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HINT Junior 

• Fra 4 spillere. Fra 8 år. 

• Kan købes i boghandlere, legetøjsbutikker, 

webshops og supermarkeder. 

• Indeholder 400 kort, hintmoji-plade, pile, 

tegneplade, tusch, hjul, timeglas og spillebrikker.  

• Download pressemateriale her. 

Nu er der godt nyt til børn, der fatter et HINT! 

Med familiespillet HINT Junior kan familiens yngste nu også være med til at dyste i de underholdende 

HINT-discipliner Mime, Tale, Tegne og Lyde samt i den splinternye disciplin Hintmojier. 

Kan du mime computerspil? Kan du tegne madder fra madpakken? Kan du tale om vikingetiden? Kan 

du lyde som halloween? Og kan du bruge hintmojier til at hinte forskellige bær? Den danske 

spilvirksomhed Bezzerwizzer lancerer nu en børnevenlig opfølger i den prisvindende HINT-spilserie, som 

med sine underholdende kort og det let forståelige gameplay har taget danskerne med storm. 

”Selskabsspillene Det Røde HINT og Det Hvide HINT har solgt i flere hundredtusinder eksemplarer, og vi 

oplevede ret hurtigt, at der også var en stor efterspørgsel på et HINT-spil, hvor børnene kunne spille 

med,” fortæller Jonas Resting-Jeppesen, spiludvikler hos Bezzerwizzer, om tilblivelsen af HINT Junior og 

fortsætter: 

”Sjældent har vi haft det så sjovt med at udvikle et nyt spil – ikke mindst fordi vi har fået lov til at teste 

HINT Junior med en masse børnefamilier. Gang på gang er vi blevet imponerede over, hvor gode børn er 

til at tænke kreativt – og så er de heldigvis lige så vilde med spillet, som de voksne er!” 

De danske børnefamilier har allerede taget godt imod HINT Junior, som i august blev kåret til Årets 

Familiespil 2019 af boghandlerkæderne Bog & Idé og Bøger & Papir, ligesom spillet er nomineret til den 

anerkendte danske spilpris Guldbrikken. 

Sådan spiller man HINT Junior 

Spillet indeholder 400 kort, som alle har en kortoverskrift på forsiden og fire ord på bagsiden. For at få 

ens holdkammerater til at gætte ordene på kortet skal man enten mime, tegne, tale, lave lyde eller 

bruge hintmojier, som man skal bruge den helt særlige hintmoji-plade til. 

Som altid gælder det om at få sine medspillere til at gætte så mange ord på kortet som muligt, inden 

tiden løber ud – men pas på, for det ene ord på kortet er et forbudt ord, som de ikke må gætte på!  

Med sjove, udfordrende og kreative kort som ‘Dyr, der starter med ’sø’, ‘Slik der ligner en ting’, ‘De 

findes kun i eventyr’ og ‘Verdens øer’ er der garanteret underholdning rundt om spisebordet igen og 

igen. 
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Eksempler på kort i HINT Junior: 
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