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 אמת או חובה

 .המוכר והידוע עם סיבוב הבקבוקהמשחק 

 (:חיה על הירח בעשרים שנה האחרונות למשל)נפרט למי שבכל זאת לא מכירה מסיבה כלשהי 
הבקבוק נעצר כאשר צוואר הבקבוק פונה . במרכז המעגל מסובבים בקבוק. הבנות יושבות במעגל

ואז הנשאלת  .היא השואלת -לאחת הבנותהיא זאת שנשאלת ובסיס הבקבוק פונה  -לאחת הבנות
 ?"אמת או חובה" -צריכה לבחור

 .עליה לענות בכנות לכל שאלה שתישאל -"אמת"אם היא בוחרת ב

 .עליה לבצע את המשימה שתוטל עליה -"חובה"אם היא בוחרת ב

 שאלות

 ?ות העבד שלך מה היא הייתה צריכה לעשותאם אחת מהבנות בחדר הייתה יכולה להי •

 ?אם היית יכולה להיוולד שוב בתור דמות מפורסמת מי זו הייתה ולמה •

 ?אם היית יכולה להיות גבר ליום אחד מה היית עושה •

 ?האם יש לך כשרון מיוחד •

 תני שם של דבר אחד שאת מפחדת ממנו ושרוב האנשים לא מוצאים אותו מפחיד •

 ?איזה שיר זה יהיה, שיר אחד בלבד כל חייך אם היית צריכה לשמוע •

 ?האם הלכת פעם בלי תחתונים •

 ?מה הדבר הכי טיפשי או הזוי שעשית בפני מישהו מהמין השני •

 ?שעות לחיות מה היית עושה 40אם היו לך  •

 ?האם את מאמינה באהבה ממבט ראשון •

 ?האם אי פעם דיברת או הלכת בשנתך •

 ?תי נראית מה הדבר הראשון שתעשיאם תקומי יום אחד ותגלי שהפכת לבל •

 ?אם היית יכולה לנסוע מחר לאן שתרצי לאן היית נוסעת •

 ?מה הזמן הממושך ביותר שלא התקלחת •

 משימות

 לשיר שיר אהבה לכלהחובה עלייך  •

 שיר ילדים בקול של ילדחובה עלייך ל •

 סיבוב מלא בחיקה של אחת הבנות חובה עלייך לשבת •

 ?מחקהאת אחת הבנות והבנות צריכות לנחש את מי את  חובה עלייך לחקות •

 לשירותים והחליפי את חולצתך בחולצה מנייר טואלט לתור אחד עלייך להיכנסחובה  •

 משהו שהבנות בוחרות מהחלון חובה עלייך לצעוק •

 חובה עלייך לספר על חוויה מינית מעניינת •

 חובה עלייך להחליף בגדים עם הכלה •

 לפייסבוק( ילו גסה קצתרצוי אפ)ת חובה עלייך להעלות תמונה מגוחכ •

 להגיד לו איזה אבר בגוף שלו את הכי אוהבת ולמהד וחובה עלייך להתקשר לבן זוג או ידי •

 חובה עלייך לאכול משהו ישירות מידיה של הכלה •

 חובה עליך להתאפר עם יד שמאל •

 חובה עלייך לנשק משתתפת אחרת •


