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1 szimbólumkocka

Az Activity© Krimiben a csuklódra csattan a bilincs,
és lebilincselt kezekkel kell a bűnözés világából
származó kifejezéseket úgy előadnod, hogy a többiek
kitalálják. Egyedül kell küzdened a győzelemért, hiszen a csalók és
rablók világában is mindenki a saját szakállára dolgozik!
Az előadás közben különböző zajokat kelthetsz a testeddel,
de természetesen nem beszélhetsz vagy énekelhetsz.
Aki a leggyorsabban eléri a 20 pontot az megnyeri a játékot.

A játék tartalma

110 kártya, kártyánként 6 feladvánnyal
1 pár szilikon bilincs

1 homokóra (1 perces)
1 játékszabály

A játékhoz szükségetek lesz még
papírra és ceruzára.

halálkanyar
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A szilikon bilincs könnyedén fel illetve
lecsúsztatható a kézfejen.

A legártatlanabb játékos lesz az első
előadó. Őt követitek majd sorban az
óramutató járásával megegyező irányban.

Amint pereg a homokóra az előadónak
1 perce van arra, hogy előadja a kártyáról
azt a 2 feladványt, amelyik a dobott
szimbólum mellett áll.

A játék célja

A feladványok ügyes előadásával és gyors
megfejtésével elsőként 20 pontot gyűjteni.

A kocka

A kocka megadja azt, hogy az előadónak
hogyan kell a bilincset feltennie.

A kártyák

Minden kártyán hat feladvány áll.
A feladványok szimbólumokkal vannak
jelölve, amelyek megfelelnek a kocka
oldalain álló szimbólumoknak. Mindegyik
szimbólummal két feladvány áll a kártyán,
amelyek közül az
előadó választ egyet.

Szilikon bilincs

Előkészületek

Keverjétek meg a kártyákat,
majd alakítsatok ki az összekevert
lapokból egy lefordított húzópaklit.

Helyezzétek készenlétbe a kockát,
a bilincset és a homokórát.

A papírt és a ceruzát vegye magához
az a játékos, aki vállalja a pontok írását.

A játék menete

Az előadó felhúzza a legfelső kártyát,
és dob a kockával. Megnézi a kártyán a
dobott szimbólumhoz tartozó két
feladványt.
Ezután a dobott eredménynek megfelelően
felteszi magára a bilincset. Amikor fent van
a bilincs, egy játékostársa megfordítja a
homokórát.

A kezek a test előtt
vannak összebilincselve.

A kezek a test mögött
vannak összebilincselve.

Egy kéz a másik
játékos kezéhez van
bilincselve.
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Amennyiben az idő lejárta előtt egy
játékostárs megfejti a feladványt, úgy
az előadó és a megfejtő is 1-1 pontot
kap. Ha két játékos összebilincselve,
együtt adta elő a feladványt, akkor
mindkét előadó és a megfejtő is kap 1
pontot.

Ha még nem pergett le a homok a
homokórában, akkor az előadó
belekezdhet a második feladvány (azzal
a szimbólummal) előadásába azért,
hogy esélye legyen egy pluszpont
megszerzésére.

A kapott pontokat írjátok fel a
játékosok neveihez.

Ha a feladványt nem sikerült
megfejteni, akkor senki sem kap pontot.

A használt kártyát tegyétek vissza a
játék dobozába.

A következő játékos lesz a következő
előadó. Az eddig megismertek szerint
dob a kockával, húz egy kártyát, felteszi
a bilincset, majd előadja a feladványt.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor egy
játékos megszerzi a 20. pontot.

Ő a játék győztese.

Amikor az előadó keze maga előtt vagy
mögött van összebilincselve, akkor az
előadó a feladványt összebilincselt
kezekkel mutogatja el. Mutogatás
közben különböző hangokat hallathat,
de nem beszélhet, és nem énekelhet.

Amikor az előadó egy másik
játékossal van összebilincselve ,
akkor kiválasztja egy játékostársát,
akivel összebilincseli a kezét. Az

előadás megkezdése előtt
megmutatja a játékostársának

a feladványt, négyszemközt
megbeszéli vele az
előadásra vonatkozó

stratégiát. A feladványt ezek
után együtt adják elő.

Az előadásuk csak mutogatásból és
hangadásból állhat.

A szabály végén ehhez hasznos
tippeket találtok.

A játékostársak
megpróbálják a homokóra
lepergése előtt kitalálni az
előadott feladványt.
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Activity ist eine registrierte Wort- und/oder Bildmarke, Klasse 28, 41, in den
folgenden Ländern:

Deutschland 39551222;39611846
Frankreich 053393921
ltalien 2006C05197
Österrelch 163 867
Polen 169 896
Rumänien (Hyper-Creativity) 45 093;75 488
Russische Föderation 325054
Активити 2013729836
Slowakei 201 556
Spanien 2 765 230
Tschechische Republik 244 341

Ungarn 159 344
Vereinigte Arabische 57465/466
Emirate EE10.Q111 ;EE10.183
Tunesien 20100335
Kroatien 201070297
Slowenien 160 728
Ukraine 60283/2011
Schweiz Z-1278/2015
Serbien 233687
Griechenland 3,391,942
USA “registered in US patent and trademark office owned

by Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik&Söhne”

Trademark Registration No. Trademark Registration No.

Ha a feladvány nem összetett szó,
hanem egy több szóból álló név, cím
vagy kifejezés akkor ezt hangosan
be lehet jelenteni a részek
bemutatása előtt.

Az előadó az egész testét
használhatja egy feladvány
bemutatásához.
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A feladványok többnyire összetett
szavak. Ezeket gyakran nehéz
összetett formájukban előadni. De ha
a szó részeit az előadó játékos külön
adja elő, akkor a feladvány általában
sokkal könnyebben megoldható.

Az előadónak nem szabad a
szobában lévő tárgyakra rámutatnia,
de a saját testrészeire rámutathat.

A beszéd nem megengedett.
A bólogatás vagy a kézzel intés
rendben van.

A kísérő hangok és a zajok
szintén megengedettek.

A játék megkezdése előtt tanácsos
megállapodni arról, hogy a
feladványokat mennyire pontosan
kell megfejteni.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hu

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró
alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a
játékszabályt, mert a szabályban szereplő adatokra még
szüksége lehet.

www.facebook.com/PiatnikBudapest
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piatnik.com


