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A Concept egy percben

$MiWpNiWWHNLQWpVH

$&RQFHSWEHQDMiWpNRVRNFpOMDD]KRJ\NpSHNVHJtWVpJpYHODVV]RFLiFLyYDOWDOiOMiNNLD
IHODGYiQ\RNPHJROGiViW(J\NpWIĘVFVDSDW NpWHJ\PiVPHOOHWWOĘMiWpNRV YiODV]WHJ\
feladványt, a többi játékosnak pedig ki kell találnia azt. A két játékos közösen próbálja
rávezetni a többieket a megoldásra úgy, hogy a játéktáblán látható kis képek mellé
XWDOiVNpSSHQV]tQHVNRFNiNDWKHO\H]QHN$]HOVĘMiWpNRVDNLHOWDOiOMDDPHJROGiVW
J\Ę]HOPLSRQWRWNDSDIHODGYiQ\WHOPXWRJDWyFVDSDWLVNDSSRQWRNDWDMiWpNYpJpQ
SHGLJDOHJW|EESRQWWDOUHQGHONH]ĘMiWpNRVQ\HU

3pOGiN

7DOiQpV]UHYHWWpWHNKRJ\HGGLJFVDNHJ\V]tQĦNpUGĘMHOHWpVNRFNiNDWKDV]QiOWXQN
+DDW|EELV]tQIHONLiOWyMHOHLWpVNRFNiLWLVIHOKDV]QiOMXNNLIHMWKHWMNDIHODGYiQ\
NO|QE|]ĘYRQDWNR]iVDLWLVDPHO\HNN|]HOHEEYLKHWQHNDPHJROGiVKR]

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

Ezúttal piros a folyadék, nem fehér? Ketchup, vagy talán vörösbor.

,WWSpOGiXOHJ\pSOHWHWNHUHVQNDPHO\IpPEĘONpV]OWpVHJ\RO\DQRUV]iJEDQ
WDOiOKDWyDPLKH]NDSFVROyGQDNDNpNDIHKpUpVDSLURVV]tQHN DV]tQHNWHKiWQHP
D]pSOHWUHPDJiUDYRQDWNR]QDN ÒJ\WĦQLNDPHJROGiVD]Eiffel-torony lesz.

(J\iOODWDPLNDSFVROyGLNDYt]KH]"$]HOVĘGRORJDPLHV]QNEHMXWD]Dhal.

Olyan tevékenységet vagy sportot keresünk, amihez egy fehér labdára van szükség.
)HMWVNNLHJ\YRQDWNR]iViWKRJ\V]ĦNtWVNDOHKHWĘVpJHNHW

A Conceptben nem csak ételek vagy állatok szerepelnek.
3pOGiXOKDH]WDQpJ\NpSHWPXWDWRPVHJtWVpJNpSSHQ
Ehhez a sporthoz egy henger alakú fa tárgyra van szükség.
+PP1p]]QNHJ\PiVLNYRQDWNR]iVW

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

A Concept nemcsak egyszavas feladványokra alkalmas,
GHDNiUKtUHVHPEHUHNLVNLWDOiOKDWyDNYHOH

$](J\HVOWÈOODPRNKR]N|WKHWĘ$NNRUH]Dbaseball!

)LJ\HOGPHJKRJ\DIĘNRQFHSFLyWD]|OGNpUGĘMHOOHOpVNRFNiNNDOMHO|OMN
PtJDW|EELV]tQWDNO|QE|]ĘYRQDWNR]iVRNNLIHMWpVpUHKDV]QiOMXN

(J\IpU¿PĦYpV]DNLQHNOHYiJWiNDIOpW".LWDOiOWDG"7HUPpV]HWHVHQVincent van Gogh!

