CRAZY OFFICE – BLÁZNIVÁ FIRMA
OBSAH:
55 zadaní
10 častí budovy (2x modrá miestnosť, 3x čierna miestnosť, 2x strecha, 2x trávnik, vchod)
5 postáv (šéf, doručovateľ, sekretárka, upratovačka, pes)
5 objektov (boxovací vak, otočná stolička, kaktus, telefón, trezor)

CIEĽ HRY
V tejto firme vládne CHAOS! Nová budova je dokončená a pracovníci pobehujú sem a tam. Kam patrí kaktus? Do modrej šéfovej
kancelárie alebo pod strechu ku sekretárke? Aký to zmätok!
Ale neobávajte sa. Ak si dôsledne preštudujete pravidlá, v zmätku sa ľahko vyznáte. Hľadajte správne kombinácie až kým
nezdoláte všetky zadania a konečne nenastolíte poriadok!
I.
II.
III.
IV.

Vyberte si zadanie
Pripravte si časti budovy, postavy a objekty
Nasledujte pravidlá a uložte postavy a objekty na správne miesto
Zamyslite sa a nájdite riešenie

Naučte sa kombinačne myslieť a zvládnite chaos v 55 zadaniach tejto bláznivej firmy!
Bláznivá firma pozostáva z piatich miestností, z ktorých dve sú modré a zvyšné tri čierne. Začnite tým, že si postavíte budovu
v závislosti od zvolenej obtiažnosti. Nasledujte inštrukcie na zvolenom zadaní (viď posledná strana). V každej miestnosti musí byť
práve jedna postava a jeden objekt. V inštrukciách často nájdete postavy alebo predmety oddelené stenou. To znamená, že sa
nachádzajú v susediacich miestnostiach. Na tom, či je postava vpravo alebo vľavo od objektu v rámci jednej miestnosti nezáleží.

INŠTRUKCIE

Postava A a objekt B sú Predmet C je v miestnosti,
spolu v jednej miestnosti. ktorá sa nachádza napravo
od miestnosti s postavou D.

Postava L nie je
v miestnosti nad alebo
pod postavou K

Objekt M je v modrej
miestnosti.

Objekt E je
v miestnosti nad
postavou F.

Postava G je v miestnosti
vpravo alebo vľavo od
predmetu H.

Postava J nie je
v miestnosti vľavo od
predmetu I.

Postava N je
Objekt O je priamo nad Postava Q je v miestnosti
v miestnosti priamo
trávnikom.
nad neznámym
pod strechou. Ak je
predmetom alebo
strecha preškrtnutá,
postavou. Ak sú
postava nie je
v inštrukcii použité dva
v miestnosti pod
otázniky rôznych farieb,
strechou.
označujú dva rôzne
objekty alebo postavy.

