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Játékszabály

TARTALOM:
• 1 játéktábla
• 4 bábu
• 1 szemüveg
• 3 pár szemüveglencse
• 1 dobókocka

• 1 időzítő
• 1 írótömb
• 1 ceruza
• 54 kártya - 162 feladat
• leírás

A JÁTÉK CÉLJA : 
Legyen a te csapatod, aki elsőként célba ér a játéktáblán.

ELŐKÉSZÜLETEK: 
Helyezzétek a játéktáblát az asztal közepére! Vegyétek ki a dobozból a szemüveget, 
a három pár lencsét, az időzítőt és a dobókockát. Keverjétek meg és fordítsátok képpel lefelé 
a kártyákat. Alakítsatok ki csapatokat. Minden csapatban legalább 2 tagra lesz szükség a csapatokban 
lehetőség szerint egyenlő számú játékossal. Helyezzétek a csapatok bábuit a START mezőre.

A JÁTÉK MENETE:
Az a csapat kezd, amelyben a legfiatalabb játékos van. 
Az időzítőt egy másik csapat fogja kezelni.

A soron következő csapat eldönti, mely tagja fog először rajzolni, dobni a dobókockával és lépni 
a játéktáblán.  A mező színe határozza meg, melyik színő szemüveglencsével kell játszani, 
illetve melyik feladatot kell kiválasztani.

A lencséknek 3 típusa van: 
Zöld: könnyő        Sárga: közepes         Kék: nehéz
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Az a játékos, aki rajzolni fog, hangosan felolvassa a kártya kategóriáját (tárgy, hely vagy kikapcsolódás), 
a feladat színét és az időkorlátot. Ezután képpel lefelé lerakja a kártyát az asztalra, hogy senki 
ne láthassa, majd felveszi a szemüveget. 

Az időzítőn beállításra kerül az idő, és kezdődhet is a játék! 

A rajzoló játékos megpróbálja lerajzolni a feladatot, hogy társai az idő lejárta előtt ki tudják találni 
a feladványt!

Megjegyzés : Rajzolás közben sem beszélni, sem arccal jelezni nem lehet! 
A feladat alatt ülve kell maradni, a szemüveget viselni kell!

Ding! Ha az idő lejár, az időzítő csenget egyet.

• Sikerült időben kitalálni a feladványt? Dobjatok a kockával és lépjetek előre. 
• Nem sikerült időben teljesíteni a feladatot? A bábutok a helyén marad. 

A játék az óramutató járásával megegyező irányban megy tovább.

Jelzések a játéktáblán : 

 

A JÁTÉK VÉGE :
Az a csapat nyer, amelyik először ér a célba!

Válaszd ki a lencse színét és a hozzá tartozó 
feladványt, azt amelyiket te szeretnéd! 

Rajzolhatsz szemüveg nélkül!

Rajzolj az ügyetlenebbik kezeddel 
(jobbkezesek a bal kezükkel és fordítva)! 

Egy alkalommal kimaradsz! 
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Forgalmazza: REGIO Kft. 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25.
Figyelmeztetés!  3 éves kor alatt nem használható, mert az apró lenyelhető részek fulladást okozhatnak! 
A csomagolás nem a játék része, kérjük, távolítson el minden csomagolóelemet, mielőtt a játékot gyermeknek adná, 
de őrizze meg a csomagolást, mert a rajta lévő információkra szüksége lehet. Származási ország: Kína
A Tricky Limited concept. Copyright ©2013
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