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A játékhoz szükséges papír
és ceruza.
+stopperóra
Cél: A játékosok célja, hogy
csapatukat elsőnek juttassák a
célba.
A
kártyán
lévő
feladványokat rajzolva, szavakkal körbe írva, vagy elmutogatva úgy kell
előadni, hogy a csapattársak adott idő alatt meg tudják fejteni azokat, és így
a játéktáblán tovább léphessenek.
Játék menete:
• Az óramutató járásával megegyező irányban következnek a csapatok.
• Az első csapat első előadója felhúz egylapot az általa választott pakliról úgy,
hogy csapattársai ne láthassák a lapon lévő feladványokat

• Az alapszabályok szerint az előadónak azt a feladványt kell előadnia a
kártyáról, amelyiket az a mező meghatároz, amin áll, de a játékkezdéskor a
csapat bábuja még a Startmezőn áll, ezért az előadó szabadon választhat
feladványt a kártyáról. Mivel minden csapat bábuja még a Startmezőn áll, ezért
az első előadók szabadon választhatnak feladványt, de a kártya általmegadott
előadásmódot be kell tartaniuk. Ez egészen addig érvényes egy csapatra, míg
bábuja a Startmezőn áll.
• Az előadó kb. 10 másodpercig memorizálja a feladványt. Azután 1 perce van,
hogy elmagyarázza, ha nem sikerül 1 perc alatt teljesítenie, akkor nyílt kör lesz
és rabolhat a másik csapat.
• Ezek után előadja a feladványt csapattársainak úgy, hogy kitalálhassák azt. Az
előadás módjára a következő szabályokérvényesek:
• Ha csapattársak helyesen fejtik meg a feladványt, akkor a csapat tovább
léphet a játékmezőn. Mindig annyi mezőt léphetnek előre a bábuval, amilyen
szám szerepel a kiválasztott kártya hátoldalán.
• Amennyiben nem sikerül a csapatnak megfejteni a feladványt, a csapat
bábuja a helyén marad.
• A következő csapat folytatja a játékot úgy, hogy a csapat első előadója
választ egypaklit és felhúzza a legfelső lapját.

Magyarázás: A feladványt szavakkal kell
körülírni úgy, hogy közben magát a szót,
ragozottformáit és részeit nem lehet kimondani.
Mutogatás: A feladványt el kell mutogatni úgy, hogy közben nem szabad
megszólalni, és semmilyen hangot nem szabad hallatni.
Továbbá nem szabad használni a szobában lévő tárgyakat, sőt
még rájuk sem szabad mutatni. Ellenben az megengedett,
hogy az előadó sajáttestrészeire, vagy ruháira rámutasson,
illetve felhasználja a mutogatás során.
Rajzolás: A feladványt le kell rajzolnia csapattársaknak úgy,
hogy közben nem szabad beszélni vagy gesztikulálni, csak
fejbólintással lehet jelezni egy-egy részmegfejtését. A rajz
számokat, betűket nem tartalmazhat.

