
CESARET KARTLARI

İki dakika içinde 
üzerinden 

çıkarabildiğin 
kadar çok 

kıyafet çıkar.
Her parça 1 puan

Bütün sosyal 
medya 

hesaplarından 
10 saniyelik bir 
video yayınla.

5 puan

Beş solundaki kişi, 
telefon rehberinden 

istediği kişinin 
numarasını sana 

versin. O kişiyi kendi 
telefonundan 

hoparlörü açarak ara 
ve bir kahve 

randevusu al.
20 puan

Yanına hiç para 
almadan dışarıya 
çık ve beş dakika 

içinde bir şey almış 
olarak odaya geri 

dön.
20 puan

Odadaki bir kişiyi 
seç ve bir dakika 

boyunca iltifat 
yağmuruna tut.

5 puan

Beş dakika içinde 
mutfakta 

harikalar yarat ve 
arkadaşlarına 

yedir.
15 puan

klip canlandırın.
15 puan

Yaratıcı bir yılbaşı 
fotoğraf karesi 

belirleyin ve 
herkes fotoğraf 

karesinde olacak 
şekilde çekin.

10 puan

Beş dakika içinde 
romantik bir aşk 

mektubu yazın ve 
aşkınıza insanları 

inandırın.
15 puan

Düello yaptığınız 
kişi ile Türk filmi 

replikleriyle 
aşıklar gibi 
anlamlı bir 

şekilde atışın.
20 puan

İki dakika içinde 
kendine 

güvendiğin bir 
yeteneğini odadaki 

arkadaşlarına 
göster.

10 puan

Arkadaşların beş 
dakikalık iki baş rollü 

bir film senaryosu 
anlatsın (kendileri 
uydurabilir). Düello 

yaptığın kişi ile 
birlikte bu filmi 

canlandırın.
20 puan

Bir arkadaşını 
seç ve iki dakika 

boyunca el 
masajı yap.

5 puan

Apartmanda dört 
dairenin kapısını 
çal, yeni yıllarını 

kutla ve birer tane 
kürdan hediye et.

15 puan

Beş dakika 
içinde 

tanımadığın 3 
kişi ile selfie 

çektir.
10 puan

Bir şarkı seç ve 
facebook’tan 

canlı yayın 
yaparak söyle.

10 puan
şekilde dans et.

10 puan

Bir dakika içinde 
üç solundaki 

kişi ile 
üzerinizdeki 

kıyafetleri et.
5 puan

Arkadaşlarının 
belirleyeceği bir 

şarkıda, şarkı 
bitinceye kadar 

dans et.
5 puan

Ağzına doldura-
bildiğin kadar 

çok yemek al ve 
şarkı söyle.

5 puan

İki dakika içinde 
karşı cinsin 
kılığına gir.

15 puan kapıya getir.
20 puan

Bir dakika içinde 
arkadaşlarının 

belirleyeceği bir 
içecekten 4 
bardak iç.

5 puan

Üç dakika içinde 
odadaki 

insanlardan 
alabildiğin kadar 
çok kıyafet al ve 

Arkadaşların şu an 
odada bulunan 

yiyecekleri 
karıştırarak bir 

karışım hazırlasın, 
sen de afiyetle ye.

10 puan

Odadaki herkes 
seni gıdıklarken 
fotoğraf çektir ve 

sosyal medya 
hesaplarında 

paylaş.
10 puan

Üç sağındaki 
kişi ile çok 
çılgın bir 

Odadaki herkese 
evde bulunan ve 

istedikleri 
içecekleri servis 

değiştirin.
15 puan

5 puan

Üç dakika içinde 

odada bulunan 
kişilerin isimlerinin 

baş harfleriyle 
başlayan bir şiir yaz.

