TM

הוראות המשחק
בחרו אחת מ 100-החידות בחוברת המשחק.
בחרו את האריחים הצבעוניים המתאימים והניחו אותם זה על גבי
זה במעמד הפלסטיק המצורף .שימו לב! עליכם לחשוב על הצורה,
הצבע וסדר הנחת האריחים ,כמו גם על כיוון הנחתם על המעמד.
ניתן להניח אריחים רק כשפניהם פונים קדימה.
במקרים רבים יש להשתמש גם ברקע הלבן של המעמד כדי
לפתור את החידה.
ניתן לשלב שני אריחים המכילים צורות בצבע זהה כדי ליצור
משניהם יחד צורה חדשה בצבע זה .גם האריחים המכילים צורות
בצבע לבן יכולים ליצור צורה חדשה בשילוב עם הרקע הלבן של
המעמד הפלסטי .בחנו את החידה בתשומת לב ונסו לחשוב על
השילובים הדרושים לכם כדי להגיע לפתרון.
כאשר הצירוף שיצרתם תואם בדיוק לכרטיס החידה ,פיצחתם את
הקוד! ניתן לבדוק את הפתרון גם בסוף חוברת החידות.

GAME RULES
Choose one of the 100 challenges in the game guide.
Pick the tiles you need and stack them up, one by one, in the tile display
holder. Don’t forget! You need to think about the shape, colour and the
order of the tiles, as well as which way around they need to be in the tile
display holder:
You can only place tiles face up.
In many challenges you’ll also need to use the white base of the tile
holder to complete your composition.
Different tiles with same-colour shapes can be combined to create a
new form as each colour appears on two different tiles. Meanwhile,
white-coloured shapes combined with the white base can also create
a new form. Think laterally when you look at your challenge to figure
out exactly which combinations you need.
When your composition matches the challenge exactly you’ve cracked it!
Check the solutions at the back of the game guide if you want.
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