
Det nye HINT Go fylder tasken med sjove stunder
Siden danskerne for første gang kunne mime, nynne, tale og tegne sig til sejren i HINT, har den populære 
og prisvindende spilserie fundet vej til 350.000 danskeres hjem. Nu kan alle HINT-glade danskere toppe 
samlingen med endnu et spil. HINT Go er det kendte og underholdende HINT med helt nye kort og i et nyt 
to go-venligt format.

Kan du nynne megahittet ’From Paris to Berlin’ eller tegne TV-serien Klovn? Det er blevet tid til at kridte skoene til en 

omgang HINT Go. Spillet er spækket med 150 nye, underholdende kort, hvor du skal udfolde dine talenter i de klassiske 

HINT-discipliner ved at nynne sange med hovedstæder i titlen, tegne danske TV-serier, tale om det spanske køkken, og 

mime ting man kan gøre uden tøj på. 

Bezzerwizzer Studio, der er virksomheden bag spillet, får ugentligt henvendelser fra entusiastiske HINT-fans, der bare 

gerne vil have mere. CEO Birgitte Bülow ser derfor med entusiasme på lanceringen af den nye udgave, fordi hun ved, der 

er mange, der bliver glade for spillet.

Vi har oplevet, hvor populært HINT er blevet, hvilket ikke mindst er, fordi det fylder os med en masse sjove minder. Vi kan 

f.eks. alle sammen huske et fælles grineflip, når nogen skulle mime et hækkeløb eller nynne ’Himmelhunden’.

Samtidig oplever vi, at folk spiller HINT i mange forskellige anledninger – sammen med vennerne, i studiegruppen, til 

festivals, med familien, i sommerhuset eller på en tur i parken.

Vi håber derfor, at dette nye og mere kompakte HINT Go giver endnu flere highfives hen over havebordet og jubeldans 

i sommerlandet, udtaler Birgitte Bülow.

HINT Go lanceres den 4. juni 2021 i butikker og webshops landet over. Spillet er det fjerde i HINT-serien, som desuden 
består af Det Hvide HINT, Det Røde HINT og HINT Junior.
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• Veiledende udsalgspris  199 DKK

• Forhandles fra juni 2021

• Fås i forhandlere, supermarkeder, 

specialbutikker og webshops. 

• Fra 4 spillere. Fra 15 år. 

• Indhold: 150 HINT-kort, 1 korthjul, 2 spilbrikker, 

1 tegneplade, 1 tusch, timeglas, 1 sæt regler. 

• Hent billeder til web og tryk HER.

• Læs mere  HER 
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