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A Concept egy percben

Fehér folyadék, ami egyfajta étel? Ez nem lehet más, mint a tej.

Olyan tevékenységet vagy sportot keresünk, amihez egy fehér labdára van szükség. 

Ehhez a sporthoz egy henger alakú fa tárgyra van szükség. 

baseball!

Eiffel-torony lesz.Ezúttal piros a folyadék, nem fehér? Ketchup, vagy talán vörösbor.

hal.

akkor ez a , egy szerszámgép, amivel vágni lehet a fát.

Vincent van Gogh!

A Conceptben nem csak ételek vagy állatok szerepelnek. 
 

A Concept nemcsak egyszavas feladványokra alkalmas, 

feladványt, a többi játékosnak pedig ki kell találnia azt. A két játékos közösen próbálja 
rávezetni a többieket a megoldásra úgy, hogy a játéktáblán látható kis képek mellé 
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• 1 játéktábla képekkel

•  1 zöld  

kék, piros, sárga, fekete) 
melyek mindegyike tartalmaz egy felkiáltójelet és 
8 kockát, ezekkel fejthetjük ki a feladvány 

 
amelyek három nehézségi szintre oszthatók 

, , Nehéz)
 

• 4 játékossegédlet
• 1 tálka

Fontos:

•  A kitaláló játékosok bármennyiszer tippelhetnek a megoldásra.
•  Ha jó megoldás érkezik, vagy ha a kitalálók jó nyomon járnak, 

kommunikálhatnak a többi játékossal. 
•  A kockák lehelyezésének sorrendje fontos lehet. Ne habozzunk 

•  A csapat tagjai diszkréten megbeszélhetik egymás között, hogy 
milyen gondolatmenetet kövessenek, ugyanis lehet, hogy teljesen 
másként jár az agyuk. 

kell felváltva cselekedniük. 
•  A csapat tagjai bármennyi felkiáltójelet és kockát használhatnak, de 

óvatosnak kell lenniük, nehogy a túl sok információ összezavarja a 
többi játékost. Nincs korlátozva, hogy hány kocka használható fel, és 
büntetés sem jár a használatukért. 

elmagyarázásában. Ha hárman sem sikerül rávezetniük a megoldásra 
a játékostársakat, akkor fel kell adniuk, ezért a feladványért senki 

•  A játékossegédlet csupán egy iránymutató, hogy melyik kép mit 

hozzájuk.
•  Ha a kitaláló játékosoknak végképp fogalmuk sincs a megoldásról, 

a csapat tagjai levehetnek mindent a tábláról, hogy teljesen új úton 
próbálják rávezetni a játékostársakat a megoldásra. 

 
 

Döntetlen esetén mindannyian nyertek.

majd zöld kockákkal fejtsétek ki a feladványt. 

melyik feladványt kell majd a többieknek a kilenc közül 

Figyelem! A Nehéz feladványokhoz már az összes játékosnak 
jól kell ismernie a játékot.

feladványt. Ha szeretnétek és/vagy szükség van rá, további 
 

össze a feladványkártyákat, és tegyük a paklit képpel lefelé a tábla mellé. A 12 

 



 

 

Egy 

 

Ez a pár kép a csigára

Egy nagy zöld állat, ami nagyon öreg, vagy régen élt? Ez a !

!

 
Adjunk hozzá egy újabb vonatkozást. 

Egy nagy, barna, gyors állat is része a megfejtésnek. De hogyan?

Aha, ez egy harcos a múltból – egy !

A Egyesült Államokhoz kapcsolódik, szóval ez egy cowboy!Karácsonyt, 
egy olyan ünnepet, amelyben központi szerepe van a játékoknak. 

Egy összecsapás, és rengeteg kocka az embert ábrázoló képen? Ez a háború!
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LIVE

!

Egy kis fehér háziállat.

!

 
szóval a megfejtés !
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