
Опис гри
Ви - найбагатші люди світу і члени Братства: могутнього таємного 
товариства, яке насправді вершить долі людства.

Щорічно проводиться закрита і небезпечна гра, події якої розгорта-
ються в комфортабельному плавучому готелі в нейтральних водах.

Ставка в цій грі - життя. І ухилитися від гри ніяк не вийде.

Шестеро людей претендують на приз в 1 мільйон доларів. Але 
отримає його тільки один.

Хто? Вирішувати вам. Але пам'ятайте, що життя учасника - у ваших 
руках.

Це командна гра,
сюжет якої перетинається
з антиутопічними творами:
«Людина, що біжить», «Голодні ігри», включаючи механіку ігор
«Інтуїція», «Мафія», «Останній герой» і аналогів.

Захоплюючий коктейль з шоу, квесту, азарту і детектива
з яскравим сценарієм.з яскравим сценарієм.

Сюжет
Учасники представляють 
різні «ложі»: французька, 
бельгійська, мальтійська, і 
т.п.

Ведучий пояснює умови: на Ведучий пояснює умови: на 
кону один мільйон доларів, 
який не потрібен учасникам, 
але може круто змінити 
долю одного з героїв, досьє 
на кожного з яких є у 
команд.

Всього героїв - шість.

Вони погодилися укласти 
угоду з організаторами гри, 
ризикуючи втратити все, 
включаючи і життя.

П'ятеро героїв звинувачуП'ятеро героїв звинувачу-
ються в різних злочинах, а 
один - позитивний персо-
наж.

Зібравши докази і опитавши 
свідків, можна прийняти до-
леносне рішення.

Головне завдання 
учасників гри - вибрати 
одного гідного, методом 
виключення, який отримає 
головний приз: гроші і сво-
боду.

Всі герої знаходяться в 
трюмі, але все, що 
відбувається з ними, 
відображається на екранах 
в ігровому залі.

Включно з виконанням 
вироку наживо

Важлив
о!

    ГРА МІСТИТЬ ПОСТІЛЬНІ СЦЕНИ *

* В тому сенсі, що ліжка, можливо, доведеться обшукувати :)

Таким чином
Не розкриваючи всіх карт в презентації до 
кінця, ми сміємо стверджувати, що це 
нове і революційне слово в корпоратив-
них заходах.

Тому, що тут ми гармонійно зібрали 
найкращі сторони телевізійних шоу, 
квестів і приправили це хорошою порцією 
гумору і несподіваних поворотів сюжету.

Ну і, безумовно, кухня готелю теж вам 
сподобається.

Замкнені-шоу гаряче рекомендує свій Замкнені-шоу гаряче рекомендує свій 
новий і яскравий проект.


