Kommunikációs játék Wolfgang Warsch-től 4-8 játékos számára, 10 éves kortól. Játékidő: 20 – 40 perc.

A játék célja, áttekintés – Miről szól a játék?
Minden körben rajz segítségével utaltok egy titkos szóra. Szerencsés esetben nincs szükséged
tökéletes rajzkészségre, csak legyél elég ügyes és találékony a győzelemhez. Az osztó és egy
másik játékos ugyanahhoz a titkos szóhoz rajzolnak egy ráutaló képet. Tudsz olvasni a sorok között, és meg tudod mondani ki az a másik játékos? Tippelj pontosan és szerezz pontokat! A játék
végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes.

A doboz tartalma – Mi van a dobozban?
1 játéktábla

56 tippelő korong (színenként 7 db)

8 ceruza

115 szókártya

8 pontozó lapka
(színenként 1 db)

8 játékos jelölő
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1 írótömb
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8 műanyag talp

Előkészületek – Hogyan kezdjük el?
Az első játék előtt állítsátok a műanyag talpakba a játékosjelölőket.
A játéktáblát rakjátok az asztal közepére. A szókártyákat keverjétek meg, képezzetek belőle
húzópaklit és tegyétek a játéktábla mellé képpel lefelé.
Válasszatok egy számkártyát, ezt tegyétek a játéktábla tetejére a kijelölt helyre. Az első játék során
használjátok az egyes számkártyát .
Az ötös ( ) szavak kitalálása viszonylag nehéz. Szerezzetek némi tapasztalatot mielőtt kipróbáljátok az ötöst ( ).

Minden játékos vegyen el néhány lapot az írótömbből, egy ceruzát, és válasszon egy játékosjelölőt
a kedvenc színével.
A szükséges tippelőkorongok mennyisége függ a játékosok számától. Mindenki vegyen el a saját
színével megegyező tippelőkorongokból eggyel kevesebbet, mint ahányan játszotok. 4 játékos
esetén mindenki 3 korongot vegyen el – A, B és C. Több játékos esetén az ABC sorrend szerint
vegyétek el a korongokat.
Nina, Leo, Betty, Krisztián, Juli, és Cézár játszik. 6 Játékos van, ezért a tippelőkorongokat A-tól E-ig használják.

A játékosok színével megegyező pontozólapkákat tegyétek a játéktábla mellé.
A maradék tartozékokat rakjátok vissza a dobozba. Válasszatok ki egy játékost, aki osztó lesz az
első körben.

A játék menete -Hogyan játszuk?
A játék meghatározott számú körből áll. Minden körben másik játékos lesz az osztó. Kevés játékos esetén
mindenki kétszer lesz osztó, több játékos esetén mindenki egyszer.
4 játékos esetén 8 körből áll a játék.
5 játékos esetén 10 körből áll a játék.
6 játékos esetén 6 körből áll a játék.
7 játékos esetén 7 körből áll a játék.
8 játékos esetén 8 körből áll a játék.
Természetesen megváltoztathatjátok a játszott körök számát a későbbi játékok során, ha szeretnétek.

Minden kör két részből áll: a rajzolás és a tippelés.
A rajzolás
Az előkészületek során választottatok egy számkártyát. A játék során csak azokat a szavakat
használjátok, amelyek a választott szám alatt vannak. Emlékeztetőül a számkártya ott van a játéktábla tetején.
Mikor te vagy az osztó, húzol egy szókártyát. Nézd meg a választott szám alatt lévő szót és
memorizáld azt. Húzzál még szókártyát kettővel kevesebbet, mint ahányan játszotok. Ezeket nem nézheted meg. A húzott kártyákat (a sajátodat is, amit megnéztél) keverd össze és osszál
egyet-egyet a társaidnak. Így az egyik játékos ugyanazt a kártyát (és szót) kapja, amelyiket te.
Ő lesz a partnered.
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Cézár az osztó ebben a körben. Megnézi és megjegyzi a szót az
szám alatt: Repülő. Mivel hatan játszanak, húz még négy kártyát,
hozzárakja a sajátját, így 5 kártya van a kezében. Megkeveri az 5
kártyát és a többi játékosnak oszt egyet-egyet.