$MiWpNV]DEiO\YpJpQWRYiEELSpOGiNDW
WDOiOKDWV]
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$GRER]WDUWDOPD
• 1 játéktábla képekkel
NpV]OHW¿JXUDpVNRFNiN
• 1 zöldNpV]OHWDIĘIHODGYiQ\PHJKDWiUR]iViUD
DQDJ\NpUGĘMHO pVNLIHMWpVpUH NRFND
NpV]OHW kék, piros, sárga, fekete)
melyek mindegyike tartalmaz egy felkiáltójelet és
8 kockát, ezekkel fejthetjük ki a feladvány
NO|QE|]ĘYRQDWNR]iVDLW
IHODGYiQ\NiUW\DPLQGHJ\LNHQIHODGYiQ\
amelyek három nehézségi szintre oszthatók
.|QQ\Ħ, .|]HSHV, Nehéz)
*\Ę]HOPLSRQWMHO]ĘNPHO\HN V]LPSODMHO]Ę
YDJ\ GXSODMHO]Ę J\Ę]HOPLSRQWRWpUQHN
• 4 játékossegédlet
• 1 tálka

Fontos:

-iWpNV]DEiO\
(OĘNpV]OHWHN
7HJ\NDWiEOiWD]DV]WDON|]HSpUHKRJ\PLQGHQNLMyOOiVVDpVHOpUMH.HYHUMN
össze a feladványkártyákat, és tegyük a paklit képpel lefelé a tábla mellé. A 12
GXSODJ\Ę]HOPLSRQWMHO]ĘWpVDV]LPSODJ\Ę]HOPLSRQWMHO]ĘNHWWHJ\NHJ\NXSDFED
DWiEODPHOOp$NpUGĘMHOHWDIHONLiOWyMHOHNHWpVDNRFNiNDWWHJ\NDWiONiEDH]HN
VHJtWVpJpYHOWXGMXNPDMGHOPXWRJDWQLpVNLWDOiOQLDIHODGYiQ\RNDW(]WN|YHWĘHQ
WHWV]ĘOHJHVPyGV]HUUHOYiODVV]XQNNpWHJ\PiVPHOOHWWOĘMiWpNRVW
ĘNOHV]QHND]HOVĘFVDSDW

$MiWpNHJ\IRUGXOyMD
$VRURQOpYĘFVDSDWK~]HJ\IHODGYiQ\NiUW\iWpVHOG|QWLN
melyik feladványt kell majd a többieknek a kilenc közül
NLWDOiOQLXN$]HOVĘQpKiQ\MiWpNVRUiQMDYDVROMXNKRJ\D
N|QQ\ĦIHODGYiQ\RNN|]OYiODVV]DWRN
Figyelem! A Nehéz feladványokhoz már az összes játékosnak
jól kell ismernie a játékot.
7HJ\pWHND]|OGNpUGĘMHOHWHJ\RO\DQNpSPHOOpDPHO\LND
IĘIHODGYiQ\WMHONpSH]LPDMG]|OGNRFNiNNDOIHMWVpWHNNLD
feladványt. Ha szeretnétek és/vagy szükség van rá, további
V]tQHNVHJtWVpJpYHODIHODGYiQ\PiVYRQDWNR]iVDLW
LVNLIHMWKHWLWHN OiVGDSpOGiNDW 

.|QQ\Ħ

.|]HSHV

• A kitaláló játékosok bármennyiszer tippelhetnek a megoldásra.
• Ha jó megoldás érkezik, vagy ha a kitalálók jó nyomon járnak,
DFVDSDWMHOH]KHWLH]WHJ\ÄLJHQ´QHOGHPiVPyGRQQHP
kommunikálhatnak a többi játékossal.
• A kockák lehelyezésének sorrendje fontos lehet. Ne habozzunk
YLVV]DYHQQLHJ\HVNRFNiNDWPDMG~MUDOHWHQQLĘNHWH]]HO
Q\RPDWpNRVtWYDDVRUUHQGMNMHOHQWĘVpJpW
• A csapat tagjai diszkréten megbeszélhetik egymás között, hogy
milyen gondolatmenetet kövessenek, ugyanis lehet, hogy teljesen
másként jár az agyuk.
$FVDSDWWDJMDLWHWV]ĘOHJHVVRUUHQGEHQWHKHWQHNIHONRFNiNDW1(0
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.
(J\EL]RQ\RVLGĘXWiQKDPpJQHPpUNH]HWWKHO\HVPHJIHMWpVD
FVDSDWEHYHKHWHJ\KDUPDGLNMiWpNRVWDNLVHJtWQHNLNDIHODGYiQ\
elmagyarázásában. Ha hárman sem sikerül rávezetniük a megoldásra
a játékostársakat, akkor fel kell adniuk, ezért a feladványért senki
QHPNDSJ\Ę]HOPLSRQWRW
• A játékossegédlet csupán egy iránymutató, hogy melyik kép mit
MHOHQWKHW(]D]RQEDQQHPNL]iUyODJRVDMiWpNRVRNWHOMHVHQV]DEDGRQ
KDV]QiOKDWMiNDNpSHNHW~MDEEpV~MDEEMHOHQWpVHNHWWiUVtWYD
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.

