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Brädspelet HINT Junior utmanar barn – och deras föräldrar!
Hur skulle du mima datorspelet Fortnite eller låta som vargen från Rödluvan? Det kan du testa i det nya, 
utmanande och familjevänliga spelet HINT Junior, där barn och vuxna kan tävla mot och med varandra om 
att ta en HINT. Spelet är den barnvänliga uppföljaren till den prisbelönta HINT-serien. 

I HINT Junior kan familjens yngsta också vara med när det ska tävlas i de klassiska HINT-grenarna: charader, 
rita, tala och låta, samt i den helt nya grenen HINTmoji. Med kort som ‘Djur, som börjar på ’sjö’ och ’saker som 
vuxna svär över’, vankas garanterat skratt, jubel och high fives runt matbordet om och om igen. 

Spelet kräver både kreativitet och uppfinnesrikedom, något som barn är särskilt bra på, när det ska hintas. ”Vi 
imponeras gång på gång över hur bra barn är på kreativt tänkande, t.ex. när de ska låta som vargen från Rödluvan 
eller göra charader för skumbananer. Barns fantasi är ofta gränslös vilket gör att de ofta är minst lika bra på att 
hinta som de vuxna – och som tur är så är barnen också lika förtjusta i att spela spelet som de vuxna är.” berättar 
Jonas Resting-Jeppesen, spelutvecklare på Bezzerwizzer, och fortsätter:  

”HINT Junior är därför i allra högsta grad ett familjespel där hela familjen kan tävla på lika villkor, och de vuxna 
inte kan vänta sig en lättköpt seger. Här behöver varken pappa eller mormor irriteras över att behöva låta barnen 
vinna utan måste kämpa på allvar för att kamma hem vinsten.”  

Så här spelar man HINT Junior 
Det gäller att få sina medspelare att gissa så många ord från HINT-kortet som möjligt innan tiden tar slut 
– men se upp, för ett av orden på kortet är förbjudet och får inte gissas! Med HINT Junior följer också en 
interaktiv värld där barnen kan lära sig de olika grenarna och förstå spelreglerna utan hjälp från de vuxna.  

Se HINT Junior-världen  härhär      
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• Rekommenderat utgångspris 449 SEK.

• •Säljs från juni 2021.

• Finns i bokaffärer och webbutiker.

• Från 4 spelare. Från 8 år. 

• Innehåll: 400 kort, HINTmoji-platta, pilar,  

ritplatta, tuschpenna, hjul, timglas och spelpjäser.

• • Bildmaterial Bildmaterial 

• Se mer på hintjunior.se 
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