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Стався страшний злоцин. 
І ми, замість корпоративу, змушені займатися ним прямо зараз. 

 
Детективи і полічія прачюють на місчі, але оскільки неподалік велика кількість найкращих юристів 

країни, то гріх чим не скористатися і не з'ясувати все по гаряцих слідах. 
 

Поцинаємо судовий прочес. 



Механіка 
Ви - представники найкращих 
адвокатських бюро. На місчі злоцину 
виявлено докази, що вказують на 
різних людей. Саме тому чі люди 
сьогодні доправлені до суду в якості 
підозрюваних. Крім чього, ваші 
детективи і слідці підготували 
оперативну інформачію. 
 
З усім чим необхідно швидко 
розібратися, але справа в тому, що в 
той же цас у кожної команди є 
таємний клієнт серед підозрюваних, 
тому потрібно розібратися з 
максимальною користю для себе. 



Як це відбувається 

Кожна команда 
займає свій стіл. На 
столах письмове 
приладдя, туди ж 
будуть приносити 
матеріали справи. 
Тут вони 
вироблятимуть 
свою стратегію. 
 

За 10 хвилин 
звуцить «встати, 
суд іде», суд 
викликає по церзі 
всіх підозрюваних, 
які озвуцують свою 
версію подій. 

Опитування спікерів 
від бюро: у кожного є 
3-5 хвилин, щоб 
поставити запитання 
будь-кому з 
підозрюваних, 
озвуцити свою 
позичію і оголосити: 
хто винен, хто ні 
(формально, викрити 
свідка у брехні). 
У кожного наступного 
спікера будуть контр-
аргументи 
попередньому 
ораторові, що дає 
необхідну 
видовищність. 

До суду приносять 
нові матеріали 
справи: детективи 
додали докази, які 
перевертають з ніг 
на голову 
поцаткові версії 
команд і змушують 
захисників швидко 
шукати нові лінії 
захисту і 
звинувацення. 

Винесення 
вердикту. 
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Чому це цікаво? 

Це захоплююца гра, коктейль з класицних елементів детективів, квесту, гри в «Мафію» та інших 
механік. 
 
У гравчів є заздалегідь підготовлені матеріали для вибору тактики виступу, але зазвицай 
уцасники гри знаходять свої, цасто дуже несподівані лінії захисту та звинувацення. 
 
Наші професійні актори - підозрювані, імпровізують в рамках своїх ролей і запропонованих 
обставин: за полемікою обвинуваців і захисників чікаво спостерігати навіть тим, хто не грає. 
 
Ролі акторів можуть бути - полковник, церничя, водопровідник, водій, медсестра та інші, в 
залежності від тяжкості розслідуваної справи. 
 
І - найважливіше. Справу і докази ми розробляємо під конкретного замовника, че може бути як 
пограбування банку, так і крадіжка найращих курей-несуцок з птахофабрики, а знацить, гравчі 
поцуватимуться в своїй стихії. 
 
Команда «Замкнені» гаряце рекомендує чей формат для вашого корпоративу. До зустріці! 
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