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Nyhet til alle som tar et HINT! 

 

Nå kan du samle vennegjengen rundt Bezzerwizzers nye selsskapsspill Det Røde HINT. Det 
inneholder 600 kort med 3600 nye objekter å hinte om fordelt på de klassiske HINT-
disiplinene Mime og Snakke og de to nye disiplinene Figurer og Lyder. 

Kan du etterligne lyden av en tørketrommel eller en frosk? Kan du snakke om fjelltopper og 
listepop? Kan du mime Röyksopp eller Game of Thrones? Eller kanskje kan du bruke figurer 
til å hinte om menneskets organer? I Det Røde HINT får du bryne deg på kreative oppgaver 
som belønner rask tenking og god kommunikasjon og kommer garantert til å gi en morsom 
og hyggelig spillekveld. 

 

Spillet for alle som elsker lek og kreativitet. 

Bezzerwizzers grunnlegger, Jesper Bülow, forteller om utviklingen av Det Røde HINT: ”Vi har 
testet mange både gode og dårlige idéer under utviklingen av Det Røde HINT, og én ting er 
sikkert: Aldri har vi ledd så mye! I disiplinen Lyder er det hysterisk morsomt å høre en annen 
forsøke å høres ut som ribbesvor, Tour de France eller Angry Birds. Og å leke med figurene 
for å få dem til å ligne Pablo Picasso, YouTube eller Erna Solberg er ikke bare enormt 
underholdende, men stiller også store krav til kreativitet og oppfinnsomhet.” 

 

Slik spiller man Det Røde HINT. 

Som sin søster, Det Hvite HINT, Årets Selskapsspill 2015, er Det Røde HINT et selskapsspill 
hvor man fordeler seg på to lag av to eller flere. Hver av de 600 kortene har en unik tittel 
som samler kortets objekter og forteller noe om hva man kommer til å hinte om, enten det 
blir ved bruk av Mime, Snakke, Figurer eller Lyder. I den nye disiplinen Lyder, skal man hinte 
ved å lage non-verbale lyder. I den andre nye kategorien Figurer, skal man bruke de mange 
forskjellige figurene som følger med spillet til å enten samle flere av dem til å skape et bilde, 
eller å animere dem. 

 

 

      

 

 

  

Det Røde HINT 

 Fra 4 spillere. Fra 15 år. 
 Kan kjøpes i bokhandlere, 

leketøysforretninger og nettbutikker 
 Inneholder 600 kort, spillebrett, 

timeglass, hjul, figurer og 
spillebrikker. 

 Veiledende utsalgspris: 599 kr.  
 www.bezzerwizzer.no 
 www.facebook.com/bezzerwizzerno  



 

 

Eksempler på HINT-kort – kan du hinte dem til dine kollegaer?  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

  


