
További termékekért látogasd meg oldalunkat:

Tartalma:
• 50 db személykártya  • 50 db helykártya
• 50 db akciókártya  • Jegyzettömb és rajzlap
(Nem tartalmaz ceruzát, tollat, időmérő eszközt)

Feladat:
Rajzolj le egy jelentet a személy-, hely- és akciókártyán látható 
információk alapján, miközben megtippeled, hogy a többi játékos 
mit rajzolt. (Például: „Drakula részegen elájul egy sport bárban” vagy 
„Frankenstein hódeszkázik Egyiptomban”)

Előkészületek:
Válasszátok szét a kártyákat 3 kategóriára (személy, akció és hely).
Válasszatok egy játékost, aki az időt fogja mérni.
Vegyen mindenki maga elé egy papírlapot a jegyzettömbből. 
(Az előnyomtatott része szolgál az egyes körök pontozására, míg az 
üres hátoldala felhasználható a rajzoláshoz.)
Megjegyzés: megtarthatjátok a jegyzettömböt, ha saját papírlapot 
használtok a jelenetek lerajzolásához.
Minden játékos felírja a jegyzetlap táblázatának első sor első 
oszlopába a nevét, majd a további játékosok nevét az alatta lévő 
sorok azonos oszlopaiba. 
Minden játékos húz 1-1 kártyák a három kategóriából, majd úgy, 
hogy más ne lássa meg, megnézi a kártyákat, hogy a jelenetet össze 
tudja állítani a fejében.

Rajzolás:
Az időmérő játékos beállítja az órát 3 percre.
Mindegyik játékos saját jelenetét lerajzolja a húzott kártyák alapján.
30 másodperccel az idő lejárta előtt az időmérő játékos �gyelmeztet 
mindenkit, hogy az idő hamarosan lejár.
A 30 másodperc leteltével az időmérő felszólítja a játékosokat: 
„ceruzákat le!” (Aki ezek után még folytatja a rajzolást, annak 1 pont 
levonásra kerül.)
Megjegyzés: számot és betűt nem lehet a papírra vetni. A 
játékosok általános szimbólumokat használhatnak, mint például 
dollárjelet, szívet, csillagot vagy nyilakat.

Tippelés:
Az időmérőtől balra haladva minden játékos feltartja a rajzát és a 
többi játékos tippelhet, hogy ki a személy, mi a hely és mi az akció, 

ami le lett rajzolva. A játékosok tippjeiket leírják a Jegyzettömb 
táblázatának abba a sorába, akinek a rajzára tippeltek. A személy 
mindig egy híresség vagy egy konkrét karakter, sosem egy 
általános személy, mint például tűzoltó vagy orvos.
A játékosok minden körben csak 1 tippet adhatnak le.
A játékosok a jegyzettömbbe vezetik fel minden, a többi játékos 
rajzaival kapcsolatos tippelésüket.

Pontozás:
Az időmérő játékos kezdi a rajza felmutatásával a sort.
Az időmérő (a rajz alkotója) ekkor még nem fedi fel a jelenet címét 
(a három kategória tartalmát).
A rajz alkotója feltartva rajzát megkér minden játékost, hogy 
olvassa fel a jegyzetlapjára írt tippjét. Miután minden játékos 
felolvasta saját tippjét, a rajz alkotója felfedi a jelenet címét.
Minden játékos saját maga tartja nyilván a jegyzetlapján a 
megszerzett pontokat. Kategóriánként minden egyes helyes 
tippért 1 pontot lehet nyerni. A megszerzett pontokat a Pontok 
oszlopba kell felvezetni. (Például: amikor egy játékos mindhárom 
kategóriában helyesen tippelt, akkor 3 pontot kap. Ha csak a személy 
kategóriában volt helyes a tippje, akkor csak 1 pontot kap.)
Miután minden játékos tippje pontozásra került, a rajz alkotója 
összeadja a játékosok ebben a körben szerzett pontjait. Ez az 
összesített pont lesz a rajzoló pontja ebben a körben.
A játék az óra járásával megegyező irányba folytatódik a következő 
játékossal, aki feltartja a rajzát, miközben a többi játékos elmondja 
tippjét, majd a jelenet helyes címét elmondja a rajz készítője, aki 
mindig azt a pontot kapja, amennyi az adott rajz során a többi 
játékos összesített pontja.
Amikor minden játékos bemutatta a rajzát, akkor következik
a Tüskézés.

Tüskézés:
Ha egy játékosnak több pontja van, mint bármely másiknak, akkor 
rajta kívül mindenkinek meg kell innia egy általa kiválasztott italból 
4 centet. (Ha az élen döntetlen alakul ki, akkor rajtuk kívül mindenki 
másnak Tüskézni kell.)
A játékosok új kört kezdenek 3 újabb lap kiválasztásával. A teljes 
játék 5 körből áll.

A győztes:
Az a játékos győz, aki 5. forduló után a legtöbb pontot szerezte.
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További termékek
a Kensho Kft. forgalmazásában:

GÉNIUSZ KÉRDEZZ-FELELEK®
Korosztály: 14+

SHERLOCK HOLMES
ÉS A PETTYES PÁNT

Korosztály: 15+

18 éves kortól
2-8 játékos
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