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Bezzerwizzer lancerer nyt selskabsspil for alle, der fatter et HINT
Den danske spilproducent Bezzerwizzer lancerer nu HINT - et nyt selskabsspil, hvor der bliver stillet
skarpt på både kreativitet, kommunikation og evnen til at tænke hurtigt.
Kan du mime bagværk? Nynne reklamesange? Tale om amerikanske tv-serier eller tegne truede dyr? I
Bezzerwizzers nye selskabsspil HINT handler det om at få ens holdkammerater til at gætte, hvad man
prøver at kommunikere til dem ved hjælp af tale, sang, tegninger og fagter. Men et hold har kun 90
sekunder til at gætte fem forskellige ord, så det gælder om at være hurtig og god til at fatte et hint.
”Vi har ønsket at skabe et både afslappet og løssluppent holdspil, som ikke bare handler om paratviden,
men også om at få sig et godt grin undervejs”, forklarer Bezzerwizzers grundlægger Jesper Bülow. ”I
Danmark har vi en lang tradition for at hive et selskabsspil ned fra hylden, når vennerne er samlet, og
vi er sikre på, at HINT kan blive centrum for en sjov aften, hvor håneretten skal placeres”, fortsætter
han.

Kåret til Årets Voksenspil 2014
HINT er blevet kåret til Årets Voksenspil 2014 af Legetøjsbranchens Fællesråd. Formand Morten LiNielsen fortæller, hvorfor juryen valgte HINT som vinderen: ”Bezzerwizzer gør det igen med et
underholdende spil, der aktiverer alle deltagerne og får smilet frem”.

Sådan spiller man HINT
HINT er et holdspil, hvor der både skal mimes, tegnes, nynnes og tales om alt fra ’Filmskurke’ og ’Lande
der ikke findes længere’ til ’Sange om kys’ og ’Pizzafyld’. Når en spiller har valgt en opgave, skal der
tænkes hurtigt, for spilleren har kun 90 sekunder til at hinte fem forskellige ord til sine
holdkammerater. Der er altid nogle ord, holdkammeraterne ikke må gætte på, så derfor skal de være
opmærksomme på medspillerens hints. Jo bedre spillerne er til at hinte og gætte, desto hurtigere
rykker de frem på spillepladen. Vinderen er det hold, der først når frem til målfeltet.
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For 4 til flere deltagere fra 15 år
Spilletid 30-60 minutter
Vejl. udsalgspris DKK 379,- inkl. moms
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