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Egy kreatív partijáték, legalább 3
játékosnak, 8 éves kortól.
Képzeld el, hogy csak az orroddal rajzolhatsz! Ugye milyen mulatságosan hangzik?
Ebben a kreatív és szórakoztató játékban éppen ez történik: Le kell rajzolnod az
orroddal olyan sok feladványt, amennyit csak tudsz. Mielőtt lejár az idő, a
csapattársaidnak ki kell találniuk, hogy mit rajzoltál.

A játék tartalma:

1 törölhető filctoll
homokóra
1 táblatörlő

1 átlátszó, törölhető rajztábla

1 rajzolószemüveg +
rögzítő elemek
110 kártya, kártyánként 6 feladvánnyal

1 játékszabály

Megjegyzés: Ha a játékhoz tartozó filctoll kifogyott, használhatsz saját filctollat is, de csak szárazon
törölhető filctollat használj! A különböző filctollak rögzítéshez szükség lehet a rögzítő elemek valamelyikére,
ezekkel majdnem minden típusú filctollat rögzíthetsz.

A játék célja:
Rajzold le a kártyán felsorolt tárgyakat az orroddal úgy, hogy a csapattársaid kitalálják,
és elsőként szerezzetek 10 pontot.
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Ezt így egészen addig folytathatod, míg lepereg a
homokórában a homok, és lejár az időd.
A csapatod megjegyzi, hogy mennyi feladványt
sikerült megfejtenie. Addig töröld le a rajzaidat a
rajztábláról, és add át az eszközöket a másik
csapatnak.

Előkészületek:
Alkossatok két legalább 2 fős csapatot. (A három
játékosra vonatkozó szabályokat a „Variáció 3
játékosnak” címszó alatt olvashatjátok.)
Keverjétek meg a kártyákat, majd alakítsatok ki egy
lefordított lapokból álló paklit az asztal közepén, és
állítsátok mellé a homokórát. Rögzítsétek a
filctollat a rajzolószemüvegbe. Sorsoljátok ki, hogy
melyik csapat kezd. A kezdőcsapat első rajzolója
vegye magához a szemüveget a filctollal, valamint
a rajztáblát és üljön le a csapatával szemben.
A rajzoló feladatát minden körben másik játékos
vegye át a csapatban.

Miután minden csapat egyszer sorra került, véget
ért egy kör. Az a csapat, amelyik a körben több
feladványt fejtett meg, az megtartja a kártyáját.
A másik csapat a kártyáját felfordítva egy
lerakópaklira teszi. Egyezőség esetén egyik csapat
sem tarthatja meg a kártyáját.

A játék vége

A játék menete:

Addig játszotok, míg az egyik csapatnak
összegyűlik 10 kártyája. Ez a csapat lesz a játék
győztese.

Amikor rád kerül a sor, vedd fel a
rajzolószemüveget, húzd fel a legfelső lapot, majd
helyezd a kártyádat a rajzolótábla tetején található
résbe úgy, hogy csak te lásd a kártyán álló
feladványokat.

Variáció 3 játékosnak
Nincsenek csapatok, mindenki - mindenki ellen
játszik. Amíg az egyik játékos rajzol, a másik két
játékos megpróbálja kitalálni azt, hogy mit rajzol.
A két játékos közül az, aki több feladványt fejt meg
1 perc alatt, az megtartja a kártyáját, és ő lesz a
következő rajzoló. Egyezőség esetén egyik játékos
sem kap kártyát. A játék addig tart, míg egy
játékosnak összegyűlik 10 kártyája.

Tartsd az arcod előtt a táblát, és a ceruzaorral
rajzolj le annyi feladványt, amennyit csak tudsz,
olyan gyorsan, ahogyan csak tudod.
A feladványokat bármilyen sorrendben
rajzolhatod. A rajzokban nem lehetnek betűk, vagy
számok, a rajzolás közben nem beszélhetsz.
Eközben a csapattársaid megpróbálják kitalálni,
hogy mit alkotsz! Amikor nem tudják megfejteni
egy rajzodat, akkor azt kiáltják, hogy „Tovább!”.
Ekkor folytasd a rajzolást a következő feladvánnyal.
Amikor kitalálják az egyik rajzod, akkor folytasd a
rajzolást a következő feladvánnyal.

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.

Megjegyzés: Célszerű a rajztáblán úgy beosztanod
a helyet, hogy legyen elegendő helyed az összes
feladvány lerajzolásához. Így nem veszítesz el időt a
rajztábla törölgetésével.

Kedvelj minket a
facebook.com/PiatnikBudapest
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