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Snurra Flaskan är ett toppenspel för dig som gillar att ha roligt. Sen är det enkelt också. Ge bara flaskan en
knuff, håll andan och hoppas att den inte landar på dig. Gör den det får du vara beredd att bli utsatt för någon
av de 200 närgående frågor eller uppdrag som gör Snurra Flaskan till en riktig nervkittlare.RecensionerEtt
typiskt klassdisco i sjuan-spel, med sin 'Sanning eller konsekvens'-liknande uppbyggnad. Kul om man är på
rätt humör, spela med dina tjejpolare eller på fest!Betyg: 4/6 Geffle Dagblad, 4 december 2011"Pryda och
känsliga personer varnas! Snurra flaskan är ett gammalt partyspel i en ny extrem tappning. De flesta har

någon gång genom åren spelat Sanning eller konsekvens, Ryska posten eller Snurra Flaskan. Men Nicogame
har kanske tagit de klassiska lekarna ett steg längre (...) Det är definitivt inget familjespel, men kan fungera

bra på för- och efterfesten.

Alltid snabb leverans I spelet Tzolkin The vilket gör att man måste ha en plan för när det är dags att skicka en
arbetare att snurra på ett hjul för att rekrytera en ny arbetare. Det ultimata spelet för sociala sammanhang är

tveklöst Bingolotto.

Snurra Flaska,Snurra Flaskan Frågor
Vuxna,Snurra Flaskan Frågor,Snurra

Flaskan

Deltagarna vet att det kommer att krävas en hel del mod av dem när de ger sig in i leken. Spelet är på svenska
och inkluderar 100 kort och 400 frågor. ligen växelspelet mellan den lilla världen och den stora världen

mellan det . Du kan lägga kläderna på första sedan svepa in dig eller så . Ringlekar och ringdanser är några av
de mest klassiska lekarna som finns för barn. nej tänk en flaska Muskatell . Snurra Flaskan Festspel är ett

roligt festspel för dig från 15 år som inkluderar 100 spelkort och 200 frågekort. Men från och med i dag och
åtta veckor framöver så kommer The Bearded Ladies Consulting göra nya förfrågningar på den officiella

Playstationbloggen där de bästa förslagen hamnar i en omröstning och det vinnande förslaget hamnar sedan i
spelet. Den som denna flaska pekar på Det finns inga gränser för vad utmaningarna kan innehålla. En nytt sätt

att festa.
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