
Stratégiai tipp
- minden gömb három pecekkel és három lyukkal rendelkezik. A peckek blokkolókat 
helyettesíthetnek, tehát �gyelmesnek kell lenned hogyan használod ki ezt előnyként.  

A szerzőről
A Stratos Sphere játékot a Big Monster Toys-nál találták fel, amely Chicagóban fekszik.
 A „BMT” több száz játékot és társasjátékot talált már fel, boldoggá téve ezzel gyermekeket 
világszerte. A játék feltalálója Jeremy Posner egy büszke BMT-er, aki minden általa kedvelt, 
szeretett dologra büszke. Posner szereti a kutyákat, a savanyúságokat, lézerharcot, a katonai 
takarókat, a sört, a társasjátékokat, a természetet, az öleléseket, mosolyokat, egy kicsit a 
csirkesültet, szeret beszélgetni az emberekkel a liftekben, a Thai ételeket, a kerékpározást, a 
garázsvásárokat és bendzsón játszani. 

              Helyezz négy gömböt egy sorba – mindezt 3 dimenzióban!
        A Stratos Spheres egy társasjáték tábla nélkül, amelyben 4 gömböt kell egy 
 sorba építeni, amerre csak megy. Gondolkozz stratégaként, és kösd össze a 4 
                     gömbödet az ellenfeled előtt! De csak óvatosan – a kis peckeket használhatod  
                  összekötőként és blokkolóként is, egy új dimenziót adva a játéknak. Az első játékos,             
             akinek sikerül 4 gömböt egy sorba rendezni – NYERT!

       A játék tartalma
       1 fehér gömb
       12 kék gömb
       12 arany gömb
       1 tároló zsák
       játékszabály

Engedélyezett és nem engedélyezett mozgások: 
– Amint egy gömb bekerült a játékba, már nem lehet 
mozdítani a helyéről. Nincs kivétel. Ha egy gömböt 
meg kell mozdítani annak érdekében, hogy egy 
másik a helyére kerüljön, nem lehet megtenni. 
Minden más lépés megengedett. 

– Bármilyen távolságra helyezhetünk be gömböt, 
amennyiben csatlakozik egy másik gömbhöz, 
amelyik már játékban van. Ez azt jelenti, 
hogy két lyuk érintkezik egy másik ponttal.  

– A fehér színű gömb semleges. Nem számít bele egy 
esetleges négyes sorba, de használható, mint blokkoló. 
A győzelemhez az kell, hogy a négy összefüggő 
gömb mindegyike vagy kék, vagy arany színű legyen.
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