


Kinek szól a ThinkFun ?®

A ThinkFun ® játékok a szórakozást 
ötvözik az agytornával. 

A gyerekek számára a ThinkFun®

a játék és a feladványok megoldá-

nek intellektuális kihívást és kocká-

és egy kicsit a gyerekkor felidézését.
A ThinkFun®  játékokban 
mindenki örömét leli!
www.thinkfun.com

Solitaire Chess
Üdvözlünk a Solitaire Chess világában! 

alkalmazó logikai játék igazi ördögi kihívást 
jelent mindenkinek!

a Solitaire Chess segítségével fejlesztheted 

sakkozós stratégiáidat. 
Ha sakkmester vagy, sok szerencsét! 

feladványai illenek a képességeidhez. 
Mindenkinek ajánljuk, aki szereti a logikai 

A doboz tartalma

                          (60  feladvány)

   2 bástya, 2 futó, 2 gyalog

   és megoldásokkal

A játék alkotójáról:
Az egyszemélyes sakkot egy finn 

Vesa Timonen álmodta meg, 
aki nagy rajongója a kirakóknak, 
a varázslatoknak, a programozásnak 
és a famegmunkálásnak. 

a Rec-Tangle volt.



A játék célja 

maradjon a táblán. 

de a legjobb, ha a feladványok a tálca tárólórekeszében 
vannak, és mindig az kerül legfölülre, amelyikkel játszol.

a táblán az adott feladványhoz szükséges sakkfigurákat.
A játék menete

már áll egy másik, amelyiket emiatt levehetsz a tábláról). 

3. Amikor a lépéssorozatod végén a táblán 
csak egy figura maradt, NYERTÉL!

A játék és a hagyományos sakk összehasonlítása
A Solitaire Chess egyszemélyes logikai kirakó, nem igazi sakk. 

olyan feladatnak, amely kiválóan alkalmazza a sakk szabályait.
A figurák alaplépései megegyeznek a hagyományos sakk 
lépéseivel. Minden egyes feladvány elemzésekor és a stratégi- 
ánk kitalálásakor hasonló módon gondolkodunk, 
mint sakkozáskor. 

különbséget a két játék között.

szerepel a király, akkor mindig a király marad meg 
utolsó figuraként. 
(Ez nem szabály, inkább egy kis segítség).



Néhány ötlet, ha elakadnál:
A Solitaire Chess igazi kihívást jelent! 
Ám ahogy egyre többet játszol, rá fogsz érezni, és észre 

gyakran elakadnál, van néhány ötletünk, ami segíthet:

Ha visszafele gondolkozol, akkor rájöhetsz, hogy 
ezt a figurát valamivel le kell ütni.

le tud ütni.

a feladványokat.

mozgása miatt.

a figyelmed… minden feladványnak van megoldása!

a magyar szabály végén található tippeket!

vagy átlósan. 

hogy a királyt soha nem kell leütni.

A huszár (ló) L (vagy fordított L) alakban 
léphet: két lépést egy irányban, 

A huszár az egyetlen figura, amely átugorhat 
egy másikat. Csak azt a figurát üti le, 
ahova lépéskor megérkezik.

A lépések szabályai:

Ezt a figurát ekkor le kell venni a tábláról.

A futó bármennyit léphet átlósan 

léphet keresztül). A Futók mindig 

amilyenen kezdték a feladványt.

A bástya bármennyit léphet 

(természetesen a bástya is 

mozoghat keresztül).

A gyalog átlósan fölfelé 
léphetnek egyet. A gyalogok 

A sima sakkal ellentétben a gyalogok, 



Tippek, trükkök:
A Solitaire Chess nehéz kirakó, 

végig kell gondolni fejben 

Arra az esetre, ha végleg elakadnál 

hasznos tanácsokat találhatsz. Minden 
feladványhoz háromféle segítséget adunk: 

3. Az utolsó figura, ami a táblán marad

segítségeit egymás mellé raktuk, 
hogy ha valahol elakadsz, és megnézed 
a megoldást, nehogy véletlenül meglásd 

aztán megint. 

szórakozás, hanem kiváló agytorna is. 

emlékszel, és mennyi mindent elfelejtettél 
minden alkalommal, amikor játszol.

A feladványok megoldásai
Arra az esetre, ha a segítségek 

ismertetjük a feladványok részletes 
megoldását. A megoldókulcsban 
a figurákat a táblán való elhelyezkedésük 
alapján azonosítjuk be, nem pedig 
a figuranevek alapján. 
A megoldás lépéseinél az alábbi sor- 
és oszlopmegnevezéseket használjuk:

Megjegyzés a megoldásokról: néha az általad talált 
megoldás enyhén eltérhet az általunk mutatott megoldástól. 
Ez tökéletesen elfogadható. Ám minden feladat esetén az utolsó 


