 face-up images. Start with the first image to grab
your attention. Use three cubes for the beginning, three
for the middle and three for the end of the story. There
is one rule: there are no wrong answers.

My Hero: Roll three cubes and use them to create
a character. Now roll all nine cubes and tell a story
featuring your hero. What will happen when your hero
finds herself at the pyramids in Ancient Egypt, or with a
turtle for a sidekick?
Epic Stories: The first player rolls all nine cubes and
weaves the opening chapter. Taking turns, each
consecutive player adds a chapter to the story. The last
player must tie up all the loose ends and bring the story
to its epic conclusion. Add different sets of Rory’s Story
Cubes® to give your stories a whole new dimension.
Stuck for ideas? Pick your favourite movie, book or TV
show. What new and imaginative stories can you spin
using these characters and settings?
Use your imagination. Around the world, people are
inventing their own ways to play with Rory’s Story
Cubes®. What fun ways to play will you discover?
Join us on Facebook and Twitter!
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