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Tick... Tack... Bumm!

A Piatnik kiadó következő, itt bemutatásra kerülő gyöngyszeme az 1994-ben napvilágot látott Pass 
the Bomb!, ami nálunk Tick… Tack… Bumm! címmel jelent meg. A játék azóta klasszikussá vált, nem 
csak a családok körében, hanem a partijátékokat kedvelőknél is. Amikor bemutatom ezt a játékot, 
azt szoktam mondani: „olyan egyszerű, mint a faék.” A szabály igen, de a játék nem.

A soron következő játékos dob a speciális dobó-
kockával, ami 3 lehetséges feladatot mutathat, 
majd húz egy lapot, és beélesíti a bombát (meg-
nyomja a rajta lévő gombot). A kártyán szereplő 
szótagokkal fogunk játszani, amik lehetnek 2, 
illetve 3 betűből állók.

A három feladat az alábbi lehet:

 » Tick: A kártyán lévő szótag nem szerepelhet a szó elején.
 » Tick Tack: A szótag bárhol szerepelhet a szóban.
 » Bumm: A szótag nem szerepelhet a szó végén.

Amint tisztáztuk a feladatot és felhúztuk a szótagot, a bomba pedig elkezdett ketyegni, indulhat a 
játék. A játékosok felváltva követik egymást, és igyekeznek a szabálynak megfelelő szavakat alkotni 
úgy, hogy a kártyán lévő szótag szerepeljen benne. Amint sikerült ilyen szót találni, és azt hangosan, 
mindenki által jól hallhatóan közölni, a játékos továbbadja a bombát a mellette ülő játékosnak, és most 
neki kell teljesítenie a feladatot. Ezt mindaddig folytatják, míg a bomba valakinél fel nem robban. (Nem 
kell megijedni, valójában nem robban fel, csak olyan hangot ad.) Az a játékos, akinél robbant a bomba, 
megkapja az aktuális kártyát, és maga elé helyezi. A játék addig tart, míg el nem fogynak a lapok, vagy 
ameddig megállapodnak a játékosok.

Ki lesz a győztes? Az, aki a legkevesebb lapot gyűjtötte össze a játék folyamán.

Ugye milyen egyszerű? A szabály!
A játék azóta sok kiadást megélt, és sok verzió készült belőle. Talán a legérdekesebb változata az 1999-

ben megjelent Tick… Tack… Bumm! Junior. Ötletesen oldották meg a szerzők azt a problémát, hogy 
azok a kisebb gyerekek is tudjanak játszani a játékkal, akik még nem tudnak olvasni, és nincs olyan nagy 
szókincsük. A doboz tartalma csak annyiban tér el az alapverziótól, hogy a kártyákon képek vannak, 
amiket a gyerekek megnéznek, és a képpel kapcsolatban kell szavakat alkotniuk. Ez közel sem olyan egy-

szerű, mint ahogy hangzik, mivel kötött 
a téma, és így nagyon kell koncentrálni, 
hogy mindig sikerüljön egy megfelelő 
szót találni. Ráadásul lehetőleg gyorsan, 
hogy a bomba ne a kezükben robbanjon. 
Nem csak a gyerekeknek okoz fejtörést 
ez a változat, hanem a felnőtteknek is, 
sőt néha a gyerekek előbb találnak meg-
oldást a feladatra.
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A Junior kiadás sikerén felbuzdulva a kiadó fel-
jebb emelte a lécet, és az egészen kis gyerekek-
nek is készített egy változatot. A Tick… Tack… 
Bumm! Junior Disney kiadás 5 éves kortól aján-
lott. Ebben a verzióban is megtalálható minden, 
ami az eddigi dobozokban, a változás viszont 
szemmel látható. A bomba gyerekbiztos és gye-
rekbarát, a színe piros, és tovább ketyeg, mint 
az eddigi verziók bombái. A kártyákon a Disney 
mesefilmekből ismert szereplők láthatók külön-
böző szituációkban és helyszíneken: konyhában, 
nappaliban játszanak, alszanak, esznek stb. A ki-
csiknek egy feladatuk van: olyan szavakat mond-
janak, amik illenek a képekhez. 

Amikor azt hisszük, hogy valamit már nem lehet fokozni, akkor szok-
tak jönni a meglepetések. Ez így van a Tick… Tack… Bumm! esetében 
is. A recept a következő: végy egy családi és egyben partijátékot, és 
csinálj belőle egy még „partibb” játékot, eredményként pedig meg-
kapod a Tick… Tack… Bumm! Party editiont. Ez a doboz nem csak kí-
vülről, de belülről is más, mint az eddigi verzióké: nagyobb a mérete, 
és nehezebb is. Na nem a bomba lett nagyobb, hanem feladatból lett 
több és többféle. Két kocka van a játékhoz, az egyik a jól megszokott 
Tick Tack Bumm kocka, a másik a partikocka. Ezen a kockán 5 különbö-
ző játékmód szimbólumát és egy Dzsókert találunk. 
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Elsőként ezzel dobunk, és tudjuk meg, hogy hogyan és mit fogunk játszani, aztán ha szükséges, dobunk 
a másikkal is. A partikockán található játékmódok között ott van az alapjáték is, melyet az eredeti sza-
bály alapján játszunk, és ilyenkor kell dobnunk a másik kockával. A másik 4 játékmód új dimenziókba 
röpíti a játékot. Minden játékmódnak saját paklija van, és a dobástól függően húzunk belőlük. 

A játékmódok:

 » A híresek: A lapon lévő két betűvel kell híres 
embert mondani. Ha olyan nevet tudunk, ami-
nek vezeték- és keresztneve a lapon látható 
betűkkel kezdődik, akkor védettséget élve-
zünk ennek a körnek a végéig, azaz nem kell 
több híres embert mondanunk.

 » Az odaillő: A kártyákon különféle helyzetek 
vannak leírva, és olyan szavakat kell mondani, 
amik illenek a szituációba.

 » Az összetettek: A kártyán van egy szó, és ezt a 
szót kell kiegészíteni úgy, hogy egy új szót kap-
junk. A lapon szereplő szó lehet az új szavunk 
elején vagy a végén.

 » Az összekevertek: A lapon egy értelmes szó 
betűi vannak jó alaposan összekeverve. A fel-
adat az, hogy a betűk felhasználásával értel-
mes szavakat alkossunk. Aki az összes betűt 
felhasználja, azaz kitalálja az eredeti szót, az 
itt is védettséget élvez.

 » Dzsóker: A játékos dönti el a játékmódot, és 
húz egy lapot a választott pakliból.

A játéknak akkor van vége, amikor a játékosok úgy döntenek, hogy elég volt a mókából.

Ezzel a négy variánssal minden korosztálynak nagyszerű szórakozást nyújt a játék. Ajánlom családok-
nak és baráti társaságoknak egyaránt.

Jó játékot!
drcsaba
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