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AMIKOR AZ EGÉSZ VILÁG A FEJE TETEJÉRE ÁLL,
MINDEN NAGYOBB KIHÍVÁST JELENT

TARTOZÉKOK

JÁTÉKOS

1 Fejjel lefelé szemüveg
1 Rajzolótábla
25 Kihíváskártya
5 "Alkoss saját kihívást" kártya

A JÁTÉK CÉLJA

Szerezz pontokat úgy, hogy kihívásokat teljesítesz a Fejjel lefelé szemüvegben. Minden
játékos nyerhet vagy veszíthet pontokat a kihívásokkal. Az nyeri a játékot, aki először gyűjt
össze öt pontot!

A JÁTÉK MENETE
1) Húzz egy kártyát a Kihíváskártyák paklijából. Minden kártyán van egy kihívás és hozzá egy
magyarázat. Ezt olvasd fel hangosan a többieknek.
2) Ezután sorra minden játékos megpróbálja teljesíteni a felolvasott kihívást a megadott idő
alatt. A kihívástól függően a játékosok pontokat nyernek vagy veszítenek.
3) Folytassátok a kihívások teljesítését, amíg valakinél összegyűlik öt pont és megnyeri a
játékot!
MEGJEGYZÉS: Mivel a kihívások időkorlátja változó, ajánljuk, hogy stopperrel mérjétek az
időt.

SZABÁLYOK
1) Nem szabad csukott szemmel, csak érzésből írni vagy rajzolni.
2) Azoknál a kihívásoknál, ahol gyorsan kell lerajzolni valamit, nem ér a végeredmény, ha
felismerhetetlen.
3) A legjobb rajz kiválasztása szavazással történik. Magadra nem szavazhatsz! Ha döntetlen
alakul ki, kő-papír-ollóval hirdessetek győztest!

TEREMTS TRENDET A SAJÁT KIHÍVÁSAIDDAL ÉS OSZD MEG ŐKET
A #FEjjellefeleKIHIVAS HASHTAGGEL
MÉG TÖBB KIHÍVÁSÉRT LÁTOGASS EL IDE: VANGOTOYS.COM

FIGYELEM!

Importálja és Magyarországon
forgalmazza: Modell & Hobby Kft.
1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 12-14.
Tel: 06-1/431-7451;
www.modellhobby.hu

Vigyázat! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Hosszú zsinór. Fojtásveszély.
Távolítsa el a csomagolást használat előtt. Felnőtt felügyelete mellett ajánlott.
Fedett helyen használja, hogy elkerülje a víz okozta károkat.
Játék előtt tisztítsa meg a játszófelületet a botlások elkerülésére, és
fedje le az asztalok éles sarkait, mert sérülést okozhatnak.
(vastag) Ne viselje a szemüveget több mint 10 percig egy huzamban.
Ne szaladjon a szemüveget viselve.

KÍNÁBAN KÉSZÜLT
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