1HKp]

$MiWpNYpJH
$PLQWPLQGDGXSODJ\Ę]HOPLSRQWMHO]ĘHOIRJ\DMiWpNYpJHWpU
$J\Ę]WHVD]DMiWpNRVDNLQHNDOHJW|EEJ\Ę]HOPLSRQWMDYDQ
Döntetlen esetén mindannyian nyertek.

$V]HUNHV]WĘPHJMHJ\]pVH

7HJ\pWHND]|OGNpUGĘMHOHWHJ\RO\DQNpSPHOOpDPHO\LNDIĘIHODGYiQ\WMHONpSH]L
majd zöld kockákkal fejtsétek ki a feladványt.
+DV]HUHWQpWHNpVYDJ\V]NVpJYDQUiWRYiEELV]tQHNVHJtWVpJpYHODIHODGYiQ\PiV
YRQDWNR]iVDLWLVNLIHMWKHWLWHN OiVGDSpOGiNDW 
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DWHV]WHOpVVRUiQLGĘYHOHOKDJ\WXNDSRQWR]iVWpVFVDND
IHODGYiQ\RNNLWDOiOiViQDN|U|PppUWMiWV]RWWXQN1\XJRGWDQ
WHJ\HWHNWLLVtJ\DMiWpNpOPpQ\WHJ\iOWDOiQQHPFV|NNHQWL
ÒJ\G|QW|WWQNKRJ\QHPMiUW|EEJ\Ę]HOPLSRQWDQHKH]HEE
IHODGYiQ\RNNLWDOiOiVipUWGHKDV]HUHWQpWHNMXWDOPD]KDWMiWRN
YDJ\SOXV]J\Ę]HOPLSRQWWDOD.|]HSHVYDJ\1HKp]IHODGYiQ\RNDW

7RYiEELSpOGiN
$FRQFHSWWHOMHVHQV]DEDGRQDODNtWKDWyMiWpN+DV]QiOMiWRNDMiWpNHOHPHLW~J\
DKRJ\QHNWHNWHWV]LN%iUPLO\HQ|WOHWPpJDOHJĘUOWHEELVPĦN|GKHW
±KDDMiWpNRVWiUVDNPHJpUWLNËPHPpJQpKiQ\SpOGD
Ez a pár kép a csigáraXWDODPHO\UĘOPLQGHQNLWXGMDKRJ\NpWQHPĦ

Egy összecsapás, és rengeteg kocka az embert ábrázoló képen? Ez a háború!
(J\IpU¿WNHUHVQNDNLQHNRO\DQDPXQNiMDDPLQHNN|]HYDQDKDUFKR]
N]GHOHPKH]7DOiQERNV]ROy"9DJ\HJ\NDWRQD")HMWVNNLMREEDQ

(J\NLWDOiOWW|UWpQHWHJ\¿OPNpWNO|QE|]ĘPpUHWĦHPEHUUHO"
+DPpJQLQFVPHJDPHJROGiVIHMWVNNLDNO|QE|]ĘYRQDWNR]iVDLW

)HOLVPHUKHWĘ-DSiQ]iV]ODMDGHPpJPLQGLJQHPWXGMXNDPHJROGiVW
Adjunk hozzá egy újabb vonatkozást.

