QUADRILLION!

Reguli de joc:
1. Lipiți cele 4 table magnetice împreună:
-oricare configurare (vedeți ilustrația din stânga) este permisă
-tablele magnetice pot fi așezate în orice oridine, orice orientare, cu fața în sus sau cu fața
în jos
2. Potriviți cele 12 piese puzzle pe tabla de joc pe care tocmai ați creat-o:
-piesele puzzle nu pot fi așezate peste punctele albe de pe fața neagră a tablei sau pe
punctele negre de pe fața albă a tablei
-toate celelalte spații goale de pe tablă trebuie să fie ocupate de către piesele puzzle
pentru a rezolva cardul
-piesele puzzle pot ocupa spațiile goale de pe mai multe table
3. Toate cardurile din cărticică au cel puțin o soluție. Unele carduri au mai puține, altele au
aproape 100,000. Asta nu înseamnă că găsirea uneia este chiar ușor de realizat! Pentru a vă
pregăti, cărticica prezintă o selecție de provocări de la cele mai ușoare la cele extrem de dificile.
Aceste provocări vă cer să potriviți tablele într-o anume poziție. Aceste carduri speciale au o
singură soluție pe care o puteți găsi la sfârșitul cărticelei.
SFATURI:





Potrivirea tablelor cu puctele albe sau negre pe margini creează provocări mai ușoare
decât dacă veți așesa tablele cu punctele, aproape de mijloc.
Începeți prin a așeza piesele mai mari, mai complexe primele. Păstrați piesele mai mici
pentru final.
Începeți prin a așeza piesele puzzle în părțile mai greu accesibile de pe tablă, fără a crea
spații înguste în care nu vor încăpea piese mai mari.
Evitați să creați spații izolate pe tabla de joc care nu vor permite așezarea pieselor în
combinații de 3,4 sau/și 5 bile. De exemplu, dacă lăsați spații izolate pe tablă cu 1,2,6,11
sau 12 spații goale, nu veți putea completa acele spații, chiar dacă priviți tabla de joc
dintr-un infinit de multe unghiuri!

