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Nyhet till alla som kan ta en HINT!
Samla vännerna kring Bezzerwizzers nya sällskapsspel Det Röda HINT. Spelet innehåller
600 nya kort med roliga och kluriga saker att hinta om i de klassiska kategorierna
Charader och Tala och de två nya kategorierna Låta och Figurer.
Kan du låta som vitvaror? Kan du få figurer att likna mänskliga organ? Kan du göra charader
om ost? Kan du tala om Beyoncé? Med kreativa uppgifter och ett utmanande spelupplägg
sätter Det Röda HINT idérikedom, kommunikation och kvicktänkthet på prov och kommer
garanterat att resultera i härliga spelkvällar med vännerna.

Spelet för alla som förstår sig på ljud och figurer
Bezzerwizzers grundare, Jesper Bülow, berättar om utvecklingen av Det Röda HINT: ”Vi har
testat mängder av både bra och dåliga idéer under utvecklingen av Det Röda HINT och en
sak är säker: vi har aldrig skrattat så mycket! I kategorin Låta är det hysteriskt roligt att höra
en annan spelare försöka låta som julskinka, Tour de France eller Angry Birds. Och att sitta
och leka med figurerna för att få dem att likna Pablo Picasso, Facebook eller en käpphäst är
inte bara enormt underhållande, utan ställer också höga krav på kreativitet och
uppfinningsrikedom”.

Så spelas Det Röda HINT
Liksom Det Vita HINT är det Det Röda HINT ett sällskapspel där lagkamraterna ska gissa vad
man försöker beskriva. Spelet innehåller 600 nya kort med titlar som ‘Vilda Västern’ och
‘Världen runt på menyn’. För att få lagkamraterna att gissa på de fem orden på kortet ska
man antingen tala, göra charader, låga ljud eller använda figurer. I den nya kategorin Låta
ska man hinta genom att göra ljud med munnen, men utan att säga riktiga ord. I den andra
nya kategorin Figurer ska man använda de olika figurerna som kommer med i spelet för att
illustrera orden på kortet.

Det Röda HINT







Från 4 spelare. Från 15 år.
Kan köpas i bokhandlar,
leksaksaffärer och nätbutiker.
Rekommenderat pris: 599 kr.
Innehåller 600 kort, spelplan, timglas,
hjul, figurer och spelbrickor.
www.bezzerwizzer.se
www.facebook.com/bezzerwizzerse

Exempel på HINT-kort – kan du hinta dem till dina kollegor?