Mikor mindenki megkapta a szókártyát, minden játékos, az osztó is, rajzol valamit, ami utal a titkos
szóra.
Betűket és számokat a rajzolás folyamán NEM használhattok.

nagyon rossz utalás a rajz maga a szó

rossz utalás túlságosan hasonlít a szóhoz

jó utalás kapcsolódik hozzá, de
nem nyilvánvaló a szó

nehéz utalás túl általános, túl sok
mindenhez kapcsolható

Optimális esetben csak az érti a rajzodat, aki a partnered.

Miután mindenki befejezte a rajzolást, az Osztó a játéktábla bal oldalára teszi a rajzát, a többi játékos a
jobb oldalra ABC sorrendben, fentről kezdve.
A tippelés
A korongokat mindenki maga elé teszi képpel lefelé (a törött ceruza legyen látható). Meg kell tippelni,
ki az osztó partnere. Hasonlítsátok össze a rajzokat az osztóéval, és tippeljetek melyik utal ugyanarra
a szóra. Az osztó is tippel, mivel nem tudja ki a partnere. A választott rajznak megfelelő betűt képpel
lefelé toljátok az asztal közepe irányába.
Mikor mindenki tippelt, a korongokat fordítsátok meg. Az osztó megmondja a titkos szót, a partner
felfedi kilétét. Az összes tipp, amin nem a partner rajzának a betűjele van, az téves, fordítsátok le.
Csak akkor kapsz pontot, ha jól tippelsz.
Az osztó és a partner csak akkor kap pontot, ha mindketten jól tippeltek. Mindketten 1 pontot
kapnak minden rossz tippért.
Megjegyzés: Ha az osztó vagy a partnere rosszul tippelt, egyikük sem kap pontot.
Ebben az esetben a többi jól tippelő játékos minden minden rossz tippért kap 1 pontot + 1 extra
pontot.

Példa: Cézár, Nina, és Betty jól tippelt. Nina
partnere Cézár. Nina és Cézár 3-3 pontot
kapnak. Bettynek más szava volt, ennek
ellenére megtalálta a helyes rajzot.
Ő 3 pontot kap + 1 extra pontot.

Nem látható példa: következő körben csak
Juli és Leo tippelt jól. Juli volt az osztó, de
a partnere Krisztián rosszul tippelt. Juli és
Krisztián nem kapnak pontot. Leo kap 5
pontot (4 rossz tipp +1 extra pont).

Ebből következően: Ha mindenki jól tippelt az osztó és a partnere nem kap pontot (0 rossz tipp),
és mindenki más 1 pontot kap (0 pont a rossz tippekért + 1 extra pont).
Továbbá: Ha az osztó vagy a partnere rosszul tippelt, és az összes többi játékos is, akkor senki
sem kap pontot.
A kapott pontoknak megfelelően lépjetek a játékosjelölőkkel a játéktáblán. Ha valaki átlépi a 12
vagy 24 pontot, az elért eredmény nyilvántartására használjátok a pontozó lapkákat.
A pontozás után a következő körrel folytatódik a játék. Az osztó az óra járásának megfelelően a
következő játékos lesz.

A játék vége - Ki a győztes?

Az utolsó körrel a játék véget ér. Aki a legtöbb pontot gyűjtötte, megnyeri a játékot. Holtverseny
esetén a játékosok megosztoznak a győzelmen.

Készítők
Tervező: Wolfgang Warsch
Illusztráció: Muti – Folio Art
Grafikai tervezés: atelier198
Megvalósítás: Julian Steindorfer, Roman Rybiczka

Magyar kiadás: Gamer Café kft.
2030 Érd, Budai út 28. info@compaya.hu

© 2019 Edition Spielwiese, All Rights Reserved
Simon-Dach-Str. 21 D-10245 Berlin
www.edition-spielwiese.de
A termék reprodukálása, a szabály, a játékalkatrészek, vagy a grafika
közzététele csak előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

