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A Tick Tack Bumm Vibrálás játék főszereplője egy ketyegő bomba, amely ezúttal különösen exkluzív: piros színű, és
nemcsak a tempót diktálja a játékban, hanem véletlenszerű időközönként vibrál is. Igazán sikamlós kategóriákból kell
megfelelő kifejezéseket mondani, és csak ezután lehet a bombát továbbadni. De akinél a bomba vibrál, annak nem kell
sokáig gondolkodnia: azonnal átadhatja a bombát bármelyik szomszédos játékostársának, anélkül, hogy egy szót
mondana. A vibrálás a joker a játékban, és villámgyors játékmenetről gondoskodik.
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110 kétoldalas kategóriakártya
A játékhoz szükség lesz még 3db AAA 1,5

V-os elemre. A játék NEM tartalmaz elemeket!
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A játékosok célja:
Az a célod a játékban, hogy neked legyen a legkevesebb kártyád. Ha a kezedben vagy előtted van a bomba, amikor
elhangzik a „Bumm!”, akkor egy kártya a büntetésed. Mondj egy szót az adott kategóriában vagy használd ki a
bomba vibrálását, majd gyorsan passzold tovább a bombát, mielőtt felrobban.

Elökészületek
Az első játék megkezdése előtt tegyétek be a 3db AAA 1,5 V-os elemet a bombába.
Erről Az elemcsere fejezetben minden információt megtaláltok.
Keverjétek meg a kártyákat, és alakítsatok ki egy húzopaklit az asztal közepén.
Helyezzétek készenlétbe a bombát.
Válasszatok egy kezdőjátékost.

A játék menete:
A kezdőjátékos felveszi a bombát, elindítja, majd leteszi maga elé. Felhúzza a legfelső kártyát a pakliról, átfordítja és
leteszi az asztal közepére. Most gyorsan kell mondania egy olyan szót, amelyik megfelel a kártyán olvasható
kategóriának. Miután mondott egy megfelelő szót (lásd Érvényes és érvénytelen kifejezések címszó alatt), gyorsan
továbbadja a bombát a következő játékosnak, aki leteszi maga elé, majd az a feladata, hogy egy megfelelő szót
mondjon ugyanarra a kategóriára. Ezután ő is továbbadhatja a bombát a következő játékosnak, és így tovább.
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Megjegyzés: A következő játékosnak haladéktalanul át kell vennie a bombát, miután a szó elhangzott. Minden szó
csak egyszer mondható egyazon körben. Bármelyik játékos kétségbe vonhatja az elhangzott szó érvényességét
egészen addig, míg a szót kimondó játékost követő játékos nem mond egy szót. Miután a következő játékos
kimondott egy szót, már nincsen helye vétónak.
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A játékot így folytatjátok tovább egészen addig, míg a bomba abbahagyja a ketyegést és „felrobban”. Ezzel a kör
véget ért. Az a játékos, akinél a bomba van a robbanás pillanatában, elveszi és maga elé fekteti a középre kitett
kártyát. Ezután az eddig megszokottak szerint egy új kört kezd.

A vibrálás:
A bomba véletlenszerű időpontokban vibrál. Akinél a bomba van a vibráláskor, az továbbadhatja azt a jobb vagy a
bal oldali szomszédjának anélkül, hogy mondana egy szót. A kört anabban az irányban folytatjátok, ahogyan a
bombát átadtátok.

A játék vége:
A játék akkor ér véget, amikor valaki a 8. kártyát teszi maga elé. A játéknak az a győztese, akinek a legkevesebb
kártyája van. Egyezőség esetén az érintettek addig játszanak tovább, míg sikerül egyértelműen meghatározni,
hogy ki a győztes.
Érvényes és érvénytelen szavak:
Minden, a magyar nyelvben használatos szó érvényes, beleértve a tulajdonneveket, márkaneveket.
Dalok, filmek, könyvek címei, illetve együttesek, énekesek stb. nevei érvényesek. Akkor is, ha több
szóból állnak.
Egy fogalom egy körben csak egyszer használható, akkor is, ha több kategóriához is illik.
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Az elemek behelyezése és az elemcsere:
A játék három AAA 1,5 Voltos elemmel működik. Az elemeket csak felnőtt kezelheti, gyermekek
kezébe nem kerülhetnek. Az elemcseréhez lazítsa meg a kis csavart, a bomba alsó részén.
Nyissa fel az elemház fedelét, majd helyezze be a csereelemeket a pólusuknak megfelelően az
elemházba (lásd az ábrán). Helyezze vissza az elemház fedelét, végül rögzítse a fedőt a
csavarral. Tartsa be az itt leírt biztonsági szabályokat.

Az elemek kezelésére vonatkozó biztonsági szabályok:
Kivételes esetekben az elemek kifolyhatnak. Az elemekből kifolyó folyadék égési sérülést okozhat, és a terméket is tönkre
teheti, ezért be kell tartani az elemek kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem tölthető elemet ne próbáljon feltölteni!
A lemerült, tölthető elemet a töltés megkezdése előtt ki kell venni a játékból.
Az elemek töltését csak felnőtt végezheti.
Ne használjon standard (cink-szén) elemet alkalikus vagy tölthető (nikkel – kadmium) elemmel együtt.
Új és régi elemeket ne használjon együtt.
Javasoljuk, hogy azonos típusú elemeket használjon egyidejűleg.
Az elemeken található + és - pólusoknak megfelelően kell azokat az elemtartóban elhelyezni.
Távolítsa el a készülékből a régi és a lemerült elemeket.
Ne zárja rövidre a készülék csatlakozóit.
Tilos az elemeket tűzbe dobni, mert felrobbanhatnak!
Védje a környezetet, és a használt elemet a szelektív gyűjtőbe dobja!
Őrizze meg a csomagolást, mert a csomagoláson szereplő adatokra, címre még szüksége lehet.

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