
CSÚCSFORGALOM JUNIOR
A Rush Hour® játék Junior változatában el kell 
tologatnunk a kocsikat az utunkból, hogy eljussunk a 
kijáratig. A játék 40 vadonatúj feladványkártyát 
tartalmaz, amelyek segítségével gyerekek és 
felnőttek egyaránt jól szórakozhatnak!

A JÁTÉK TARTOZÉKAI: Játékkeret • 4 
feladványkártya (a kezdőtől a profi szintig) • 1 
fagyiskocsi • 15 kocsi  • Játékszabály • 1 utazózsák.

Nob Yoshigahara játéka. 

A JÁTÉK CÉLJA: Juttasd ki a fagyiskocsidat a játék 
keretén található kijáraton. 

ELŐKÉSZÜLETEK: Válassz egy feladatkártyát, majd 
az azon látható ábrának megfelelően helyezd fel a 
személy- és teherautókat a játékkeretbe. 

HOGYAN JÁTSSZUK: A fagyiskocsid minden 
feladványban pontosan a kijárattal szemben áll, 
viszont mindig kocsik állnak az útjában. A feladatod, 
hogy ezeket a kocsikat eltologatva szabaddá tedd a 
fagyiskocsid útját, és kigurulj vele a kijáraton. 

FONTOS SZABÁLY: A feladványok megoldása 
közben nem emelheted fel a kocsikat a játéktérről – 
hiszen ezek nem repülő autók! Minden kocsit csak 
előre-hátra lehet tologatni, oldalra nem! Az igazi 
autók is csak előre és hátra tudnak menni, 
oldalazva nem. 

GYŐZELEM! Ha a fagyiskocsiddal kigördülsz a 
kijáraton, megoldottad a feladványt, nyertél!

© 2013 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.

MADE IN CHINA, 104. #5041. INCards01.

A JÁTÉK ELŐNYEI
Logikus következtetés: állj meg, nézd át 

alaposan a kocsik helyzetét, és gondolkodj 
visszafelé! Megtanulod majd átlátni a 
problémákat, és lépésről lépésre haladni a 
megoldás felé. 

Koncentráció és �gyelem: hogy csendben 
koncentrálni tudjunk és ki tudjuk zárni a zavaró 
körülményeket, sok gyakorlást igényel. Napi egy 
feladvánnyal fejleszd ezeket a képességeidet! 

Kitartás: ne keseredj el, ha nem sikerül elsőre 
megtalálni a megoldást. Nézd át újra a 
játékkeretet, próbálj ki új dolgokat. A türelmet és a 
kitartást gyakorolni kell, de segítségükkel 
önfegyelmet tanulhatunk!

Önbizalom: a fagyiskocsi kijutásakor érzett 
sikerélmény növeli az önbizalmat, és felkelti a 
vágyat a nagyobb kihívások iránt!

ICE CREAM ICE CREAM

ICE CREAM

Pörögjön az agy!
A ThinkFun® olyan szórakoztató logikai 

játékok piacvezető gyártója, melyek 
rugalmassá teszik a gondolkodásodat. 

Nem csak gyermekeknek, hanem az 
egész családnak vidám perceket 
szereznek. Ráadásul a ThinkFun 
játékokat  már a mobilodon is 

megtalálod! 
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Easy = Kezdő • Medium = Gyakorlott
Hard = Haladó • Super Hard = Pro�
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