$KDD¿OPIHNHWHIHKpU$NNRUH]6WDQpV3DQ!

Aha, ez egy harcos a múltból – egy V]DPXUiM!

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

+PPYDQHJ\IpU¿DVIRJODONR]iVXQN(]PpJQHPHOpJDPHJIHMWpVKH]

$]iOWDOiQRVNpSHNQHNW|EEKDVRQOyiPPpJLVHOWpUĘMHOHQWpVHOHKHW
DPHO\HNVHJtWVpJpYHOQDJ\RQMyOOHKHWiUQ\DOQLDIHODGYiQ\W
Egy nagy, barna, gyors állat is része a megfejtésnek. De hogyan?

Egy MpJNRFND±LWWDKLGHJDKĘPpUVpNOHWUHXWDO
$IpU¿D]iOODWRQYDJ\DI|O|WWYDQ+PP«

,WWDKLGHJDWpOUHXWDOHQQHNVHJtWVpJpYHODMiWpNRVRNNLWDOiOKDWMiNDKarácsonyt,
egy olyan ünnepet, amelyben központi szerepe van a játékoknak.

A Egyesült Államokhoz kapcsolódik, szóval ez egy cowboy!
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9DOyV]tQĦOHJHJ\V]tQpV]YDJ\HJ\UHQGH]Ę

0LD]DEXOLNEDQHOĘNHUOĘViUJDLWDODPLWĘOIRURJD]HPEHUIHMH"3H]VJĘ!

.e6=Ë7ė.

(J\KDMyDPLOHIHOpPHJ\±VOO\HGpVUHQJHWHJDKDORWW(]EL]WRVD7LWDQLF
szóval a megfejtés /HRQDUGRGL&DSULR!

7HUYH]ĘN
Alain Rivollet a Gaëtan Beaujannot

)HMOHV]WpV
Ä7KH%HOJLDQVZLWK6RPEUHURV³,
a.k.a.&pGULFN&DXPRQW 7KRPDV3URYRRVW

.pWVpJWHOHQONpSUHJpQ\+RJ\DQWRYiEE"

LIVE
(J\DODFVRQ\IpU¿V]HUHSOĘDNLHOĘUHOiWyYDJ\RNRV

RP.P

7|UGHOpVYH]HWĘMH
$OH[LV9DQPHHUEHHFN

MEEPLE-CITY

UNDER ATTACK.

3URGXNFLyVYH]HWĘ
*XLOODXPH³*XL*XL´3LORQ

13.37

(J\V]pOHVIpU¿V]HUHSOĘNpNIHKpUUXKiEDQ
,OOXV]WUiFLyNVW|UGHOpV
(ULF$]DJXU\D&HGULF&KHYDOLHU

6]DEiO\NRUUHNW~UiMD
Lacxox

Egy kis fehér háziállat.
6]DEiO\WIRUGtWRWWD
Kohári Zsolt

$&RQFHSWD5(326352'8&7,21MiWpND
5XHGHV&RPpGLHQV%UXVVHOV%HOJLXP
ZZZUSURGFRP
5(326352'8&7,21$//5,*+765(6(59('
eVH]DNpWIpU¿RODV]RNNDOKDUFROWDP~OWEDQ"5yPDLDN$VWHUL[pV2EHOL[!
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$MiWpNIHODGYiQ\DLEDQHOĘIRUGXOQDNPiUNDQHYHNH]HNMRJDL
WXODMGRQRVDLNELUWRNiEDQYDQQDN$MiWpNRWQHPWiPRJDWWDVHP
DQ\DJLODJVHPPiVIRUPiEDQHJ\LNPiUNDNpSYLVHOĘMHVHPpVQHPLVIHOJ\HOWpN
DMiWpNHONpV]OWpW$PiUNDQHYHNHWWDUWDOPD]yIHODGYiQ\RNDW|EELIHODGYiQ\KR]
KDVRQOyDQNL]iUyODJDV]yUDNR]iVFpOMiEyOV]HUHSHOQHN

