
 

Cikkszám: DJ08477 

 

Djeco logikai játék - CUBISSIMO                     
 
A türelem játéka.  
Hét fadarab, amelyből kockát kell építened, és 
30 kihívás, ami a kiindulási helyzeteket mutatja. 
Ettől kattogni kezd az agyad! A megoldások 
benne vannak a füzetben. 
 
Ajánlott életkor:   7-99 évig 
Játékosok száma: 1 fő 
Tartozékok:     - 1 kocka, ami 7 fadarabból áll,  

- 30 kihívás kártya 3 nehézségi      
szinten: 

Könnyű 

Közepes 

Nehéz 
 
A játék célja: Az összes darab felhasználásával 
összerakni a kockát. 
 
A játék menete: Tegyük a hét darabot az 
asztalra, és egy megkevert pakliba helyezzük 
melléjük a kihívás kártyákat. 
Húzzunk egy lapot és rendezzük el a darabokat 
úgy, ahogy a kártyán látjuk. 
Ezután próbáljuk hozzájuk igazítani a maradék 
darabokat, hogy megkapjuk a kockát. 
Minden kihívásnak csak egy megoldása van! 
 
(A megoldásokat a füzet végén megtalálod) 

 
A kihívásokat készítette: Alain Brobecker 
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