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Figyelem! 18 éven aluliak számára nem ajánlott!
Tartalom
110 feladatkártya (kártyánként 6 feladvánnyal), 1 homokóra, 1 különleges kocka,
1 játékszabály. A játékhoz szükségetek lesz még papírra és ceruzára.

Cél
Az a célotok, hogy a kártyákon álló feladványokat sikeresen lerajzoljátok,
elmagyarázzátok vagy elmutogassátok és így a legtöbb pontot szerezzétek.

Élőkészületek
• Alkossatok 2 - 4 fős, ha lehetséges, akkor egyformán erős csapatokat.
• Keverjétek meg a kártyákat, majd a megkevert lapokat rendezzétek egy lefordított

pakliba. A forduló kezdete előtt dönthettek arról, hogy:
- a felső három vagy az alsó három feladványt használjátok a kártyákról

  vagy
- a kockával kidobott előadásmódhoz tartozó két feladvány közül választotok

• Döntsétek el, hogy melyik csapat kezdi a játékot. A kezdőcsapat kiválasztja az
előadót, akinek a szerepét körönként más veszi át a csapatából.

Játék menete:
• Az óramutató járásával megegyező irányban következnek a csapatok. A csapat

előadója felhúzza a pakli legfelső lapját úgy, hogy a csapattársai ne láthassák a
kártyalap elejét. Ezután dob a kockával. A kocka megadja, hogy milyen
előadásmódú feladványt kell előadnia.

E = elmagyarázni, Z = rajzolni, D = mutogatni

     Z rajzolni: A feladványt le kell rajzolni a csapattársaknak úgy, hogy
közben nem szabad beszélni vagy gesztikulálni, csak fejbólintással
lehet jelezni egy-egy rész megfejtését. A rajz számokat, betűket nem

      tartalmazhat.



     E elmagyarázni: A feladványt szavakkal kell körülírni úgy, hogy
      közben magát a szót, ragozott formáit és részeit nem lehet
      kimondani. Amikor a feladvány egy részét a játékostársak megfejtik,
      az előadó ezt jelezheti a csapattársai felé, és onnantól használhatja a
      szónak azt a részét a további magyarázatában.

     D mutogatni: 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
      saját testrészeire, vagy ruháira rámutasson, illetve felhasználja a
      mutogatás során.

Figyelmeztetés: Ha egy csapat megszegi a játékszabályokat, akkor azonnal a soron
következő csapat folytatja a játékot.
Az előadó nagyjából egy percet kap arra, hogy megjegyezze a kártyán álló
feladványt, és végiggondolja, az előadás megvalósítását. Ezután átfordítja a
homokórát, és elkezdi a feladvány előadását a csapattársainak. Megjegyzés:
amennyiben az előadó nem ismeri valamelyik szót a kártyán, akkor lehetőséget kap
arra, hogy az előadás megkezdése előtt rákeressen az interneten.
Minden feladvány előadására ugyanannyi ideje van az előadónak. Ezt az időt a
homokóra méri. Az előadás alatt a játékosok figyelik a homokórát, és figyelmeztetik
az előadót akkor, amikor lejárt az idő.
Abban az esetben, ha az előadó csapata az idő lejárta előtt megfejtette a feladványt,
a csapat megnyerte a kártyát. Ellenkező esetben a kártya egy lerakópaklira kerül.

Nyílt kör
Ha egy feladvány piros betűkkel áll a kártyán, akkor a feladvány nyílt körben fejthető
meg. Ebben az esetben minden csapat minden tagja találgathat, nem csak az előadó
csapattársai.
Aki megfejti a feladványt, az megnyeri a kártyát a csapatának.

A játék vége
A játék 8 körön át tart. Az a csapat lesz a győztes, aki a 8 kör alatt a legtöbb kártyát
gyűjtötte. Egyezőség esetén az érintett csapatok egy plusz fordulót játszanak.

Játékvariációk
Amennyiben hosszabb ideig szeretnétek játszani, játszatok több mint 8 fordulót.
Izgalmasabb lesz a játék, ha minden feladvány „nyílt körben” fejthető meg.

Megjegyzés: az Activity® Club Edition Travel játékot nem csak csapatok, hanem
egyedüli játékosok is játszhatják. Ilyen esetben minden kártyát nyílt körben kell
megfejteni. A játék 8 fordulóból áll, és a játék győztese az lesz, aki a 8. forduló végéig
a legtöbb kártyát gyűjti.
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