Egy morbid kvízjáték elképeszt0�
halált okozó eseményekrol
2-6 játékos részére,
12 éves kortól
Ez a kvízjáték kizárólag az évszázadok során szokatlan és néha abszurd haláleseteken alapul. De felmerül a kérdés: melyek azok az esetek, amik valójában
a leírtak szerint megtörténtek, és melyek a pusztán kitalált történetek? Lássuk,
kinek sikerül megmenekülni a „Kaszástól” szerencsés találgatással? A Stupid
DeathsTM játék nagy dózis fekete humorral és morbid történetekkel a végletekig
izgalmasnak ígérkezik!

A játék tartalma

200 Stupid DeathsTM kvízkártya
1 játéktábla
1 kaszás talpakkal
6 játékfigura
6 „extraélet“ zseton
12 tippkártya, 6x igaz és 6x hamis
1 játékszabály

A játék célja

Minden játékosnak az a célja, hogy elsőként
érje el a játéktáblán a piros mezőt a halálesetek helyes felmérésével, vagy maradjon
a játékban mindaddig, amíg az összes többi
játékos a kaszás áldozatává válik, és kiesik
a játékból.

A játék el0készítése

• Az első játék előtt kérjük, óvatosan nyomkodják ki a zsetonokat és a kaszás ﬁgurát
a kartonokból. Ezután állítsák a kaszás
ﬁgurát a talpakba.
• Fektessék a játéktáblát az asztal közepére.
Minden játékos válasszon egy ﬁgurát, és
állítsa a ﬁguráját a játéktábla zöld mezőjére.
• Állítsák a kaszást a piros mezőre.
• Keverjék össze jól a kártyákat, és helyezzék őket a játéktábla közepére, egy lefelé
fordított pakliban.
• Minden játékos vegyen magához 1 extraélet zsetont, valamint egy igaz és egy
hamis tippkártyát.

A játék menete

1. A legidősebb játékos kezdi a játékot. Őt
követően az óramutató járásával megegyező irányban halad majd a játék.
2. A soron lévő játékos belebújik az olvasó
szerepébe. Felhúzza a kártyapakli legfelső
lapját és felolvassa a kártyán álló halállal
végződő történetet.
3. Ezután minden játékos ad egy tippet. Aki
úgy gondolja, hogy a történet, amit hallott
igaz, az lefelé fordítva kiteszi maga elé
az „igaz” tippkártyáját. Aki viszont úgy
gondolja, hogy az egész csak egy abszurd
kitaláció, és nem lehet igaz, az a „hamis”
tippkártyáját teszi ki maga elé, lefordítva.
4. Miután minden játékos megadta a tippjét,
a játékosok egyszerre megfordítják a tippkártyáikat. Ezután az olvasó bejelenti
a helyes választ.
5. Aki helyesen tippelt, az a figurájával
1 mezőt léphet előre a játéktáblán az óramutató járásával megegyező irányban. Aki
viszont helytelenül tippelt, az nem léphet
a figurájával, hanem a kaszás figurával lép
1 mezőt az óramutató járásával megegyező
irányban. Példa: három játékos nem tippelt
jól, ezért a kaszás 3 mezőt lép előre.
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6. Az olvasó nem lép a ﬁgurájával, kivéve, ha
minden játékos rosszul tippelt. Ebben az
esetben, ﬁgurájával 2 mezőt léphet előre
a játéktáblán az óramutató járásával megegyező irányban
7. A lépések után a következő játékos veszi
magára az olvasó szerepét. Felhúzza, majd
felolvassa a következő kártyát, és így tovább.
8. Ha a kaszásnak sikerül beérni egy játékos
ﬁguráját (rálép arra a mezőre, amelyiken
a játékos ﬁgurája áll), akkor ez a ﬁgura a kaszás áldozatává vált, és a tulajdonosa kiesett
a játékból - kivéve, ha a játékosnak még van
extraélet zsetonja.
9. Extraélet zseton: az a játékos, aki nem akar
a kaszás áldozatává válni, az elhasználhat
egy extraélet zsetont. A zseton beadásáért
1 mezővel előre lépteti a ﬁguráját, és most

ismét a kaszás előtti mezőn áll. Az extraélet
zseton ezután kikerül a játékból. Minden
játékosnak csak ez az egy esélye van arra, hogy
megmeneküljön a kaszástól, és ezt csak egyszer
használhatja a játék folyamán. Ha a ﬁgurát
a kaszás másodszor is utoléri, a játékos véglegesen elhagyja a játékot.

A játék vége

A játék kétféleképpen érhet véget.
• Amikor egy játékos a figurájával belép a játéktábla piros mezőjére. Ez a játékos lett a játék
győztese.
• Amikor már csak egy játékos maradt játékban,
mert a többi játékos a kaszás áldozatává vált és
kiesett. A túlélő figura tulajdonosa lett a játék
győztese.

Nevetve,
amíg el nem
ér a halál
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