 

üzerine giy.
Her parça 1 puan

Senin için her şeyi 
yapabileceğini düşündüğün 

bir arkadaşını ara, konuşmayı 
hoparlörde yap ve ondan 
bulunduğunuz yere boza 
getirmesini iste. Düello, 
telefondaki kişi “tamam, 

getireceğim” ya da “tamam, 
denerim” dendiğinde 

kazanılır. (Not: Telefondaki 
kişiye oyundan söz edilmez. 
Telefondaki kişi gerçekten 

boza getirmez).
10 puan(En çok parça giyen kazanır)

(En çok parça çıkaran kazanır)

Dört dakika 
içinde sokağa 
çık ve bir kişiyi 

Pembe ya da kırmızı 
ruj al ve dudağına 

sür. Bir dakika içinde 
odadaki herkese bir 

buse kondur. 
5 puan

Düello yaptığın 
kişi haricinde 

ikişer kişi seçin ve 
üç kişilik bir grup 

oluşturun. Beş 
dakika içinde bir 



GERÇEK KARTLARI

Geçen yıl içinde 
en utandığın 
anını anlat.

5 puan

Geçen yıl içinde 
en son hangi 

filme ne zaman 
ve kiminle 

gittin?
5 puan

Geçen yıl içinde 
yaptığın bir 

ihaneti anlat.
10 puan

Geçen yıl içinde 
en son ne zaman 
pırt yaptın ve o an 

ne yapıyordun?
15 puan

Hayatın boyunca 
hiç unutmayacağın 

Para için yaptığın 
ama aslında 

normalde 
yapmayacağın bir 

şey anlat.
5 puan

Hayatındaki en 
önemli ilk üçü 

açıkla.
15 puan

Bütün bu grupla 
birlikte bir 

teknedesin. Tekne 
batıyor ve sadece 3 

kişilik bir bot var. 
hangi üç kişiyi 

kurtarırsın?
20 puan

Önümüzdeki yıl bu 
odadaki kişilerden 

üçü senin 
hayatından 

tamamen çıkacak. 
Bu üç kişi kim?

20 puan

Çok önemli bir bilgi 
yarışmasına 

katılıyorsun. Üç kişilik 
bir grup kuracaksın. Bu 

odadaki kişilerden 
senin yarışmayı 

kazanmanı sağlayacak 
en zeki 2 kişiyi seç.

20 puan   

Karşı cinste 
gerçekten çok 

merak ettiğin ve 
sormaya çekindiğin 

şeyi sor.
10 puan

Çaldığın bir şeyi 
söyle. Nerde ve ne 

zaman?
10 puan

Oyunu oynadığın 
kişilerden birine 

söylediğin bir 
yalanı itiraf et.

15 puan

Senden 
saklandığını 

düşündüğün bir 
şeyi açıkla.

10 puan

Hayatın boyunca 
hiç unutmayacağın 
kendinden geçtiğin 

bir anını anlat.
10 puan

Yaptığın bir 
çapkınlık 

macerasını 
anlat.

15 puan

Geçen yıl içinde 
düştüğün bir 

aptallığı anlat.
10 puan

Geçen yıl içinde 
yaptığın bir gafı 

anlat.
5 puan

Geçen yıl içinde 
en kızdığın anını 

anlat.
5 puan

Geçen yıl içinde 
bu odadaki 

kişilerden birine 
en sinirlediğin 

anını anlat.
15 puan

Tek başına 
kaldığında yaptığın, 
kimsenin bilmesini 

istemediğin bir 
alışkanlığını anlat.

10 puan

Geçen yıl içinde 
yaşadığın en 

romantik anını 
anlat.

5 puan

Geçen yıl içinde 
yaptığın en 
haince planı 

anlat.
10 puan

Geçen yıl içinde 
işlediğin en 

büyük günahı 
anlat.

20 puan

Geçen yıl içinde 
söylediğin 

büyük bir yalanı 
anlat.

10 puan

Geçen yıl içinde 
en gurur 

duyduğun anını 
anlat. 

5 puan

Geçen yıl içinde 
en cesur 

hissettiğin anı 
anlat

5 puan

Geçen yıl içinde 
gördüğün en 

yakışıklı erkek/en 
güzel kadın kimdi?

10 puan

Geçen yıl içinde 
en korktuğun anı 

anlat.
5 puan

kavgayı anlat.
15 puan

Bir tren yolundasın, hızlı bir 

tren geliyor. Yol ikiye ayrılıyor. 

Treni hangi tarafa 

yönlendireceğin sana kalmış. 

Bir tarafta annen, diğer tarafta

 eşin. Birini kurtarma şansın 

var, hangisini kurtarırsın?

20 puan


