
PÖRGESD     FORGASD     OLDD MEG

                                                                          8 éves kortól, egyszemélyes játék

 A játék már megoldott helyzetből indul. A feladatod, hogy összekeverd   
 a színes golyókat, majd eljuttasd azokat a megegyező színű keretükbe.   
 Számtalan lehetőség biztosít felhőtlen szórakozást.
 
        A JÁTÉK TARTALMA
       1 forgatható, kör alakú játéktábla
       35 színes golyó 9 különböző színben

A JÁTÉK CÉLJA
A színes golyókat az azonos színű keretekbe kell 
visszajuttatnunk. 

A JÁTÉK MENETE
1. Keverjük össze a színes golyókat. A játéktáblán lévő üres helyet használhatod arra, hogy a 
golyókat előre-hátra, fel és le mozgasd, és a keretek körül is. Forgasd a játéktáblát, hogy a 
golyók keretből keretbe kerüljenek. 
2. Egyszerre csak egy golyót próbálj meg eljuttatni a saját színű keretébe. 
3. Amint az összes golyó visszakerült a saját színű keretébe – NYERTÉL!

A SZERZŐRŐL
A Back Spint a holland fejtörőmágus, Ferdinand találta fel, aki a Top Spin és a Brick by Brick 
szerzője is.

THINKFUN – PÖRGESD FEL AZ AGYAD!
A ThinkFun® piacvezető gyártója olyan logikai játékoknak, amelyek rugalmassá teszik 
gondolkodásodat. Nem csak gyermekeknek, hanem az egész családnak vidám perceket 
szereznek. Ráadásul a ThinkFun játékokat már a mobilodon is megtalálhatod!

Importálja: Gémker-Gémklub Kft. 
1092 Budapest, Ráday u. 30.

www.gemklub.hu
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