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Brettspillet HINT Junior utfordrer barn – og foreldrene deres!
Hvordan vil du mime dataspillet Fortnite eller lager lyder som ulven fra Rødhette? Det kan du teste i det 
nye, utfordrende og familievennlige spillet HINT Junior, hvor barn og voksne kan konkurrere mot og med 
hverandre om å ta et HINT. Spillet er en barnevennlig oppfølger til den prisbelønte HINT-serien.

I HINT Junior kan familiens yngste også være med når det skal konkurreres i de klassiske HINT-øvelsene 
mime, tegne, snakke og lyder samt i den helt nye øvelsen HINTmoji. Med kort som Dyr, som begynner på 
’sjø’ og ting som voksne klager på, blir det garantert smil, jubel og highfives rundt spillebordet. 

Spillet belønner både kreativitet og oppfinnsomhet, og det er noe barn virkelig er gode til når man skal hinte.

”Vi lar oss gang etter gang imponere over hvor gode barn er til å tenke kreativt når de f.eks. skal lager lyder som 
ulven fra Rødhette eller mime skumbananer. Barns fantasi har færre grenser, og det gjør at de ofte er minst like 
gode til å hinte som de voksne – og derfor er barna like begeistret over spillet som de voksne”. forteller Jonas 
Resting-Jeppesen, spillutvikler hos Bezzerwizzer, og forsetter:

”HINT Junior er virkelig et familiespill hvor hele familien kan konkurrere på like fot, og de voksne får kamp til 
målstreken. Her behøver verken pappa eller bestemor å late som om de taper for barna, men må kjempe på ekte 
for å hale seieren i land”.

Slik spiller man HINT Junior
Det gjelder om å få sine medspillere til å gjette så mange ord på HINT-kortet som mulig før tiden er ute 
– men pass på, for det ene ordet på kortet er et forbudt ord som man ikke må gjette på! Med HINT Junior 
følger også et interaktivt univers hvor barn kan lære å bruke de ulike øvelsene og få forklart spillereglene 
uten hjelp fra voksne. 

Finn HINT Junior-universet her

Pressemelding
Våren 2021

• Veiledende utsalgspris 499 NOK

• Forhandles fra juni 2021

• Fås i bokhandlere og nettbutikker

• Fra 4 spillere. Fra 8 år. 

• Innhold: 400 kort, HINTmoji-plate, piler, 

tegnebrett, tusj, hjul, timeglass og spillebrikker. 

• Bildemateriale er vedlagt

• Se mer på www.hintjunior.no
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