
Příprava hry:
Otevřete si herní blok na stránce s hádankou, kterou chcete řešit a položte si ho
před sebe na stůl.
Upozornění: doporučujeme začít u první hádanky, protože se obtížnost postupně
zvyšuje. Stupeň obtížnosti udávají hvězdičky na okraji.
Hrací desku položte vedle bloku a rozmístěte na ni 16 figurek se zvířaty tak, jak je
v hádance znázorněno:
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Pomozte zvířátkům bezpečně přejít řeku a dostat se v pořádku domů.
Logicross je poutavá hra, která podněcuje malé i velké k řešení chytrých
hádanek za pomoci logického myšlení a šikovnosti.
Psi, krávy, ovce a slepice čekají na to, až přejdou přes řeku, aby se po celém
dni stráveném na pastvinách, vrátili do svých domovů. Pouze pokud přejdou
přes řeku jeden po druhém ve správném pořadí, dostanou se všichni bezpečně
na druhý břeh

Obsah:
 1 hrací deska

1 herní blok s 60 hádankami a řešeními
16 dřevěných figurek se zvířaty

Pravidla hry

G
Poutavá logická

hra pro 1 hráče od 5 let
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Průběh hry:

Při řešení hádanky platí tato jednoduchá pravidla:
• Řeka se přechází jedním krokem a jen rovně zprava doleva.

 • Zvířata se mohou převádět přes řeku pouze po jednom.
• Další zvíře, které se smí převést přes řeku, musí mít stejnou barvu nebo patřit

  ke stejnému druhu jako zvíře předchozí.

• Zvíře se může převést přes řeku pouze tehdy, pokud je cesta před ním volná
a ani jedno z políček před ním není obsazeno jiným zvířetem.

 • Nesmí se přeskočit políčko, které je obsazené jiným zvířetem.

Řešení hádanek:
Hádanka je vyřešena, když se všech 16 zvířat přesune z hrací desky a postaví se do
řady na stole na druhé straně řeky ve správném pořadí (zleva doprava).
Řešení každé hádanky naleznete na posledních stranách herního bloku. Čísla vlevo
od řešení ukazují, k jaké hádance patří.
Čísla pod zvířaty udávají polohu na hrací desce, z které se dané zvíře převádí přes
řeku.

Upozornění: je možné, že hádanka má několik řešení (především se to týká
jednodušších hádanek na začátku herního bloku). Vyobrazeno je vždy jen
jedno řešení.
Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Logicross“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, CZ-252 19 Rudná, email: info@piatnik.cz, www.piatnik.cz
Author: Mark Engelberg
© Copyrights, Lemada Light Industries Ltd., All Rights Reserved. 27 Betzalel st.,
Arad 8909355, Israel.
Manufactured by Lemada Light Industries Ltd. 27 Betzalel st., Arad 8909355, Israel
Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty.
Nebezpečí udušení! Uschovejte prosím adresu. Změna provedení vyhrazena.
Made in Israel

Příklad:
bílá kráva může následovat
červenou krávu, ale červeného
psa nikoliv.
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