
A süniket sokan szeretik, mivel picik és nagyon aranyosak. Szerencsére meg tudják magukat védeni, 
ha veszély közeleg. Azonban a kis sünök sokszor eltévednek, és csak segítséggel tudnak visszatalálni a 
mamájukhoz. 

Túl a sövényen
10 rosszcsont kis süni úgy gondolta, hogy elég na-
gyok ahhoz, hogy kilépjenek a számukra biztonsá-
got nyújtó, idilli erdős környezetből. A mamájuk 
óva intette őket, hogy megtegyék, de tudta nélkül 
mégis elszöktek. Sünimama rájött, hogy mire ké-
szülnek, de addigra a kicsik már átmentek a sövé-
nyen. Köztudott tény, hogy a borzok előszeretettel 
fogyasztanak sünöket, és amint tudomásukra jutott 
az apróságok holléte, rögtön ott teremtek, és várták 
az ölükbe hulló finomságokat. Sünimama csak úgy 
tud segíteni kicsinyeinek, hogy megmutatja a hazave-
zető utat. A sünik feladata az, hogy összekapaszkodva, 
a borzokat kikerülve eljussanak a mamájuk nyújtotta 
biztonságba.

Süni a pácban
A Hedgehog Escape egy egyszemélyes készségfejlesztő 
játék, amelyben a feladat nem más, mint a megfelelő út-
vonalat megtalálva eljuttatni a kis süniket a mamájukhoz, 
így megmentve őket a borzalmas borzoktól.

A feladat előkészítése annyiból áll, hogy felrakjuk a 
borzokat és a süniket a megfelelő helyekre, ahogyan 
azt a feladvány képe mutatja, valamint a sünimamát 
a kijárathoz tesszük.

Az összekapaszkodott sünik alakzatba rendeződve 
görgethetőek, csak együtt mozoghatnak. A süni-
alakzat minden irányba mozgatható. Nagyon fontos, 
hogy a borzokra nem tudnak rálépni, de azt kiokos-
kodták, hogy átléphetnek fölöttük. Ez azért lehetsé-
ges, mert a 10 kicsi süni összekapcsolódva egy „C” 
betűre hasonlító alakzatot képez, így mikor a „C” 
alakzat bemélyedése egy borz fölé kerül, akkor át-
lépi azt.

Itt a borz, hol a borz
A játéktér egy 7x7 mezőből álló, sövénnyel elkerített, üres, füves te-
rület, ahol a borzok bárhol felbukkanhatnak. 5 db borz van, de az 
ötödik csak tartalék, ha egyikőjük megsérülne. 

A sünik kijuttatásának nehézsége a borzok elhelyezkedésétől függ. 
Szerintem nem lehet egyértelműen kimondani, hogy akkor nehezebb 
a helyzet, ha szétszórtabban vannak a borzok, mintha közelebb van-
nak egymáshoz. 
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Sünimama
Azok, akik ismerik a játék szabályait, vagy legalábbis 
már tüzetesebben megnézték a játéktáblát, azokban 
általában felmerül a kérdés, hogy mire való süni-
mama figurája. Bevallom őszintén, hogy azon kívül, 
hogy kerek legyen a mese, sok szerepe nincsen, hi-
szen ha ott van a mama, ha nincs ott, akkor is egyér-
telműen látszik a kiút, mivel ott meg van szakítva a 
sövény útja. Ő csak egy plusz aranyos figura, ami a 
történethez kapcsolódik.

A játék első 10 feladványa könnyű, de utána egyre 
nehezebbé válik. Az előnye talán az, hogy egyszer-
re nem kell sok mindenre figyelni, mivel a 4 borz a 
táblán van, és már csak a sünöket kell görgetni, nem 
pedig sok apró darabot kell ide-oda pakolgatni, így 
nehezebben lehet belezavarodni.

A témája nagyon aranyos, kecsegtető, de ne tévesz-
szen meg senkit a sok aranyos figura, mert nem 
feltétlenül csak gyerekeknek szól. Idősebbeknek is 
ajánlom agytekervények karbantartására.

Anett
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Ismertető

Hedgehog Escape
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